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يتف��ق الم�ش��لمون من ال�ش��نة وال�ش��يعة عل��ى حجية  r �س8:  

الق��راآن وقطعية �ش��دوره، لكن ي�ختلفون في م�ش��در 

ال�ش��نة وتلقيه���، حي��ث اإن اأه��ل ال�ش��نة ال ي�أخ��ذون 

اإال م��� روي عن ر�ش��ول اهلل)�ص( من رواي��ة الثق�ت، 

وال�ش��يعة ي�أخذون برواية االأئمة واإن تط�ول االأمد 

عن ر�ش��ول اهلل)�ص( بدعوى الع�شمة فيهم، والذين 

يروون عن االأئمة هم رج�ل غير مع�ش��ومين، �ش�أنهم 

�ش���أن رواة اأه��ل ال�ش��نة. فلم���ذا ال تك��ون كت��ب اأهل 

ال�ش��نة مرجعً� معتمدًا عند ال�ش��يعة؟ خ�شو�شً� عند 

الق�ئلين من ال�ش��يعة بجواز الرواي��ة عن الثقة واإن 

ك�ن مذهبه مخ�لفً� وخ�لفت روايته مذهب ال�شيعة. 

وهذا غير الزم الأهل ال�ش��نة � اأي االعتم�د على كتب 

ال�ش��يعة � الأنهم اكتفوا ب�لرواية عن الر�شول )�ص(، 

ولعدم قولهم بع�شمة االأئمة.

 ج: كالمك هذا يت�ضمن مطلبين مهمين:

المطلب الأول: قولك: »فلماذا ال تكون كتب اأهل ال�ضنة مرجعاً معتمداً عند ال�ضيعة؟ 

خ�ضو�ض��اً عند القائلين من ال�ضيعة بجواز الرواية عن الثقة، واإن كان مذهبه مخالفاً، 

وخالفت روايته مذهب ال�ضيعة«. 

والذي يبدو اأن عبارة ال�ض��وؤال غير دقيقة، واأن المراد: »خ�ضو�ض��اً عند القائلين من 

ال�ضيعة بجواز العمل برواية الثقة واإن كان مذهبه مخالفاً...«.

واأم��ا مج��رد الرواية � مع قط��ع النظر عن العم��ل � فيجوز عن كل اأح��د، حتى عن 

الكاف��ر غير الثقة، كما هو الحال في رواية الق�ض���ص والحوادث التاريخية، واالأحاديث 

غير المعول عليها في االأحكام ال�ضرعية.
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وبعد ذلك نقول: 

ال يجوز العمل بالرواية المخالفة لمذهب ال�شيعة

لي�ص في ال�ض��يعة من يق��ول بجواز العمل برواية الثقة المخال��ف اإذا خالفت روايته 

مذهب ال�ضيعة، بل حتى رواية الثقة ال�ضيعي اإذا خالفت مذهب ال�ضيعة ال يعمل بها. 

الأن المذهب ال ي�ضح ن�ضبته لل�ضيعة اإال بعد اإجماعهم عليه. وحينئٍذ يعلم باأنه مذهب 

االأئمةR، الذي هو حق بال ريب ب�ضبب ع�ضمتهم )�ضلوات اهلل عليهم(. وما خالفه 

باطل يجب االإعرا�ص عنه. فالبد اإما من طرحه ورّد علمه لهم R، اأو من تاأويله.

الم�شهور عند ال�شيعة جواز العمل برواية المخالف الثقة 

واإنما يعمل بالرواية � اأي رواية كانت � في غير مورد العلم المذكور. اإما لكون الم�ضاألة 

خالفية بين ال�ضيعة، اأو لم يعلم اتفاقهم عليها، ولو ب�ضبب عدم ذكرهم لها، اأو لعدم ذكر 

بع�ضهم لها. وحينئٍذ فاالأمر كما تقول، يجوز العمل برواية المخالف الثقة، كما �ضرح به 

جماعة من علمائناM. بل هو المعروف بينهم. واإن خالف فيه بع�ضهم.

اإال اأن االإ�ض��كال في كيفية اإحراز وثاقة الراوي من ال�ض��يعة وغيرهم، حيث ال ريب 

عندنا في البناء على وثاقته اإذا وثقه رجال الجرح والتعديل من ال�ض��يعة المعول عليهم 

عندهم. ولذا عمل كثير من علماء ال�ض��يعة باأخبار جماع��ة من الجمهور ثبتت وثاقتهم 

عندهم، كاإ�ض��ماعيل ب��ن اأبي زياد ال�ض��كوني، وحف�ص بن غياث، وغي��اث بن كلوب، 

وغيرهم.

ال مجال للتعويل على توثيق الجمهور وجرحهم

اأم��ا اإذا لم يوثقه علماوؤنا فال مجال للتعوي��ل على توثيق الجمهور، كما ال يعول على 

جرحهم، لما مني به الجرح والتعديل عند الجمهور من مفارقات و�ض��لبيات ال تتنا�ضب 

مع الطرق العقالئية في اال�ضتدالل، التي عليها العمل في �ضائر االأمور، وبها تقوم الحجة 

من اهلل تعالى.

 وعليه��م اأن يعيدوا النظ��ر في مناهجهم ومبانيهم، ويهذبوها، في محاولة مو�ض��وعية 



7 في رحاب العقيدة / ج   3

لتنظيم طرق اال�ضتدالل عندهم، اإن اأمكنهم ذلك، ولم ت�ضع عليهم المعالم.

ولتو�ضيح ذلك ن�ضير اإلى اأمور..

ال مجال لقبول رواية ال�شحابي بمعناه ال�شامل

الأمر الأول: اأن من المت�ض��الم عليه عندهم قبول رواية ال�ضحابي بمعناه ال�ضامل، وهو 

من راأى النبيP و�ضمع حديثه. لدعوى عدالتهم، حتى مثل معاوية بن اأبي �ضفيان 

وعمرو بن العا�ص، والمغيرة بن �ض��عبة، ومروان بن الحكم، واأبي هريرة، و�ض��مرة بن 

جندب، واأبي العادية قاتل عمار، وكثير من اأمثالهم.

مع اأن بطالن ذلك اأ�ضبح من الو�ضوح بحد ال ينفع معه االإنكار والمكابرة، فاإن االإ�ضرار 

على الخطاأ، واإحاطته بهالة القدا�ض��ة، وتاأييده بالق�ضايا الخطابية والكلمات المنمقة، ال 

يجعله حقاً. وقد اأو�ض��حنا ذلك في غير مو�ض��ع مما �ضبق، خ�ضو�ضاً ما تقدم في جواب 

ال�ضوؤال الثاني من االأ�ضئلة ال�ضابقة، حيث ات�ضح هناك اأن ال�ضحبة بالمعنى المذكور ال 

ت�ضتلزم االإيمان، ف�ضاًل عن العدالة. بل البد من عر�ص مواقفهم على ال�ضريعة.

فم��ن ثب��ت تحرجه والتزامه فهو عادل � ب��ل قد يرتفع عن مرتب��ة العدالة اإلى مرتبة 

التقدي�ص � ويتعين قبول حديثه.

ومن ثبت خروجه عنها فهو فا�ضق � بل قد يهبط اإلى درك النفاق � ويتعين رّد حديثه. 

اإال اأن تثب��ت بقرائن خارجي��ة وثاقته وتحرجه عن الكذب، فف��ي قبول روايته الخالف 

ال�ض��ابق. ومن جهل اأمره يتوقف في حديثه، ويوكل اأم��ره اإلى اهلل تعالى، فهو اأعلم به، 

وعليه ح�ضابه.

هذا ما تقت�ض��يه قواعد اال�ض��تدالل العلمي��ة، وموازينه العقالئي��ة، التي عليها عمل 

اأه��ل المعرفة في جمي��ع اأمورهم، وبها تقوم الحجة من اهلل تعالى على عباده. وقد خرج 

عنها جمهور ال�ض��نة ل�ض��بهات اأفرزتها الخالفات المذهبية، ودعمها ال�ض��لطان الغالب، 

وا�ض��تحكمت في نفو�ضهم ب�ضبب التع�ضب لها. وكلما طال الزمن زادت تر�ضباً وتجذراً 

وا�ضتحكاماً، حتى �ضارت ديناً يتدين به، ومفاهيم مقد�ضة ينافح عنها بال حدود.

قال الذهبي: »فاأما ال�ضحابةM فب�ضاطهم مطوي، واإن جرى ما جرى، واإن غلطوا 



في رحاب العقيدة / ج   83

كم��ا غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد ي�ض��لم اأحد من الغلط. لكنه غلط نادر ال ي�ض��ر 

.
(((

اأبداً، اإذ على عدالتهم، وقبول ما نقلوه، العمل، وبه ندين اهلل تعالى«

وقال اأي�ض��اً: »وقد كتبت في م�ض��نفي الميزان عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج 

البخ��اري اأو م�ض��لم اأو غيرهم��ا بهم، لكون الرجل منهم قد دون ا�ض��مه في م�ض��نفات 

الج��رح. وما اأوردتهم ل�ض��عف فيهم عن��دي بل ليعرف ذلك. وم��ا زال يمر بي الرجل 

الثب��ت وفيه مقال من ال يعباأ به. ولو فتحنا هذا الباب على نفو�ض��نا لدخل فيه عدة من 

ال�ض��حابة والتابعين واالأئمة. فبع�ص ال�ضحابة كّفر بع�ض��هم بتاأويل ما. واهلل ير�ضى عن 

الكل ويغف��ر لهم. فما هم بمع�ض��ومين. وما اختالفهم ومحاربتهم بالت��ي تلينهم عندنا 

اأ�ض��اًل. وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم. بل �ض��ار كالم الخوارج وال�ضيعة فيهم 

.
(((

جرحاً في الطاعنين. فانظر اإلى حكمة ربك! ن�ضاأل اهلل ال�ضالمة«

ا�شتدالل اأبي زرعة على عدالة ال�شحابة بنحو العموم

بل عن اأبي زرعة: »اإذا راأيت الرجل ينتق�ص اأحداً من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل0 فاعلم 

اأن��ه زنديق. وذلك اأن الر�ض��ول عندنا حق، والق��راآن حق، واإنما اأدى اإلين��ا هذا القراآن 

وال�ض��نن اأ�ضحاب ر�ض��ول اهلل0. واإنما يريدون اأن يجرحوا �ضهودنا، ليبطلوا الكتاب 

.
(((

وال�ضنة. والجرح اأولى بهم، وهم زنادقة«

رد اال�شتدالل المذكور

وقد فاته ب�ضبب تع�ضبه..

اأوًل: اأن الذي اأو�ض��ل ذلك اإلينا لي�ص ال�ضحابة وحدهم، بل التابعون وتابعوهم، وكل 

من يقع في االأ�ضانيد طبقة بعد طبقة، فهل يحكم يا ترى بعدالة الكل، وباأن من تكلم 

في بع�ضهم زنديق؟! ولماذا خ�ص ذلك بال�ضحابة؟!

))) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم : 24.

)2) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم : 22 ـ 23.

)3) تهذي���ب الكم���ال 9) : 96 ف���ي ترجمة عبيداهلل بن عبد الكريم بن يزيد بن ف���روخ، واللفظ له/ الكفاية في علم الرواية : 49 باب ما جاء في 

تعديل اهلل ور�صوله لل�صحابة.
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وثانيًا: اأن جميع االأنبياء الما�ض��ين )�ض��لوات اهلل عليهم( وكتبه��م وما جاوؤوا به حق، 

فهل ي�ضر اأي�ضاً على اأن جميع من ا�ضتجاب لدعوتهم، وراآهم و�ضمع حديثهم عدول 

�ضادقون، ال يتكلم فيهم اإال زنديق؟!

وثالثًا: اأن تقدي�ص من ال ي�ضتحق التقدي�ص وت�ضديق من لي�ص اأهاًل للت�ضديق، واختالط 

الحديث ال�ض��حيح بال�ض��قيم، والتبا���ص االأمر على النا���ص، كل ذلك يخدم هدف 

الزنادقة، وي�ض��هل عليه��م الطعن في دين اهلل تعالى، وف��ي نبيه العظيمP وحديثه 

ال�ضريف، با�ضتغالل الثغرات وال�ضلبيات التي حدثت نتيجة ذلك.

اأما التعرف على واقع ال�ض��حابة، واإعطاء كل ذي ح��ق حقه، ونقد حملة الحديث � 

منهم ومن غيرهم � وتمييز ال�ضادق من الكاذب، وتنقية الحديث ال�ضريف من االأكاذيب 

والمو�ضوعات، واالأ�ضاطير والخرافات، فهو ي�ضد الطريق على الزنادقة، ويحول دون تنفيذ 

مخططهم وتحقيق اأهدافهم، الأن الحق الخال�ص خال عن الثغرات وال�ضلبيات.

يقول الذهبي: »فكالم الناقد الورع في ال�ض��عفاء من الن�ضح لدين اهلل، والذب عن 

 .
(((

ال�ضنة«

وه��ذا من الو�ض��وح بحد يغني عن اإطالة ال��كالم فيه. ولكن للنا�ص فيما يع�ض��قون 

مذاهب. ومن ع�ضق �ضيئاً اأع�ضى ب�ضره. 

حديث التفتازاني عن ال�شحابة

اأما �ضعد الدين التفتازاني فيقول : »ما وقع بين ال�ضحابة من المحاربات والم�ضاجرات 

على الوجه الم�ض��طور في كتب التواريخ و على األ�ض��نة الثقات � يدل بظاهرة � على اأن 

بع�ض��هم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حّد الظلم والف�ض��ق، وكان الباعث له الحقد و 

العناد، والح�ضد واللداد، وطلب الملك و الريا�ضة ، والميل اإلى اللذات و ال�ضهوات . اإذ 

لي�ص كل �ضحابي مع�ضوماً، وال كل ممن لقي النبي Pبالخير مو�ضوماً .

اإاّل اأن العلماء لح�ض��ن ظنهم باأ�ض��حاب ر�ض��ول اهللPذكروا لها محامل وتاأويالت 

به��ا تليق ، وذهبوا اإلى اأنهم محفوظون عما يوجب الت�ض��ليل والتف�ض��يق �ض��وناً لعقائد 

))) �صير اأعالم النبالء 3) : 286 في ترجمة عبد الرحمن بن اأبي حاتم.
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الم�ض��لمين عن الزيغ وال�ض��اللة في حق كبار ال�ض��حابة، �ض��يما المهاجرين واالأن�ضار 

(((
المب�ضرين بالثواب في دار القرار...«

التعقيب على حديث التفتازاني

وهو واإن كان اأخف لهجة ممن �ضبق ، اإال اأنه فاته :

 Pاأوًل: اأنه ال دليل على وجوب وال رجحان ح�ض��ن الظن بكل من راأى ر�ض��ول اهلل

و�ضمع حديثه، واإنما يلزم ح�ضن الظن بالموؤمن اأي�اً كان. فالبد اأواًل من اإثبات ايمان 

االإن�ضان وفق المعايير ال�ضرعية،  و عدم زيغه ونكو�ضه على عقبيه في الفتن التي اأنذر 

بها اهلل تعالى ور�ضوله P الم�ضلمين ، ثّم ح�ضن الظن به بعد ذلك.

واأم��ا الب�ض��ارة بالثواب ف��ي دار القرار فالب��ّد اأن تحمل على خ�ض��و�ص من اآمن ثم 

ا�ض��تقام، ولزم الحق في عقيدته وعمله، دون المنافقين المنقلبين على االأعقاب نتيجة 

الفتن المذكورة، كما يت�ض��ح مما �ضبق في جواب ال�ضوؤال الثاني من االأ�ضئلة ال�ضابقة، 

وجواب ال�ضوؤال االأول من هذه االأ�ضئلة .

وثانيًا: اأن كثيراً من مواقف من يح�ض��ب على ال�ضحابة ال تقبل التاأويل والحمل على 

ماينا�ض��ب ح�ضن الظن كما يظهر بالنظرة المن�ضفة لتلك المواقف. ولذا اأنكر عليهم 

كثير من اأكابر ال�ض��حابة قواًل و عماًل ووقفوا منهم مواقف ال تنا�ض��ب ح�ض��ن الظن 

بهم.

وال�ضيما واأن في هوؤالء االأكابر من جعله اهلل تعالى علماً للحق يعرف به الموؤمن من 

المناف��ق والمحق م��ن المبطل، كما اأنكر عليهم جماعة م��ن التابعين، كما يظهر ذلك 

كله مما �ضبق في حوارنا هذا، وال�ضيما مما �ضبق في جواب ال�ضوؤال الثاني من االأ�ضئلة 

ال�ضابقة.

وثالثًا: ان العقائد في ال�ضحابة وغيرهم ال ينبغي اأن تبتني على ال�ضبهات والظنون التي 

م��ا اأنزل اهلل تعالى بها من �ض��لطان بل على الدليل القوي��م والبرهان القاطع والحجة 

َر َواْلُف�ؤَاَد ُكلُّ  ْمَع َواْلبَ�صَ نَّ ال�صَّ البالغ��ة . قال عّز من قائ��ل:{َوال تَْقُف َما لَْي�َس لََك ِبِه ِعْلٌم اإِ

))) �صرح المقا�صد 5 : ))3.
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.
(((

ولَِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْص�ؤُواًل}
ُ
اأ

ثم بعد ذلك كله فوجوب ح�ض��ن الظن بالموؤمن راجع اإلى انه ال بد من عدم اتهامه 

من دون اأن يرجع اإلى وجوب البناء على عدالته و�ض��دقه في حديثه،بحيث يعول عليه 

ِتي ُكلُّ نَْف�ٍس 
ْ
في الدين، ويكون حجة بين يدي رّب العالمين يوم العر�ص االأكبر {يَْ�َم تَاأ

 .
(((

َها َوتَُ�فَّى ُكلُّ نَْف�ٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ال يُْظَلُم�َن} تَُجاِدُل َعْن نَْف�صِ

ولذا ال يعمل بحديث الموؤمن المجهول الحال وان وجب ح�ضن الظن به . 

 نتائج اإهمال الجمهور النظر في اأمر ال�شحابة 

وعل��ى كل ح��ال فقد اأهمل الجمهور من ال�ض��نة ب�ض��بب ذلك التع��رف على واقع 

ال�ض��حابة، وتمييز الثقة منهم عن غيره، حتى �ض��اعت عليهم موازين الجرح والتعديل 

في ال�ضحابة، وكثر المجهولون منهم.

وانتهى االأمر بهم نتيجة ذلك اإلى اأنهم لو اأرادوا التحرر من اأ�ضر تلك ال�ضبهات، وك�ضر 

طوق التقليد والتع�ض��ب في اأمر ال�ضحابة، والجري في اال�ضتدالل على الطرق العلمية 

والعقالئي��ة، لعج��زوا، لعدم بقاء مح�ض��لة لهم معتد بها، يمكن الرك��ون اإليها والتعويل 

عليها، وانقطاع �ضبل المعرفة نتيجة الفا�ضل الزمني الطويل.

وذلك يزيدهم تم�ض��كاً بالواقع الذي هم عليه وت�ض��بثاً به، وتقدي�ض��اً له، ودفاعاً عنه، 

وتغا�ض��ياً عن ثغراته و�ض��لبياته. اإال اأن ينهار جدار االإ�ضرار ببع�ضهم بفعل مطارق النقد 

والتعرية والح�ضاب، فيرف�ص ذلك الواقع جملة وتف�ضياًل. 

رجال الجرح والتعديل عند الجمهور مطعون فيهم 

الأم��ر الثاني: اأن رجال الجرح والتعديل عند الجمه��ور مطعون فيهم. والطعون فيهم 

على ق�ضمين:

الق�سم الأول: الطعون الخا�ضة في اآحادهم. ولنذكر جملة منهم. 

))) �صورة االإ�صراء : 36.

)2) �صورة النحل : ))).
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مالك بن اأن�س �شاحب المذهب 

1 � فه��ذا مالك بن اأن�ص اإمام المذهب روى عن حميد بن قي�ص االأعرج، ووثقه، اإال 

اأن��ه لما تحامل عمر بن قي�ص اأخو حميد عل��ى مالك، وبلغ ذلك مالكاً، قال مالك: »لو 

 .
(((

علمت اأن حميد بن قي�ص اأخوه ما رويت عنه«

وق��ال اب��ن المديني: »ذك��ر مالك حمي��د االأعرج موثقاً، ث��م قال: اأخ��وه! اأخوه! 

 .
(((

و�ضعفه«

وما ندري ما ذنب حميد بن قي�ص اإذا كان اأخوه قد تحامل على مالك، حتى اأنه يترك 

الرواية عنه وي�ضعفه بعد اأن روى عنه ووثقه. 

ب��ل ذكر ابن حجر ان حمي��داً هذا وثقه كل من ابن معي��ن، واأبي زرعة، واأحمد بن 

 .
(((

حنبل، واأبي داود، وابن خرا�ص، والبخاري، ويعقوب بن �ضفيان، وابن �ضعد

واإذا كان��ت االنفعاالت العاطفية تتحكم في جرحه للرجال فما الموؤمن من تحكمها 

في توثيقه لهم وتعديلهم؟!

وياأتي عند الكالم في طعون المتعا�ض��رين بع�ض��هم في بع�ص، وفي الطعون ب�ضبب 

اختالف المذهب، بع�ص الطعون االأخرى في مالك.

يحيى بن �شعيد القطان 

2 � ويحيى بن �ضعيد القطان حين جرح همام بن يحيى بن دينار، قال فيه اأحمد بن 

 .
(((

حنبل: »�ضهد يحيى بن �ضعيد في حداثته �ضهادة، فلم يعدله همام، فنقم عليه«

وهو كما ترى �ض��ريح في اتهام اأحمد ليحيى بن �ض��عيد باأن جرحه لهمام عدوان بال 

حق. فكيف يعول مع ذلك على جرح يحيى لغير همام وتعديله له؟!.

))) الكامل في �صعفاء الرجال 5 : 8 في ترجمة عمر بن قي�س المكي/ تهذيب التهذيب 7 : 432 في ترجمة عمر بن قي�س المكي.

)2) تهذيب التهذيب 7 : 432 في ترجمة عمر بن قي�س المكي.

)3) تهذيب التهذيب 3 : )4 في ترجمة حميد بن قي�س المكي.

)4) تهذيب التهذيب )) : )6 في ترجمة همام بن يحيى بن دينار.
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يحيى بن معين 

3 � وق��ال الذهبي ع��ن يحيى بن معين: »وق��ال اأبو عمر ابن عبد الب��ر: رويناه عن 

محمد بن و�ضاح قال: �ضاألت يحيى بن معين عن ال�ضافعي، فقال لي�ص ثقة ... قال ابن 

عبد البر اأي�ض��اً: قد �ضح من طرق عن ابن معين اأنه يتكلم في ال�ضافعي. قلت: قد اآذى 

ابن معين نف�ض��ه بذلك، ولم يلتفت النا�ص اإلى كالمه في ال�ضافعي، وال اإلى كالمه في 

جماع��ة من االأثبات. كما لم يلتفتوا اإلى توثيق��ه لبع�ص النا�ص، فاإنا نقبل قوله دائما في 

الج��رح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما ل��م يخالف الجمهور في اجتهاده، 

ف��اإذا انف��رد بتوثيق من لينه الجمهور، اأو بت�ض��عيف من وثقه الجمه��ور وقبلوه، فالحكم 

لعموم اأقوال االأئمة، ال لمن �ض��ّذ... وقد ينف��رد بالكالم في الرجل بعد الرجل، فيلوح 

خطوؤه في اجتهاده بما قلناه، فاإنه ب�ضر من الب�ضر، ولي�ص بمع�ضوم. بل هو في نف�ضه يوثق 

ال�ضيخ تارة. يختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب ال�ضائل بح�ضب ما اجتهد من 

القول في ذلك الوقت«.

ولي��ت الذهبي اكتفى بذلك! ولكنه عقب عليه، فق��ال: »وكالمه )يعني ابن معين 

في ال�ض��افعي( لي�ص من هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد، واإنما هذا من فلتات الل�ضان 

باله��وى والع�ض��بية، فاإن ابن معين كان من الحنفية الغالة ف��ي مذهبه واإن كان محدثاً. 

وكذا قول الحافظ اأبي حامد ابن ال�ض��رقي: كان يحيى بن معين واأبو عبيد �ض��يئا ]كذا 

في الم�ضدر[ الراأي في ال�ضافعي. ف�ضدق واهلل ابن ال�ضرقي، اأ�ضاءا في ذاتهما في عالم 

.
(((

زمانه«

وعن اأحمد بن حنبل اأن ابن معين لقي �ضجاعاً، فقال له: يا كذاب. فقال له �ضجاع: 

. وياأتي 
(((

اإن كنت كذاباً، واإال فهتكك اهلل. ثم قال اأحمد: »فاأظن دعوة ال�ضيخ اأدركته«

عن اأحمد موقفه منه ومن اأمثاله.

))) الرواة المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم : 29 ـ )3.

)2) تهذي���ب الكم���ال 2): 386 ف���ي ترجمة �ص���جاع بن الوليد بن قي�س ال�ص���كوني/ تاريخ بغداد 9 : 249 في ترجمة �ص���جاع ب���ن الوليد بن قي�س/ 

تهذيب التهذيب 4 : 275 في ترجمة �ص���جاع  بن الوليد بن قي�س ال�ص���كوني/ بحر الدم : 200 في ترجمة �ص���جاع بن الوليد بن قي�س/ ر�ص���الة 

في الجرح والتعديل: 25/ وقريب منه في �ص���ير اأعالم النبالء 9 : 353 في ترجمة �ص���جاع بن الوليد، وميزان االعتدال 3: 364 في ترجمة 

�صجاع بن الوليد.
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 .
(((

يقول اأبو زرعة عن يحيى بن معين: »ولم ينتفع به، الأنه كان يتكلم في النا�ص« 

.
(((

ونحوه روي عن علي بن المديني من وجوه، كما قال ابن حجر

ولم��ا حدث اأبو االأزهر بحديث عبد الرزاق في الف�ض��ائل، عن معمر، عن االأزهري، 

عن عبيد اهلل عن ابن عبا�ص، قال: »نظر النبي0 اإلى عليL فقال: اأنت �ضيد في الدنيا 

�ض��يد ف��ي االآخرة... « اأخبر بذلك يحيى بن معين. فبين��ا هو عنده في جماعة من اأهل 

الحدي��ث اإذ قال يحيى: من هذا الكذاب الني�ض��ابوري ال��ذي يحدث عن عبد الرزاق 

به��ذا الحديث؟ فقام اأبو االأزهر، فقال: هوذا اأنا، فتب�ض��م يحيى، فقال: اأما اإنك ل�ض��ت 

.
(((

بكذاب، وتعجب من �ضالمته. وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث

فانظر اإلى يحيى كيف ت�ض��رع بتكذيب اأبي االأزهر، ثم تراجع عنه م�ضراً على كذب 

الحدي��ث الذي رواه، متهم��اً غيره بالكذب فيه، م��ع اأن رواة الحديث من اأعالم القوم 

وثقاتهم. بل لو فر�ص عدم ثبوت وثاقتهم عنده فال يبرر ذلك تكذيب الحديث، اإذ لي�ص 

كل ما يرويه من لم تثبت وثاقته كذباً.

ولع��ل تكذيبه ل��ه لعدم مالئمة متنه لهواه ومبانيه، خ�ضو�ض��اً قول��هP في تتمته: 

»حبيب��ك حبيب��ي، وحبيبي حبيب اهلل، وعدوك عدوي، وع��دوي عدو اهلل. الويل لمن 

 .
(((

اأبغ�ضك«

اإم��ا الأنه يبغ�ص اأمير الموؤمنينQ، اأو الأنه يوالي من اأبغ�ض��ه، كمعاوية وعمرو بن 

العا�ص واأ�ض��رابهما ممن �ضهر ال�ض��يف في وجهه، واأعلن ن�ضبه و�ضبه، و�ضعى في اإطفاء 

نوره.

))) تهذيب التهذيب )) : 248 في ترجمة يحيى بن معين/ �ص���ير اأعالم النبالء )) : 90 في ترجمة يحيى بن معين/ تهذيب الكمال )3 : 550 

في ترجمة يحيى بن معين.

)2) تهذيب التهذيب )) : 248 في ترجمة يحيى بن معين.

)3) تهذيب التهذيب ) : 0) في ترجمة اأحمد بن اإبراهيم التيمي، واللفظ له/ الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 38) كتاب معرفة ال�ص���حابة: 

ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL مما لم يخرجاه: ذكر اإ�ص���الم اأمير الموؤمنين عليL/ �ص���ير اأعالم النبالء 9 : 

575 ف���ي ترجم���ة عب���د الرزاق بن همام، 2) : 367 في ترجمة اأحم���د بن االأزهر/ تهذيب الكمال ) : 260 ف���ي ترجمة اأحمد بن االأزهر بن 

منيع/ تاريخ بغداد 4 : )4 ـ 42 في ترجمة اأحمد بن زاهر بن منيع.

)4) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 38) كتاب معرفة ال�صحابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL مما لم يخرجاه: ذكر 

اإ�ص���الم اأمير الموؤمنين عليL، وقال بعد ذكر الحديث: »�ص���حيح على �ص���رط ال�ص���يخين واأبو االأزهر باإجماعهم ثقة واإذا تفرد الثقة 

بحديث فهو على اأ�صلهم �صحيح«.
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واإذا كان هذا معيار التكذيب للحديث وراويه عنده، مع ا�ضتفا�ض��ة االأحاديث بهذه 

الم�ض��امين، فكيف يك��ون معيار الت�ض��ديق بالحديث ولراويه عن��ده؟! وكيف يمكن 

التعويل في التعديل والجرح عليه؟! خ�ضو�ض��اً لل�ضيعة الذين نور اهلل قلوبهم بحب اأمير 

الموؤمنينQ ومواالته، ومواالة اأوليائه، وبغ�ص اأعدائه ومعاداتهم.

علي بن المديني 

4 � اأم��ا اب��ن المدين��ي اأبو الح�ض��ن علي بن عب��د اهلل بن جعفر � ال��ذي روى عنه 

. وتكلم فيه عمرو بن 
(((

البخاري وغيره من رجال ال�ضحيح � فقد كذبه اأحمد بن حنبل

.
(((

علي

ويقول المزي ب�ضنده: »قال ابن داوؤد ]كذا في الم�ضدر[ للمعت�ضم: يا اأمير الموؤمنين 

ه��ذا � يعني: اأحمد بن حنبل � يزع��م اأن اهلل تعالى يرى في االآخرة، والعين ال تقع اإال 

على محدود، واهلل تعالى ال يحد. 

فقال له المعت�ض��م: ما عندك في هذا؟ فقال: يا اأمير الموؤمنين عندي ما قاله ر�ضول 

اهلل0. قال: وما قال0؟ 

قال حدثني... عن جرير بن عبد اهلل البجلي، قال: كنا مع ر�ض��ول اهلل0 في ليلة 

اأربعة ع�ض��ر من ال�ضهر، فنظر اإلى البدر، فقال: اأما اإنكم �ضترون ربكم عزوجل كما ترون 

هذا البدر، ال ت�ضامون في روؤيته. 

فق��ال الأحمد بن اأبي دوؤاد: ما عندك في هذا؟ قال: اأنظر في اإ�ض��ناد هذا الحديث. 

كان ه��ذا في اأول يوم، ثم ان�ض��رف، فوجه اب��ن اأبي دوؤاد اإلى علي ب��ن المديني � وهو 

ببغداد مملق ما يقدر على درهم � فاأح�ض��ره فما كلمه ب�ض��يء حتى و�ضله بع�ضرة اآالف 

درهم، وقال: هذه و�ض��لك بها اأمير الموؤمنين، واأمر اأن يدفع اإليه جميع ما ا�ض��تحق من 

))) تهذي���ب التهذي���ب 7 : 309 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�ص���عدي موالهم اأبي الح�ص���ن بن المديني/ تهذيب الكمال )2 : 

27 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�صعدي/ تاريخ بغداد )) : 458 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر 

ابن �صعد اأبي الح�صن ال�صعدي.

)2) تهذيب الكمال )2 : )3 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�ص���عدي/ تهذيب التهذيب 7 : ))3 في ترجمة علي بن عبداهلل بن 

جعفر بن نجيح ال�صعدي موالهم اأبي الح�صن بن المديني/ �صير اأعالم النبالء )) : 58 في ترجمة علي بن المديني.
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اأرزاقه. وكان له رزق �ضنتين. 

ثم قال له: يا اأبا الح�ضن، حديث جرير بن عبد اهلل في الروؤية ما هو؟ فقال: �ضحيح. 

قال فهل عندك فيه �ض��يء؟ قال: يعفيني القا�ض��ي من هذا. فقال: يا اأبا الح�ض��ن هذه 

حاجة الدهر. ثم اأمر له بثياب وطيب ومركب ب�ضرجه ولجامه. 

ولم يزل حتى قال: في هذا االإ�ض��ناد من ال يعمل عليه وال على ما يرويه، وهو قي�ص 

ب��ن اأبي حازم. اإنم��ا كان اأعرابياً بوااًل عل��ى عقبيه. فقّبل ابن اأب��ي دوؤاد، ابن المديني 

واعتنقه. فلما كان الغد، وح�ضروا، قال ابن اأبي دوؤاد: يا اأمير الموؤمنين، يحتج في الروؤية 

.
(((

بحديث جرير، واإنما رواه عنه قي�ص بن اأبي حازم، وهو اأعرابي بوال على عقبيه«

وق��ال اأبو بكر المروذي: »قلت الأبي عبد اهلل اأحمد بن حنبل: اإن علي بن المديني 

يحدث عن الوليد بن م�ض��لم... عن عمر: كلوه اإل��ى خالقه. فقال اأبو عبد اهلل: كذب. 

حدثنا الوليد بن م�ضلم مرتين، ما هو هكذا، اإنما هو: كلوه اإلى عالمه. 

قل��ت الأب��ي عبد اهلل: اإن عبا�ص الغبري قال: لما حدث به بالع�ض��كر قلت لعلي بن 

المديني: اإنهم قد اأنكروه عليك، فقال حدثتكم به بالب�ضرة. وذكر اأن الوليد اأخطاأ فيه. 

فغ�ضب اأبو عبد اهلل، وقال: فنعم. قد علم )يعني: علي بن المديني( اأن الوليد اأخطاأ 

.
(((

فيه، فِلَم اأراد اأن يحدثهم به؟! يعطيهم الخطاأ؟!«

وق��ال ابن حجر: »قيل الإبراهي��م الحربي: اأكان علي بن المدين��ي يتهم بالكذب؟ 

فقال: ال، اإنما كان يحدث بحديث، فزاد في خبره كلمة لير�ضي بها ابن اأبي دوؤاد. قيل 

ل��ه: فهل كان عل��ي يتكلم في اأحمد؟ قال: ال. اإنم��ا كان اإذا راأى في كتابه حديثاً عن 

.
(((

اأحمد قال: اأ�ضرب على هذا، لير�ضي ابن اأبي دوؤاد«

))) تهذيب الكمال )2 : 22ـ  23 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�ص���عدي/ واأخرج هذه الق�ص���ة كل من الذهبي في �ص���ير اأعالم 

النبالء )) : 52 ـ 53 في ترجمة علي بن المديني، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )) : 458 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن 

نجيح بن بكر بن �صعد اأبي الح�صن ال�صعدي.

)2) تاريخ بغداد )) : 458 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر بن �ص���عد اأبي الح�ص���ن ال�ص���عدي، واللفظ له/ تهذيب التهذيب 

7 : 309 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�صعدي موالهم اأبي الح�صن بن المديني/ تهذيب الكمال )2 : 26 ـ 27 في ترجمة 

علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�صعدي/ �صير اأعالم النبالء )) : 55 في ترجمة علي بن المديني.

)3) تهذيب التهذيب 7 : 0)3 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�صعدي موالهم اأبي الح�صن بن المديني/ تهذيب الكمال )2 : 29 

في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح ال�ص���عدي/ �ص���ير اأعالم النبالء )): 57 في ترجمة علي بن المديني/ تاريخ بغداد )): 458 

في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر بن �صعد اأبي الح�صن ال�صعدي.
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وه��و كما ترى! فاإن اإر�ض��اء ابن اأبي دوؤاد ال يبرر تحري��ف الحديث والزيادة فيه، وال 

الطعن بمن هو ثقة، وال�ض��رب على حديثه. واإذا كان ال ي�ض��تطيع مجاهرة ابن اأبي دوؤاد 

بما يكره فليتجنب االحتكاك به، ولو باأن يجل�ص في بيته، وال يتنعم بعطائه. 

وقال العقيلي: »حدثنا اأحمد بن محمد بن �ض��ليمان الرازي، قال: �ض��معت اأزهر بن 

جميل يقول: كنا عند يحيى بن �ض��عيد القطان � وثم �ض��هل بن ح�ضان بن اأبي جروبة، 

وابن المديني، وال�ضاذكوني، و�ضليمان �ض��احب الب�ضري، والقواريري، و�ضفيان الرا�ص 

� فجاء عبد الرحمن بن مهدي، ف�ض��لم على اأبي �ض��عيد، وجل���ص اإليه، فقال له يحيى: 

مال��ي اأراك خائر النف�ص؟ قال: راأيت البارحة روؤيا هالتني. فقال: ال يكون اإال خيراً، اإن 

�ض��اء اهلل. فقال له علي بن المديني: اأي �ض��يء راأيت يا اأبا �ضعيد؟ قال: راأيت قوماً من 

اأ�ض��حابنا اأرك�ضوا. قال: فقال علي: اأ�ضغاث اأحالم. فقال له عبد الرحمن: ا�ضكت، فو 

�ْصُه ِفي اْلَخْلِق} فقال:  ْرُه نُنَكِّ اهلل ي��ا علي اإنك منهم. فقال علي اإن اهلل يق��ول: {َوَمْن نَُعمِّ

لي�ص هو واهلل بذاك. 

وقراأت على عبد اهلل بن اأحمد كتاب العلل عن اأبيه. فراأيت فيه حكايات كثيرة عن 

اأبيه عن علي بن عبد اهلل. ثم قد �ضرب على ا�ضمه، وكتب فوقه حدثنا رجل، ثم �ضرب 

على الحديث كله. 

ف�ضاألت عبد اهلل فقال: كان اأبي حدثنا عنه، ثم اأم�ضك عن ا�ضمه، وكان يقول: يقول: 

حدثنا رجل. ثم ترك حديثه بعد ذاك...وقال الح�ضرمي: قال لنا عمرو بن محمد، وذكر 

علي بن المديني، وقال: زعم المخذول في هذا الحديث اأنه حدثنا مجاهد، واإنما يرويه 

.
(((

االأعم�ص، اأخذه من ليث بن اأبي �ضليم«

اأحمد بن حنبل

5 � وهذا اأحمد بن حنبل الذي هو من اأعالم الجرح والتعديل، ومن الرموز ال�ضاخ�ضة 

عندهم، قد طعن في جرحه وتعديله بع�ضهم.

فع��ن اأبي بكر بن اأبي خيثمة قال: »قيل ليحيى بن معين: اإن اأحمد بن حنبل قال: 

))) ال�صعفاء للعقيلي 3 : 235 ـ 239 في ترجمة علي بن عبداهلل بن جعفر بن نجيح.
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اإن علي بن عا�ضم ثقة. قال ال واهلل ما كان من علي عنده قط ثقة، وال حدث عنه بحرف 

.
(((

قط. وكيف �ضار اليوم عنده ثقة؟!«

وهو كما ترى �ضريح في اتهام ابن معين الأحمد، وطعنه في توثيقه.

. وقال 
(((

اأما عامر بن �ض��ال�ح بن عبد اهلل الزبيري، فقد ق��ال عنه ابن معين: كذاب

 .
(((

. وقال االأزدي: ذاهب الحديث
(((

. وقال الن�ض��ائي: لي�ص بثقة
(((

الدارقطني: يترك

. وقال اأبو 
(((

. وقال ابن عدي: وعامة حديثه م�ضروقات من الثقات
(((

وقال الذهبي: واه

. و�ضئل اأبو زرعة عنه فقال: ينكر 
(((

نعيم: روى عن ه�ض��ام بن عروة المناكير. ال �ض��يء

. وقال ابن حبان: كان ممن يروي المو�ض��وعات ع��ن االأثبات. ال يحل كتابة 
(((

كثي��راً

 .
((1(

حديثه اإال على جهة التعجب

))) الجرح والتعديل 6 : 98) في ترجمة علي بن عا�ص���م الوا�ص���طي/ ومثله مع اختالف ي�ص���ير في تهذيب التهذيب 7 : 304 في ترجمة علي بن 

عا�ص���م بن �ص���هيب الوا�ص���طي، وتهذيب الكمال 20 : 7)5 في ترجمة علي بن عا�صم بن �صهيب الوا�ص���طي، وذكر من اختلف العلماء ونقاد 

الحديث فيه : 06) في ترجمة علي بن عا�ص���م/ وذكر ذلك الخطيب ب�ص���ند اآخر في تاريخ بغداد )) : 455 في ترجمة علي بن عا�ص���م بن 

�صهيب.

)2) ال�ص���عفاء والمتروكين البن الجوزي 2 : 72 في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن عبداهلل/ ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح 

ابن عبداهلل/ المجروحين البن حبان 2 : 88) في ترجمةعامربن �صال�ح المديني/ المغني في ال�صعفاء : 323 في ترجمة عامر بن �صال�ح 

ابن عبد اهلل/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ الكا�صف ) : 523 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ 

تهذيب الكمال 4): 46 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ تاريخ بغداد 2) : 235 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل.

)3) ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ ال�صعفاء والمتروكين البن الجوزي 2 : 72 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن 

عبداهلل/ المغني في ال�ص���عفاء : 323 في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن عبداهلل/ الكا�صف ) : 523 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ 

تهذيب الكمال 4): 48 في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن عبداهلل/ تاريخ بغداد 2) : 236 في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن عبداهلل/ �ص���وؤاالت 

البرقاني : 50.

)4) ال�ص���عفاء والمتروكين البن الجوزي 2 : 72 في ترجمة عامر بن �ص���الح بن عبداهلل/ ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �ص���الح بن 

عبداهلل/ الكامل في �ص���عفاء الرجال 5 : 83 في ترجمة عامر  بن �ص���الح الزبيري/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن �ص���الح بن 

عبداهلل/ تهذيب الكمال 4) : 47 في ترجمة عامر بن �صالح بن عبداهلل.

)5) ال�ص���عفاء والمتروكين البن الجوزي 2 : 72 في ترجمة عامر بن �ص���الح بن عبداهلل/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن �ص���الح بن 

عبداهلل/ تهذيب الكمال 4) : 48 في ترجمة عامر بن �صالح بن عبداهلل.

)6) ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �صالح بن عبداهلل.

)7) الكامل في �ص���عفاء الرجال 5 : 83 في ترجمة عامر بن �ص���الح الزبيري، واللفظ له/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن �صالح بن 

عبداهلل/ تهذيب الكمال 4) : 48 في ترجمة عامر بن �صالح بن عبداهلل.

)8) ال�صعفاء الأبي نعيم : 24) في ترجمة عامر بن �صال�ح الزبيري/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن �صالح بن عبداهلل.

)9) �صوؤاالت البرذعي : 426.

)0)) المجروحين البن حبان 2 : 88) في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح المديني، واللفظ له/ ال�ص���عفاء والمتروكين البن الجوزي 2 : 72 في ترجمة 

عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ تهذيب التهذيب 5 : 62 في ترجمة عامر بن 

�صال�ح بن عبداهلل/ تهذيب الكمال 4) : 48 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبد اهلل.
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. وقال الحاكم الني�ض��ابوري: روى عن ه�ضام بن 
(((

وقال ابن حجر: متروك الحديث

.
(((

عروة المناكير

ومع كل هذا روى عنه اأحمد بن حنبل ووثقه. قال الذهبي:» لعل ما روى اأحمد بن 

.
(((

حنبل عن اأحد اأوهى من هذا. ثم اإنه �ضئل عنه، فقال: ثقة لم يكن يكذب«

وقد اأثار هذا حفيظة اأعالم الجرح والتعديل. فقد ذكر اأحمد بن  محمد بن القا�ض��م 

اأن يحيى بن معين، قال عن عامر بن �ضال�ح: »كذاب  خبيث. عدو اهلل«. 

ث��م قال: »فقلت ليحيى: اإن اأحمد بن حنبل يحدث عنه. فقال: لمه؟! وهو يعلم اأنا 

تركنا هذا ال�ض��يخ في حياته. قال: فقلت: وِلَم؟ فقال: قال حجاج االأعور اأتاني فكتب 

عني حديث ه�ض��ام بن عروة عن اأبي لهيعة وليث بن �ض��عد، ثم ذهب فادعاها، فحدث 

 .
(((

بها عن ه�ضام«

.
(((

وقال يحيى اأي�ضاً: »جن اأحمد! يحدث عن عامر بن �ضالح«

واأي�ض��اً قال محمد بن عقيل: »وقال المقبلي في العلم ال�ض��امخ ما مفاده: اأن االإمام 

اأحمد )رحمه اهلل تعالى( مع ف�ضله وورعه لما تكلم في م�ضاألة خلق القراآن وابتلي ب�ضببها 

جعلها عدل التوحيد اأو زاد، ثم ذكر اأنه كان يرد رواية كل من خالفه في هذه الم�ض��األة 

تع�ض��باً منه. وفي ذلك خيانة لل�ض��ند. ثم قال: بل زاد، ف�ضار يرد الواقف، ويقول: فالن 

واقفي م�ض��وؤوم. بل غال وزاد، وقال: ال اأح��ب الرواية عمن اأجاب في المحنة، كيحيى 

.
(((

ابن معين. انتهى«

وقد نقل الذهبي عن اأحمد بن حنبل اأنه قال: »اأكره الكتابة عمن اأجاب في المحنة، 

))) تقريب التهذيب ) : 287 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل.

)2) المدخل اإلى ال�صحيح : 82) في ترجمة عامر بن �صال�ح الزبيري.

)3) ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن عبداهلل، واللفظ له/ المغني في ال�ص���عفاء : 323 في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن 

عبداهلل.

)4) تهذيب الكمال 4) : 47 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل، واللفظ له/ ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل.

تهذيب التهذيب 5: 62 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبداهلل/ تاريخ بغداد 2) : 236 في ترجمة عامر بن �صال�ح بن عبد اهلل.

)5) ميزان االعتدال 4 : 7) في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح بن عبداهلل، واللفظ له/ الكامل في �ص���عفاء الرجال 5: 83 في ترجمة عامر بن �ص���ال�ح 

الزبيري.

)6) العتب الجميل على اأهل الجرح والتعديل : 30).
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.
(((

كيحيى واأبي ن�ضر التمار«

فاإذا كان الخالف في هذه الم�ض��األة �ض��بباً للت�ض��رع في الجرح، ولو مع وثاقة الرجل 

في نف�ض��ه، فما الموؤمن من اأن يكون الخالف في غيرها � كالتوقف في عدالة ال�ضحابة، 

ومواالة اأهل البيتR ومعاداة اأعدائهم � �ضبباً فيه اأي�ضاً؟! وما الموؤمن من اأن يكون 

الوفاق في المذهب �ض��بباً للت�ض��رع في التعديل بال حق؟!. بل �ض��ياأتي ما ي�ض��هد بما 

ينا�ضب ذلك في تتمة حديثنا هذا اإن �ضاء اهلل تعالى.

محمد بن يحيى الذهلي 

6 � ومحم��د ب��ن يحي��ى الذهلي قال في��ه الذهبي: »االإمام �ض��يخ االإ�ض��الم حافظ 

ني�ض��ابور...وانتهت اإليه م�ض��يخة العلم بخرا�ضان، مع الثقة، وال�ض��يانة، والدين، ومتابعة 

ال�ض��نن...وقال اأبو حاتم: هو اإمام اأهل زمانه. وقال اأبو بكر بن زياد: كان اأمير الموؤمنين 

 .
(((

في الحديث...«

ومع ذلك يقول عنه الح�ضن بن محمد بن جابر: »�ضمعت محمد بن يحيى يقول لما 

ورد محمد بن اإ�ضماعيل البخاري ني�ضابور، قال: اذهبوا اإلى هذا الرجل العالم ال�ضال�ح 

فا�ض��معوا منه. قال: فذهب النا�ص اإليه، واقبلوا على ال�ض��ماع منه، حتى ظهر الخلل في 

 .
(((

مجال�ص محمد بن يحيى، فح�ضده بعد ذلك، وتكلم فيه«

ويقول اأبو حامد ال�ض��رقي: »�ض��معت محمد بن يحيى يقول: القران كالم اهلل، غير 

مخل��وق من جميع جهاته، وحيث يت�ض��رف. فمن لزم هذا ا�ض��تغنى ع��ن اللفظ وعما 

�ض��واه من الكالم في القران. ومن زعم اأن القران مخلوق فقد كفر، وخرج عن االإيمان، 

وبانت منه امراأته ي�ضتتاب، فاإن تاب واإال �ضربت عنقه، وجعل ماله فيئا بين الم�ضلمين، 

ولم يدفن في مقابر الم�ض��لمين. ومن وق��ف وقال: ال اأقول مخلوق اأو غير مخلوق، فقد 

))) ميزان االعتدال 7 : 222 في ترجمة يحيى بن معين.

)2) تذكرة الحفاظ 2 : 530 ـ )53 في ترجمة الذهلي.

)3) تاري���خ بغ���داد 2 : 30 في ترجمة محمد بن اإ�ص���ماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة: ذكر ق�ص���ة البخاري مع محمدبن يحيى الذهلي بني�ص���ابور، 

واللفظ له/ تغليق التعليق 5 : 430 ـ )43 ف�صل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجاللته وذكر ن�صبته و ن�صبه ومولده و�صفته: ف�صل في 

بيان �صرطه فيه وما ات�صل بذلك من ق�صته مع الذهلي.
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�ض��اهى الكفر. ومن زعم اأن لفظي بالقران مخل��وق، فهذا مبتدع، ال يجال�ص وال يكلم. 

ومن ذهب بعد مجل�ض��نا هذا اإلى محمد بن اإ�ض��ماعيل البخاري فاتهموه، فاإنه ال يح�ضر 

 .
(((

مجل�ضه اإال من كان على مثل مذهبه«

وقال الحاكم: �ض��معت محمد بن �ض��ال�ح بن هانئ يقول: �ضمعت اأحمد بن �ضلمة 

يق��ول: »دخلت عل��ى البخاري، فقلت: يا اأب��ا عبد اهلل اإن هذا رج��ل � يعني الذهلي � 

مقبول بخرا�ض��ان، خ�ضو�ضاً في هذه المدينة. وقد ل�ح في هذا الحديث، حتى ال يقدر 

اأح��د من��ا اأن يكلمه فيه، فما ترى؟. فقب�ص على لحيته، ث��م قال: اأمري اإلى اهلل، اإن اهلل 

ب�ض��ير. اللهم اإنك تعلم اأني لم اأرد المقام بني�ض��ابور اأ�ض��راً وال بطراً، وال طلباً للرئا�ض��ة، 

واإنما اأبت علي نف�ض��ي الرجوع اإلى الوطن، لغلبة المخالفين. وقد ق�ض��دني هذا الرجل 

ح�ض��داً لما اآتاني اهلل ال غير. ثم قال: يا اأحمد، اإني خارج غداً، لتتخل�ض��وا من حديثه 

.
(((

الأجلي«

الجوزجاني 

7 � واإبراهي��م بن يعقوب الجوزجاني ال�ض��عدي، قال فيه ابن حب��ان: »كان حروري 

المذهب، ولم يكن بداعية. وكان �ض��لباً في ال�ض��نة حافظاً للحديث، اإال اأنه من �ضالبته 

 .
(((

ربما كان يتعدى طوره«

وق��ال اب��ن حجر: »وممن ينبغ��ي اأن يتوقف في قبول قوله في الج��رح من كان بينه 

وبي��ن من جرحه عداوة، �ض��ببها االختالف ف��ي االعتقاد. فاإن الح��اذق اإذا تاأمل ثلب 

اأبي اإ�ض��حاق الجوزجاني الأهل الكوفة راأى العجب. وذلك ل�ضدة انحرافه في الن�ضب، 

و�ضهرة اأهلها بالت�ضيع. فتراه ال يتوقف في جرح من ذكره منهم بل�ضان ذلقة وعبارة طلقة. 

حتى اأنه اأخذ يلين مثل االأعم�ص، واأبي نعيم، وعبيد اهلل بن مو�ضى، واأ�ضاطين الحديث 

))) تاري���خ بغ���داد 2 : )3ـ  32 ف���ي ترجم���ة محم���د بن اإ�ص���ماعيل ب���ن اإبراهيم بن المغيرة: ذكر ق�ص���ة البخ���اري مع محمد ب���ن يحيى الذهلي 

بني�صابور.

)2) تغليق التعليق 5 : 434 ف�ص���ل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجاللته وذكر ن�ص���بته و ن�ص���به ومولده و�صفته: ف�صل في بيان �صرطه فيه 

وما ات�صل بذلك من ق�صته مع الذهلي.

)3) تهذيب التهذيب ) : 59) في ترجمة اإبراهيم بن يعقوب بن اإ�ص���حاق ال�ص���عدي/ وفي الثقات البن حبان 8 : )8 ـ82 في ترجمة اإبراهيم بن 

يعقوب بن اإ�صحاق الجوزجاني،ولكن بدل )حروري( )حريزي(.
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.
(((

واأركان الرواية...«

واإذا كان ب�ض��بب تع�ضبه يجرح من ال ي�ض��تحق الجرح، فما هو الموؤمن من اأن يجره 

تع�ضبه اإلى مدح من ال ي�ضتحق المدح، وتوثيق من لي�ص اأهاًل لذلك؟!. 

على اأنه كان نا�ض��بياً منحرفاً عن اأمير الموؤمنينQ، كما �ض��رح بذلك ابن حجر 

 .
(((

في كالمه المتقدم وغيره

وق��ال اب��ن عدي: »كان �ض��ديد المي��ل اإلى مذهب اأهل دم�ض��ق ف��ي الميل على 

 .
(((

علي«

وع��ن الدارقطن��ي: »فيه انح��راف عن علي. اجتم��ع على بابه اأ�ض��حاب الحديث، 

فاأخرجت جارية له فروجة، لتذبحها، فلم تجد من يذبحها، فقال: �ضبحان اهلل! فروجة ال 

.
(((

يوجد من يذبحها، وعلي يذبح في �ضحوة نيفاً وع�ضرين األف م�ضلم!«

واإذا كان نا�ض��بياً مبغ�ض��اً الأمير الموؤمني��نQ فهو منافق � كم��ا تظافرت بذلك 

االأحاديث النبوية، وياأتي الحديث عن ذلك � فكيف يوؤمن على الدين؟ وال�ض��يما عند 

ال�ضيعة الذين عرفوا حق اأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل عليه(، ودانوا بمواالته.

اأبو حاتم الرازي 

8 � واأبو حاتم محمد بن اإدري�ص يقول عنه الذهبي: »اإذا وثق اأبو حاتم رجاًل فتم�ضك 

بقوله، فاإنه ال يوثق اإال رجاًل �ض��حيح الحديث. واإذا لين رجاًل، اأو قال فيه: ال يحتج به، 

فتوق��ف. حتى ترى ما قال غي��ره فيه، فاإن وثقه اأحد فال تبن على تجريح اأبي حاتم، فاإنه 

متعنت في الرجال. قد قال في طائفة من رجال ال�ضحاح: لي�ص بحجة. لي�ص بقوي. اأو 

 .
(((

نحو ذلك«

))) ل�صان ميزان ) : 6) في المقدمة.

)2) مقدمة فتح الباري : 390.

)3) تهذيب التهذيب ) : 59) في ترجمة اإبراهيم بن يعقوب بن اإ�صحاق ال�صعدي، واللفظ له/ ميزان االعتدال ) : 205 في ترجمة اإبراهيم بن 

يعقوب اأبي اإ�ص���حاق ال�ص���عدي الجوزجاني/ الكامل في �ص���عفاء الرجال ) : 0)3 في ترجمة اإ�ص���ماعيل بن اأبان الوراق/ تذكرة الحفاظ 2 : 

549 في ترجمة الجوزجاني.

)4) تهذيب التهذيب ) : 59) في ترجمة اإبراهيم بن يعقوب بن اإ�صحاق ال�صعدي.

)5) �صير اأعالم النبالء 3) : 260 في ترجمة اأبي حاتم الرازي.
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وقال في مو�ضع اآخر: »يعجبني كثيراً كالم اأبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه 

.
(((

الورع والخبرة، بخالف رفيقه اأبي حاتم، فاإنه جراح«

الترمذي

9 � واأما الترمذي فقد طعن فيه الذهبي، حيث ذكر عند الكالم عن يحيى بن يمان 

حديثاً، وقال: »ح�ض��نه الترمذي مع �ضعف ثالثة فيه. فال يغتر بتح�ضين الترمذي، فعند 

 .
(((

المحاققة غالبها �ضعاف«

وقال اأي�ضاً عند الكالم عن كثير بن عبداهلل المزني: »ال يعتمد العلماء على ت�ضحيح 

.
(((

الترمذي«

 ،
(((

 وقال المباركفوري: »واأما تح�ضين الترمذي فال اعتماد عليه، لما فيه من الت�ضاهل«

وذكر الذهبي عند الكالم عن اإ�ضماعيل بن رافع اأن جماعة من علمائهم �ضعفوه، وجماعة 

 .
(((

قالوا: اإنه متروك. ثم قال: »ومن تلبي�ص الترمذي قال: �ضعفه بع�ص اأهل العلم«

ف��اإن كان هذا تلبي�ض��اً من الترمذي فكي��ف يعتمد عليه؟! واإن لم يكن تلبي�ض��اً منه 

فكيف يعتمد على الذهبي مع طعنه فيه؟!.

ابن حبان 

10 � وابن حبان محمد، اأحد رجال الجرح والتعديل، قال عنه الذهبي: »قال االإمام 

اأبو عمرو بن ال�ض��الح وذكره في طبقات ال�ض��افعية: غلط الغلط الفاح�ص في ت�ض��رفه. 

و�ض��دق اأبو عمرو. وله اأوهام، تتّبع بع�ض��ها الحافظ �ض��ياء الدين... قال اأبو اإ�ض��ماعيل 

االأن�ضاري �ضيخ االإ�ضالم: �ضاألت يحيى بن عمار عن اأبي حاتم ابن حبان، فقال: راأيته. 

ونحن اأخرجناه من �ضج�ضتان. كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين... 

))) �صير اأعالم النبالء 3) : )8 في ترجمة اأبي زرعة الرازي.

)2) ميزان االعتدال 7 : )23 في ترجمة يحيى بن يمان العجلي.

)3) ميزان االعتدال 5 : 493 في ترجمة كثير بن عبداهلل بن عمرو بن عوف.

)4) تحفة االأحوذي 2 : 93.

)5) ميزان االعتدال ) : 384 في ترجمة اإ�صماعيل بن رافع.
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قال اأبو اإ�ض��ماعيل االأن�ض��اري: �ضمعت عبدال�ض��مد بن محمد يقول: �ضمعت اأبي 

يقول: اأنكروا على ابن حبان قوله: النبوة العلم والعمل، وحكموا عليه بالزندقة وهجروه، 

.
(((

وكتب فيه اإلى الخليفة، فاأمر بقتله«

ابن مندة واأبو نعيم االأ�شبهاني 

11 و 12 � وقال ابن حجر في ترجمة اأبي نعيم االأ�ضبهاني اأحمد بن عبداهلل: »اأحد 

االأعالم �ض��دوق. تكلم فيه بال حجة. ولكن ه��ذه عقوبة من اهلل، لكالمه في ابن مندة 

بهوى... وكالم ابن مندة في اأبي نعيم فظيع، ال اأحب حكايته. وال اأقبل قول كل منهما 

.
(((

في االآخر، بل هما عندي مقبوالن...«

فاإذا كان اأبو نعيم قد تكلم في ابن مندة بهوى كيف يعتمد عليه في غيره في جرحه 

وتعديله؟! اإذ من ركب الهوى تنكب الطريق. وكيف يعرف مع ذلك �ضوابه من خطئه، 

و�ضدقه من كذبه؟!

ومثله الحديث في ابن مندة، فاإن اأبا نعيم اإذا كان علماً �ضدوقاً كيف يكون حال ابن 

من��دة اإذا تكلم فيه بال حجة، كالماً ال يحب ابن حجر حكايته، لفظاعته؟!. وياأتي عند 

الكالم في جرح بع�ص المعا�ضرين لبع�ص ما يت�ضح به تفاقم الم�ضكلة. 

الحاكم الني�شابوري

13 � والحاك��م الني�ض��ابوري طعن فيه الذهبي، قال ف��ي ترجمة ابن قتيبة: »عبد اهلل 

م�ض��لم بن قتيبة اأبو محمد �ض��احب الت�ضانيف �ض��دوق... قال الخطيب: كان ثقة ديناً 

فا�ضاًل. وقال الحاكم: اأجمعت االأمة على اأن القتبي كذاب. قلت: هذه مجازفة قبيحة، 

 .
(((

وكالم من لم يخف اهلل« 

وقال عنه ب�ض��بب ذلك اأي�ض��اً: »ه��ذه مجازفة، وقل��ة ورع، فما علمت اأح��داً اتهمه 

))) ميزان االعتدال 6: 99 في ترجمة محمد بن حبان اأبي حاتم الب�صتي/ تذكرة الحفاظ  3: )92ـ922 في ترجمة ابن حبان.

)2) ميزان االعتدال ) : )25 في ترجمة اأحمد بن عبداهلل الحافظ اأبي نعيم االأ�صبهاني، واللفظ له/ ل�صان الميزان ) : )20 في ترجمة اأحمد 

ابن عبداهلل الحافظ اأبي نعيم االأ�صبهاني.

)3) ميزان االعتدال 4 : 98) في ترجمة عبداهلل بن م�صلم بن قتيبة.
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بالك��ذب قبل هذه القولة. بل قال الخطيب: اإنه ثقة. وقد اأنباأني اأحمد بن �ض��المة عن 

حماد الحراني اأنه �ض��مع ال�ض��لفي ينكر على الحاكم في قوله: ال تجوز الرواية عن ابن 

قتيبة، ويقول: ابن قتيبة من الثقات، واأهل ال�ض��نة. ثم قال: لكن الحاكم ق�ضده الأجل 

.
(((

المذهب« 

قال ابن حجر: »والذي يظهر لي اأن مراد ال�ض��لفي بالمذهب الن�ض��ب. فاإن في ابن 

 .
(((

قتيبة انحرافاً عن اأهل البيت، والحاكم على �ضد من ذلك«

ابن حزم 

14 � اأما ابن حزم فقد قال فيه ابن خلكان: »وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، 

ال يكاد ي�ضلم اأحد من ل�ضانه، فنفرت عنه القلوب، وا�ضتهدف لفقهاء وقته، فتمالوؤوا على 

بغ�ضه، وردوا قوله، واجتمعوا على ت�ضليله و�ضنعوا عليه... وفيه قال اأبو العبا�ص بن العريف 

المقدم ذكره: كان ل�ض��ان ابن حزم و�ضيف الحجاج بن يو�ضف �ضقيقين. واإنما قال ذلك 

 .
(((

لكثرة وقوعه في االأئمة«

وتعقيباً على حكم ابن حزم على الترمذي باأنه مجهول، يقول الذهبي: »وال التفات 

اإلى قول اأبي محمد ابن حزم فيه � في الفرائ�ص من كتاب االإي�ض��ال � اإنه مجهول، فاإنه 

 .
(((

ما عرفه، وال درى بوجود الجامع وال العلل اللذين له«

ويق��ول ابن حجر تعقيباً على ذلك اأي�ض��اً: »واأما اأبو محمد ب��ن حزم فاإنه نادى على 

نف�ض��ه بعدم االطالع... وال يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي، وال اطلع على حفظه، 

وال على ت�ض��انيفه. فاإن هذا الرجل قد اأطلق هذه العبارة في خلق من الم�ض��هورين من 

الثقات الحفاظ، كاأبي القا�ض��م البغوي، واإ�ضماعيل بن محمد بن ال�ضفار، واأبي العبا�ص 

.
(((

ال�ضم«

))) �صير اأعالم النبالء 3) : 299 في ترجمة ابن قتيبة.

)2) ل�صان الميزان 3 : 358 في ترجمة عبداهلل بن م�صلم بن قتيبة.

)3) وفيات االأعيان 3 : 327 ـ 328 في ترجمة ابن حزم الظاهري.

)4) ميزان االعتدال 6 : 289 في ترجمة محمد بن عي�صى بن �صورة الحافظ العلم اأبي عي�صى الترمذي.

)5) تهذيب التهذيب 9 : 344 في ترجمة محمد بن عي�صى بن �صورة ...اأبي عي�صى الترمذي.
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وقال الذهبي عنه اأي�ض��اً: »...ولم يتاأدب مع االأئمة في الخطاب، بل فجج العبارات 

و�ض��ب وجدع، فكان جزاوؤه من جن�ص فعله، بحيث اإنه اأعر�ص عن ت�ض��انيفه جماعة من 

االأئم��ة، وهجروها ونفروا منها، واأحرقت في وقت... وق��د حط اأبو بكر ابن العربي على 

اأبي محمد في كتاب القوا�ضم والعوا�ضم... فقال:... ن�ضاأ وتعلق بمذهب ال�ضافعي، ثم 

انت�ض��ب اإلى داود، ثم خلع الكل، وا�ض��تقل بنف�ض��ه، وزعم اإنه اإمام االأئمة، ي�ضع ويرفع، 

ويحكم وي�ض��رع، وين�ض��ب اإلى دين اهلل ما لي�ص فيه، ويقول عل��ى العلماء ما لم يقولوا، 

تنفي��راً للقل��وب منهم... قال اأب��و العبا�ص ابن العريف: كان ل�ض��ان ابن حزم و�ض��يف 

.
(((

الحجاج �ضقيقين...«

وق��ال ابن حجر عنه اأي�ض��اً: »...وكان وا�ض��ع الحفظ جداً. اإال اأن��ه لثقة حافظته كان 

يهج��م كالقول في التعدي��ل والتخريج، وتبين اأ�ض��ماء الرواة، فيقع له م��ن ذلك اأوهام 

�ضنيعة... وقال موؤرخ االأندل�ص اأبو مروان ابن حبان: كان ابن حزم... مما يزيد في بغ�ص 

النا�ص له بغ�ض��ه لبني اأمية ما�ض��يهم وباقيهم، واعتقاده ب�ضحة اإمامتهم حتى ن�ضب اإلى 

 .
(((

الن�ضب ...«

ون�ضبه اأ�ضهر من نار على علم.

ابن الجوزي 

15 � وابن الجوزي اأبو الفرج عبد الرحمن يقول عنه ابن االأثير: »وكان كثير الوقيعة 

 .
(((

في النا�ص، ال�ضيما في العلماء المخالفين لمذهبه«

 .
(((

ويقول عنه اأبو الفداء: »كان كثير الوقيعة في العلماء...«

ويقول الذهبي: »له وهم كثير في تواليفه يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل 

 .
(((

اإلى م�ضنف اآخر...«

))) �صير اأعالم النبالء 8) : 86) ـ 99) في ترجمة ابن حزم.

)2) ل�صان الميزان 4 : 98) ـ 200 في ترجمة علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم.

)3) الكامل في التاريخ 0) : 276 في اأحداث �صنة �صبع وت�صعين وخم�صمائة.

)4) المخت�صر في اأخبار الب�صر 3 : )0) في اأحداث �صنة �صبعة وت�صعين وخم�صمائة.

)5) تذكرة الحفاظ 4 : 347) في ترجمة ابن الجوزي.
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وقال ال�ضيوطي: »فذكر في كتابه كثيراً مما ال دليل على و�ضعه. بل هو �ضعيف. بل 

وفيه الح�ضن وال�ضحيح. واأغرب من ذلك اإن فيها حديثاً من �ضحيح م�ضلم، كما �ضاأبينه. 

 .
(((

قال الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في المو�ضوعات اأحاديث ح�ضاناً قوية...«

ويقول عنه اأي�ض��اً: »قال الذهبي في التاريخ الكبير: ال يو�ضف ابن الجوزي بالحفظ 

... اإلى غير ذلك من كلماتهم 
(((

عندنا باعتبار ال�ضنعة، بل باعتبار كثرة اطالعه وجمعه«

فيه.

الذهبي 

16 � ومثله في التع�ضب � خ�ضو�ضاً على اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم( و�ضيعتهم 

� الذهبي: محمد بن اأحمد بن عثمان، �ض��احب ميزان االعتدال و�ض��ير اأعالم النبالء 

وغيرهما. فاإنه على جاللته عند الجمهور، وتعظيمهم له، واحتجاجهم به، قد نبه غير واحد 

على تع�ضبه، وطعنوا فيه طعوناً �ضديدة تمنع من التعويل عليه في الجرح والتعديل. 

كالم ال�شبكي في الذهبي

قال تلميذه ال�ضبكي: »وكان �ضيخنا � والحق اأحق ما قيل، وال�ضدق اأولى ما اآثره ذو 

ال�ض��بيل � �ض��ديد الميل اإلى اآراء الحنابلة، كثير االإزراء باأهل ال�ضنة الذين اإذا ح�ضروا 

كان اأبو الح�ض��ن االأ�ض��عري فيهم مقدم القافلة، فلذلك ال ين�ض��فهم ف��ي التراجم وال 

ي�ض��فهم بخير اإال وقد اأرغم منه اأنف الراغم. �ض��نف التاريخ الكبير، وما اأح�ض��نه، لوال 

 .
(((

تع�ضب فيه...«

وقال اأي�ض��اً: »وهذا �ض��يخنا الذهبيM من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على 

اأهل ال�ضنة تحمل مفرط، فال يجوز اأن يعتمد عليه.

ونقلت من خط الحافظ �ض��الح الدين خليل بن كيكلدي العالئيM ما ن�ض��ه: 

ال�ض��يخ الحافظ �ض��م�ص الدين الذهبي. ال اأ�ض��ك في دينه وورعه، وتحري��ه فيما يقوله 

))) تدريب الراوي ) : 278.

)2) طبقات الحفاظ : 480 ـ )48 في ترجمة ابن الجوزي.

)3) طبقات ال�صافعية الكبرى 9 : 03) ـ 04) في ترجمة محمد بن اأحمد بن عثمان بن قايماز.
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النا�ص. ولكنه غلب عليه مذهب االإثبات، ومنافرة التاأويل، والغفلة عن التنزيه، حتى اأثر 

ذلك في طبعه انحرافاً �ضديداً عن اأهل التنزيه، ومياًل قوياً اإلى اأهل االإثبات. 

فاإذا ترجم واحداً منهم يطنب في و�ضفه بجميع ما قيل فيه من المحا�ضن، ويبالغ في 

و�ضفه، ويتغافل عن غلطاته، ويتاأول له ما اأمكن.

واإذا ذكر اأحداً من الطرف االآخر � كاإمام الحرمين، والغزالي، ونحوهما � ال يبالغ في 

و�ض��فه، ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه، ويعتقده ديناً، وهو ال ي�ض��عر، 

ويعر�ص عن محا�ضنهم الطافحة، فال ي�ضتوعبها. 

واإذا ظف��ر الأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في اأهل ع�ض��رنا اإذا لم يقدر على 

اأحد منهم بت�ض��ريح يقول في ترجمته: واهلل ي�ض��لحه، ونحو ذلك. و�ضببه المخالفة في 

العقائد.

والحال في حق �ضيخنا الذهبي اأزيد مما و�ضف، وهو �ضيخنا ومعلمنا. غير اأن الحق 

اأحق اأن يتبع، وقد و�ض��ل من التع�ض��ب المفرط اإلى حد ي�ض��خر منه. واأنا اأخ�ضى عليه 

يوم القيامة من غالب علماء الم�ض��لمين واأئمتهم الذين حملوا لنا ال�ضريعة النبوية، فاإن 

غالبهم اأ�ضاعرة، وهو اإذا وقع باأ�ضعري ال يبقى وال يذر. والذي اأعتقده اأنهم خ�ضماوؤه يوم 

القيامة عند من لعل اأدناهم عنده اأوجه منه. فاهلل الم�ضوؤول اأن يخفف عنه، واأن يلهمهم 

العفو عنه، واأن ي�ضفعهم فيه. 

والذي اأدركنا عليه الم�ض��ايخ النه��ي عن النظر في كالمه، وع��دم اعتبار قوله. ولم 

يكن ي�ضتجرئ اأن يظهر كتبه التاريخية اإال لمن يغلب على ظنه اأنه ال ينقل عنه ما يعاب 

عليه.

واأما قول العالئيM: دينه وورعه وتحريه فيما يقوله. فقد كنت اأعتقد ذلك، واأقول 

عند هذه االأ�ض��ياء اإنه ربما اعتقدها دين��اً. ومنها اأمور اأقطع باأنه يعرف باأنها كذب، واأقطع 

باأنه ال يختلقها، واأقطع باأنه يحب و�ض��عها في كتبه لتنت�ض��ر، واأقط��ع باأنه يحب اأن يعتقد 

�ض��امعها �ض��حتها، بغ�ض��اً للمتحدث فيه، وتنفيراً للنا�ص عنه. مع قلة معرفته بمدلوالت 

االألفاظ، ومع اعتقاده اأن هذا مما يوجب ن�ض��ر العقيدة التي يعتقدها هو حقاً، ومع عدم 
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ممار�ضته لعلوم ال�ضريعة. 

غير اأنى لما اأكثرت بعد موته النظر في كالمه عند االحتياج اإلى النظر فيه توقفت في 

تحريه فيما يقوله. وال اأزيد على هذا غير االإحالة على كالمه. فلينظر كالمه من �ضاء، ثم 

يب�ضر هل الرجل متحر عند غ�ضبه اأو غير متحر؟ واأعني بغ�ضبه وقت ترجمته لواحد من 

علماء المذاهب الثالثة الم�ض��هورين من الحنفية والمالكية وال�ض��افعية، فاإني اعتقد اأن 

الرجل كان اإذا مد القلم لترجمة اأحدهم غ�ض��ب غ�ضباً مفرطاً، ثم قرطم الكالم ومزقه، 

وفعل من التع�ض��ب ماال يخفى على ذي ب�ض��يرة. ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلوالت 

االألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها. 

ودائماً اأتعجب من ذكره االإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في ال�ض��عفاء، 

وكذلك ال�ضيف االآمدي، واأقول: ياهلل العجب! هذان ال رواية لهما، وال جرحهما اأحد، 

وال �ض��مع من اأحد اأنه �ض��عفهما فيم��ا ينقالنه من علومهما، ف��اأي مدخل لهما في هذا 

الكتاب؟! ثم اإنا لم ن�ضمع اأحدا ي�ضمى االإمام فخر الدين بالفخر، بل اإما االإمام واإما ابن 

الخطيب، واإذا ترجم كان في المحمدين، فجعله في حرف الفاء، و�ضماه الفخر. 

ث��م حل��ف في اآخر الكتاب اأنه لم يتعمد فيه هوى نف�ض��ه. فاأي هوى نف�ص اأعظم من 

هذا؟! فاإما اأن يكون وّرى في يمينه، اأو ا�ضتثنى غير الرواة، فيقال له: فلم ذكرت غيرهم. 

واإما اأن يكون اعتقد اأن هذا لي�ص هوى نف�ص. واإذا و�ض��ل اإلى هذا الحد � والعياذ باهلل � 

.
(((

فهو مطبوع على قلبه«

وق��ال اأي�ض��اً: »واأما تاريخ �ض��يخنا الذهبي غف��ر اهلل له، فاإنه � على ح�ض��نه وجمعه � 

م�ض��حون بالتع�ض��ب المفرط. ال واخذه اهلل. فلقد اأكثر الوقيعة في اأهل الدين، اأعني: 

الفق��راء الذين هم �ض��فوة الخلق، وا�ض��تطال بل�ض��انه عل��ى كثير من اأئمة ال�ض��افعيين 

والحنفيي��ن، ومال فاأفرط على االأ�ض��اعرة، ومدح فزاد في المج�ض��مة. هذا وهو الحافظ 

المدره، واالإمام المبجل، فما ظنك بعوام الموؤرخين؟! فالراأي عندنا اأال يقبل مدح وال 

ذم من الموؤرخين، اإال بما ا�ض��ترطه اإمام االأئمة وحبر االأمة � وهو ال�ض��يخ االإمام الوالد

)))  طبقات ال�صافعية الكبرى 2: 3) ـ5) ، 22ـ 24 قاعدة في الجرح والتعديل: في ترجمة اأحمد بن �صال�ح الم�صري.
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M � حي��ث ق��ال � ونقلته من خطه ف��ي مجاميعه �: ولقد وقفت ف��ي تاريخ الذهبي

M على ترجمة ال�ض��يخ الموفق بن قدامة الحنبلي، وال�ض��يخ فخر الدين بن ع�ضاكر. 

وقد اأطال تلك وق�ضر هذه، واأتى بما ال ي�ضك لبيب اأنه لم يحمله على ذلك اإال اأن هذا 

.
(((

اأ�ضعري وذاك حنبلي. و�ضيقفون بين يدي رب العالمين«

وهناك كلمات اأخر لل�ضبكي ال ي�ضعها المقام.

كالم القنوجي وال�شخاوي في الذهبي 

وقال ال�ض��خاوي: »وقد قارن حافظ ال�ض��ام ابن نا�ض��ر الدين بين الذهبي والبرزالي 

والم��زي فحكم للم��زي بالتفوق في معرفة رجال طبقات ال�ض��در االأول، وللبرزالي في 

الع�ض��رين ومن قبلهم م��ن الطبقات القريبة منه��م، وللذهبي في الطبقات المتو�ض��طة 

بينهما. تاأييداً لقول بع�ص م�ضايخه. 

عل��ى اأن االأه��واء قلما تتغلب عل��ى الم��زي والبرزالي في تراج��م النا�ص، بخالف 

الذهبي. وقد انتقده على خطته في تراجم النا�ص انتقاداً مراً الحافظ ابن المرابط محمد 

ابن عثمان الغرناطي، والتاج ابن ال�ض��بكي، ون�ض��باه اإلى التع�ض��ب المفرط. وال تخلو 

 .
(((

خطته في التراجم من ذلك. ال�ضيما في تراجم الح�ضوية ومخالفيهم...«

واإذا كان هذا حاله مع من يوافقه في المذهب ممن على خالف هواه، فكيف يكون 

حاله مع ال�ضيعة؟! بل يظهر ن�ضبه بو�ضوح لمن ت�ضفح كتبه. وياأتي بع�ص �ضواهد ذلك.

حت��ى قال اأحمد بن ال�ض��ديق المغربي: »ولكن الذهبي اإذا راأى حديثاً في ف�ض��ل 

علي Q بادر اإلى اإنكاره بحق وبباطل، حتى كاأنه ال يدري ما يخرج من راأ�ضه �ضامحه 

.
(((

اهلل«

و�ض��ياأتي اإن �ضاء اهلل تعالى في كلماتهم االآتية في الطعون العامة الطعن من بع�ضهم 

في رجال اآخرين غير من تقدم. 

))( طبقات ال�صافعية الكبرى2: 3)-5)، 22-24، قاعدة الجرح والتعديل: في ترجمة اأحمد بن �صالح الم�صري.

)2) هام�س ذيل تذكرة الحفاظ للكوثري : 35ـ36 نقاًل عن ال�صخاوي في االإعالن بالتوبيخ لمن ذم التواريخ.

)3) فتح الملك العلي : 50 .
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الطعون العامة

الق�س��م الثان��ي: الطعون العامة التي ت�ض��لب الثق��ة بعامة اأهل الج��رح والتعديل من 

الجمهور، الختالط االأمر ب�ضببها..

طعن االأقران بع�شهم في بع�س

)منها(: طعن االأقران بع�ضهم في بع�ص بهوى، حيث يظهر �ضيوعه فيهم، فقد �ضبق من 

الح�ض��ن بن محمد بن جابر اأن محمد بن يحيى الذهلي تكلم في البخاري ح�ض��داً 

له. و�ض��بق من ابن حجر اأن اأبا نعيم قد تكلم في ابن مندة بهوى، واأن ابن مندة قد 

تكل��م فيه بكالم فظي��ع ال يحب ذكره. ومع ذلك هما عنده مع��اً مقبوالن. وقال في 

تتمة حديثه المتقدم هناك: »كالم االأقران بع�ضهم في بع�ص ال يعباأ به. وال�ضيما اإذا 

الح لك اأنه لعداوة، اأو لمذهب، اأو لح�ضد، ال ينجو منه اإال من ع�ضم اهلل. وما علمت 

اأن ع�ض��راً من االأع�ض��ار �ضلم اأهله من ذلك، �ض��وى النبيين وال�ضديقين. ولو �ضئت 

.
(((

ل�ضردت من ذلك كراري�ص«

وقال اأي�ضاً في الحديث عن عمرو بن علي، بعد اأن ن�ضب لعلي بن المديني التحامل 

عليه: »قال الحاكم: وقد كان عمرو بن علي اأي�ضاً يقول في علي بن المديني. وقد اأجل 

اهلل تعالى محلهما جميعاً عن ذلك. يعني: اأن كالم االأقران غير معتبر في حق بع�ضهم 

. وياأتي له كالم اآخر يت�ضمن ذلك.
(((

بع�ضاً. اإذا كان غير مف�ضر ال يقدح«

وقال الذهبي: »وهذا كثير من كالم االأقران بع�ضهم في بع�ص، ينبغي اأن يطوى، وال 

 .
(((

يروى، ويطرح، وال يجعل طعناً. ويعامل الرجل بالعدل والق�ضط«

 ،
(((

وقال اأي�ضاً في الحديث عن ابن اأبي داود، وهو الذي تكلم في حديث غدير خم

: »قال اأحمد بن يو�ض��ف االأزرق: �ض��معت اأبا بكر بن اأبي داود يقول: كل 
(((

بل اأنكره

))) ل�صان الميزان ) : )20 في ترجمة اأحمد بن عبداهلل الحافظ اأبي نعيم االأ�صبهاني.

)2) تهذيب التهذيب 8 : )7 في ترجمة عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي.

)3) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم : 24.

)4) �صير اأعالم النبالء 4) : 274 في ترجمة محمد بن جرير/ تذكرة الحفاظ 2 : 3)7 في ترجمة محمدبن جرير بن يزيد بن كثير.

)5) معجم االأدباء 8) : 84 في ترجمة محمد بن جرير الطبري.
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النا�ص مني في حل اإال من رماني ببغ�ص عليL. قال الحافظ ابن عدي: كان في 

االبتداء ين�ض��ب اإلى �ضيء من الن�ض��ب، فنفاه ابن الفرات من بغداد اإلى وا�ضط، فرده 

ابن عي�ض��ى، فحدث واأظهر ف�ض��ائل علي... قلت: كان �ض��هماً ق��وي النف�ص. وقع بينه 

وبين ابن جرير وبين ابن �ض��اعد وبين ابن عي�ض��ى الذي قربه. ق��ال محمد بن عبداهلل 

القطان:كنت عند ابن جرير، فقيل: ابن اأبي داود يقراأ على النا�ص ف�ضائل االإمام علي. 

فقال ابن جرير: تكبيرة من حار�ص. قلت: ال ي�ض��مع هذا من ابن جرير، للعداوة الواقعة 

.
(((

بين ال�ضيخين«

وقال الذهبي اأي�ض��اً: »ابن اأب��ي داود الحافظ العالمة ق��دوة المحدثين اأبو بكر عبد 

اهلل ب��ن الحاف��ظ الكبير اأب��ي داود... واأما كالم اأبيه فيه فال اأدري اأي���ص تبين له منه... 

و�ض��معت علي بن عبد اهلل الداهري: �ضمعت محمد بن اأحمد بن عمرو: �ضمعت علي 

ابن الح�ض��ين بن الجنيد: �ض��معت اأب��ا داود يقول: ابني عبد اهلل ك��ذاب. ثم قال ابن 

عدي: وكان ابن �ضاعد يقول: كفانا اأبوه بما قال فيه... قلت: ال ينبغي �ضماع قول ابن 

�ض��اعد فيه. كما لم نعتد بتكذيبه البن �ض��اعد. وكذا ال ي�ضمع قول ابن جرير فيه. فاإن 

ه��وؤالء بينهم عداوة بينة. فقف في كالم االأقران بع�ض��هم في بع���ص. واأما قول اأبيه فيه 

فالظاهر اأنه اإن �ض��ح عنه فقد عنى اأنه كذاب في كالمه. ال في الحديث النبوي. وكاأنه 

.
(((

قال هذا وعبداهلل �ضاب طري، ثم كبر و�ضاد«

وقال اأي�ض��اً: »وذكر البخاري هنا ف�ضاًل ح�ضناً عن رجاله، واإبراهيم بن �ضعد و�ضال�ح 

ابن كي�ضان، فقد اأكثرا عن ابن اإ�ضحاق. قال البخاري: ولو �ضح عن مالك تناوله من ابن 

اإ�ضحاق فلربما تكلم االإن�ضان فيرمي �ضاحبه ب�ضيء واحد، وال يتهمه في االأمور كلها. 

ق��ال: وقال اإبراهيم بن المن��ذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن �ض��يخين من 

قري���ص، وق��د اأكثر عنهما في الموط��اأ. وهما ممن يحتج بهما. ولم ين��ج كثير من النا�ص 

م��ن كالم بع�ص النا�ص فيهم، نحو ما يذكر عن اإبراهيم من كالمه في ال�ض��عبي، وكالم 

))) �صير اأعالم النبالء 3) : 230 في ترجمة اأبي بكر ال�صج�صتاني.

)2) تذكرة الحفاظ 2 : 767 ـ 772 في ترجمة ابن اأبي داود.
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ال�ضعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتناول بع�ضهم في العر�ص والنف�ص. ولم يلتفت 

اأهل العلم في هذا النحو اإال ببيان وحجة. ولم ت�ضقط عدالتهم اإال ببرهان ثابت وحجة. 

والكالم في هذا كثير.

قلت: ل�ضنا ندعي في اأئمة الجرح والتعديل الع�ضمة من الغلط النادر، وال من الكالم 

بنف���ص حاّد فيمن بينهم وبينه �ض��حناء واإحنة. وقد علم اأن كثي��راً من كالم االأقران 

بع�ضهم في بع�ص مهدر ال عبرة به، وال�ضيما اإذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم 

االإن�ض��اف. وهذان الرجالن )يعني: محمد بن فليح ومالك( كل منهما قد نال من 

�ض��احبه. لكن اأثر كالم مالك في محمد بع�ص اللين، ولم يوؤثر كالم محمد فيه وال 

ذرة. وارتفع مالك، و�ض��ار كالنجم. فله ارتفاع بح�ض��به. وال �ضيما في ال�ضير. واأما في 

اأحاديث االأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة ال�ض��حة اإلى رتبة الح�ض��ن، اإال فيما 

.
(((

�ضّذ فيه، فاإنه يعد منكراً...«

ومن الظاهر اأن هذا الطعن يرجع اإلى �ض��عف دي��ن الطاعن وقلة ورعه، فكيف يوثق 

بطعن��ه وجرحه، بل حت��ى بتوثيقه وتعديل��ه؟! الأنه اإذا لم يحجزه دين��ه عن طعن قرينه 

بهوى، عداوة وح�ض��داً، فهو ال يحجزه عن مدح من ال ي�ض��تحق المدح وتعديله بهوى 

اأي�ض��اً، الإح�ض��انه اإليه، اأو الأنه ياأمل منه نفعاً اأو لغير ذلك. كما ال يخت�ص باالأقران، بل 

يجري في غيرهم، حتى ممن هو اأ�ض��بق ع�ض��راً، اإذ ال يخت�ص الحب والبغ�ص باالأقران 

وال المتعا�ضرين، كما ال يخفى.

الجرح الختالف المذهب اأو الراأي اأو ال�شلوك

ومنها: الجرح والت�ض��عيف الختالف المذهب اأو الراأي وال�ض��لوك اأو غير ذلك مما ال 

ينافي الوثاقة اأي�ض��اً. حيث يظهر منهم اأي�ض��اً �ضيوع ذلك من اأهل الجرح والتعديل. 

فقد �ض��بق كالمهم في اأحمد بن حنبل فيمن خالفه في م�ضاألة خلق القراآن، وكالم 

ابن حبان في الجوزجاني، واأنه من �ض��البته في ال�ض��نة ربم��ا تعدى طوره. وكذلك 

كالم اب��ن حجر في الجوزجاني اأي�ض��اً. كما تقدم من الذهب��ي الحديث عن كالم 

))) �صير اأعالم النبالء 7 : 40 ـ )4 في ترجمة ابن اإ�صحاق.
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يحيى بن معين في ال�ض��افعي، ومن ال�ض��بكي وغيره في بيان مواقف الذهبي ممن 

يخالفه في المذهب.

وق��ال القرطبي عن الحارث االأعور الهمداني �ض��احب اأمير الموؤمنينQ: »رماه 

ال�ض��عبي بالكذب. ولي�ص ب�ض��يء. ولم يبن من الحارث كذب. واإنم��ا نقم عليه اإفراطه 

ف��ي حب علي، وتف�ض��يله له عل��ى غيره. ومن ههن��ا � واهلل اأعلم � كذبه ال�ض��عبي، الأن 

ال�ضعبي يذهب اإلى تف�ضيل اأبي بكر، واإلى اأنه اأول من اأ�ضلم. قال اأبو عمر بن عبدالبر: 

واأظن ال�ض��عبي عوق��ب لقوله في الح��ارث الهمدان��ي: حدثني الح��ارث، وكان اأحد 

.
(((

الكذابين«

وقال ابن حجر: »واعلم اأنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة ب�ض��بب اختالفهم 

ف��ي العقائد. فينبغي التنبه لذلك، وع��دم االعتداد به اإال بحق. وكذا عاب جماعة من 

الورعين جماعة دخلوا في اأمر الدنيا، ف�ض��عفوهم لذلك. وال اأثر لذلك الت�ض��عيف مع 

ال�ضدق وال�ضبط. واهلل الموفق. 

واأبعد ذلك كله من االعتبار ت�ضعيف من �ضعف بع�ص الرواة باأمر يكون الحمل فيه 

على غيره. اأو للتحامل بين االأقران. واأ�ض��د من ذلك ت�ض��عيف من �ضعف من هو اأوثق 

.
(((

منه، اأو اأعلى قدراً، اأو اأعرف بالحديث. فكل هذا ال يعتبر به«

وقال ال�ض��بكي: »ومما ينبغي اأن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختالفها بالن�ضبة 

اإل��ى الج��ارح والمجروح، فربما خالف الج��ارح المجروح في العقي��دة فجرحه لذلك. 

واإليه اأ�ض��ار الرافعي بقوله: وينبغي اأن يكون المزكون براء من ال�ض��حناء والع�ض��بية في 

المذه��ب، خوفاً م��ن اأن يحملهم ذلك على جرح عدل، اأو تزكية فا�ض��ق. وقد وقع هذا 

لكثي��ر من االأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح م�ض��يب. وقد 

اأ�ضار �ضيخ االإ�ضالم �ضيد المتاأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه االقتراح اإلى 

هذا. وقال: اأعرا�ص الم�ض��لمين حف��رة من حفر النار، وقف على �ض��فيرها طائفتان من 

النا�ص المحدثون والحكام.

))) تف�صير القرطبي ) : 5.

)2) مقدمة فتح الباري ) : 385.
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قلت: ومن اأمثلة ما قدمنا قول بع�ضهم في البخاري: تركه اأبو زرعة واأبو حاتم من اأجل 

م�ضاألة اللفظ. فياهلل والم�ضلمين! اأيجوز الأحد اأن يقول: البخاري متروك، وهو حامل لواء 

ال�ض��ناعة، ومقدم اأهل ال�ضنة والجماعة. ثم ياهلل والم�ضلمين اأتجعل ممادحه مذام، فاإن 

الحق في م�ضاألة اللفظ معه. اإذ ال ي�ضتريب عاقل من المخلوقين في اأن تلفظه من اأفعاله 

الحادثة التي هي مخلوقة هلل تعالى. واإنما اأنكرها االإمام اأحمدL لب�ضاعة لفظها.

وم��ن ذلك قول بع�ص المج�ض��مة ف��ي اأبي حاتم ابن حبان: لم يك��ن له كبير دين، 

نحن اأخرجناه من �ضج�ضتان، الأنه اأنكر الحد هلل. فياليت �ضعري من اأحق باالإخراج من 

يجعل ربه محدوداً، اأو من ينزهه عن الج�ضمية؟! واأمثلة هذا تكثر.

وهذا �ض��يخنا الذهب��يM من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على اأهل ال�ض��نة 

... اإلى اآخر ما تقدم منه عن الذهبي. 
(((

تحمل مفرط، فال يجوز اأن يعتمد عليه...«

لم ي�شلم اأحد من الطعن حتى اأئمة الجمهور واأ�شرابهم

ولذا يظهر من كلماتهم اأنه لم ي�ضلم من الطعن اأحد، حتى اأئمة الجمهور واأ�ضرابهم. 

فقد تقدم الطعن في ال�ض��افعي، واأحمد بن حنبل. واأكث��ر الخطيب البغدادي من ذكر 

. وتقدم حديث الذهبي عن مالك. 
(((

كلمات الطاعنين في اأبي حنيفة

وقال اأي�ض��اً: »هذا مالك هو النجم الهادي بين االأمة، وما �ض��لم من الكالم فيه. ولو قال 

قائل عند االحتجاج بمالك فقد تكلم فيه، َلُعذر واأهين. وكذلك االأوزاعي ثقة حجة. وربما 

انفرد، ووهم. وحديثه عن الزهري فيه �ضيء ما. وقد قال فيه اأحمد بن حنبل: راأي �ضعيف، 

وحدي��ث �ض��عيف. وقد تكلف لمعنى ه��ذه اللفظة. وكذا تكلم م��ن ال يفهم في الزهري، 

لكونه خ�ض��ب بال�ضواد، ولب�ص زي الجند، وخدم ه�ض��ام بن عبدالملك. وهذا باب وا�ضع. 

والماء اإذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والموؤمن اإذا رجحت ح�ضناته وقلت �ضيئاته فهو من 

.
(((

المفلحين. هذا اإن لو كان ما قيل في الثقة الر�ضي موؤثراً. فكيف وهو ال تاأثير له؟!«

))) طبقات ال�صافعية الكبرى 2 : 2) ـ 3) في ترجمة اأحمد بن �صال�ح الم�صري.

)2) تاريخ بغداد 3) : 369 ـ 453 في ترجمة النعمان بن ثابت.

)3) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم : 25ـ 26.
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وبعد كل ذلك كيف يتي�ض��ر جعل ال�ض��وابط المقبولة عقالئياً، والتي عليها المعيار 

�ضرعاً في الجرح والتعديل، ورد الحديث وقبوله؟!.

 ومن الطريف ما�ضبق عن البخاري من اأن العدالة ال ت�ضقط اإال ببرهان ثابت وحجة. 

اإذ اأي حجة على �ضقوط العدالة اأقوى من طعن ال�ضخ�ص على العادل ونيله منه بهوى، 

اأو طعن الثقة العادل فيه؟! وال�ض��يما واأن اإثبات العدالة لل�ضخ�ص هو الذي يحتاج اإلى 

دليل قاطع ال �ضبهة فيه. 

ومثل��ه قول الذهب��ي المتقدم: »والم��اء اإذا بلغ...« فاإن الحدي��ث لي�ص عن الثواب 

، والموؤمن اإذا رجحت ح�ض��ناته 
(((

ـيِّئَاِت} والعقاب، ليق��ال: {اإِنَّ اْلَح�َصنَـــاِت يُْذِهْبَن ال�صَّ

وقلت �ض��يئاته فهو من المفلحين. واإنما المهم وثاقة الراوي و�ض��بطه وعدمهما، وكيف 

يمكن اإحرازهما مع ما �ضبق؟!

واأط��رف من ذلك تاأويل الذهبي المتقدم لكالم اأب��ي داود في ابنه عبداهلل. اإذ فتح 

الب��اب لمثل هذه التاأويالت يزيد في التبا�ص االأمر، و�ض��ياع المعالم، وفقد ال�ض��وابط، 

كما هو ظاهر.

ولنكتف بهذا المقدار من الحديث عن مطاعن اأهل الجرح والتعديل، ونترك للمتتبع 

المزيد من ذلك.

تعمد ترك جرح بع�س اأهل الحديث واإخفاء حالهم

الأمر الثالث: اأنه يظهر من بع�ص كلمات اأهل الجرح والتعديل تعمد ترك جرح بع�ص 

الرواة واإخفاء حالهم �ضيانة للحديث.

فهذا الحاكم ذكر اأق�ض��ام التدلي�ص � الذي ياأتي �ض��يوعه منهم � ثم قال: »قد ذكرت 

ف��ي هذه االأجنا�ص ال�ض��تة اأن��واع التدلي�ص، ليتاأمل��ه طالب هذا العل��م، فيقي�ص باالأقل 

على االأكثر. ولم ا�ضتح�ض��ن ذكر اأ�ضامي من دل�ص من اأئمة الم�ضلمين �ضيانة للحديث 

.
(((

ورواته«

))) �صورة هود االآية: 4)).

)2) معرفة علوم الحديث : ))).
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 وقال الذهبي: »وكذا لم اعتن بمن �ضعف من ال�ضيوخ ممن كان في المائة الرابعة 

 .
(((

وبعدها. ولو فتحت هذا الباب لما �ضلم اأحد، اإال النادر من رواة الكتب واالأجزاء«

وقال اأي�ض��اً: »ثم من المعلوم اأنه البد من �ضون الراوي و�ضتره. فال�حد الفا�ضل بين 

المتقدم والمتاأخر هو راأ�ص �ض��نة ثالثمائة. ولو فتحت على نف�ض��ي تليين هذا الباب لما 

�ض��لم معي اإال القليل. اإذ االأكثر ال يدرون ما يروون، وال يعرفون هذا ال�ضاأن، اإنما �ضمعوا 

 على من قراأ لهم، 
في ال�ضغر، واحتيج اإلى علو �ضندهم في الكبر، فالعمدة ]والعهدة[)))

.
(((

وعلى من اأثبت طباق ال�ضماع لهم، كما هو مب�ضوط في علوم الحديث«

وال ندري كيف يكون �ض��ون الحديث النبوي ال�ض��ريف بال�ضتر على رواته المطعون 

فيه��م؟! وكيف يمكن مع ذلك قبول حديث الذين يوثقه��م اأهل الجرح والتعديل اإذا 

كان م��ن طريقتهم تعمد اإخفاء الطعون الثابتة عليه��م، وكتمان ما يوجب جرحهم بنحو 

يعار�ص التوثيق، وي�ضقطه عن الحجية؟!

ثم اأال يكون هذا تدلي�ض��اً من اأهل الجرح والتعديل الذين يفتر�ص فيهم ذكر جميع 

ما يرد في الرجل مما له دخل في قبول روايته وردها؟! 

ا�شطراب موقف الجمهور اإزاء ذوي االتجاهات المختلفة

الأم��ر الرابع: اأن الجمهور يرون اأنهم عل��ى حق، واأنهم الموؤمنون، واأن غيرهم من فرق 

الم�ض��لمين مبدعون خارجون عن الحق. وهذا في الجملة اأمر طبيعي، الأن كل فرقة 

من الم�ض��لمين ترى لنف�ضها ذلك. واإنما الكالم في اأدلتها على دعواها، ول�ضنا االآن 

ب�ضدد ذلك.

كما اأن الجمهور اأي�ض��اً يدعون اأنهم و�ضط بين الت�ض��يع والن�ضب، باأق�ضامهما. ولي�ص 

هذا مهماً اإنما المهم هو موقفهم من روايات الفريقين واأحاديثهم.

والذي نفهمه اأن االأمر يدور بين منهجين.. 

))) المغني في ال�صعفاء : 4.

)2) ل�صان الميزان ) : 9 عند ذكره خطبة االأ�صل.

)3) ميزان االعتدال ) : 5)) في المقدمة.



في رحاب العقيدة / ج   383

الأول: اأن ي�ض��ترط في العمل بالحديث عدالة الراوي له � التي هي فرع االإيمان � وال 

يكتفى بتحرزه عن الكذب. والزم ذلك عدم قبول الجمهور روايات الفرق االأخرى، 

واإن كان الراوي ثقة، من دون فرق بين ال�ضيعة باأق�ضامهم، والنوا�ضب باأق�ضامهم، من 

العثمانية، والخوارج، وغيرهم.

بل مقت�ضى ذلك اأن كل �ضاحب عقيدة من الجمهور اليعمل برواية من يخالفه في 

تل��ك العقي��دة اإذا كان يراه مبدعاً خارجاً عن االإيمان، كم��ا تقدم من اأحمد بن حنبل 

وغيره في حق من يخالفهم في م�ضاألة خلق القراآن اأو الروؤية اأو غيرهما.

الثاني: اأن يكتفى في العمل بالحديث بوثاقة الراوي وتحرزه عن الكذب، من دون نظر 

اإلى عقيدته، كما �ضبق اأنه الم�ضهور عند ال�ضيعة.

 يبدو من الجمهور اأخذهم برواية الثقة واإن خالفهم في المذهب

وال��ذي يبدو م��ن الجمهور عدم جريهم على االأول، الأنه��م اأكثروا من الرواية عمن 

.
(((

يخالفونه في الراأي، معللين لذلك باأنه لوال ذلك لذهب جملة من االآثار النبوية

وق��ال الجوزجاني: »وكان قوم من اأهل الكوفة ال يحمد النا�ص مذاهبهم، هم روؤو�ص 

محدث��ي الكوفة، مثل اأبي اإ�ض��حاق، ومن�ض��ور، واالأعم�ص، وزبيد ب��ن الحارث اليامي، 

.
(((

وغيرهم من اأقرانهم. احتملهم النا�ص، ل�ضدق األ�ضنتهم في الحديث«

 وقال علي بن المديني: »لو تركت اأهل الب�ضرة لحال القدر، ولو تركت اأهل الكوفة 

لذلك الراأي � يعني الت�ضيع � خربت الكتب«. 

 ...
(((

ويق��ول الخطيب البغدادي: »قوله: خربت الكتب. يعن��ي: لذهب الحديث«

اإلى غير ذلك. 

ولكن مع ذلك يبدو منهم اأمران ال يتنا�ضبان مع ال�ضابط المتقدم.

))) ميزان االعتدال ) : 8)) في ترجمة اأبان بن تغلب.

)2) اأحوال الرجال : 78 ـ 80 في ترجمة فائد اأبي الورقاء، واللفظ له/ ميزان االعتدال 3 : 97 في ترجمة زبيد بن الحارث اليامي، وفيه: »وقال 

اأبو اإ�صحاق الجوزجاني � كعوائده في فظاظة عبارته �: كان من اأهل الكوفة...«.

)3) الكفاية في علم الرواية : 29) باب ذكر بع�س المنقول عن اأئمة اأ�صحاب الحديث في جواز الرواية عن اأهل االأهواء والبدع.
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تركهم رواية الثقة نكاية به اأو بمذهبه 

الأول: ترك بع�ص اأهل الخالف لهم، كالداعية في فرقته، والراف�ضي مطلقاً، اأو اإذا كان 

داعية، ال لعدم وثاقتهم، بل نكاية بهم وبدعوتهم. 

ق��ال الذهبي: »ث��م بدعة كبرى، كالرف�ص الكامل، والغلو في��ه والحط على اأبي بكر 

.
(((

وعمرN والدعاء اإلى ذلك. فهذا النوع ال يحتج بهم وال كرامة«

وقال ال�ض��يوطي: »ال�ضواب اأنه ال يقبل رواية الراف�ضة و�ضاب ال�ضلف... الأن �ضباب 

الم�ضلم ف�ضوق، فال�ضحابة وال�ضلف من باب اأولى... وقال ابن المبارك: ال تحدثوا عن 

.
(((

عمرو بن ثابت، فاإنه كان ي�ضب ال�ضلف«

وقال ابن حجر في ترجمة يون�ص بن خباب االأ�ضيدي: »وقال الدوري عن ابن معين: 

رجل �ضوء، وكان ي�ضتم عثمان.... وقال ال�ضاجي: �ضدوق في الحديث تكلموا فيه من 

جهة راأيه ال�ض��وء.... وقال ابن معين: كان ثقة وكان ي�ض��تم عثمان. وقال ابن �ض��اهين 

في الثقات: قال عثمان بن اأبي �ض��يبة: يون�ص بن خباب ثقة �ض��دوق. وقال ابن حبان: 

ال تح��ل الرواية عنه... وقال الحاك��م اأبو اأحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. واأح�ض��نا 

في ذلك، الأنه كان ي�ض��تم عثمان، ومن �ض��ب اأحداً من ال�ض��حابة فهو اأهل اأن ال يروى 

.
(((

عنه«

وروى الخطيب البغدادي ب�ض��نده عن عبداهلل بن المبارك اأنه قال: »�ضاأل اأبو ع�ضمة 

اأبا حنيفة ممن تاأمرني اأن اأ�ض��مع االآثار؟ قال: من كل عدل في هواه، اإال ال�ض��يعة � فاإن 

اأ�ض��ل عقدهم ت�ضليل اأ�ض��حاب محمدP � ومن اأتى ال�ضلطان طائعاً. اأما اإني ال اأقول 

اإنه��م يكذبونهم، اأو ياأمرونهم بما ال ينبغي، ولكن وط��اأوا لهم حتى انقادت العامة بهم. 

.
(((

فهذان ال ينبغي اأن يكونا من اأئمة الم�ضلمين«

لكنه كما ترى! فاإن التنكيل ب�ض��احب الدعوة اأو بدعوته ال يبرر طم�ص الحق الذي 

))) ميزان االعتدال ) : 8)) في ترجمة اأبان بن تغلب.

)2) تدريب الراوي ) : 326 ـ 327 النوع الثالث والع�صرون �صفة من تقبل روايته وما يتعلق به.

)3) تهذيب التهذيب )) : 385 في ترجمة يون�س بن خباب االأ�صيدي.

)4) الكفاي���ة ف���ي عل���م الرواية : 26) باب ذك���ر بع�س المنقول عن اأئمة اأ�ص���حاب الحديث في جواز الرواية عن اأهل االأه���واء والبدع، ومثله في 

مفتاح الجنة لل�صيوطي : 38.
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يحمله، وت�ض��ييع االآثار النبوية، خ�ضو�ض��اً من نقاد الحديث الذين يفتر�ص فيهم االأمانة 

فيه، والحفاظ عليه.

موقف الجمهور غير المتوازن بين ال�شيعة والنوا�شب 

الثاني: الموقف غير المتوازن بين ال�ضيعة والنوا�ضب، فاإن الجمهور اأكثروا من الرواية 

ع��ن النوا�ض��ب � من العثمانية والخوارج � مع ت�ض��ريحهم بن�ض��بهم و�ض��بهم الأمير 

الموؤمني��نQ، بل اإغراقهم في ذلك. وقد اأفرط بع�ض��هم ف��ي توثيقهم. فعن اأبي 

داود: »لي�ص في اأ�ض��حاب االأهواء اأ�ض��ح حديثاً من الخ��وارج«. ثم ذكر عمران بن 

.
(((

حطان واأبا ح�ضان االأعرج

اأم��ا العثماني��ة فقد اختلطوا بالجمه��ور حتى ال يكادون يتميزون عنه��م، وما اأكثر ما 

و�ض��فوا الرجل باأنه كان �ضديداً في ال�ض��نة واأغرقوا في الثناء عليه، وبالتعرف على حاله 

نراه زائغاً عن اأهل البيت)�ض��لوات اهلل عليهم( اأموي النزعة، مغرقاً في ذلك. وو�ض��وح 

ذلك يغني عن اال�ضتطراد بذكر ال�ضواهد. وقد تقدم بع�ضها.

اأما ال�ض��يعة فهم يهجرونهم غالباً اأو مطلق��اً ويرمونهم بقوار�ص القول. واإذاكان الطعن 

على ال�ض��يعة باأنهم ينالون من بع�ص ال�ض��حابة � كما �ض��بق بع�ص ذلك � فاإن النوا�ضب 

ينال��ون من كثير من ال�ض��حابة اأي�ض��اً ممن لزم��وا اأهل البيتR واهت��دوا بهداهم. 

ويزيدون عليهم بنيلهم من اأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم( وبغ�ضهم لهم. 

موقفهم من الخوارج 

 Rالذي هو �ضيد اأهل البيت Qبل الخوارج يكفرون �ض��ريحاً اأمير الموؤمنين

بال منازع، و�ض��يد ال�ض��حابة، اأو من �ضاداتهم � على  االأقل � ويعلنون هم والعثمانية لعنه 

و�ضبه، وهو الذي �ضبق في جواب ال�ضوؤال الرابع اأن من �ضبه فقد �ضب النبيP، ومن 

اأبغ�ضه فقد اأبغ�ص النبيP. وقد قال فيه النبيP: »ال يحبك اإال موؤمن وال يبغ�ضك 

))) الكفاية في علم الرواية : 30) باب ذكر بع�س المنقول عن اأئمة اأ�ص���حاب الحديث في جواز الرواية عن اأهل االأهواء والبدع/ �ص���ير اأعالم 

النبالء 4 : 4)2 في ترجمة عمران بن حطان/ ميزان االعتدال 5 : 285 في ترجمة عمران بن حطان/ تهذيب التهذيب 8 : 3)) في ترجمة 

عمران بن حطان/ تهذيب الكمال 22: 323 في ترجمة عمران بن حطان/ تدريب الراوي ) : 326 النوع الثالث والع�ص���رون �ص���فة من تقبل 

روايته وما يتعلق به.



41 في رحاب العقيدة / ج   3

 .
(((

اإال منافق«

وهو الذي قال اأحمد بن حنبل في حقه: »ما بلغنا عن اأحد من ال�ضحابة ما بلغنا عن 

 .
(((

علي بن اأبي طالب«

وفي لفظ اآخر عنه: »ما جاء الأحد من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل0 من الف�ضائل ما جاء 

 
(((

لعلي بن اأبي طالب )ر�ضي اهلل عنه(«. 

وقال الزرقاني: »قال اأحمد والن�ض��ائي واإ�ض��ماعيل القا�ض��ي: لم ي��رد في حق اأحد 

 .
(((

باالأ�ضانيد الجياد ما ورد في حق علي«

وقال الني�ض��ابوري: »لم يرد في حق اأحد من ال�ض��حابة باالأحاديث الح�ضان ما ورد 

.
(((

في حق علي«

وقد �ض��بقهم اإلى ذلك � فيما روي � عمرو ب��ن العا�ص، الذي هو من المعدلين عند 

الجمهور، فقد ذكروا ان رجاًل من همدان يقال له: برد، قدم على معاوية، ف�ض��مع عمراً 

يقع في علي، فقال له: »يا عمرو اإن اأ�ضياخنا �ضمعوا ر�ضول اهلل0 يقول: من كنت مواله 

فه��ذا علي م��واله، فحق ذلك اأم باطل؟ فقال عمرو: حق. واأن��ا اأزيدك، اأنه لي�ص الأحد 

من �ضحابة ر�ضول اهلل له مناقب مثل مناقب علي، ففزع الفتى، فقال عمرو: اإنه اأف�ضدها 

.
(((

باأمره في عثمان«

وم��ع كل ذلك فقد تقدم عن اأبي داود في الخوارج ما تقدم، وخ�ضو�ض��اً عمران بن 

))) م�ص���ند اأحمد ) : 95،128 م�ص���ند علي بن اأبي طالب/ فتح الباري ) : 63/ الم�ص���ند الم�صتخرج على �صحيح م�صلم ) : 57)/ �صنن الترمذي 

5 : 643 كتاب كتاب المناقب عن ر�صول اهلل0: باب بعد باب مناقب علي بن اأبي طالبL/ مجمع الزوائد 9 : 33) كتاب المناقب: 

باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�ص���ه/ وغيرها من الم�ص���ادر الكثيرة جدًا/ ومثله في �ص���حيح م�ص���لم ) : 86 كتاب االإيمان: باب الدليل 

على اأن حب االأن�صار وعليL من االإيمان وعالماته وبغ�صهم من عالمات النفاق، و�صحيح ابن حبان 5) : 367 كتاب اإخباره0 عن 

مناقب ال�صحابة رجالهم ون�صائهم بذكر اأ�صمائهم )ر�صي اهلل عنهم اأجمعين(: ذكر الخبر الدال على اأن محبة المرء علي بن اأبي طالب

L من االإيمان/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.

)2) فتح الباري 7 : 74.

)3) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 6)) كتاب معرفة ال�ص���حابة: ومن مناق���ب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طال���بL مما لم يخرجاه، 

واللف���ظ ل���ه/ في�س القدير 4 : 355/ �ص���واهد التنزيل للح�ص���كاني ): 27/ تهذيب التهذيب 7 : 297 في ترجمة عل���ي بن اأبي طالب/ تاريخ 

دم�صق 42 : 8)4 في ترجمة علي بن اأبي طالب.

.L4) �صرح الزرقاني ) : )24، ومثله في اال�صتيعاب 3 : 5))) في ترجمة علي بن اأبي طالب(

)5) في�س القدير 4 : 355.

)6) االإمامة وال�صيا�صة ): 97.
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حطان، الذي مدح اأ�ض��قى االآخرين قاتل اأمير الموؤمنينQ عبد الرحمن بن ملجم 

(((
بقوله الم�ضهور:

اإال ليبل��غ م��ن ذي العر���ص ر�ض��وانا 

  
(((

ميزان��ا اهلل  عن��د  البري��ة  اأوف��ى 

به��ا  اأراد  م��ا  تق��ي  م��ن  �ض��ربة  ي��ا 

فاأح�ض��ب�����ه يوم��اً  الأذك��ره  اإن��ي 

حيث لم يمنع ذلك البخاري وغيره من الرواية عنه.

كالم ابن حجر في توجيه الموقف غير المتوازن 

وق��د اعت��رف ابن حجر الع�ض��قالني بموق��ف الجمهور غي��ر المتوازن من ال�ض��يعة 

 ،
(((

والنوا�ضب، وحاول الدفاع عنه، فقال: »وقد كنت ا�ضت�ضكل توثيقهم النا�ضبي غالياً

وتوهينهم ال�ض��يعة مطلقاً. وال�ض��يما اأن علياً ورد في حقه: ال يحبه اإال موؤمن، وال يبغ�ضه 

اإال مناف��ق. ثم ظه��ر لي في الجواب عن ذلك اأن البغ�ص ههنا مقيد ب�ض��بب، وهو كونه 

ن�ض��ر النبيP. الأن من الطبع الب�ضري بغ�ص من وقعت منه اإ�ضاءة في حق المبغ�ص، 

والحب بعك�ض��ه. وذلك ما يرجع اإل��ى اأمور الدنيا غالباً. والخبر في حب علي وبغ�ض��ه 

لي���ص عل��ى العموم. فقد اأحبه من اأفرط فيه، حتى ادعى اأنه نب��ي، اأو اأنه اإله. تعالى اهلل 

عن اإفكهم. 

والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق االأن�ضار. واأجاب عنه العلماء 

اأن بغ�ضهم الأجل الن�ضر كان ذلك عالمة نفاقه، وبالعك�ص، فكذا يقال في حق علي. 

واأي�ض��اً فاأكثر من يو�ضف بالن�ض��ب يكون م�ضهوراً ب�ض��دق اللهجة والتم�ضك باأمور 

الديانة، بخالف من يو�ضف بالرف�ص، فاإن غالبهم كاذب، وال يتورع في االخبار. 

واالأ�ضل فيه اأن النا�ضبة اعتقدوا اأن علياLً قتل عثمان، اأو كان اأعان عليه، فكان 

))) االإ�ص���ابة 5 : 303 ف���ي ترجم���ة عم���ران ب���ن حطان، واللفظ ل���ه/ المحلى 0) : 484/ �ص���ير اأعالم النب���الء 4 : 5)2 في ترجم���ة عمران بن 

حطان.

)2) راجع �صحيح البخاري كتاب اللبا�س 5 : 94)2 باب لب�س الحرير وافترا�صه للرجال وقدر ما يجوز منه، و : 2220 باب نق�س ال�صور، و�صحيح 

ابن حبان )) : 439 كتاب الق�صاء: ذكر االخبار عن و�صف مناق�صة اهلل في القيامة الحاكم العادل اإذا كان في الدنيا، ومجمع الزوائد 4 : 

92) كتاب االأحكام: باب في الق�صاء وال�صنن الكبرى للبيهقي 3 : 266 كتاب �صالة الخوف: باب من له اأن ي�صلي �صالة الخوف، و�صنن اأبي 

داود 4: 72 كتاب اللبا�س: باب في ال�صليب في الثوب، وال�صنن الكبرى للن�صائي 5 : 466 كتاب الزينة: لب�س الحرير، وغيرها.

)3) كذا في الم�صدر، لكن في كتاب العتب الجميل على اأهل الجرح والتعديل : 35 نقاًل عن ابن حجر: )غالبًا(.
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بغ�ض��هم ل��ه ديانة بزعمهم. ثم ان�ض��اف اإلى ذلك اأن منهم من قتل��ت اأقاربه في حروب 

.
(((

علي«

وكالمه بطوله يرجع اإلى اأمرين:

الكالم حول ما ت�شمن اأن حب عليQ اإيمان وبغ�شه نفاق 

الأمر الأول: محاولة حمل ما ت�ض��من اأن اأمير الموؤمنينQ ال يحبه اإال موؤمن، وال 

يبغ�ض��ه اإال منافق، على من يبغ�ضه الأجل ن�ضره لر�ضول اهللP، دون من يبغ�ضه ال 

من اأجل ذلك، بل لتخيل قتلهQ لعثمان اأو مماالأته عليه، اأو الأنه قتل اأقاربه في 

حروبه.

 Qوهو � كما ترى � حمل غريب، حيث ال خ�ضو�ض��ية في ذلك الأمير الموؤمنين

بل يجري في كل من ن�ضر النبيP من الموؤمنين، مهما كان �ضاأنه. 

بل حتى من الكفار والم�ض��ركين، كه�ض��ام ب��ن عمرو بن الح��ارث، وزهير ابن اأبي 

اأمية المخزومي، وزمعة بن االأ�ض��ود، واأبي البختري بن ه�ض��ام، الذين �ض��عوا في نق�ص 

. وكذا المطعم بن 
(((

ال�ض��حيفة القاطعة على بني ها�ض��م بعدما حو�ض��روا في ال�ض��عب

. فاإن بغ�ضهم 
(((

عدي، الذي �ضعى في نق�ضها، واأجار النبيPحينما رجع من الطائف

من اأجل ن�ضرهم النبيP فيما قاموا به نفاق. 

وحم��ل هذه االأحاديث الكثي��رة الواردة في حق اأمي��ر الموؤمنينQ على ذلك 

تجريد لها عن معناها، اإلى معنى من الو�ض��وح بحد يكون معه بيانه عبثاً ال ي�ضتح�ض��ن، 

خ�ضو�ضاً من النبيP الذي اأوتي الحكمة وف�ضل الخطاب.

))) تهذيب التهذيب 8 : 0)4 في ترجمة لمازة بن زبار االأزدي.

)2) تاري���خ الطب���ري ) : 552 ذكر الخبر عم���ا كان من اأمر نبي اهلل 0 عند ابتداء اهلل تعالى ذكره اإياه باإكرامه باإر�ص���ال جبريلQ اإليه 

بوحي���ه/ ال�ص���يرة النبوي���ة 2 : 9)2ـ  220 حدي���ث نق�س ال�ص���حيفة/ البداية والنهاية 3 : 96 في نق�س ال�ص���حيفة/ الكام���ل في التاريخ ) : 

604ـ605 ذكر اأمر ال�صحيفة/ وغيرها من الم�صادر.

)3) تاري���خ الطب���ري ) : 555 ذك���ر الخبر عما كان من اأمر نب���ي اهلل0 عند ابتداء اهلل تعالى ذكره اإياه باإكرامه باإر�ص���ال جبريلQ اإليه 

بوحيه/ الطبقات الكبرى ) : 2)2 ذكر �ص���بب خروج ر�ص���ول اهلل اإلى الطائف/ البدء والتاريخ 4 : 55) ق�ص���ة الجن االأولى/ تهذيب الكمال 

4 : 507 في ترجمة جبير بن مطعم بن عدي/ �ص���ير اأعالم النبالء 3 : 95 في ترجمة جبير بن مطعم/ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 

ال�صريفة ) : 236 في ترجمة جبير بن مطعم/ عون المعبود 7 : 253/ المنتظم 3 : 5) رجوعه من الطائف/ نيل االأوطار 8 : )4)/ وغيرها 

من الم�صادر.
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بل هو ال يتنا�ض��ب م��ع تاأكيد اأمير الموؤمنينQ على ذلك في خالفته، تعري�ض��اً 

بمناوئيه ومحاربيه في مثل قولهQ: »لو �ضربت خي�ضوم الموؤمن ب�ضيفي هذا على اأن 

يبغ�ضني ما اأبغ�ضني، ولو �ضببت الدنيا بحماتها على المنافق على اأن يحبني ما اأحبني. 

وذلك الأنه ق�ض��ى فانق�ض��ى على ل�ض��ان النبي االأميP قال لي: يا علي اليبغ�ض��ك 

، وال مع قول عمر لمن راآه ي�ضب اأمير الموؤمنينQ: »اإني 
(((

موؤمن، واليحبك منافق«

 .
(((

اأظنك منافقاً«

وال م��ع تاأكي��د غير واحد من ال�ض��حابة على اأنهم كانوا يعرف��ون المنافقين في عهد 

 .
(((
Qببغ�ضهم الأمير الموؤمنين Pر�ضول اهلل

لو�ض��وح اأن الذين كانوا يبغ�ض��ونهQ ال يعلنون اأنهم اأبغ�ضوه لن�ضرته لر�ضول اهلل

P. بل يعلم باأن كثيراً منهم اإنما كانوا يبغ�ضونه لخ�ضونته في الحق، ولو اأنه الَن معهم 

وداهنهم لم يبغ�ضوه.

، قال: 
(((

وف��ي حديث بري��دة الذي كان يبغ�ص اأمي��ر الموؤمنين ويحب من اأبغ�ض��ه

»بعث ر�ضول اهلل0 علياً اأميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، قال اإن 

اجتمعتما فعلي على النا�ص. 

فالتقوا، واأ�ض��ابوا من الغنائم مالم ي�ضيبوا مثله. واأخذ علي جارية من الخم�ص. فدعا 

خالد بن الوليد بريدة، فقال: اغتنمها، فاأخبر النبي0 ما �ضنع. 

فقدمت المدينة، ودخلت الم�ض��جد ور�ضول اهلل0 في منزله، ونا�ص من اأ�ضحابه 

))) ينابيع المودة ) : 52)، واللفظ له/ نهج البالغة 4 : 3)/ وقريب منه في تاريخ دم�صق 42 : 277 في ترجمة علي بن اأبي طالب.

)2) تاريخ بغداد 7 : 452 في ترجمة الح�صن بن يزيد بن معاوية بن �صال�ح.

)3) �ص���نن الترمذي 5 : 635 كتاب كتاب المناقب: في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن اأبي طالبL/ الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 

3 : 39) كتاب معرفة ال�ص���حابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طالبL مما لم يخرجاه: ذكر اإ�ص���الم اأمير الموؤمنين علي

L/ حلي���ة االأولي���اء 6 : 295 في ترجمة جعفر ال�ص���بيعي/ تذك���رة الحفاظ 2 : 673 في ترجمة عبيد الجع���ل/ مجمع الزوائد 9 : 32) 

كت���اب المناق���ب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�ص���ه/ ف�ص���ائل ال�ص���حابة البن حنبل 2 : 579 

ف�ص���ائل عليQ، : 639 ومن ف�ص���ائل عليL من حديث اأبي بكر بن مالك عن �ص���يوخه غير عبداهلل/ المعجم االأو�ص���ط 2 : 328، 

4 : 264/ تاريخ دم�ص���ق 42 : 285 ، 286 ،287 ،374 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ الكامل في �ص���عفاء الرجال 5 : 79 في ترجمة عمارة 

بن جوين/ تاريخ بغداد 3) : 53) في ترجمة مروان بن مو�صى البغدادي/ مو�صح اأوهام الجمع والتفريق ) : 49/ تهذيب االأ�صماء : 8)3/ 

وغيرها من الم�صادر.

)4) مجم���ع الزوائ���د 9 : 27) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�ص���ه/ م�ص���ند اأحمد 5: 

350 حديث بريدة االأ�صلميL/ ف�صائل ال�صحابة البن حنبل 2: 690 ومن ف�صائل عليL من حديث اأبي بكر بن مالك عن �صيوخه 

غير عبداهلل/ فتح الباري 8: 66/ نيل االأوطار 7: 0)).
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على باب��ه... فقالوا: ما اأقدمك؟ قلت: جارية اأخذها عل��ي من الخم�ص، فجئت الأخبر 

النبي0. قالوا: فاأخبر النبي0، فاإنه ي�ضقط من عين النبي0، ور�ضول اهلل0 ي�ضمع 

الكالم.

فخرج مغ�ض��باً، فقال: ما بال اأقوام ينتق�ض��ون علياً؟! من تنق�ص علياً فقد تنق�ضني، 

وم��ن فارق علياً فقد فارقن��ي. اإن علياً مني، واأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة 

اإبراهيم. واأنا اأف�ضل من اإبراهيم {ذرية بع�صها من بع�س واهلل �صميع عليم}. 

ي��ا بريدة اأما علمت اأن لعل��ي اأكثر من الجارية التي اأخذ. واأنه وليكم بعدي. فقلت: 

يا ر�ضول اهلل بال�ضحبة اأال ب�ضطت يدك، فبايعتني على االإ�ضالم جديداً. قال: فما فارقته 

.
(((

حتى بايعته على االإ�ضالم«

وفي هذا الحديث داللة على اأن حب اأمير الموؤمنينQ ركن من اأركان االإ�ضالم، 

حيث جدد بريدة البيعة على االإ�ضالم ب�ضببه. 

وفي حديثه االآخر: »قال اأبغ�ض��ت علياً بغ�ض��اً لم اأبغ�ض��ه اأحداً قط. قال: واأحببت 

رجاًل من قري�ص لم اأحبه اإال على بغ�ضه علياLً. قال: فبعث ذلك الرجل على جي�ص، 

ف�ضحبته، ما �ضحبته اإال ببغ�ضه علياLً ... فكتب الرجل اإلى نبي اهلل0 فقلت: ابعثني 

م�ضدقاً. قال: فجعلت اأقراأ الكتاب، واأقول: �ضدق. قال: فاأم�ضك يدي والكتاب، وقال: 

اأتبغ�ص علياً؟ قال: قلت: نعم. قال: فال تبغ�ضه، واإن كنت تحبه فازدد له حباً. فو الذي 

.
(((

نف�ص محمد0 بيده لن�ضيب اآل علي في الخم�ص اأف�ضل من و�ضيفة...«

وفي حديث عمرو بن �ض��ا�ص االأ�ض��لمي، وكان ممن �ضهد الحديبية، قال: »خرجت 

مع عليQ اإلى اليمن، فجفاني في �ضفري ذلك، حتى وجدت في نف�ضي عليه. فلما 

قدمت المدينة اأظهرت �ضكايته في الم�ضجد، حتى �ضمع بذلك ر�ضول اهلل0... قال: 

يا عمرو، واهلل لقد اآذيتني. قلت: اأعوذ باهلل من اأذاك يا ر�ض��ول اهلل. قال: بلى. من اآذى 

))) مجمع الزوائد 9 : 28) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�صه، واللفظ له/ المعجم 

االأو�صط 6 : 62).

)2) مجمع الزوائد 9 : 28) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�صه.
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.
(((

علياً فقد اآذاني«

وف��ي حديث اأبي رافع في ق�ض��ية عمرو بن �ض��ا�ص هذا، قال: »فرج��ع وهو يذم علياً 

وي�ض��كوه، فبعث اإليه ر�ضول اهلل0، فقال: اأخبرنا عمرو، هل راأيت من علي جوراً في 

حكمه، اأو اأثرة في ق�ض��مه؟ قال: اللهم ال. قال: فعلى ما تقول ما يبلغني؟ قال: بغ�ض��ه 

ال اأملكه. قال: فغ�ضب ر�ضول اهلل0 حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: من اأبغ�ضه 

فقد اأبغ�ض��ني، ومن اأبغ�ض��ني فقد اأبغ�ص اهلل، ومن اأحبه فقد اأحبني، ومن اأحبني فقد 

.
(((

اأحب اهلل تعالى«

وفي حديث �ضعد بن اأبي وقا�ص، قال: »كنت جال�ضاً في الم�ضجد اأنا ورجالن معي، 

فنلنا من عليL، فاأقبل ر�ضول اهلل0 غ�ضبان يعرف في وجهه الغ�ضب، فتعوذت باهلل 

... اإلى غير ذلك مما ال 
(((

من غ�ض��به. فقال: ما لكم وما لي. من اآذى علياً فقد اآذاني«

مجال لحمله على خ�ضو�ص من اأبغ�ص اأمير الموؤمنين)�ضلوات اهلل عليه( لن�ضرته للنبي

.P

اأمير الموؤمنينQ َعَلم يعرف به الموؤمن من المنافق 

 Qوم��ن هنا ال ريب في اأن الم��راد بهذه االأحاديث ونحوها جعل اأمير الموؤمنين

علماً يع��رف به الموؤمن��ون والمنافقون. خ�ضو�ض��اً بعد ارتحال ر�ض��ول اهللP للرفيق 

االأعلى، حيث تقبل الفتن وتختلط االأوراق. فينا�ض��ب ما �ضرحت به بع�ص االأحاديث 

.
(((

الجارية هذا المجرى، كقولهP: »لوالك يا علي ما عرف الموؤمنون بعدي«

))) مجم���ع الزوائ���د 9 : 29) كت���اب المناق���ب: ب���اب مناقب علي بن اأب���ي طالبL: باب منه جام���ع فيمن يحبه ومن يبغ�ص���ه، واللفظ له/ 

الم�صتدرك على ال�صحيحين 3 : )3) كتاب معرفة ال�صحابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL مما لم يخرجاه: ذكر 

اإ�ص���الم اأمير الموؤمنين عليL/ م�ص���ند اأحمد 3 : 483 حديث عمرو بن �ص���ا�س االأ�صلميL/ االإ�صابة 4 : 646 في ترجمة عمرو بن 

�ص���ا�س االأ�ص���دي/ ف�صائل ال�صحابة البن حنبل 2 : 579 ف�ص���ائل عليQ/ تاريخ دم�صق 42 : 202،203 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ 

وغيرها من الم�صادر.

)2) م�ص���ند البزار 9 : 323 ما اأ�ص���ند اأبو رافع مولى ر�ص���ول اهلل Q عن ر�صول اهلل، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9 : 29) كتاب المناقب: باب 

مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�صه/ وغيرها من الم�صادر.

)3) االأحاديث المختارة 3 : 267 فيما رواه م�صعب بن �صعد بن اأبي وقا�س عن اأبيهM، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9 : 29) كتاب المناقب: 

باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�صه/ م�صند اأبي يعلى 2 : 09) م�صند �صعد بن اأبي وقا�س/ تاريخ 

دم�صق 42 : 204 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ وغيرها من الم�صادر.

)4) كنز العمال 3) : 52) حديث:36477.



47 في رحاب العقيدة / ج   3

وقولهP: »�ضتكون بعدي فتنة، فاإذا كان ذلك فالزموا علي بن اأبي طالب، فاإنه اأول 

من يراني، واأول من ي�ض��افحني يوم القيامة. هو ال�ض��ديق االأكبر. وهو فاروق هذه االأمة 

.
(((

يفرق بين الحق والباطل. وهو يع�ضوب الموؤمنين، والمال يع�ضوب المنافقين«

وق��ال اأب��و رافع: »اأتيت اأبا ذر بالربذة اأودعه. فلما اأردت االن�ض��راف قال لي والأنا�ص 

معي: �ض��تكون فتن��ة، فاتقوا اهلل. وعليكم بال�ض��يخ علي ب��ن اأبي طال��ب فاتبعوه، فاإني 

�ضمعت ر�ضول اهللP يقول له: اأنت اأول من اآمن بي، واأول من ي�ضافحني يوم القيامة، 

واأنت ال�ض��ديق االأكبر، واأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. واأنت يع�ض��وب 

الموؤمنين، والمال يع�ضوب الكافرين. واأنت اأخي ووزيري، وخير من اأترك بعدي، تق�ضي 

.
(((

ديني، وتنجز موعدي«

نَت 
َ
وهو المنا�ض��ب الأحاديث اأخر، مثل ما عن اب��ن عبا�ص، قال: »لما نزلت: {اإِنََّما اأ

ُمنِذٌر َوِلُكلِّ َقْ�ٍم َهاٍد} و�ضع0 يده على �ضدره فقال: اأنا المنذر. ولكل قوم هاد، واأوماأ 

 .
(((

بي��ده اإلى منك��ب علي، فقال: اأنت الهادي يا علي. بك يهت��دي المهتدون بعدي«

وغيره.

ونعود البن حجر لنرى ما �ضاقه موؤيداً لحمل الحديث على خالف ظاهره. وهو عدة 

اأمور، ال تخلو من طرافة..

قتل اأمير الموؤمنينQ الآباء النوا�شب ال ي�شوغ بغ�شهم له 

):  اأن من الطبع الب�ض��ري بغ�ص من وقعت منه اإ�ض��اءة في حق المبغ�ص، والحب 

بالعك�ص!.

وجوابه: اأن الذي��ن قتلهم اأمير الموؤمنينQ اإنما قتلهم باأمر اهلل عزوجل، الأنهم 

اأعداء اهلل تعالى، م�ضاقون له، خارجون عن حكمه، فيحرم على الموؤمنين مودتهم، كما 

 َوَر�ُص�لَُه َولَْ� َكانُ�ا 
َ
وَن َمْن َحادَّ اهلل ق��ال تعالى: {التَِجُد َقْ�ًما يُ�ؤِْمنُ�َن ِباهلِل َواْليَْ�ِم االآِخـــِر يَُ�ادُّ

))) اال�ص���تيعاب 4 : 744) في ترجمة اأبي ليلى الغفاري، واللفظ له/ االإ�ص���ابة 7 : 354 في ترجمة اأبي ليلى الغفاري/ ميزان االعتدال ) : 339 

في ترجمة اإ�صحاق بن ب�صر بن مقاتل/ ل�صان الميزان ) : 357 في ترجمة اإ�صحاق بن ب�صر بن مقاتل.

)2) �صرح نهج البالغة 3) : 228.

)3) تف�صير الطبري 3) : 08)، واللفظ له/ تف�صير ابن كثير 2 : 503/ فتح الباري 8 : 376/ روح المعاني 3) : 08)/ الدر المنثور 4 : 608.
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. ويجب عليه��م اأن يحبوا اأمير الموؤمنين
(((

يَرتَُهْم} ْو َع�صِ
َ
ْو اإِْخَ�انَُهـــْم اأ

َ
ْبنَاءُهْم اأ

َ
ْو اأ

َ
اآبَاءُهـــْم اأ

Q، لتنفيذه حكم اهلل تعالى فيهم. 

واإن لم يفعلوا فهم منافقون � كالذين اأبغ�ض��وا ر�ض��ول اهللP لقتله اأحبتهم � الأنهم 

ي��وادون م��ن حاد اهلل تعال��ى، ويعادون من اأح��ب اهلل تعالى، واأم�ض��ى حكمه. فبغ�ص 

النا�ضبي الأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل عليه( من اأجل ذلك يوؤكد نفاقه.

تخ�شي�س الحديث ال يقت�شي الخروج عن ظاهره 

2 � اأن الخب��ر في حب علي وبغ�ض��ه لي�ص على العموم، فق��د اأحبه من كفر فيه باهلل 

تعالى ور�ضولهP من الغالة.

وجوابه.. 

اأوًل: اأن المراد بالحديث ال�ض��ريف خ�ض��و�ص من يدعي االإ�ضالم، الأنه الذي يو�ضف 

باالإيمان والنفاق، وينق�ضم اإلى موؤمن وفا�ضق ومنافق، دون الكافر باأق�ضامه.

وثاني��ًا: اأنه لو فر���ص عموم الحديث بدواً للكافر فالالزم االقت�ض��ار ف��ي التقييد على 

�ض��دره، والمت�ض��من اإيمان من يحبه، ويبقى ذيله المت�ض��من نفاق من يبغ�ضه على 

اإطالقه، فيدل على نفاق النوا�ضب، كما هو المدعى.

ورود نظير ذلك في االأن�شار ال يمنع من االحتجاج به 

3 � اأن الم�ضمون المذكور قد ورد نظيره في االأن�ضار.

وجوابه..

اأوًل: اأن��ه ال مان��ع من البناء على جري��ان ذلك فيهم، فمن اأبغ�ض��هم كان منافقاً، مهما 

كان �ض��بب بغ�ضه لهم. كما �ض��بق عن اأمير الموؤمنينQ عند التعر�ص الأحداث 

ال�ضقيفة في جواب ال�ضوؤال الرابع. وهو الحال في كثير من منافقي قري�ص، خ�ضو�ضاً 

من جاهرهم بالعداء، وجد في اإيذاءهم واال�ضتئثار عليهم، كمعاوية وعمرو بن العا�ص 

واأ�ضباههما. 

))) �صورة المجادلة االآية: 22.
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نع��م البد من حمله على بغ�ص جملتهم كمجموعة ذات عنوان خا�ص، دون االأفراد 

ال�ض��اذة، حيث ال ريب في وجود منافقين في االأن�ضار، يكون مقت�ضى االإيمان بغ�ضهم، 

والبراءة منهم.

وبالجملة: م�ض��اركة االأن�ض��ار الأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل عليه( في هذه الف�ضيلة ال 

يقت�ضي اإبطالها.

وثانيًا: اأن اأخذ عنوان االأن�ضار في االأحاديث الواردة فيهم قد ي�ضعر بعلة بغ�ضهم الذي 

ه��و عالمة النفاق، نظير قولنا: من اأحب الموؤمنين ح�ض��ر معهم، ومن اأبغ�ص الكفار 

�ض��لم من معرتهم. بخالف اأمير الموؤمنين)�ضلوات اهلل عليه(، فاإنه ذكر با�ضمه مجرداً 

عن كل عنوان. وذلك يدل على كون  بغ�ضهQ لذاته عالمة النفاق.

وثالثًا: اأنه لو فر�ص � جداًل � اال�ض��طرار للتاأويل في الحديث الوارد في االأن�ضار فذلك 

ال يب��رر التاأويل في االأحادي��ث الواردة في اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه( بعد 

عدم الملزم بتاأويلها. وال�ضيما بعد ما �ضبق من تعذر التاأويل المذكور فيها.

دعوى: تدين النوا�شب و�شدقهم بخالف الرواف�س

الأمر الثاني: اأن اأكثر من يو�ض��ف بالن�ض��ب م�ضهور ب�ض��دق اللهجة والتم�ضك باأمور 

الديانة، بخالف من يو�ضف بالرف�ص، فاإن غالبهم كاذب، وال يتورع في االإخبار. 

وهذا من ابن حجر محتمل لوجهين..

الوجه الأول: اأن يكون قد �ض��اقه في جملة القرائن على حمل الحديث على خالف 

ظاهره بدعوى: اأن عدم مطابقة ظاهر الحديث للواقع القائم ملزم بالخروج عن ظاهره، 

وحمله على ما�ض��بق، حيث ال يمكن البناء على كون النوا�ض��ب منافقين بعد ما هو 

المعل��وم من اأنه��م اأهل دين وعقي��دة، وال يكذبون في دعوى االإ�ض��الم، واإن كانوا 

مخطئين في عقيدتهم.

تو�شيح نفاق النوا�شب

فاإن كان مراده ذلك فجوابه: اأن التدين ال�ضحيح هو الذي يبتني على االإيمان بجميع 
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ما اأنزل اهلل تعالى وافتر�ض��ه، مع االهتمام ال�ض��ادق بالو�ض��ول له والتعرف عليه، وذلك 

بالتجرد من التراكمات واالأهواء والع�ض��بيات، والنظر في جميع الحجج التي اأقامها اهلل 

تعالى، بمو�ضوعية كاملة، من اأجل الو�ضول للواقع على ما افتر�ضه اهلل �ضبحانه ور�ضيه.

نظير ما اإذا اأ�ضيب االإن�ضان الر�ضيد بمر�ص خطير، واهتم بال�ضفاء منه، حيث ينظر في 

�ض��بل ال�ضفاء، بجدية تامة، ومو�ضوعية كاملة، وال تتحكم العواطف والتع�ضب من اأجل 

التزام الطرق غير العقالئية في ذلك. اإذ ال ريب في اأن ال�ضالمة في الدين وتحري ر�ضا 

اهلل تعالى اأهم من ال�ضفاء والعافية في البدن.

وهذا لو تم لو�ض��ل النا�ص كلهم للحقيقة، الأن اهلل عزوجل قد اأو�ضحها، واأتم الحجة 

، وقد �ضبق اإي�ضاح 
(((

ا يَتَُّق�َن} لَّ َقْ�ًما بَْعَد اإِْذ َهَداُهْم َحتَّى يُبَيَِّن لَُهم مَّ عليها {َوَما َكاَن اهللُ ِليُ�صِ

ذلك في جواب ال�ضوؤال ال�ضاد�ص.

ول��و فر�ص � جداًل � خف��اء بع�ص الحقائق التي هي المعيار في االإيمان وال�ض��الل، 

فالريب في و�ض��وح بطالن عقيدة الن�ض��ب بالنظر لالأدلة الكثيرة، ولظروف ظهور هذه 

العقيدة، واالأ�ضخا�ص الذين رفعوها وروجوها، ودوافعها ومقارناتها، والطرق التي �ضلكوها 

لترويجها، وعمدتها المال والكذب، وغير ذلك مما ي�ض��هل التعرف عليه، خ�ضو�ضاً في 

حق اأهل العلم وحملة الحديث.

اأما اأن يهوى االإن�ضان �ضيئاً ويتع�ضب له، ثم يوؤمن بالدين بالمقدار الذي الي�ضر بهواه، 

وبما يتع�ض��ب له، ويتجاهل ما عدا ذلك، بل يرف�ضه ويتعامى عن اأدلته، ويتعمد اللجاجة 

والعناد فيها تكذيباً وتاأوياًل. فهذا هو النفاق بعينه، اإذ النفاق ال يتوقف على عدم االإيمان 

بالدين اأ�ض��اًل، بل يكفي فيه عدم اإيمان االإن�ضان بما ال يعجبه من الدين، واإن اآمن بما ال 

ي�ضر بهواه، اأو بما ينفعه منه.

وبالمنا�ضبة يقول عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: »�ضاألت اأبي عن علي ومعاوية. فقال: 

اعلم اأن علياً كان كثير االأعداء، ففت�ص له اأعداوؤه عيباً، فلم يجدوا، فجاوؤوا اإلى رجل قد 

 .
(((

حاربه وقاتله، فاأطروه كيداً منهم له«

))) �صورة التوبة االآية: 5)).

)2) تاريخ الخلفاء : 99) في ترجمة معاوية بن اأبي �صفيانL: ف�صل في نبذه واأخباره، واللفظ له/ ال�صواعق المحرقة : 374 الباب الثامن 

في خالفة علي )كرم اهلل وجهه(: الف�صل الثالث في ثناء ال�صحابة وال�صلف عليه/ فتح الباري 7 : 04)/ تحفة االأحوذي 0) : )23.
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فاإن هذا كال�ض��ريح في اأن بغ�ص اأعداء اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه( الكثيرين 

له ال يبتني على حجة ت�ض��حح البغ�ص، بل وال ما ي�ض��به الحج��ة. وهل هذا اإال النفاق 

بعينه؟!

ومن هنا ال ي�ض��ل�ح �ضدق اللهجة والتدين الظاهر في النوا�ضب � لو تم � دلياًل على 

ع��دم نفاقهم، وال�خروج بها عن مف��اد االأحاديث الكثيرة التي جعل��ت اأمير الموؤمنين 

)�ض��لوات اهلل عليه( علماً للم�ض��لمين، يفرق به بين االإيمان والنفاق، والحق والباطل، 

والهدى وال�ضالل.

وم��ن الطري��ف اأن يعر�ص حمل��ة الحديث من النوا�ض��ب عما ورد م�ضتفي�ض��اً، بل 

متواتراً، في حق اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه( � مما ينا�ض��ب كونه علماً فارقاً بين 

الحق والباطل � ثم يعلن بع�ض��هم بغ�ض��ه و�ضبه، محتجاً باأنه قتل اآباءه اأو اأهله، ومع ذلك 

يحاول االآخرون الدفاع عنه باأنه �ض��احب دين و�ض��بهة، ال يكون معها منافقاً. واأي نفاق 

اأعظم من االإعرا�ص عن االأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي P ب�ض��بب االنفعاالت 

العاطفية نتيجة قتل االأحبة؟!

الوجه الثاني: اأن يكون قد �ضاقه توجيهاً لما هو المهم في المقام، وافتتح به كالمه 

م��ن تفريق الجمهور بين ال�ض��يعة والنوا�ض��ب، مع غ�ص النظر عما ت�ض��من جعل اأمير 

الموؤمنينQ علماً يعرف به الموؤمن من المنافق. وهو حينئٍذ يرجع اإلى اأمرين:

الكالم في اأن بغ�س النوا�شب يبتني على الديانة

1 � اأن بغ�ص النوا�ضب الأمير الموؤمنينQ يبتني على الديانة واالعتقاد الخاطئ، 

من دون تمرد وعناد.

لكن لم ي�ض��رح براأيه في الت�ض��يع والرف�ص. ف��اإن كان يرى اأنه ديانة اأي�ض��اً، العتماد 

ال�ض��يعة على اأدلة يرون تماميتها واإن خالفهم هو في ذلك، فما الفرق اإذاً بين الن�ض��ب 

والت�ضيع، حتى وثق الجمهور النوا�ضب غالباً، ووهنوا ال�ضيعة مطلقاً؟!

واإن كان يرى اأن الت�ض��يع من ال�ض��يعة عناد متعمد، من دون �ض��بهة دليل وال تدين. 

فكفاه ذلك مكابرة وعناداً يق�ض��ي باالإعرا�ص عن كالمه. اإذ هل في �ضرع االإن�ضاف اأن 
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تعادل حجة النوا�ضب بحجة ال�ضيعة، اأو تكون حجة النوا�ضب اأقوى من حجة ال�ضيعة، 

ف�ضاًل عن اأن يكون النوا�ضب اأ�ضحاب حجة ودين، وال�ضيعة ال حجة لهم، وال دين؟!

ومن الطريف اأن ابن حجر � ك�ضائر الجمهور � ي�ضر على اأن اأمير الموؤمنينQ كان 

يرى �ض��رعية خالفة من تقدم عليه، حتى عثمان. فاإذا ادعى ال�ض��يعة اأن اأمير الموؤمنين

Q يرى عدم �ض��رعية خالفتهم �ض��دد ابن حجر في االإنكار عليهم، ورماهم بالعناد، 

وتعمد ال�ضقاق، وعدم التدين، واأعر�ص عن روايتهم لذلك. 

اأما اإذا ادعى النوا�ضب اأن اأمير الموؤمنينQ قتل عثمان اأو ماالأ عليه، فهو يخطوؤهم، 

من دون اأن يكونوا بنظره م�ضاقين معاندين، بل هم اأهل دين معذورون، حقيقون ب�ضدق 

اللهجة والتوثيق، وقبول الرواية!

واأطرف من ذلك اأن يكون من الدين عند ابن حجر والجمهور مواالة روؤو�ص النوا�ضب 

الذين �ضللوهم واأوقعوهم في هذا الخطاأ العظيم، وهم معاوية وعمرو بن العا�ص ومن �ضار 

في فلكهما. وما ع�ضت اأراك الدهر عجباً!

الكالم في اأن اأكثر من يو�شف بالن�شب م�شهور ب�شدق اللهجة

2 � اأن اأكثر من يو�ض��ف بالن�ض��ب م�ضهور ب�ض��دق اللهجة والتم�ضك باأمور الديانة، 

بخالف من يو�ضف بالرف�ص، فاإن غالبهم كاذب، ال يتورع في االإخبار.

اأم��ا االأول فهو المنا�ض��ب لما اأ�ض��رنا اإليه من موقف الجمهور مع النوا�ض��ب، حيث 

خلطوهم باأنف�ضهم، واأكثروا الثناء عليهم، ودافعوا عن مواقفهم. من دون فرق بين الروؤو�ص 

الذي��ن دعوا النا�ص اإلى ذلك وحملوهم عليه � كمعاوية، وعمرو بن العا�ص، ومروان بن 

الحكم، ونحوهم � واالتباع.

 واأما الثاني فكم له من نظير في كلمات الجمهور. قال الذهبي عن الت�ض��يع المبني 

على الرف�ص: »فما ا�ضتح�ض��ر االآن في هذا ال�ضرب رجاًل �ضادقاً وال ماأموناً، بل الكذب 

.
(((

�ضعارهم، والتقية والنفاق دثارهم. فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حا�ضا وكال«

وقال اأي�ضاً: »قال اأ�ضهب �ضئل مالك عن الراف�ضة، فقال: ال تكلمهم، وال ترو عنهم، 

))) ميزان االعتدال ) : 8)) في ترجمة اأبان بن تغلب.
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فاإنهم يكذبون. وقال حرملة: �ض��معت ال�ض��افعي يقول: لم اأر اأ�ضهد بالزور من الراف�ضة. 

وق��ال موؤمل بن اهاب: �ض��معت يزي��د بن هارون يقول: يكتب عن كل �ض��احب بدعة 

اإذا لم يكن داعية، اإال الراف�ض��ة، فاإنهم يكذبون. وقال محمد بن �ضعيد بن االأ�ضبهاني: 

�ض��معت �ض��ريكاً يقول: احمل العلم عن كل من لقيت اإال الراف�ض��ة، فاإنهم ي�ض��عون 

 .
(((

الحديث، ويتخذونه ديناً«

وقال اإبراهيم بن اأبي �ض��يبة: »لوال رجالن من ال�ضيعة ما �ضح لهم حديث: عباد بن 

.
(((

يعقوب، واإبراهيم بن محمد بن ميمون«

ال�شبب في تكذيب الجمهور لل�شيعة

وال يالم��ون على ذلك بعد ما �ض��بق منا في جواب ال�ض��وؤال الثال��ث، من اإعرا�ص 

الجمهور عن اأهل البيتR وميلهم اإلى اأعدائهم، اإذ من الطبيعي حينئٍذ اأن ت�ض��يق 

�ض��دورهم مما يرويه ال�ضيعة من ف�ض��ائل اأهل البيتR ومثالب اأعدائهم، ويقطعون 

عليهم بالكذب واالفتراء، فالنا�ص اأعداء ما جهلوا.

بع�س الطرائف في تكذيب الجمهور لل�شيعة

ولهم في ذلك طرائف..

1 � فق��د تقدم اأن يحيى بن معين كذب اأب��ا االأزهر اأحمد بن االأزهر، الأنه روى قول 

النبيP الأمير الموؤمنينQ: »اأنت �ضيد في الدنيا، �ضيد في االآخرة...«.

تكذيب ال�شخ�س الأنه يروي مثالب معاوية

2 � وقال الذهبي: »اإبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي �ضيعي جلد. له عن �ضريك. 

 .
(((

قال اأبو حاتم: كذاب. روى في مثالب معاوية، فمزقنا ما كتبنا عنه«

فانظ��ر اإلى اأبي حاتم كيف كان يوثق اإبراهيم ب��ن الحكم حتى كتب عنه. لكنه لما 

))) ميزان االعتدال ) : 46) في ترجمة اإبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي.

)2) تهذيب التهذيب 5 : 95 في ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني.

)3) ميزان االعتدال ) : 46) في ترجمة اإبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي.
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روى مثالب معاوية قطع عليه بالكذب، فمزق ما كتب من حديثه. وكاأن ال�ضرورة قامت 

على اأن معاوية خير ال �ض��ر فيه، حتى يقطع على من يروي مثالبه بالكذب! بينما تقدم 

قريباً عن اأحمد بن حنبل في حق معاوية ما تقدم. بل اأمره اأظهر من ذلك.

حديث: »علمني األف باب...«

3 � ويقول الذهبي اأي�ضاً: »ابن حبان، حدثنا اأبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا 

اب��ن لهيعة، حدثني حي��ي بن عبداهلل، عن اأبي عبد الرحم��ن الحبلي، عن عبداهلل بن 

عمرو: اأن ر�ض��ول اهلل0 قال في مر�ض��ه: ادعوا لي اأخي. فدعي له اأبو بكر، فاأعر�ص 

عن��ه. ثم ق��ال: ادعو لي اأخي، فدعي له عثمان، فاأعر�ص عنه، ثم دعي له علي، ف�ض��تره 

بثوب��ه، واأك��ب عليه. فلما خرج من عنده قيل له: ما ق��ال؟ قال: علمني األف باب، كل 

باب يفتح األف باب. 

.
(((

هذا حديث منكر، كاأنه مو�ضوع«

ثم قال بعد كالم طويل: »فاأما قول اأحمد بن عدي في الحديث الما�ض��ي � علمني 

األ��ف ب��اب يفتح كل باب األف ب��اب �: فلعل البالء فيه من ابن لهيع��ة، فاإنه مفرط في 

الت�ض��يع. فما �ض��معنا بهذا عن ابن لهيعة، بل وال علمت اأنه غير مفرط في الت�ضيع، وال 

الرجل متهم بالو�ض��ع. بل لعله اأدخل على كامل، فاإنه �ض��يخ محله ال�ضدق، لعل بع�ص 

.
(((

الراف�ضة اأدخله في كتابه ولم يتفطن هو. فاهلل اأعلم«

 Qفانظر اإليهم كيف ا�ض��تنكروا الحديث، الأنه ت�ض��من ف�ض��يلة الأمير الموؤمنين

زويت عن غيره. ولو انعك�ص االأمر ل�ضارعوا للت�ضديق به.

ثم لما لم يجد الذهبي مطعناً في �ضند الحديث �ضاق �ضدره به، فبداًل من اأن يذعن 

له ت�ض��بث باحتمال اأن يكون قد اأقحم من قبل بع�ص الراف�ضة في كتاب كامل من دون 

اأن يتفطن كامل لذلك. وهكذا يت�ضبث الغريق بالطحلب!

4 � واأطرف من ذلك قوله: »الح�ض��ن بن محمد بن محمد بن يحيى بن الح�ضن بن 

))( ، )2) �صير اأعالم النبالء 8 : 24 في ترجمة عبداهلل بن لهيعة.
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جعفر بن عبيد اهلل بن الح�ض��ين بن زين العابدين علي بن ال�ض��هيد الح�ض��ين العلوي 

� ابن اأخي اأبي طاهر الن�ض��ابة � عن اإ�ض��حاق الدبري. روى بقل��ة حياء عن الدبري عن 

عبدالرزاق باإ�ضناد كال�ضم�ص: علي خير الب�ضر. 

وعن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد اهلل ال�ضامت عن اأبي ذر 

مرفوعاً. قال: علي وذريته يختمون االأو�ضياء اإلى يوم الدين. 

فهذان داالن على كذبه، وعلى رف�ضه)عفا اهلل عنه(. وروى عنه ابن زرقويه واأبو علي 

ابن �ضاذان.

وم��ا العجب من افتراء هذا العلوي. بل العجب من الخطيب، فاإنه قال في ترجمته: 

اأخبرنا الح�ض��ن بن اأبي طالب، حدثنا محمد بن اإ�ضحاق القطيعي... عن جابر مرفوعاً: 

علي خير الب�ض��ر، فمن اأبى فقد كفر. ثم قال: هذا حديث منكر. ما رواه �ض��وى العلوي 

بهذا االإ�ضناد، ولي�ص بثابت.

قلت: فاإنما يقول الحافظ: لي�ص بثابت في مثل خبر القلتين، وخبر: الخال وارث. ال 

في مثل هذا الباطل الجلي. نعوذ باهلل من الخذالن. مات العلوي �ض��نة ثمان وخم�ضين 

.
(((

وثالثمائة. ولوال اأنه متهم الزدحم عليه المحدثون، فاإنه معمر«

حديث: »علي خير الب�شر...«

فانظ��ر اإلي��ه كيف قطع بك��ذب الحديث االأول به��ذا النحو ال�ض��ارم، وكيف اعتبر 

الخطيب مخذواًل، الأنه لم يقطع بكذبه مثله، مع اأن هذا الم�ض��مون قد روي بطرق اأخر 

.
(((

.Pورفعه بع�ضهم للنبي ،
(((

عن جماعة من ال�ضحابة والتابعين

))) ميزان االعتدال في نقد الرجال 2 : 272 ـ 273 في ترجمة الح�صن بن محمد بن محمد بن يحيى.

)2) راجع الفردو�س بماأثور الخطاب 3 : 62، و�صير اأعالم النبالء 8 : 205 في ترجمة �صريك بن عبداهلل، وميزان االعتدال 2 : 4)2 في ترجمة 

الح���ر ب���ن �ص���عيد النخعي، و 3 : 374 في ترجمة �ص���ريك بن عب���داهلل، و 4 : 77 في ترجمة عبداهلل بن جعفر التغلبي، والكامل في �ص���عفاء 

الرجال 4 : 0) في ترجمة �ص���ريك بن عبداهلل بن الحارث، والمغني في ال�ص���عفاء ) : 55) في ترجمة الحر بن �ص���عيد النخعي، والثقات 9 

: )28 ف���ي ترجمة يو�ص���ف بن عي�ص���ى المروزي، وتاريخ دم�ص���ق 42 : 372،373،374 في ترجمة علي بن اأبي طال���ب، كنز العمال )) : 625 

حديث:33045، 33046 ، وينابيع المودة 2 : 273.

)3) راجع الكامل في �ص���عفاء الرجال 4 : 0) في ترجمة �ص���ريك بن عبداهلل بن الحارث، والك�ص���ف الحثيث : 243 في ترجمة محمد بن علي بن 

عبدك ال�ص���يعي، ومن حديث خيثمة: )20، وتاريخ دم�ص���ق 42 : 372،373 في ترجمة علي بن اأبي طالب، والبداية والنهاية 7 : 359 اأحداث 

�ص���نة اأربعين من الهجرة: �ص���يء من ف�ص���ائل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب، والمو�ص���وعات البن الجوزي ) : 348، وينابيع المودة 2 : 

.274 ،78
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وبع�ص الموؤلفين من الجمهور يحاول رده ب�ض��عف ال�ض��ند. وبع�ض��هم يحاول تاأويله 

، اأو خير الب�ض��ر بعد الخلفاء 
(((

وحمله على اأنه خير الب�ض��ر في زمانه حين بيعة النا�ص له

... اإلى غير ذلك مما ال ينا�ضب القطع بو�ضعه.
(((

الثالثة الذين تقدموا عليه

م�ض��افاً اإلى اأنه معت�ض��د بكثير من ال�ض��واهد، مث��ل ما ورد عن النب��يP اأن اأمير 

، واأنه اأعظم النا�ص 
(((

، واإمام المتقين
(((

الموؤمنينQ �ضيد الم�ض��لمين، اأو الموؤمنين

.
(((

عند اهلل مزية

.
(((

وقولهP: »علي �ضيد العرب«

وحديث الطائر الم�ضوي الذي ياأتي التعر�ص له قريباً.

وقولهP البنته ال�ض��ديقة فاطمة )�ضلوات اهلل عليها(: »يا فاطمة اأما تر�ضين اأن اهلل 

 .
(((

عزوجل اطلع اإلى اأهل االأر�ص، فاختار رجلين اأحدهما اأبوك، واالآخر بعلك«

، وغير ذلك مما ال ي�ض��عنا 
(((

وقول��هP: »ل��و لم يخلق علي م��اكان لفاطمة كف��وؤ«

))) الذهبي في ميزان االعتدال 3 : 374 في ترجمة �ص���ريك بن عبداهلل، و : 396 في ترجمة �ص���ال�ح بن اأبي االأ�ص���ود، وفي �صير اأعالم النبالء 8 

: 205 في ترجمة �صريك بن عبداهلل.

)2) الفردو�س بماأثور الخطاب 3 : 62.

)3(  تقدمت م�صادرهما في جواب ال�صوؤال الرابع في 2 : 50).

)4)  نف�س الم�صدر.

)5) حلية االأولياء ) : 66 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ ذخائر العقبى : 83 ذكر اأنه اأق�صى االأمة/ �صرح نهج البالغة 9 : 73)/ كنز العمال )) 

: 7)6 حديث:32994/ �ص���واهد التنزيل للح�ص���كاني 2 : 468/ المناقب للخوارزمي : )))/ ينابيع المودة ) : 97)، 2 : 74)/ تاريخ دم�ص���ق 

42 : 58،59،371 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ ميزان االعتدال 2 : 23 في ترجمة ب�ص���ر بن  اإبراهيم االأن�ص���اري/ ل�ص���ان الميزان 2 : 9) 

في ترجمة ب�صر بن اإبراهيم االأن�صاري/ المو�صوعات البن الجوزي ) : 343.

)6) الم�صتدرك على ال�صحيحين 3 : 33) وقال بعد ذكر الحديث: »هذا حديث �صحيح االإ�صناد ولم يخرجاه وفي اإ�صناده عمر بن الح�صن واأرجو 

اأنه �ص���دوق ولوال ذلك لحكمت ب�ص���حته على �صرط ال�صيخين وله �ص���اهد من حديث عروة عن عائ�صة«، : 34) كتاب معرفة ال�صحابة: ومن 

مناق���ب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL مما لم يخرجاه: ذكر اإ�ص���الم اأمي���ر الموؤمنين عليL/ مجمع الزوائد 9 كتاب المناقب: 

ب���اب مناق���ب علي بن اأبي طالبL ـ: 6)) باب في اأف�ص���ليتهL، : )3) باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغ�ص���ه/ المعجم االأو�ص���ط 2 

: 27)/ المعج���م الكبي���ر 3: 88 فيم���ا رواه اأبوليلى عن الح�ص���ن بن عل���يL/ في�س القدير 3 : 46/ تاريخ دم�ص���ق 42: 304 ، 305 ، 306 

ف���ي ترجم���ة عل���ي بن اأبي طالب/ حلية االأولياء ) : 63 في ترجمة علي بن اأبي طال���ب، 5 : 38 في ترجمة اأبي عبدالرحمن زبيد بن الحارث 

االأيامي/ ميزان االعتدال 5 : 223 في ترجمة عمر بن الح�ص���ن الرا�ص���بي، 6 : 430 في ترجمة الم�ص���يب بن عبدالرحمن/ الك�صف الحثيث 

: 94) في ترجمة عمر بن الح�ص���ن الرا�ص���بي/ المغني في ال�ص���عفاء 2 : 464 في ترجمة عمر بن ح�صن الرا�صبي/ تاريخ بغداد )) : 89 في 

ترجمة عبدالباقي بن اأحمد بن عبداهلل/ العلل المتناهية ) : 6)2/ ك�صف الخفاء ) : )56، 2 : 93/ وغيرها من الم�صادر.

)7) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 40) كتاب معرفة ال�ص���حابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طالبL مما لم يخرجاه: ذكر 

اإ�ص���الم اأمي���ر الموؤمنين عليL، واللفظ ل���ه/ مجمع الزوائد 9 : 2)) كتاب المناقب: باب مناقب عل���ي بن اأبي طالبL: باب منه في 

منزلته وموؤاخاته/ المعجم الكبير )): 93، 94 فيما رواه مجاهد عن ابن عبا�س/ تاريخ دم�ص���ق 42 : 30)، 35)، 36) في ترجمة علي بن 

اأب���ي طال���ب/ الك�ص���ف الحثيث : 5)2 في ترجمة محمد بن اأحمد بن �ص���فيان/ ميزان االعتدال 4 : 346 ف���ي ترجمة عبدالرزاق بن همام/ 

الكامل في �ص���عفاء الرجال 5 : 3)3 في ترجمة عبدالرزاق بن همام، : )33 في ترجمة عبدال�ص���الم بن �صالح/ تاريخ بغداد 4 : 195،196 

في ترجمة اأحمد بن �صال�ح/ العلل المتناهية ) : 223، 224، 225/ وغيرها من الم�صادر.

)8) ينابيع المودة 2 : 67، واللفظ له، : 80، 244، 286.
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ا�ضتق�ضاوؤه.

كما روي عن عبد اهلل بن م�ضعود اأنه قال: »كنا نتحدث اأن اأف�ضل اأهل المدينة علي 

، وقال: »قراأت على ر�ضول اهلل0 �ضبعين �ضورة، وختمت القراآن على 
(((

ابن اأبي طالب«

... اإلى غير ذلك.
(((

»Lخير النا�ص علي بن اأبي طالب

وقد تقدم قبل قليل عن اأحمد بن حنبل قوله: »ما جاء الأحد من اأ�ض��حاب ر�ض��ول 

اهلل0 من الف�ضائل ما جاء لعلي بن اأبي طالب«. وعن القا�ضي اإ�ضماعيل والن�ضائي واأبي 

علي وغيرهم: اأنه لم يرد في حق اأحد من ال�ض��حابة باالأ�ض��انيد الجياد � اأو باالأحاديث 

الح�ضان � ما جاء في علي.

حديث: »علي وذريته يـختمون االأو�شياء اإلى يوم القيامة«

وكذا الحال في الحديث الثاني، فاإن و�ض��ية اأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل عليه( عن 

النبيP من الم�ض��هورات في الحديث وفي األ�ضنة ال�ضحابة والتابعين، كما تقدم في 

جواب ال�ضوؤال الرابع. 

واإذا كان ه��وQ و�ض��ياً للنبيP فلي���ص عزيزاً اأن تكون الو�ض��ية في ذريته من 

بعده. وبهم ختام الو�ضاية عن االأنبياء.

وال تف�ض��ير � مع كل ذلك � لموقف الذهبي ال�ضديد من الحديثين ال�ضريفين، ومن 

ال�ضريف العلوي الراوي لهما، اإال التع�ضب.

حديثا: »النظر اإلى وجه عليQ عبادة، وفر�س حبه على االوالد«

5 � ومثله في ذلك قول ابن حبان: »الح�ضن بن علي بن زكريا اأبو �ضعيد العدوي، من 

اأهل الب�ض��رة، �ض��كن بغداد. يروي عن �ضيوخ لم يرهم، وي�ضع على من راآهم الحديث. 

كان ببغداد في اأحياء اأيامنا، فاأردت ال�ض��ماع من��ه لالختبار، فاأخذت جزءاً من حديثه، 

))) مجمع الزوائد 9 : 6)) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب في اأف�صليتهL، واللفظ له/ فتح الباري 7 : 58/ ف�صائل 

.Lال�صحابة البن حنبل 2 : 604،646 ف�صائل علي

)2) مجم���ع الزوائ���د 9 : 6)) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب من اأف�ص���ليتهL، واللفظ له/ 9 : 288 باب ما جاء 

في عبداهلل بن م�صعودL/ المعجم االأو�صط 5 : )0)/ المعجم الكبير 9 : 76 من مناقب ابن م�صعود.
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فراأيت��ه حدث عن اأبي الربيع الزهراني ومحمد بن عبد بن االأعلى ال�ض��نعاني. قاال: ثنا 

عبد الرزاق، اأنباأ معمر، عن الزهري، عن عروة، عن اأبي بكر ال�ض��ديق، قال: قال ر�ضول 

اهلل0: النظر اإلى وجه عليQ عبادة. 

وهذا �ض��يء ال ي�ض��ك عوام اأ�ض��حاب الحديث اأنه مو�ض��وع. ما روى ال�ضديق هذا 

الخب��ر قط، وال ال�ض��ديقة رواته، وال عروة حدث به، وال الزه��ري ذكره، وال معمر قاله. 

فمن و�ض��ع مثل هذا على الزهراني وال�ض��نعاني � وهما متقنا اأهل الب�ضرة � لبالحري اأن 

يهجر في الروايات.

وروى عن اأحمد بن عبدة ال�ض��بي، عن ابن عيين��ة، عن اأبي الزبير، عن جابر، قال: 

اأمرنا ر�ضول اهلل0 اأن نفر�ص اأوالدنا على حب علي بن اأبي طالب. 

وهذا اأي�ضاً باطل. ما اأمر ر�ضول اهلل0 بهذا مطلقاً، وال جابر قاله، وال اأبو الزبير وال ابن 

عيينة حدث به، وال اأحمد بن عبدة ذكر بهذا االإ�ضناد. فالم�ضتمع ال ي�ضك اأنه مو�ضوع. 

.
(((

فلم اأذهب اإلى هذا ال�ضيخ، وال �ضمعت منه �ضيئاً...«

وقد يكون له وجهة نظره في �ض��عف �ض��ند الحديثين. اأما القطع عليهما بالو�ضع فال 

 ،
(((

يت�ض��ح لنا �ضبب له غير الن�ضب. وال�ضيما واأن الحديث االأول روي باأ�ضانيد متعددة

 ،
(((

، اأما الحديث الثاني فقد ورد ما ي�ض��بهه في اأحاديث اأخر
(((

وينا�ض��به اأحاديث اأخ��ر

.Qوينا�ضبه ما ا�ضتفا�ص بل تواتر في حبه وبغ�ضه

))) المجروحين ) : )24 في ترجمة الح�صن بن علي بن زكريا.

)2) راجع الم�صتدرك على ال�صحيحين 3 : 52) كتاب معرفة ال�صحابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL مما لم يخرجاه: 

ذكر اإ�صالم اأمير الموؤمنين عليL، والمعجم الكبير 0): 76 باب من روى عن بن م�صعود اأنه لم يكن مع النبي0 ليلة الجن، وتاريخ 

دم�ص���ق 40 : 9 في ترجمة عثمان بن عمرو بن عبدالرحمن بن الربيع، و 42 : 350، )35، 352، 353، 355 في ترجمة علي بن اأبي طالب، 

والفردو����س بماث���ور الخطاب 4 : 294 ، وحلية االأولياء 5 : 58 في ترجمة �ص���ليمان بن مه���ران االأعم�س، وميزان االعتدال 6 : 73 في ترجمة 

محم���د بن اإ�ص���ماعيل بن مو�ص���ى بن هارون، و: 445 ف���ي ترجمة مطر بن ميمون، و 7 : 60 في ترجمة هارون ب���ن حاتم الكوفي، و: ))2 في 

ترجمة يحيى بن عي�ص���ى الرملي، ول�ص���ان الميزان 5 : 80 في ترجمة محمد بن اإ�ص���ماعيل بن مو�صى، و 6 : 77) في ترجمة هارون بن حاتم 

الكوفي، والكامل في �صعفاء الرجال 7 : 8)2 في ترجمة يحيى بن عي�صى، والك�صف الحثيث : 9)2في ترجمة محمد بن اإ�صماعيل بن مو�صى، 

و: 270 في ترجمة هارون بن حاتم الكوفي، وك�صف الخفاء 2 : )42، وغيرها من الم�صادر.

)3) تاريخ دم�ص���ق 58 : 369 في ترجمة مطيع بن اإيا�س بن اأبي م�ص���لم/ الفردو�س بماأثور الخطاب 2 : 244/ تاريخ بغداد 2) : )35 في ترجمة 

الف�صل بن دكين.

)4) تاريخ دم�ص���ق 42 : 287،288 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ النهاية في غريب الحديث ) : )6) في مادة )بور(/ ل�ص���ان العرب 4 : 87 في 

مادة )بور(.
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حديث الطائر الم�شوي

6 � وحديث الطير الم�ض��هور الذي �ض��ححه جمع من الحفاظ المت�ضمن اأنه اأهدي 

لر�ضول اهللP طائر م�ضوي، فدعا اهلل تعالى اأن يوؤتيه باأحب خلقه اإليه ياأكله معه، فجاء 

اأمي��ر الموؤمنينQ مرتين، فرده اأن�ص خادم ر�ض��ول اهللP، رجاء اأن ياأتي رجل من 

قومه من االأن�ض��ار، فينال هذه الف�ض��يلة، وف��ي الثالثة اأمره ر�ض��ول اهللP اأن يفتح له 

 .
(((

 Pواأكل معه Qالباب، فدخل

هذا الحديث يقول عنه الذهبي: »وحديث الطير � على �ضعفه � فله طرق جمة، وقد 

 .
(((

اأفردتها في جزء، ولم يثبت، وال اأنا بالمعتقد بطالنه«

ويق��ول ابن كثير: »وبالجملة: ففي القلب من �ض��حة الحديث هذا نظر، واإن كثرت 

.
(((

طرقه«

وما اأدري هل يقفان هذا الموقف منه لو ورد بهذه الطرق في حق غير اأمير الموؤمنين 

)�ضلوات اهلل عليه( من االأولين؟! 

اأم��ا عب��د اهلل بن اأبي داود � الذي �ض��بق عند الكالم في طعن االأقران بع�ض��هم في 

بع���ص بهوى، اأن��ه اأنكر حديث الغدير � فق��د اأغرق في رد حدي��ث الطير، حيث قال: 

»اإن �ضح حديث الطير فنبوة النبي0 باطل، الأنه حكى عن حاجب النبي0 خيانة، 

))) راجع الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 كتاب معرفة ال�ص���حابة ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طالبLمما لم يخرجاه: ذكر 

اإ�ص���الم اأمير الموؤمنين عليL: 42)، و: )4) قال بعد ذكر الحديث: »هذا حديث �ص���حيح على �ص���رط ال�صيخين ولم يخرجاه وقد رواه 

عن اأن�س جماعة من اأ�صحابه زيادة على ثالثين نف�صًا ثم �صحت الرواية عن علي واأبي �صعيد الخدري و�صفينة وفي حديث ثابت البناني عن 

اأن�س زيادة األفاظ«، وتاريخ دم�ص���ق 42 : 247 ، 248 ، 249 ،250، )25 ،252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259 في ترجمة علي بن 

اأبي طالب، و 45 : 84 في ترجمة عمر بن �ص���ال�ح بن عثمان، و )5 : 59 في ترجمة محمد بن اأحمد بن الطيب، وغيرها، ومجمع الزوائد 9 

: 125،126 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب في من يحبه اأي�صًا ويبغ�صه اأو ي�صبه، والمعجم االأو�صط 2 : 207، و 

6: 336، والمعجم الكبير ) : 253 ومما اأ�صند اأن�س بن مالكL وغيرها من الم�صادر الكثيرة. 

وروي مخت�ص���رًا ف���ي �ص���نن الترمذي 5: 636 كتاب كتاب المناقب:ف���ي باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي ابن اأبي طالبL، وال�ص���نن    

 Lذكر منزلة علي بن اأبي طالب :Lالكبرى للن�صائي 5 : 07) كتاب الخ�صائ�س: ذكر خ�صائ�س اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

من اهلل عز وجل، وم�ص���ند اأبي حنيفة : 234، وم�ص���ند البزار 9 : 287 فيما اأ�ص���ند �ص���فينة عن النبي، والمعجم الكبير 7: 82 فيما رواه ثابت 

البجلي عن �صفينة، 0) : 282 فيما رواه علي بن عبد اهلل بن عبا�س عن اأبيه، والتاريخ الكبير 2 : 2 في ترجمة اأحمد بن يزيد بن اإبراهيم، 

وغيرها من الم�صادر الكثيرة.

)2) �صير اأعالم النبالء 3) : 233 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)3) البداية والنهاية 7 : 354 في اأحداث �صنة اأربعين من الهجرة: حديث الطير.
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 .
(((

وحاجب النبي ال يكون خائناً«

وقد رد الذهبي على هذه العبارة ب�ضدة، حيث قال: »هذه عبارة رديئة، وكالم نح�ص، 

بل نبوة محمد0 حق قطعي اإن �ضح حديث الطير واإن لم ي�ضح، وما وجه االرتباط؟!...« 

ثم ا�ضتطرد ببيان هفوات بع�ص ال�ضحابة. 

لكن��ه ح��اول التخفيف من جناية ابن اأبي داود، بل مدح��ه، حيث قال: »وقد اأخطاأ 

ابن اأبي داود في عبارته وقوله. وله على خطئه اأجر واحد. ولي�ص من �ض��رط الثقة اأن ال 

يخطئ، وال يغلط، وال ي�ض��هو. والرجل فمن كبار علماء االإ�ض��الم، ومن اأوثق الحفاظ. 

 .
(((

)رحمه اهلل تعالى(«

 مع اأنه هو الذي �ض��بق من الذهبي نف�ض��ه � عند الكالم في طعن االأقران بع�ض��هم 

ببع���ص بهوى � اأن حكى طعن جماعة فيه، منهم اأبوه، واأنه قال: »ابني عبداهلل كذاب«. 

فراجع. والحديث في ذلك طويل. وعلى هذه فق�ص ما �ضواها.

طرائف في ت�شديق الجمهور للنوا�شب وثناءهم عليهم

كما اأن لهم طرائف اأي�ض��اً في ت�ضديق النوا�ضب، والثناء عليهم، بما ينا�ضب ما �ضبق 

من ابن حجر وغيره من التاأكيد على �ضدق لهجتهم..

الجوزجاني

1 � فق��د تقدم من ابن حب��ان عّد الجوزجاني � الذي هو من رجال الجرح والتعديل 

عندهم � في الثقات، ومدحه ب�ضالبته في ال�ضنة، اإال اأنه من �ضالبته ربما يتعدى طوره. 

كما تقدم من ابن حجر االإنكار عليه في طعونه في جماعة من النا�ص.

2 � والم�ض��عبي اأحمد ب��ن محمد بن عمرو بن م�ض��عب المروزي ذك��ره الذهبي، 

ومدحه واأطراه، ثم قال: »قال الدارقطني كان حافظاً عذب الل�ض��ان مجرداً في ال�ض��نة، 

والرد على المبتدعة. لكنه ي�ض��ع الحديث. وقال ابن حبان: وكان ممن ي�ض��ع المتون، 

))) الكامل في �ص���عفاء الرجال 4 : 266 في ترجمة عبداهلل بن �ص���ليمان بن االأ�ص���عث، واللفظ له/ �صير اأعالم النبالء 3) : 232 في ترجمة اأبي 

بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)2) �صير اأعالم النبالء 3) : 233 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.
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ويقلب االأ�ض��انيد. لعله قد قلب على الثقات اأكثر من ع�ض��رة اآالف حديث، كتبت منها 

اأكثر من ثالثة اآالف. وفي االآخر ادعى �ضيوخاً لم يرهم. �ضاألته عن اأقدم �ضيخ له، فقال: 

 .
ّ

اأحمد بن �ض��يار. ثم حدث عن علي بن خ�ض��رم، ف�ضيرت اأنكر عليه، فكتب يعتذر اإلي

على اأنه من اأ�ضلب اأهل زمانه في ال�ضنة، واأب�ضرهم بها، واأذبهم لحريمها، واأقمعهم لمن 

.
(((

خالفها. ن�ضاأل اهلل ال�ضتر«

حريز بن عثمان الحم�شي

 الأمير الموؤمنين
(((

 ولعنه
(((

3 � وحريز بن عثمان الحم�ض��ي الذي �ض��رحوا بن�ض��به

 .
(((

، واأنه كان يقول: ال اأحب علياً، قتل اآبائي
(((

Q و�ضبه

وقي��ل ليحيى بن �ض��ال�ح: ِلَم َل��ْم تكتب عن حريز؟ فقال: كي��ف اأكتب عن رجل 

�ض��ليت معه الفجر �ضبع �ض��نين، فكان ال يخرج من الم�ض��جد حتى يلعن علياً �ضبعين 

 .
(((

مرة

وق��ال اب��ن حب��ان: »وكان يلع��ن علي بن اأب��ي طالب )ر�ض��وان اهلل علي��ه( بالغداة 

�ض��بعين مرة، وبالع�ض��ي �ض��بعين مرة، فقيل له في ذلك، فقال: هو القاطع روؤو�ص اآبائي 

.
(((

واأجدادي«

. وقال ابن حجر: »وقال اأحمد، وقد 
(((

وهذا الرجل مع كل ذلك روى عنه البخاري

ذكر له حريز واأبو بكر بن اأبي مريم و�ض��فوان، فقال: لي�ص فيهم مثل حريز. لي�ص اأثبت 

))) تذكرة الحفاظ 3 : 803 ـ 804 في ترجمة الم�صعبي الحافظ االأوحد اأبي ب�صير اأحمد بن محمد بن عمرو.

)2) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم : 82 في ترجمة حريز بن عثمان/ الكا�صف ) : 9)3 في ترجمة حريز بن عثمان.

)3) تاريخ دم�صق 2) : 348 في ترجمة حريز بن عثمان.

)4) ال�ص���عفاء للعقيل���ي ) : )32 ف���ي ترجمة حريز بن عثمان/ المجروحي���ن ) : 268 في ترجمة حريز بن عثم���ان/ تهذيب الكمال 5 : 576 في 

ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ بغداد 8 : 267 في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ دم�صق 2) : 348 في ترجمة حريز بن عثمان/ االأن�صاب 

لل�صمعاني 3 : )5 في ترجمة الرحبي.

)5) تهذيب الكمال 5 : 575 في ترجمة حريز بن عثمان/ �ص���ير اأعالم النبالء 7 : )8 في ترجمة حريزبن عثمان/ ميزان االعتدال 2 : 9)2 في 

ترجمة حريز بن عثمان/ تهذيب التهذيب 2 : 209 في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ بغداد 8 : 267 في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ 

دم�صق 2) : 348 في ترجمة حريز بن عثمان.

)6) تهذيب التهذيب 2 : 209 في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ دم�صق 2) : 349 في ترجمة حريزبن عثمان.

)7) المجروحين ) : 268 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له/ تهذيب التهذيب 2 : 209 في ترجمة حريز بن عثمان.

)8) �صحيح البخاري 3 : 302) كتاب المناقب: باب �صفة النبي0.
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من��ه... وقال اإبراهيم بن الجنيد ع��ن بن معين: حريز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، 

واب��ن اأبي مريم، ه��وؤالء ثقات. وقال ابن المدين��ي: لم يزل من اأدركناه من اأ�ض��حابنا 

يوثقونه. وقال دحيم: حم�ض��ي جيد االإ�ضناد، �ضحيح الحديث. وقال اأي�ضاً: ثقة. وقال 

 .
(((

المف�ضل بن غ�ضان: ثبت...«

وعن معاذ بن معاذ: »حدثنا حريز بن عثمان، وال اأعلم اأني راأيت بال�ضام اأحداً اأف�ضله 

 .
(((

عليه«

 .
(((

وقال ابن عدي: »كان من ثقات ال�ضاميين، واإنما و�ضع منه بغ�ضه لعلي«

.
(((

وعن اأحمد:»حريز �ضحيح الحديث، اإال اأنه يحمل على علي«

. وفي 
(((

وع��ن عمرو بن علي اأنه: »كان ينتق�ص علياً وينال منه، وكان حافظاً لحديثه«

.
(((

كالم له اآخر قال: »ثبت، �ضديد التحامل على علي«

وق��ال ابن عم��ار: »يتهمونه اأن��ه كان ينتق�ص علي��اً، ويروون عن��ه، ويحتجون به، وال 

... اإلى غير ذلك مما قيل في حقه.
(((

يتركونه«

اأما �ض��دق لهجته فقد روي عن اإ�ض��ماعيل ب��ن عيا�ص اأنه قال: »�ض��معت حريز بن 

عثمان يقول: هذا الذي يرويه النا�ص عن النبي0 اأنه قال لعلي: اأنت مني بمنزلة هارون 

من مو�ض��ى. حق، ولكن اأخطاأ ال�ضامع. قلت: فما هو؟ فقال: اإنما هو: اأنت مني بمنزلة 

قارون من مو�ض��ى. قلت: عمن ترويه؟ قال: �ض��معت الوليد بن عبد الملك يقوله، وهو 

.
(((

على المنبر«

))) تهذيب التهذيب 2 : 208 في ترجمة حريز بن عثمان.

)2) تهذي���ب التهذي���ب 2 : 208 ف���ي ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له/ تهذيب الكمال 5 : 572 ف���ي ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ بغداد 8 : 

268 في ترجمة حريز بن عثمان/ الكامل في �صعفاء الرجال 2 : )45 في ترجمة حريز بن عثمان.

)3) فتح الباري ) : 396.

)4) تهذيب التهذيب 2 : 208 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له/ ال�صعفاء والمتروكين البن الجوزي ) : 97) في ترجمة حريز بن عثمان/ 

الكامل في �صعفاء الرجال 2 : )45 في ترجمة حريز بن عثمان/ تهذيب الكمال 5 : 572 في ترجمة حريز بن عثمان.

)5) تهذيب التهذيب 2 : 208 في ترجمة حريز بن عثمان.

)6) تهذيب التهذيب 2 : 208 في ترجمة حريز بن عثمان.

)7) تهذيب التهذيب 2 : 208 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له/ تهذيب الكمال 5: 575 في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ بغداد 8 : 266 

في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ دم�صق 2) : 347 في ترجمة حريز بن عثمان.

)8) تهذيب التهذيب 2 : 209 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له/ تهذيب الكمال 5 : 577 في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ بغداد 8 : 268 

في ترجمة حريز بن عثمان/ تاريخ دم�صق 2) : 349 في ترجمة حريز بن عثمان/ التطريف في الت�صحيف : 44.
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وحكى االأزدي في ال�ض��عفاء: »اأن حريز ب��ن عثمان روى اأن النبي0 لما اأراد اأن 

.
(((

يركب بغلته جاء علي بن اأبي طالب فحل حزام البغلة، ليقع النبي0«

وعن الجوهري في كتاب ال�ض��قيفة ب�ضنده عن محفوظ قال: »قلت ليحيى بن �ضالح 

الوحاظي: قد رويت عن م�ض��ايخ من نظراء حريز، فما بالك لم تحمل عن حريز؟ قال: 

اإني اأتيته فناولني كتاباً، فاإذا فيه: حدثني فالن عن فالن... اأن النبي0 لما ح�ض��رته 

الوفاة اأو�ض��ى اأن تقطع يد علي بن اأبي طالبQ،فرددت الكتاب، ولم ا�ض��تحل اأن 

!!
(((

اأكتب عنه �ضيئاً«

Pالفاأفاء الذي كان ين�شد ال�شعر في هجاء النبي

4 � وخالد بن �ض��لمة بن العا�ص بن ه�ض��ام المخزومي، المع��روف بالفاأفاء، قال ابن 

حجر: »قال اأحمد وابن معين وابن المديني: ثقة. وكذا قال ابن عمار ويعقوب بن �ضيبة 

والن�ض��ائي. ذكره ابن حبان في الثقات... وقال محمد بن حميد، عن جرير: كان الفاأفاء 

راأ�ضاً في المرجئة. وكان يبغ�ص علياً... وذكر ابن عائ�ضة اأنه كان ين�ضد بني مروان االأ�ضعار 

.
(((

التي هجي بها الم�ضطفى0«

عكرمة مولى ابن عبا�س الم�شهور بالكذب

5 � وعكرم��ة مولى ابن عبا�ص اأثنى عليه ابن حج��ر ثناًء كثيراً واأطراه، وقال: »وتركه 

م�ض��لم فلم يخرج له �ض��وى حديث واحد في الحج مقروناً ب�ض��عيد بن جبير، واإنما تركه 

م�ض��لم لكالم مالك فيه. وق��د تعقب جماعة من االأئمة ذلك. و�ض��نفوا في الذب عن 

عكرم��ة... فاأما اأقوال من وهاه فمدارها على ثالثة اأ�ض��ياء: عل��ى رميه بالكذب، وعلى 

الطعن فيه باأنه كان يرى راأي الخوارج، وعلى القدح فيه باأنه كان يقبل جوائز االأمراء... 

 كما 
ّ

فالوجه االأول فيه اأقوال. فاأ�ضدها ما روي عن ابن عمر اأنه قال لنافع: ال تكذب علي

))) تهذيب التهذيب 2 : 209 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له/ ال�صعفاء والمتروكين البن الجوزي ) : 97) في ترجمة حريز بن عثمان 

الرحبي/ الن�صائح الكافية : 7))/ ورواه في �صرح نهج البالعة بت�صحيف 4 : 70.

)2) �صرح نهج البالغة 4 : 70.

)3) تهذيب التهذيب 3 : 83 في ترجمة خالد بن �صلمة بن العا�س.
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كذب عكرمة على ابن عبا�ص. وكذا ما روي عن �ض��عيد بن الم�ضيب اأنه قال ذلك لبرد 

مواله... وقال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن اأبي زياد: دخلت على علي بن عبد اهلل 

 .
(((

ابن عبا�ص وعكرمة مقيد عنده، فقلت: ما لهذا؟ قال: اإنه يكذب على اأبي«

وروي عن ابن �ضيرين اأنه قال فيه لما �ضئل عنه: »ما ي�ضوؤني اأن يدخل الجنة، ولكنه 

 .
(((

كذاب«

.
(((

. و�ضعيد  بن جبير
(((

. وكذا يحيى بن �ضعيد االأن�ضاري
(((

وكذبه عطاء اأي�ضاً

وقال عثمان بن مرة: »قلت للقا�ضم: اإن عكرمة قال كذا. قال يا ابن اأخي اإن عكرمة 

 .
(((

كذاب، يحدث غدوة بحديث يخالفه ع�ضية«

. وذكر اأن 
(((

وق��ال ابن حجر: »وقال ابن علية: ذكره اأيوب، فقال: كان قليل العقل«

جنازته وجنازة كثير عزة اتفقتا عند باب الم�ض��جد بالمدينة، ف�ض��هد النا�ص جنازة كثير، 

 .
(((

وتركوا عكرمة، فما �ضهده اإال ال�ضودان

وقال ابن حجر اأي�ضاً: »ونقل االإ�ضماعيلي في المدخل اأن عكرمة ذكر عند اأيوب من 

.
(((

اأنه ال يح�ضن ال�ضالة، فقال اأيوب: وكان ي�ضلي؟...«

.
((1(

ومع كل ذلك حاول ابن حجر الدفاع عنه وت�ضحيح حديثه

خالد بن عبد اهلل الق�شري الخبيث الزنديق

، الذي عرفت اأ�ض��رته 
((((

6 � خالد بن عبد اهلل الق�ض��ري � عامل بني اأمية والمخنث

))) مقدمة فتح الباري ) : 425 ـ 426.

)2) مقدمة فتح الباري ) : 426.

)3( مقدمة فتح الباري ) : 426/ تهذيب التهذيب 7 : 238 في ترجمة عكرمة البربري.

)4) نف�س الم�صدر.

)5) تهذيب التهذيب 7 : 238 في ترجمة عكرمة البربري.

)6) مقدمة فتح الباري ) : 426.

)7) تهذيب التهذيب 7 : 238 في ترجمة عكرمة البربري.

)8( تهذيب التهذيب 7 : 240 في ترجمة عكرمة البربري.

)9)  نف�س الم�صدر.

)0)) تهذيب التهذيب 7 : 234 ـ )24 في ترجمة عكرمة البربري/ مقدمة فتح الباري ) : 426.

)))) االأغاني 22 : )) في اأخبار خالد بن عبداهلل: تخنثه في حداثته.
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. وروى عنه 
(((

. وقال عنه الذهبي: �ض��دوق
(((

 � ذكره ابن حبان في الثقات
(((

بالكذب

اإ�ض��ماعيل بن اأبي خالد وحبيب بن اأبي حبيب الجرمي وحميد الطويل واإ�ضماعيل بن 

 .
(((

. واأخرج له البخاري واأبو داود
(((

اأو�ضط بن اإ�ضماعيل البجلي وغيرهم

وعن يحيى الحماني اأنه قال: »قيل ل�ض��يار: تروي عن خالد! قال: اإنه كان اأ�ض��رف 

.
(((

من اأن يكذب«

وقد بلغ من ن�ض��به اأنه لما كان اأمير الع��راق كان يلعن اأمير الموؤمنينQ فيقول: 

»اللهم العن علي بن اأبي طالب بن عبد المطلب بن ها�ضم، �ضهر ر�ضول اهلل على ابنته، 

.
(((

واأبا الح�ضن والح�ضين«، ثم يقبل على النا�ص فيقول: »هل كنيت؟«

واتخذ خالد ط�ضتاً في م�ضجد الكوفة مي�ضاأة، وحفر لها قناة من الفرات، ثم اأخذ بيد 

اأ�ض��قف الن�ضارى يم�ض��ي به في الم�ض��جد، حتى وقف على الط�ضت، ثم قال لالأ�ضف 

]لالأ�ض��قف.ظ[: ادع لن��ا بالبركة، فواهلل لدعاوؤك اأرجى عندي م��ن دعاء علي بن اأبي 
.

(((
طالب

واأتى محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان خالداً ي�ض��تمنحه، فلم ير منه ما يحب، 

فق��ال: اأما المنافع فللها�ض��ميين، واأما نحن فما حبوتنا اإال �ض��تمه علياً على منبره. فبلغ 

.
(((

ذلك خالداً، فقال: اإن اأحب تناولنا له عثمان ب�ضيء

وقال اأبو الفرج االأ�ض��فهاني: »وقال: المدائني في خبره: واأخبرني ابن �ض��هاب بن 

))) االأغاني 22 : 8) في اأخبار خالد بن عبداهلل: عرفت اأ�صرته بالكذب.

)2) 6 : 256 في ترجمة خالد بن عبداهلل الق�صري.

)3) ميزان االعتدال 2 : 5)4 في ترجمة خالد بن عبداهلل الق�صري/ المغني في ال�صعفاء ) : 203 في ترجمة خالد بن عبداهلل الق�صري.

)4) تهذيب التهذيب 3 : 87 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد.

)5) راجع تهذيب التهذيب 3 : 87 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد، والمغني في ال�صعفاء ) : 203 في ترجمة خالد بن عبداهلل الق�صري.

)6) تهذيب التهذيب 3 : 88 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد بن اأ�ص���د الق�ص���ري، واللفظ له/ الجرح والتعديل 3 : 340 في ترجمة خالد بن 

عبداهلل الق�صري/ �صير اأعالم النبالء 5 : 426 في ترجمة الق�صري/ بغية الطلب في تاريخ حلب 7 : 3072 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن 

يزيد/ تاريخ دم�صق 6) : 38) في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد.

)7) �صرح نهج البالغة 4 : 57 نقاًل عن الكامل للمبرد، واللفظ له/ ورواه البالذري ب�صنده في اأن�صاب االأ�صراف 9 : 59 في اأمر خالد بن عبداهلل 

الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام/ وذكر مثله في االأغاني 22 : 25 في اأخبار خالد بن عبداهلل: كرهه لعلي بن اأبي طالب.

)8) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 63 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام.

)9) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 89 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام.
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عب��د اهلل، قال: قال لي خالد بن عبد اهلل الق�ض��ري: اكتب لي الن�ض��ب... واكتب لي 

ال�ض��يرة، فقلت له: فاإنه يمر بي ال�ضيء من �ضير علي بن اأبي طالب )�ضلوات اهلل عليه(، 

 .
(((

فاأذكره؟ فقال: ال، اإال اأن تراه في قعر الجحيم«

ودخ��ل عليه فرا�ص بن جعدة بن هبيرة وبي��ن يديه نبق، فقال له: العن علي بن اأبي 

. وكان له عامل يقال له 
(((

طال��ب، ولك بكل نبقة دينار، ففعل فاأعطاه بكل نبق��ة ديناراً

 .
(((

خالد بن اأمي، وكان يقول: لخالد بن اأمي اأف�ضل اأمانة من علي بن اأبي طالب

وراأى يوماً عكرمة مولى ابن عبا�ص، وعلى راأ�ض��ه عمامة �ض��وداء، فقال: اإنه بلغني اأن 

هذا العبد كان ي�ضبه علي بن اأبي طالب. واأني الأرجو اأن ي�ضود اهلل وجهه، كما �ضود وجه 

.
(((

ذاك

وبلغ من ا�ضتهتاره ما ذكر عن نافع مولى بني مخزوم، قال: »�ضمعت خالد بن عبد اهلل 

يقول على منبر مكة، وهو يخطب: اأيها النا�ص، اأيهما اأعظم، اأخليفة الرجل على اأهله اأم 

ر�ض��وله اإليهم؟ واهلل لو لم تعلموا ف�ضل الخليفة اإال اأن اإبراهيم خليل الرحمن ا�ضت�ضقى 

 .
(((

ف�ضقاه ملحاً ماءاً اأجاجاً، وا�ضت�ضقاه الخليفة ف�ضقاه عذباً فراتاً«

وروي اأن خال��داً كان يق��ول: »زمزم ال تنزح وال تذم. بلى واهلل اإنها لتنزح وتذم. هذا 

. وكان ي�ض��مي زمزم اأم 
(((

اأمي��ر الموؤمنين قد �ض��اق لكم قناة بمكة م��ن حالها وحالها«

، و�ض��اق خالد الماء اإلى مكة، فن�ض��ب ط�ض��تاً اإلى جانب زمزم، ثم خطب 
(((

الجعالن

))) االأغاني 22 : )2 في اأخبار خالد بن عبداهلل: اأع�صى همدان يهجوه ويهجو اأمه.

)2) االأغاني 22 : 22 في اأخبار خالد بن عبداهلل: اأخبار عن زندقته.

)3) االأغاني 22 : 22 في اأخبار خالد بن عبداهلل: اأخبار عن زندقته.

)4) االأغاني 22 : 24 في اأخبار خالد بن عبداهلل: كرهه لعلي بن اأبي طالب.

)5) تاريخ الطبري 3 : 678 في اأحداث �ص���نة ت�ص���ع وثمانين، واللفظ له/ اأخبار مكة 3 : 60 ذكر منبر مكة واأول من جعله وكيف كانوا يخطبون 

بمك���ة قب���ل اأن يتخذ المنبر ومن خط���ب عليه/ جمهرة خطب العرب 22 : 322 خطب خالد بن عبداهلل الق�ص���ري/ البداية والنهاية 9 : 76 

في اأحداث �ص���نة ثمان وثمانين/ البدء والتاريخ 6 : )4 بعد ذكر موت الحجاج/ الكامل في التاريخ 4 : 250 في اأحداث �ص���نة ت�صع وثمانين: 

ذكر والية خالد بن عبداهلل الق�ص���ري مكة/ االأغاني 22 : 24 في اأخبار خالد بن عبداهلل: تطاوله على الخالفة والنبوة/ ومثله في اأن�ص���اب 

االأ�صراف 9 : 58 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام، اإال اأنه بدل اإبراهيم اإ�صماعيل.

)6) اأن�ص���اب االأ�ص���راف 9 : 58 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�ص���ري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام، واللفظ له/ بغية الطلب في تاريخ حلب 

7 : 3085 ف���ي ترجم���ة خالد بن عبداهلل بن يزيد/ �ص���ير اأعالم النبالء 5 : 429 في ترجمة الق�ص���ري/ تاريخ دم�ص���ق 6) : 60) في ترجمة 

خالد بن عبداهلل بن يزيد.

)7) االأغاني 22 : 22 في اأخبار خالد بن عبداهلل: اأخبار عن زندقته.
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.
(((

فقال: »قد جئتكم بماء الغادية ال ي�ضبه ماء اأم الخناف�ص، يعني: زمزم«

. وقال: اأيما اأكرم عندكم 
(((

وكان يقول: واهلل الأمير الموؤمنين اأكرم على اهلل من اأنبيائه

.
(((

على الرجل ر�ضوله في حاجته، اأو خليفته في اأهله!. يعر�ص باأن ه�ضاماً خير من النبي

واأم��ر خالد ببناء بيعة الأم��ه، فكلم في ذلك فقال: نعم يبنونه��ا. فلعنهم اهلل اإن كان 

. واتخذ كني�ض��ة الأمه في ق�ض��ر االإمارة، وكان��ت امتنعت من 
(((

دينها �ض��راً من دينكم

القدوم عليه. فلم يزل بها حتى قدمت الكوفة، واأمر الموؤذنين اأن اليوؤذنوا حتى ي�ض��رب 

 .
(((

الن�ضارى بنواقي�ضهم

وقال ه�ض��ام بن الكلبي والهيثم بن عدي: »لما بنى خالد البيعة بالكوفة الأمه كتب 

ن�ض��ارى الب�ض��رة اإلى من كلم اأمه، فكتبت اإليه اأن يبني لهم بالب�ض��رة بيعة، فكتب اإلى 

ب��الل ياأمره ببنائها. فكتب بالل: اإن اأهل الب�ض��رة ال يقاّرون��ي على ذلك. فكتب اإليه: 

ابنه��ا له��م، فلعن��ة اهلل عليهم اإن كانوا �ض��راً منهم دين��اً. فبنى بيعة ف��ي اللبادين، فقال 

الفرزدق:

)6(

وته��دم للبيعات فينا الم�ض��اجد  بن��ى بيع��ة فيه��ا ال�ض��ليب الأم��ه 

ويقول البالذري: »حدثني اأبو م�ض��عود الكوفي قال: بنى خالد الأمه بيعة هي اليوم 

ب�ضكة البريد بالكوفة، وكانت اأمه ن�ضرانية، فقال الفرزدق:

جري��ر لق��د اأخ��زى بجيل��ة خال�د

ول��م تبن فين��ا اإذ بناها الم�ض��اجد 

لعم��ري لئ��ن كان��ت بجيل��ة زانها

 بن��ى بيع��ة فيه��ا ال�ض��ليب الأم�ه 

))) اأن�ص���اب االأ�ص���راف 9 : 58 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�ص���ري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام، واللفظ له/ بغية الطلب في تاريخ حلب 

7 : 3085 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد/ �صير اأعالم النبالء 5: 429 في ترجمة الق�صري/ تاريخ دم�صق 6): )6) في ترجمة خالد 

ابن عبداهلل بن يزيد.

)2) االأغاني 22 : 23 في اأخبار خالد بن عبداهلل: تطاوله على الخالفة والنبوة.

)3) االأغاني 22 : 24 في اأخبار خالد بن عبداهلل: تطاوله على الخالفة والنبوة.

)4) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 60 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام.

)5) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 63 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام/ وقريب منه في االأغاني 22 : )2 في اأخبار 

خالد بن عبداهلل: اأع�صى همدان يهجوه ويهجو اأمه.

)6) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 63ـ64 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام.
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.
(((

ويروى: وتهدم للبيعات فينا الم�ضاجد«

وخطب اأخو خالد اإ�ض��ماعيل ب��ن عبد اهلل عند اأبي العبا�ص ال�ض��فاح � ويقال: عند 

اأب��ي الجهم بن عطية اأحد رجال الدولة � ف��ذم عمال بني اأمية، والحجاج، وبني هبيرة، 

ويو�ض��ف بن عمر، ولم يذكر خالداً. فقام بع�ص من ح�ض��ر فقال: جزاك اهلل من خطيب 

خيراً، ذكرت اأهل بيت اللعنة وعمالهم، واأح�ضنت في ذمهم، اإال اأنك تركت خالداً، وهو 

ابن زوينية، اجتمع في بطن اأمه الخمر ولحم الخنزير، و�ضلط اأهل الذمة على الم�ضلمات، 

فعلقوهن بثديهن، وبنى البيع غير متحرج وال مرتاب. وقال ابن نوفل:

وعمال��ه اإن كن��ت تطل��ب خال��داً 

)2(

وخرب من بعد ال�ضالة الم�ضاجداً

بخال��د  الموؤمني��ن  اأمي��ر  علي��ك 

بن��ى بيع��ة فيه��ا ال�ض��ليب الأم��ه 

.
(((

وذكر المبرد اأي�ضاً اأنه كان يهدم الم�ضاجد ويبني الكنائ�ص

وذكر البالذري عن عمر بن قي�ص اأنه �ض��مع خالداً يقول حين اأخذ �ض��عيد بن جبير 

 اأمير الموؤمنين اأن 
ّ

وطلق ابن حبيب بمكة: »كاأنكم اأنكرتم ما �ضنعت. واهلل لو كتب اإلي

 .
(((

اأنق�ضها حجراً حجراً، لفعلت � يعني: الكعبة �«

وق��ال المدائن��ي: »كان خالد يقول: لو اأمرني اأمير الموؤمنين نق�ض��ت الكعبة حجراً 

.
(((

حجراً، ونقلتها اإلى ال�ضام«

وقال البالذري: »وكلم في عامل له �ضرب رجاًل، و�ضئل اأن يقت�ص منه، فقال: اقت�ص 

من العامل؟! فواهلل لئن اقت�ض�ض��ت منه الأق�ص من نف�ض��ي، ولئن اقت�ض�ض��ت من نف�ضي 

ليق�ضن اأمير الموؤمنين من نف�ضه، ولئن اأق�ص اأمير الموؤمنين من نف�ضه ليق�ضن ر�ضول اهلل0 

))) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 65 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام.

)2) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 89ـ90 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام.

)3) الكامل في اللغة واالأدب والنحو والت�صريف 3 : 2)8 هجاء الفرزدق لخالد بن عبداهلل الق�صري ومدحه لعمر بن هبيرة.

)4) اأن�ص���اب االأ�ص���راف 9 : 59 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�ص���ري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام، واللفظ له/ بغية الطلب في تاريخ حلب 

7 : 3085 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد/ �ص���ير اأعالم النبالء 5 : 429 في ترجمة الق�ص���ري/ وقريب منه في االأغاني 22 : 23 في 

اأخبار خالد ابن عبداهلل: تطاوله على الخالفة والنبوة، والمتوارين ) : 60 تواري �ص���عيد بن جبير من الحجاج وفراره منه اإلى اأن ظفر به، 

وتاريخ دم�صق 6) : )6) في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد.

)5) االأغاني 22 : 22 في اأخبار خالد بن عبداهلل: اأخبار عن زندقته.
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 .
(((

من نف�ضه، ولئن اأق�ص ر�ضول اهلل من نف�ضه ليق�ضن هاه هاه )يريده تبارك وتعالى(«

فكيف يوؤمن الكذب من مثله ويكون من الثقات؟!

اأبو بكر عبد اهلل بن اأبي داود

7 � اأب��و بك��ر عبد اهلل بن اأبي داود، الذي قال في��ه الذهبي: »االإمام العالمة الحافظ 

 .
(((

�ضيخ بغداد اأبو بكر ال�ضج�ضتاني �ضاحب الت�ضانيف«

كم��ا تقدم منه عند الكالم في حديث الطير اأنه ق��ال في حقه: »والرجل فمن كبار 

علماء االإ�ضالم، ومن اأوثق الحفاظ« . 

وقال اأي�ضاً »وقد ذكره اأبو اأحمد بن عدي في كامله، وقال: لوال اأنا �ضرطنا اأن كل من 

.
(((

تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن اأبي داود«

هذا الرجل قد رمي بالن�ضب، وي�ضهد له ما تقدم في حديث الطير من تعقيبه الفظيع 

على الحديث المذكور. وما تقدم عند الكالم في طعن االأقران بع�ض��هم في بع�ص من 

اأنه قد اأنكر حديث الغدير المتواتر الم�ضهور. 

وكذا ما رواه في حق اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه( من الخبر الفظيع، فقد قال 

ابن عدي: »�ض��معت محمد بن ال�ض��حاك بن عمرو بن اأبي عا�ضم النبيل يقول:اأ�ضهد 

عل��ى محمدبن يحي��ى بن مندة بين يدي اهلل اأنه قال لي: اأ�ض��هد على اأبي بكر بن اأبي 

داود بي��ن ي��دي اهلل اأنه قال لي: روى الزهري عن عروة، ق��ال: كانت قد حفيت اأظافير 

.
(((

علي من كثرة ما كان يت�ضلق على اأزواج ر�ضول اهلل0«

يق��ول الذهب��ي بع��د اأن نقل ذلك عن ابن ع��دي : »وابن اأب��ي داود اإن كان حكى 

))) اأن�صاب االأ�صراف 9 : 60 في اأمر خالد بن عبداهلل الق�صري وغيره من والة العراق في اأيام ه�صام/ ومثله في االأغاني 22 : 20 في اأخبار خالد 

بن عبداهلل: بنو اأ�صد يتبروؤون منه/ وبغية الطلب في تاريخ حلب 7: 3086 في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد/ و�صير اأعالم النبالء 5 : 

429 في ترجمة الق�صري/ وتاريخ دم�صق 6) : )6) في ترجمة خالد بن عبداهلل بن يزيد.

)2) �صير اأعالم النبالء 3) : )22 ـ 222 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)3) الم�صدر ال�صابق 3) : 227 ـ 228 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)4) الكامل في �صعفاء الرجال 4 : 266 في ترجمة عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث/ ونقلها عنه كل من ابن النجار البغدادي في الم�صتفاد من 

ذيل تاريخ بغداد 2 : 6))/ وكذلك نقلها كل من الذهبي في ميزان االعتدال 4 : 3)) ـ 4)) في ترجمة عبداهلل بن �ص���ليمان بن االأ�ص���عث، 

وفي تذكرة الحفاظ 2 : )77 في ترجمة ابن اأبي داود الحافظ، وفي �صير اأعالم النبالء 3) : 229 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان 

ابن االأ�ص���عث، وابن حجر في ل�ص���ان الميزان 3 : 294 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �ص���ليمان بن االأ�ص���عث ال�صج�ص���تاني، ولكن فيها بدل 

)علي( )فالن(.



في رحاب العقيدة / ج   703

هذا فهو خفيف الراأ�ص، فلقد بقي بينه وبين �ض��رب العنق �ض��بر، لكونه تفوه بمثل هذا 

البهت��ان، فقام معه و�ض��د منه رئي�ص اأ�ض��بهان محمد بن عبد اهلل ب��ن حف�ص الهمداني 

الذكواني، وخل�ض��ه من اأبي ليلى اأمير اأ�ض��بهان، وكان انتدب له بع�ص العلوية خ�ضماً، 

ون�ض��ب اإلى اأبي بكر المقالة. واأقام عليه ال�ض��هادة محمد بن يحي��ى بن مندة الحافظ، 

ومحمد بن العبا�ص االأخرم، واأحمد بن علي بن الجارود. وا�ضتد الخطب، واأمر اأبو ليلى 

بقتله، فوثب الذكواني، وجرح ال�ض��هود مع جاللتهم ... وكان الهمداني الذكواني كبير 

.
(((

ال�ضاأن، فقام واأخذ بيد اأبي بكر، وخرج به من الموت...«

اأما وثاقته وحفظه وجاللته التي ي�ض��ر عليها ابن عدي والذهبي، فيكفي فيها مواقفه 

ه��ذه م��ن اأمير الموؤمنين Q، وما �ض��بق عند الكالم في طعن االأقران بع�ض��هم في 

بع���ص عن اأبيه من اأنه كان يقول: »ابني عبد اهلل كذاب«، حتى قال ابن �ض��اعد الذي 

يوثقه الذهبي اأي�ضاً: »كفانا ما قال فيه اأبوه«.

. وقال اإبراهيم بن اأرومة 
(((

وقال اأبوه اأي�ض��اً: »من البالء اأن عبد اهلل يطلب الق�ض��اء«

 .
(((

االأ�ضبهاني: »اأبو بكر بن اأبي داود كذاب«

وقال ابن عدي: »�ض��معت اأبا القا�ض��م البغوي وقد كتب اإلي��ه اأبو بكر ابن اأبي داود 

رقعة ي�ض��األه عن لفظ حديث لجده. فلما قراأ الرقعة قال: اأنت عندي واهلل من�ض��لخ من 

 .
(((

العلم«

ومع كل ذلك فقد حاول الذهبي الدفاع عنه كما تقدم عند الكالم في طعن االأقران 

بع�ضهم في بع�ص. فراجع.

عبد المغيث بن زهير

8 � عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي، قال الذهبي: »ال�ضيخ االإمام المحدث 

الزاهد ال�ضال�ح، المتبع بقية ال�ضلف، اأبو العز ابن اأبي حرب البغدادي الحربي. ولد �ضنة 

))) �صير اأعالم النبالء 3) : 229 ، 228 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)2) �صير اأعالم النبالء 3) : 229 ، 228 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)3) �صير اأعالم النبالء 3) : 229 ، 228 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.

)4) �صير اأعالم النبالء 3) : 228 في ترجمة اأبي بكر عبداهلل بن �صليمان بن االأ�صعث.
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خم�ضمائة، وعني باالآثار، وقراأ الكتب، ون�ضخ وجمع و�ضنف. مع الورع والدين وال�ضدق 

.
(((

والتم�ضك بال�ضنن، والوقع في النفو�ص والجاللة... وروى الكثير واأفاد الطلبة...«

اأما ن�ض��به فيكفي فيه قول الذهبي فيه بعد ذلك: »وقد األف جزءاً في ف�ض��ائل يزيد، 

اأت��ى فيه بعجائب واأوابد. لو ل��م يوؤلفه لكان خيراً. وعمله رداً عل��ى ابن الجوزي. ووقع 

.
(((

بينهما عداوة...«

واأما ما ذكره من �ضدقه وجاللته واإفادته، فيكفي فيها موؤلفه هذا، وما حكاه عنه اأي�ضاً، 

قال: »قال مرة: م�ضلم بن ي�ضار �ضحابي، و�ضحح حديث اال�ضتلقاء، وهو منكر. فقيل له 

 .
(((

في ذلك، فقال: اإذا رددناه كان فيه اإزراء على من رواه«

فهو ال يبالي اأن يدعي ال�ض��حبة لغير ال�ض��حابي، اأو ي�ض��حح الحديث المنكر، لئال 

يزري بمن روى الحديث... اإلى غير ذلك مما الي�ض��عنا ا�ضتق�ض��اوؤه، وال ي�ض��عب على 

الباحث العثور عليه في كلماتهم.

ال�شيعة اأحرى بال�شدق والنوا�شب اأحرى بالكذب

واإذا اأراد االإن�ضان اأن ينظر لالأمر نظرة مو�ضوعية، بعيدة عن التع�ضب، يرى اأن ال�ضيعة 

اأحرى ب�ضدق اللهجة ..

اأوًل: ال�ضتغنائهم بحقهم الوا�ضح، وحججهم الكثيرة، نظير ما�ضبق عن اأحمد بن حنبل 

 .Qوغيره من الحديث عن ف�ضائل اأمير الموؤمنين

وثانيًا: لتاأدبهم باآداب اأئمتهم )�ض��لوات اهلل عليهم( وتفاعلهم معهم، وهمR القمة 

في ال�ضدق وال�ضرف. وقد تقدم في جواب ال�ضوؤال الثالث ما ينفع في المقام.

 كما اأن النوا�ض��ب اأحرى بالكذب واالفتراء، الإفال�ض��هم � كما �ضبق من اأحمد بن 

حنبل في حق اأمير الموؤمنينQ � ولتاأ�ض��يهم باأئمتهم � من اأمثال معاوية وعمرو بن 

العا�ص، ومروان بن الحكم � وتفاعلهم معهم. فاإن كل جن�ص لجن�ضه اأِلف، ولكل ماأموم 

))) �صير اأعالم النبالء )2 : 59)ـ60) في ترجمة عبد المغيث.

)2) �صير اأعالم النبالء )2 : 59)ـ60) في ترجمة عبد المغيث.

)3) �صير اأعالم النبالء )2 : 59)ـ60) في ترجمة عبد المغيث.
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اإماماً ياأتم به ويتبع اأثره. 

.
(((

ْن َهَدانَا اهللُ}
َ
و{اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْ�ال اأ

الموقف غير المتوازن اإزاء االأحاديث

الأمر الخام�س: الموقف غير المتوازن اأي�ضاً للجمهور بين طائفتين من االأحاديث:

الأولى: االأحاديث المت�ض��منة لف�ض��ائل اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( ومناقبهم 

ومثالب اأعدائهم وما ينفردونR به من اآراء عقائدية اأو فقهية.

الثانية: االأحاديث المت�ض��منة لمناقب خ�ضومهم، واأعذارهم وما يخت�ضون به من اآراء 

عقائدية وفقهية. 

حيث يظهر منهم الميل لرف�ص الطائفة االأولى مهما اأمكن، بالت�ضديد في اأمر االإ�ضناد 

فيه��ا، ومحاولة جرح رواتها، حتى ل��و تعددت طرقها وا�ضتفا�ض��ت روايتها، بينما تراهم 

كثيراً ما يعتمدون على اأولئك الرواة واأمثالهم في روايات اأخر، وكثيراً ما ي�ض��رحون في 

غير تلك الموارد بتعا�ض��د الروايات ال�ض��عيفة اإذا تعددت طرقها ووجدت لها �ض��واهد 

تنا�ضب م�ضامينها. 

واأ�ض��د من ذلك اأنهم كثيراً ما يعوزهم الطعن في ال�ض��ند، فيحكمون على الحديث 

بالنكارة وعدم القبول، بل كثيراً ما يت�ض��رعون بتكذيب الحديث والحكم بو�ض��عه، كل 

ذلك لمخالفته لهواهم. 

بينم��ا ال يقفون الموقف المذكور ف��ي الطائفة الثانية، بل ربما ي�ض��رحون باالكتفاء 

بالحديث ال�ض��عيف في الف�ض��ائل. و�ض��يوع ذلك وو�ض��وحه في مواقفه��م يغني عن 

ا�ضتق�ضاء ال�ضواهد له. وقد تقدم بع�ص ما ينا�ضب ذلك.

مع اأن ال�ض��نة ال�ض��ريفة حيث ال تثبت اإال من طريق الرواية واالأ�ضانيد فالالزم ابتناء 

القناعات على االأ�ض�ص ال�ضليمة، بحياد ومو�ضوعية كاملة، من دون تحيز وال تع�ضب.

بل مالحظة الواقع التاريخي وما حدث على اأهل البيتR و�ضيعتهم من ال�ضغط 

عليهم، والتنكيل بهم، من قبل ال�ضلطات المتعاقبة، وجهدها في التعتيم على ف�ضائلهم، 

))) �صورة االأعراف االآية: 43.
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ومجانبة نهجهم، ومحاولتها ن�ض��ر ف�ضائل خ�ضومهم وترويج نهجهم، تق�ضي باأن ينعك�ص 

الموقف، حيث يكون احتمال الو�ضع واالفتراء فيما يخدم خطهم واأفكارهمR اأبعد 

بكثير منه باالإ�ضافة اإلى ما يخدم خط خ�ضومهم واأفكاره.

الكالم في كتب ال�شحاح عند الجمهور

الأمر ال�س��اد�س: اأن من المت�ض��الم علي��ه اليوم عند الجمهور �ض��حة االأحاديث التي 

ت�ض��منتها اأ�ض��ول الحديث الخم�ضة اأو ال�ض��تة عندهم، حتى �ضميت تلك االأ�ضول 

بال�ضحاح، وحتى قال ابن روزبهان: »واأما �ضحاحنا فقد اتفق العلماء على اأن كل ما 

عد من ال�ضحاح �ضوى التعليقات في ال�ضحاح ال�ضتة لو حلف بالطالق اأنه من قول 

.
(((

ر�ضول اهلل0 اأو من فعله وتقريره لم يقع الطالق، ولم يحنث«

تميز كتابي البخاري وم�شلم بال�شحة عندهم

ويمت��از كتاب البخ��اري وكتاب م�ض��لم من بين تلك االأ�ض��ول بمزيد م��ن العناية 

واالهتمام، حتى ين�ض��رف اإطالق ال�ض��حيحين لهما. وحتى ق��ال ابن حجر الهيثمي: 

»روى ال�ض��يخان البخاري وم�ضلم في �ضحيحيهما، اللذين هما اأ�ضح الكتب بعد القراآن 

.
(((

باإجماع من يعتد به«

وقال اأبو عمرو بن ال�ض��الح: »اأول من �ض��نف في ال�ض��حيح البخ��اري اأبو عبد اهلل 

محمدبن اإ�ضماعيل. وتاله اأبو الح�ضين م�ضلم بن الحجاج الق�ضيري. وم�ضلم مع اأنه اأخذ 

عن البخاري وا�ض��تفاد منه، فاإنه ي�ض��ارك البخاري في كثير من �ضيوخه. وكتاباهما اأ�ضح 

.
(((

الكتب بعد كتاب اهلل العزيز«

وقال النووي: »ف�ض��ل: اتفق العلماء )رحمهم اهلل( على اأن اأ�ضح الكتب بعد القراآن 

العزيز ال�ضحيحان البخاري وم�ضلم، وتلقتهما االأمة بالقبول. وكتاب البخاري اأ�ضحهما، 

واأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغام�ض��ة. وقد �ض��ح اأن م�ض��لماً كان ممن ي�ض��تفيد من 

))) دالئل ال�صدق 2 : 380 ـ )38 عند ذكر )اأنه �صاحب الحو�س واللواء وال�صراط واالأذن(.

)2) ال�صواعق المحرقة ) : )3.

)3) مقدمة فتح الباري ) : 0).
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.
(((

البخاري، ويعترف باأنه لي�ص له نظير في علم الحديث«

وقال اأي�ض��اً: »وقد قال اإمام الحرمين: لو حلف اإن�ضان بطالق امراأته اأن ما في كتابي 

البخاري وم�ضلم مما حكما ب�ضحته من قول النبي0 لما األزمته الطالق، وال حنثته. 

.
(((

الإجماع علماء الم�ضلمين على �ضحتها«

وقال ال�ض��يوطي: »وذكر ال�ض��يخ )يعني: ابن ال�ض��الح( اأن ما روياه اأو اأحدهما فهو 

مقطوع ب�ض��حته، والعلم القطعي حا�ض��ل فيه. قال: خالفاً لمن نفى ذلك، محتجاً باأنه 

ال يفي��د اإال الظن، واإنما تلقته االأم��ة بالقبول الأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد 

يخط��ئ. قال: وق��د كنت اأميل اإلى هذا، واأح�ض��به قويماً، ثم بان ل��ي اأن الذي اخترناه 

اأواًل هو ال�ض��حيح، الأن ظن من هو مع�ض��وم عن الخطاأ ال يخط��ئ، واالأمة في اإجماعها 

مع�ض��ومة من الخطاأ... وقد قال اإمام الحرمين: لو حلف اإن�ض��ان بطالق امراأته اأن ما في 

ال�ض��حيحين مما حكما ب�ضحته من قول النبي0 لما األزمته الطالق. الإجماع علماء 

.
(((

الم�ضلمين على �ضحته... قلت: وهو الذي اأختاره، وال اأعتقد �ضواه«

وق��ال الدهلوي: »اأما ال�ض��حيحان فقد اتفق المحدثون عل��ى اأن جميع ما فيهما من 

المت�ض��ل المرفوع �ضحيح بالقطع، واأنهما متواتران اإلى م�ض��نفيهما. واأنه كل من يهون 

 .
(((

اأمرهما فهو مبتدع، متبع غير �ضبيل الموؤمنين«

.
(((

وقالوا: »ومن روى له ال�ضيخان فقد جاز القنطرة«

المنع من انعقاد االإجماع على �شحة الكتابين المذكورين 

لك��ن النظر في كلماتهم بقليل من التدبر ي�ض��هد بع��دم انعقاد االإجماع من جمهور 

ال�ض��نة � ف�ض��اًل عن االأمة باأجمعها � على �ضحة كتابي البخاري وم�ضلم، ف�ضاًل عن بقية 

االأ�ض��ول ال�ض��تة. فقد ن�ض��ب ذلك الإجماع من يعتد به في كالم اب��ن حجر الهيثمي 

))) �صرح النووي على �صحيح م�صلم ) : 4).

)2) الم�صدر ال�صابق ) : 9) ـ 20.

)3) تدريب الراوي ) : )3) ـ 34) في الخام�صة: ال�صحيح اأق�صام.

)4) حجة اهلل البالغة ) : 282 باب طبقات كتب الحديث.

)5) الك�صف الحثيث : 2))، واللفظ له/ فتح الباري 3) : 457.
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المتق��دم، حيث يظهر منه وجود المخالف في ذلك مم��ن ال يعتد به هو، الأنه مخالف 

له��واه. بل �ض��رح بالخالف فيه ال�ض��يوطي ف��ي كالمه المتقدم. كم��ا حكي الخالف 

�ض��ريحاً عن غير واحد. وقد كتب الكثير في ذلك خ�ضو�ض��اً في ع�ض��ورنا القريبة، وال 

ي�ضعنا ا�ضتق�ضاوؤه.

النبز باالبتداع واتباع غير �شبيل الموؤمنين

ومن الطريف الذي يكثر ح�ض��وله منهم اأن يتبنى جماعة منهم اأمراً، ويتجاهلون من 

يخال��ف هواهم. ثم يحاولون دعمه وتركيزه بدعوى اإجماع االأمة عليه، لينبزوا بعد ذلك 

من يخالفهم باأنه مبتدع، ومتبع غير �ض��بيل الموؤمنين، وغير ذلك من م�ض��امين الت�ضهير 

والت�ضنيع.

معنى البدعة واتباع غير �شبيل الموؤمنين

م��ع الغفلة اأو التغافل عن اأن البدعة هي خالف ال�ض��نة، والمبتدع هو الذي ي�ض��رع 

ما لم ي�ض��رعه اهلل تعالى، ولم يبلغ به ر�ض��ولهP، قال اهلل تعالى: {َوَرْهبَاِنيًَّة اْبتََدُع�َها َما 

.
(((

َكتَْبنَاَها َعَلْيِهْم}

كما اأن اتباع غير �ضبيل الموؤمنين الممقوت �ضرعاً لي�ص هو مخالفة قناعاتهم، ف�ضاًل 

عن قناعات بع�ض��هم الحادثة في الع�ض��ور المتاأخرة، بل اتباع غير �ض��بيل اهلل تعالى 

الذي دعا اإليه ر�ض��ول اهللP وهدى الموؤمنين له، بحيث يكون الخارج عنه م�ض��اقاً 

�ُص�َل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لـَـــُه اْلُهَدى َويَتَِّبْع َغْيَر  للر�ض��ولP. قال �ض��بحانه: {َوَمن يُ�َصاِقِق الرَّ

.
(((

يراً} ِلِه َجَهنََّم َو�َصاءْت َم�صِ ِمِنيَن نَُ�لِِّه َما تََ�لَّى َونُ�صْ �َصِبيِل الُم�ؤْ

دعوى القطع ب�شحة اأحاديث االأ�شول مجازفة ظاهرة

على اأن دعوى القطع ب�ض��حة اأحاديث تلك االأ�ضول مجازفة ظاهرة، اإذ كيف يمكن 

القطع ب�ض��حتها و�ضدورها مع كثرة الو�ضائط في رجال ال�ض��ند، وتعر�ص ال�ضنة ال�ضريفة 

))) �صورة الحديد االآية: 27.

)2) �صورة الن�صاء االآية: 5)).
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لكثي��ر من المحن، كالكذب المتعمد، والوهم، و�ض��ياع القرائن ال�ض��ارحة للمراد بها، 

والتعار�ص الموجب للعلم بكذب بع�ض��ها، اأو ح�ضول الوهم فيه، اأو اإرادة خالف ظاهره 

به... اإلى غير ذلك؟!

وغاية ما يدعى هو الوثوق ب�ضدورها، اأوجواز العمل بها،لتحقق �ضروط الحجية فيها. 

ال مجال للوثوق ب�شحتها حتى على مباني الجمهور

وهو اأي�ض��اً ي�ض��عب ح�ض��وله � ف�ض��اًل عن اإحراز االتفاق عليه � بمقت�ضى الموازين 

العقالئية العامة، التي ت�ضلح حجة مع اهلل عز وجل. بل حتى على مباني جمهور ال�ضنة 

في مواقفهم من غير الكتب المذكورة. الأمور..

الأمر الأول: ما ورد في حق اأ�ضحابها، وفي كيفية جمعها.

ما ورد في البخاري وكتابه

1 � فقد �ضبق من البخاري � في اأواخر الحديث عن مطاعن اأهل الجرح والتعديل � 

ما يظهر منه عدم وهن الرواة بالطعون الواردة فيهم، و�ضبق منا الحديث عنه.

2 � وقد تكلم محمد بن يحيى الذهلي � وهو من اأعالم الجمهور � في البخاري حين 

ظه��ر منه القول باأن��ه لفظه بالقراآن مخلوق،حتى انقطع عنه اأكثر النا�ص اإال م�ض��لم،فقال 

محم��د بن يحيى: »اأال من قال باللفظ فال يحل له اأن يح�ض��ر مجل�ض��نا«. فقام م�ض��لم 

وخ��رج. فقال محمد بن يحي��ى عن البخاري: »ال ي�ض��اكنني هذا الرج��ل في البلد«، 

. وقد تقدم التعر�ص لذلك عند الكالم في مطاعن 
(((

فخ�ضي البخاري على نف�ضه و�ضافر

اأهل الجرح والتعديل.

، وهما من 
(((

3 � والأجل ذلك اأي�ضاً امتنع من الرواية عنه اأبو حاتم واأبو زرعة الرازيان

اأكابر علماء الجمهور.

))) �صير اأعالم النبالء 2) : 460 في ترجمة اأبي عبداهلل البخاري: ذكر ق�صته مع محمد بن يحيى الذهلي)رحمهما اهلل(.

)2) الج���رح والتعدي���ل 7 : )9) ف���ي ترجمة محمد بن اإ�ص���ماعيل البخاري/ تهذيب التهذيب 9 : 49 في ترجمة محمد بن اإ�ص���ماعيل بن اإبراهيم 

ابن المغيرة.
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، لوجود من تكلم فيه 
(((

4 � واأورد الذهبي البخاري في كتاب المغني في ال�ض��عفاء

.
(((

حتى ا�ضتنكر المناوي من الذهبي ذلك

5 � وق��ال محب بن االأزهر ال�ضج�ض��تاني: »كنت بالب�ض��رة في مجل�ص �ض��ليمان بن 

حرب والبخاري جال�ص ال يكتب. فقيل لبع�ض��هم: ما ل��ه ال يكتب؟ فقال: يرجع اإلى 

.
(((

بخارى فيكتب من حفظه«

وقال اأحمد بن اأبي جعفر قال محمد بن اإ�ض��ماعيل: »رب حديث �ض��معته بالب�ضرة 

كتبته بال�ض��ام، ورب حديث �ض��معته بال�ضام كتبته بم�ضر. قال: فقلت له: يا اأبا عبد اهلل 

.
(((

بكماله؟ ف�ضكت«

6 � ومات البخاري قبل اأن يبي�ص كتابه. ولذا اختلفت ن�ضخه ورواياته.

ق��ال اأبو الوليد الباجي: »وقد اأخبرنا اأبو ذر عبد بن اأحمد الهروي الحافظM، ثنا 

اأبو اإ�ضحاق الم�ضتملي اإبراهيم بن اأحمد، قال انت�ضخت كتاب البخاري من اأ�ضله. كان 

عند محمد بن يو�ضف الفربري، فراأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه موا�ضع مبي�ضة كثيرة 

منها تراجم لم يثبت بعدها �ض��يئاً، ومنها اأحاديث لم يترجم عليها، فاأ�ض��فنا بع�ص ذلك 

اإلى بع�ص. 

ومما يدل على �ضحة هذا القول اأن رواية اأبي اإ�ضحاق الم�ضتملي، ورواية اأبي محمد 

ال�ضرخ�ض��ي، ورواية اأبي الهيثم الك�ضميهني، ورواية اأبي زيد المروزي � وقد ن�ضخوا من 

اأ�ض��ل واح��د � فيها التقديم والتاأخير. واإنما ذلك بح�ض��ب ما ق��در كل واحد منهم في 

ما كان في طرة اأو رقعة م�ض��افة اأنه من مو�ض��ع ما، فاأ�ض��افه اإليه. ويبين ذلك اأنك تجد 

ترجمتي��ن واأكثر من ذلك مت�ض��لة لي�ص بينهم��ا اأحاديث. واإنم��ا اأوردت هذا لما عني 

ب��ه اأه��ل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحدي��ث الذي يليها، وتكلفهم في 

))) المغني في ال�صعفاء 2 : 557 في ترجمة اأبي عبداهلل محمد بن اإ�صماعيل البخاري.

)2) في�س القدير ) : 24 كما في الطبعة التي في برنامج المعجم الفقهي.

)3) تغليق التعليق 5 : )39 ف�صل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجاللته وذكر ن�صبه...: ذكر من�صئه وطلبه الحديث.

)4) تاريخ بغداد 2 : )) في ترجمة محمد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة، واللفظ له/ تغليق  التعليق 5 : 7)4 ف�صل في ترجمة البخاري 

والتعريف بقدره وجاللته وذكر ن�صبه...: ذكر �صعة حفظه و�صيالن ذهنه �صوى ما تقدم/ فتح الباري ) : 487.
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.
(((

تع�ضف التاأويل ما ال ي�ضوغ«

وقال ابن حجر: »ولم اأقف في �ض��يء من ن�ض��خ البخاري على ترجمة لمناقب عبد 

الرحمن بن عوف، وال ل�ض��عيد بن زيد، وهما من الع�ض��رة. واإن كان قد اأفرد ذكر اإ�ضالم 

�ضعيد بن زيد بترجمة في اأوائل ال�ضيرة النبوية. واأظن ذلك من ت�ضرف الناقلين لكتاب 

البخ��اري. كما تقدم مراراً اأنه ترك الكتاب م�ض��ودة، فاإن اأ�ض��ماء من ذكرهم هنا لم يقع 

فيهم مراعاة االأف�ض��لية، وال ال�ضابقية، وال االأ�ض��نية. وهذه جهات التقديم في الترتيب. 

فلم��ا لم يراع واح��داً منها دل على اأنه كتب كل ترجمة على حدة، ف�ض��م بع�ص النقلة 

.
(((

بع�ضها اإلى بع�ص ح�ضبما اتفق«

ما ورد في م�شلم وكتابه

7 � وق��ال الذهبي: »ثم اإن م�ض��لما � ل�حدة في خلقه � انحرف اأي�ض��ا عن البخاري، 

ولم يذكر له حديثا، وال �ض��ماه في �ض��حيحه. بل افتتح الكتاب بالحّط على من ا�ضترط 

اللقي لمن روى عنه ب�ضيغة )عن(. وادعى االإجماع في اأن المعا�ضرة كافية، وال يتوقف 

ف��ي ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من ا�ض��ترط ذلك، واإنم��ا يقول ذلك اأبو عبد اهلل 

.
(((

البخاري، و�ضيخه علي بن المديني«

8 � وقال �ض��عيد البرذعي: »�ض��هدت اأبا زرعة ذكر عنده �ضحيح م�ضلم، فقال: هوؤالء 

 .
(((

قوم اأرادوا التقدم قبل اأوانه، فعملوا �ضيئاً يت�ضوقون به«

وفي لفظ اآخر: »هوؤالء قوم اأرادوا التقدم قبل اأوانه، فعملوا �ض��يئاً يت�ض��وقون به، األفوا 

.
(((

كتاباً ثم ي�ضبقوا اإليه، ليقيموا الأنف�ضهم ريا�ضة قبل وقتها«

وقال البرذعي: »واأتاه ذات يوم � واأنا �ضاهد � رجل بكتاب ال�ضحيح من رواية م�ضلم، 

))) التعدي���ل والتجري���ح لم���ن خرج له البخاري في الجامع ال�ص���حيح ) : 0)3ـ  ))3 باب في ذكر تاأليفه )اأي البخ���اري( للكتاب الجامع وحكم 

الكتاب ومعناه.

)2) مقدمة فتح الباري 7 : 93.

)3) �صير اأعالم النبالء 2) : 573 في ترجمة م�صلم.

)4) ميزان االعتدال ) : 269 في ترجمة اأحمد بن عي�صى الم�صري الت�صتري، واللفظ له/ �صير اأعالم النبالء 2): )57 في ترجمة م�صلم.

)5) تهذيب الكمال ) : 9)4 في ترجمة اأحمد بن عي�ص���ى بن ح�ص���ان الم�ص���ري، واللفظ له/ تاريخ بغداد 4: 272 في ترجمة اأحمد بن عي�صى بن 

ح�صان/ �صوؤاالت البرذعي : 675.
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فجع��ل ينظ��ر فيه، فاإذا حديث عن اأ�ض��باط بن ن�ض��ر، فقال اأبو زرعة: م��ا اأبعد هذا من 

ال�ضحيح! يدخل في كتابه اأ�ضباط بن ن�ضر!. ثم راأى في كتابه قطن بن ن�ضير، فقال لي: 

وهذا اأطم من االأول، قطن بن ن�ض��ير و�ض��ل اأحاديث عن ثابت جعلها عن اأن�ص. ثم نظر 

فقال: يروي عن اأحمد بن عي�ض��ى الم�ض��ري في كتابه ال�ضحيح! قال لي اأبو زرعة: ما 

راأيت اأهل م�ضر ي�ضكون في اأن اأحمد بن عي�ضى، واأ�ضار اأبو زرعة اإلى ل�ضانه، كاأنه يقول 

الكذب. ثم قال لي: يحدث عن اأمثال هوؤالء، ويترك محمد بن عجالن ونظراءه. ويطرق 

الأهل البدع علينا، فيجدوا ال�ض��بيل باأن يقولوا للحديث اإذا احتج به عليهم: لي�ص هذا 

في كتاب ال�ض��حيح. وراأيته يذم من و�ضع هذا الكتاب ويوؤنبه ... وقدم م�ضلم بعد ذلك 

الري، فبلغني اأنه خرج اإلى اأبي عبد اهلل محمد بن م�ضلم بن وارة، فجفاه وعابه على هذا 

.
(((

الكتاب، وقال له نحوا مما قاله لي اأبو زرعة: اإن هذا يطرق الأهل البدع علينا...«

9 � وقال اأبو قري�ص الحافظ: »كنت عند اأبي زرعة، فجاء م�ض��لم بن الحجاج، ف�ض��لم 

عليه، وجل�ص �ض��اعة وتذاك��را. فلما اأن قام قلت له: هذا جم��ع اأربعة اآالف حديث في 

ال�ضحيح. قال: فلمن ترك الباقي؟ ثم قال: هذا لي�ص له عقل. لو دارى محمد بن يحيى 

 .
(((

ل�ضار رجاًل«

10 � وقال اإبراهيم بن اأبي طالب لم�ض��لم: »كيف ا�ض��تجزت الرواية عن �ض��ويد في 

 .
(((

ال�ضحيح؟« قال: »فمن اأين اآتي بن�ضخة حف�ص بن مي�ضرة؟«

وما ندري هل يكون تعذر الرواية عن الثقة مبرراً للرواية عن غيره؟! ولذا قال الذهبي: 

»ما كان لم�ض��لم اأن يخرج له في االأ�ضول. وليته ع�ض��د اأحاديث حف�ص بن مي�ضرة باأن 

 .
(((

رواها بنزول درجة اأي�ضاً«

11 � وقال الذهبي: »وقال مكي بن عبدان: وافى داود بن علي االأ�ضبهاني ني�ضابور 

))) تهذيب الكمال ) : 9)4ـ  420 في ترجمة اأحمد بن عي�ص���ى بن ح�ص���ان، واللفظ له/ �ص���ير اأعالم النبالء 2) : )57 في ترجمة م�ص���لم/ تاريخ 

بغداد 4 : 272 في ترجمة اأحمد بن عي�صى بن ح�صان/ �صوؤاالت البرذعي : 675 ـ 676.

)2) �ص���ير اأع���الم النب���الء 2) : 280 ـ )28 في ترجمة الذهلي وابنه، واللفظ له، : )57 في ترجمة م�ص���لم/ تهذيب الكمال 26 : 627 في ترجمة 

محمد بن يحيى بن عبداهلل بن خالد.

)3) �صير اأعالم النبالء )) : 8)4 في ترجمة �صويد بن �صعيد، واللفظ له/ ميزان االعتدال 3 : 347 في ترجمة �صويد بن �صعيد/ تهذيب التهذيب 

4 : )24 في ترجمة �صويد بن �صعيد بن �صهل.

)4) �صير اأعالم النبالء )) : 8)4 في ترجمة �صويد بن �صعيد.
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اأيام اإ�ض��حاق بن راهويه، فعقدوا له مجل�ص النظر، وح�ض��ر مجل�ض��ه يحيى بن الذهلي، 

وم�ض��لم بن الحجاج، فجرت م�ضاألة تكلم فيها يحيى، فزبره داود قال: ا�ضكت يا �ضبي، 

ولم ين�ضره م�ضلم، فرجع اإلى اأبيه و�ضكا اإليه داود، فقال اأبوه: ومن كان ثم؟ قال: م�ضلم، 

ولم ين�ض��رني. قال: قد رجعت عن كل ما حدثته به. فبلغ ذلك م�ض��لماً، فجمع ما كتب 

.
(((

عنه في زنبيل، وبعث به اإليه، وقال: ال اأروي عنك اأبدَا«

12 � ويقول النووي: »واأما قول م�ضلمM في �ضحيحه في باب �ضفة �ضالة ر�ضول 

اهلل0: لي�ص كل �ض��يء �ضحيح عندي و�ضعته ههنا � يعنى في كتابه هذا ال�ضحيح � 

واإنما و�ض��عت ههنا ما اأجمعوا عليه. فم�ض��كل، فقد و�ض��ع فيه اأحادي��ث كثيرة مختلفاً 

ف��ي �ض��حتها، لكونها من حديث م��ن ذكرناه، ومن لم نذكره، ممن اختلفوا في �ض��حة 

حديثه. 

قال ال�ضيخ: وجوابه من وجهين: 

اأحدهما: اأن مراده اأنه لم ي�ض��ع فيه اإال ما وجد عنده فيه �ض��روط ال�ض��حيح المجمع 

عليه، واإن لم يظهر اجتماعها في بع�ص االأحاديث عند بع�ضهم. 

والثان��ي: اأنه اأراد اأنه لم ي�ض��ع فيه ما اختلفت الثقات في��ه في نف�ص الحديث متناً اأو 

اإ�ض��ناداً، ولم يرد م��ا كان اختالفهم اإنما هو في توثيق بع���ص رواته. وهذا هو الظاهر من 

كالمه. فاإنه ذكر ذلك لما �ضئل عن حديث اأبي هريرة: فاإذا قراأ فاأن�ضتوا، هل هو �ضحيح؟ 

فقال: هو عندي �ضحيح. فقيل: ِلَم لم ت�ضعه ههنا؟ فاأجاب بالكالم المذكور. 

ومع هذا فقد ا�ض��تمل كتابه على اأحاديث اختلفوا في اإ�ض��نادها اأو متنها، ل�ض��حتها 

عنده. وفي ذلك ذهول منه عن هذا ال�ضرط اأو �ضبب اآخر. وقد ا�ضتدركت وعللت. هذا 

.
(((

اآخر كالم ال�ضيخ)رحمه اهلل( «

))) �صير اأعالم النبالء 2) : )57 ـ 572 في ترجمة م�صلم.

)2) �صرح النووي على �صحيح م�صلم ) : 6).
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ما ورد في الن�شائي وكتابه

13 � وذكر ابن حجر في ترجمة اأحمد بن �ض��الح الم�ض��ري عن الخطيب اأنه قال: 

»احتج باأحمد جميع االأئمة اإال الن�ضائي. ويقال كان اآفة اأحمد الكبر. ونال الن�ضائي منه 

.
(((

جفاء في مجل�ضه، فذلك ال�ضبب الذي اأف�ضد الحال بينهما«

وعن العقيلي اأنه قال: »كان اأحمد بن �ضالح ال يحدث اأحداً حتى ي�ضاأل عنه، فجاءه 

الن�ض��ائي وقد �ضحب قوماً من اأ�ض��حاب الحديث لي�ضوا هناك، فاأبى اأحمد اأن ياأذن له. 

فكل �ضيء قدر عليه الن�ضائي اأن جمع اأحاديث قد غلط فيها ابن �ضالح، ف�ضنع بها، ولم 

 .
(((

ي�ضر ذلك ابن �ضالح �ضيئاً. وهو اإمام ثقة«

ومقت�ض��ى ذلك اأن ت�ض��نيعه، وتركه الرواية عن ال�ض��خ�ص، تبع للهوى واالنفعاالت 

العاطفية، واإذا كان كذلك فما الموؤمن من اأن يكون توثيقه لل�ض��خ�ص تابعاً لها اأي�ض��اً؟! 

وكيف يوثق برواية من هو كذلك؟!

ما ورد في كتاب ابن ماجة

14 � وذكر ابن حجر اأي�ضاً اأن في كتاب �ضنن ابن ماجة اأحاديث �ضعيفة جداً. قال: 

»حتى بلغني اأن ال�ضري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه هو �ضعيف غالباً... ثم وجدت 

بخط الحافظ �ض��م�ص الدين محمد بن علي الح�ضيني ما لفظه: �ضمعت �ضيخنا الحافظ 

.
(((

اأبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو �ضعيف«

ما ورد في كتاب اأبي داود

15 � وقال اأبو داود: »ذكرت في ال�ضنن ال�ضحيح وما يقاربه. فاإن كان فيه وهن �ضديد 

 .
(((

بينته«

))) تهذيب التهذيب ) : 36 في ترجمة اأحمد بن �صال�ح الم�صري.

)2) تهذيب التهذيب ) : 36 في ترجمة اأحمد بن �صال�ح الم�صري، واللفظ له/ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع ال�صحيح ) 

: 325 في ترجمة اأحمد بن �صال�ح اأبي جعفر الم�صري/ فتح الباري ) : 386.

)3) تهذيب التهذيب 9 : 468 في ترجمة محمد بن يزيد الربعي.

)4) �ص���ير اأعالم النبالء 3) : 3)2 في ترجمة �ص���ليمان بن االأ�ص���عث بن ب�صر بن �صداد، واللفظ له/ تدريب الراوي ) : 69)/ تذكرة الحفاظ 2 : 

592 في ترجمة اأبي داود/ المنهل الروي : 38.
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يقول ال�ض��يوطي تعقيباً على ذلك: »ففهم اأن ثم �ض��يئاً فيه وهن غير �ضديد لم يلتزم 

.
(((

بيانه«

ما قيل في كتاب الترمذي

16 � وقد �ض��بق عن الذهبي والمباركفوري الطعن في ت�ضحيح الترمذي وتح�ضينه، 

بل ن�ضب الذهبي ذلك للعلماء. فراجع.

روايتهم عمن �شعفوه اأو كذبوه

17 � وقال ال�ض��يخ المظفرP: »وذكر كل من الذهبي وابن حجر اأو اأحدهما في 

كتابيهم��ا المذكورين )يعني مي��زان االعتدال وتهذيب التهذي��ب( اأن البخاري احتج 

بجماعة في �ض��حيحه �ض��عفهم بنف�ض��ه، كما يعلم من تراجمهم ف��ي الكتابين، كاأيوب 

اب��ن عائ��ذ، وثابت بن محمد العابد، وح�ض��ين بن عبد الرحيم ال�ض��لمي، وحمران بن 

اأب��ان، وعبد الرحمن بن يزيد بن جاب��ر االأزدي، وكهم�ص بن المنهال، ومحمد بن يزيد 

الحزامي، ومق�ضم بن بجرة.

واإنما خ�ض�ض��نا البخاري بهذا الأنه اأعظم اأرباب ال�ض��حاح عندهم. واإال فكلهم على 

هذا النمط. بل وجدنا اأبا داود كذب نعيم بن حماد الخزاعي، والوليد بن م�ض��لم مولى 

بني اأمية، وه�ضام بن عمار ال�ضلمي، وروى عنهم في �ضننه. 

وقال في حق �ضال�ح بن ب�ضير: ال يكتب حديثه، وكذا في حق عا�ضم بن عبيد اهلل، 

وروى عنهم��ا، مع اأنه كان يزعم اأنه ال يروي اإال عن ثقة، كما ذكره في تهذيب التهذيب 

بترجمة داود بن اأمية.

ووجدنا الن�ضائي قال في حق كل من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدم�ضقي، وعبد 

الرحمن بن اأبي المخارق، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: متروك، وروى عنهم في �ضننه.

وكذا الترمذي قال في حق �ضليمان بن اأرقم اأبي معاذ الب�ضري وعا�ضم بن عمرو بن 

.
(((

حف�ص: متروك، وروى عنهما في �ضننه«

))) تدريب الراوي ) : 69).

)2) دالئل ال�صدق ) : 3) ـ 4).
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روايتهم عن جمع كثير مجهولي الحال

18 � وقالP: »وذكروا في حق البخاري وم�ضلم � اللذين هما اأجل اأرباب ال�ضحاح 

عنده��م، واأ�ض��حهم خبراً � ما يخال��ف االإجماع. وهو احتجاجهما بجماعة ال تح�ض��ى 

مجهول��ة الحال، لرواية جماع��ة عنهم، بل لرواية الواحد عنهم، م��ع اأن هذا الواحد لم 

ين�ص على قدح اأو مدح في المروي عنه. ولنذكر بع�ص من اكتفيا في االحتجاج بخبره 

 Pبمجرد رواية الواحد عنه، لتراجع تهذيب التهذيب، فترى �ضدق ما قلناه...« ثم ذكر

.
(((

جماعة منهم

�شيوع التدلي�س منهم

19 � �ض��يوع التدلي�ص منهم، وهو اأن يذكر ال��راوي بما يوهم اإرادة غيره، باالإبهام في 

�ضخ�ضه، وكما لو كانت الرواية عن �ضخ�ص مقبول بوا�ضطة �ضخ�ص غير مقبول، فيتركون 

الوا�ضطة، ويروونها عن المقبول ابتداء ونحو ذلك.

قال الذهبي في ترجمة عبد اهلل بن �ضال�ح بن محمد الجهيني الم�ضري الذي طعنوا 

فيه كثيراً: »وقد روى عنه البخاري في ال�ض��حيح على ال�ض��حيح. ولكنه يدل�ضه، فيقول 

.
(((

حدثنا عبد اهلل وال ين�ضبه«

 ،
(((

وروى البخاري اأي�ض��اً عن محمد بن �ض��عيد الم�ضلوب ال�ضامي الكذاب ال�ضهير

. كما روى عنه الترمذي 
(((

، وقتل ب�ضبب الزندقة
(((

الذي كان ي�ض��ع الحديث، ويدل�ضه

، وغيرهما كثير، ودل�ضوه.
(((

وابن ماجة

))) دالئل ال�صدق ) : 5).

)2) ميزان االعتدال 4 : 22) في ترجمة عبداهلل بن �صال�ح.

)3) ميزان االعتدال 6 : 65) في ترجمة محمد بن �ص���عيد الم�ص���لوب/ تهذيب التهذيب 9 : 63) في ترجمة محمد بن �ص���عيد بن ح�صان بن قي�س 

االأ�ص���دي/ ال�ص���عفاء والمتروكين البن الجوزي 3 : 65 في ترجمة محمد بن �ص���عيد بن اأبي قي�س ال�ص���امي الم�ص���لوب/ الكامل في �ص���عفاء 

الرجال 6 : 40) في ترجمة محمد بن �صعيد بن اأبي قي�س االأزدي.

)4) المقتنى في �صرد الكنى ) : 353 في ترجمة محمد بن �صعيد الم�صلوب/ الكامل في �صعفاء الرجال 6: 40) في ترجمة محمد بن �صعيد بن 

اأبي قي�س االأزدي/ تهذيب التهذيب 9: 63) في ترجمة محمدبن �صعيد بن ح�صان بن قي�س االأ�صدي.

)5) الجرح والتعديل 7 : 262 في ترجمة محمد بن �ص���عيد ال�ص���امي/ ميزان االعتدال 6 : 64) في ترجمة محمد بن �ص���عيد الم�ص���لوب/ الكامل 

في �ص���عفاء الرجال 6 : 40) في ترجمة محمد بن �ص���عيد بن اأبي قي�س االأزدي/ تهذيب التهذيب 9 : 63) في ترجمة محمد بن �ص���عيد بن 

ح�صان بن قي�س االأ�صدي.

)6) تهذيب التهذيب 9 : 63) في ترجمة محمد بن �صعيد بن ح�صان بن قي�س االأ�صدي.
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قال الذهبي عن محمد بن �ضعيد هذا: »روى عن الزهري، وعبادة بن ن�ضي، وجماعة، 

وعن��ه ابن عجالن، والث��وري، ومروان الفزاري، واأبو معاوي��ة، والمحاربي، واآخرون. وقد 

غيروا ا�ض��مه على وجوه �ضتراً له، وتدلي�ض��اً ل�ضعفه... قال عبداهلل بن اأحمد بن �ضوادة: 

.
(((

قلبوا ا�ضمه على مائة ا�ضم وزيادة، قد جمعتها في كتاب«

وقال ابن الجوزي: »محمد بن �ضعيد بن اأبي قي�ص ال�ضامي الم�ضلوب. وهذا الرجل 

كان كذاباً ي�ض��ع الحديث، ويف�ضد اأحاديث النا�ص. �ضلب على الزندقة. وقد قلب خلق 

من الرواة ا�ض��مه، وبهرجوا في ذكره. والعتب عليهم في ذلك �ضديد، واالإثم لهم الزم، 

. وذكر نحوه ابن 
(((

الأن م��ن دل���ص كذاباً فقد اآث��ر اأن يوؤخذ في ال�ض��ريعة بقول باط��ل«

.
(((

حجر

نعم، حاول الذهبي اأن يح�ض��ن الظن بالبخاري، فحمله على الخطاأ في ذلك، فقال: 

 يعني: اأن البخاري ظن اأن المروي 
(((

»وقد اأخرجه البخاري في موا�ض��ع، وظنه جماعة«

عنه في هذه الموا�ض��ع جماعة ت�ض��ابهوا معه في اال�ض��م، ال ال�ضخ�ص الواحد الم�ضهور 

بالك��ذب. وهو � م��ع بعده � عيب اآخر في �ض��حيح البخاري، راجع اإل��ى عدم المعرفة 

بالرجال.

وقال ابن حجر: »محمد بن اإ�ضماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة البخاري االإمام و�ضفه 

بذل��ك )اأي التدلي�ص( اأبو عبداهلل اب��ن مندة في كالم له فقال فيه:اأخرج البخاري قال 

فالن، وقال لنا فالن. وهو تدلي�ص. ولم يواَفق ابن مندة على ذلك. والذي يظهر اأنه يقول 

فيما لم ي�ضمع، وفيما �ضمع لكن ال يكون على �ضرطه، اأو موقوفاً: قال لي، اأو قال لنا. وقد 

.
(((

عرفت ذلك باال�ضتقراء من �ضنيعه«

ونقل اأي�ض��اً عن ابن مندة اأنه قال في حق م�ض��لم: »اأنه كان يقول فيما لم ي�ضمعه من 

 .
(((

م�ضائخه: قال لنا فالن. وهو تدلي�ص«

))) ميزان االعتدال 6 : 64) ـ 66) في ترجمة محمد بن �صعيد الم�صلوب.

)2) ال�صعفاء والمتروكين البن الجوزي 3 : 65 في ترجمة محمد بن �صعيد بن اأبي قي�س ال�صامي الم�صلوب.

)3) تهذيب التهذيب 9 : 63) في ترجمة محمد بن �صعيد بن ح�صان بن قي�س االأ�صدي.

)4) ميزان االعتدال 6 : 66) في ترجمة محمد بن �صعيد الم�صلوب.

)5) طبقات المدل�صين البن حجر : 24 في ترجمة محمد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة.

)6) طبقات المدل�صين البن حجر : 26 في ترجمة م�صلم بن الحجاج الق�صيري.
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وق��د اأطال المرحوم ال�ض��يخ المظفرP الكالم في تدلي�ض��هم، بنحو ال ي�ض��عنا 

.
(((

ا�ضتق�ضاوؤه

�شيوع التدلي�س في عامة رجال الحديث

بل التدلي�ص �ض��ايع في عامة رجال الحديث، حتى قال �ض��عبة: »ما راأيت اأحداً من 

.
(((

اأ�ضحاب الحديث اإال يدل�ص اإال عمرو بن مرة وابن عون«

وق��ال الذهبي: »وبقية ذو غرائب وعجائب ومناكير. قال عبد الحق في غير حديث: 

بقية ال يحتج به. وروى له اأي�ض��اً اأحاديث، و�ض��كت عن تليينها. وقال اأبو الح�ض��ن بن 

القطان: بقية يدل�ص عن ال�ض��عفاء وي�ضتبيح ذلك. وهذا اإن �ضح مف�ضد لعدالته. قلت: 

نعم واهلل، �ضح هذا عنه، اإنه يفعله. و�ضح عن الوليد بن م�ضلم. بل عن جماعة كبار فعله. 

هذه بلية. وهذه بلية منهم. ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد. وما جوزوا على ذلك ال�ضخ�ص 

.
(((

الذي ي�ضقطون ذكره بالتدلي�ص اأنه تعمد الكذب. هذا اأمثل ما يعتذر به عنهم«

وقال اأي�ضاً في �ضير اأعالم النبالء بعد ذكر كالم اأبي الح�ضن بن القطان: »قلت: نعم 

تيقن��ا اأنه كان يفعله. وكذلك رفيقه الوليد بن م�ض��لم وغي��ر واحد. ولكنهم ما يظن بهم 

.
(((

اأنهم اتهموا من حدثهم بالو�ضع لذلك«

وقال ابن حبان: »دخلت حم�ص، واأكبر همي �ض��اأن بقي��ة، فتتبعت حديثه، وكتبت 

الن�ضخ على الوجه، وتتبعت ما لم اأجد بعلو، فراأيته ثقة ماأموناً. ولكنه كان مدل�ضاً، يدل�ص 

ع��ن عبي��د اهلل بن عمر، و�ض��عبة، ما اأخذه عن مثل المجا�ض��ع بن عمرو، وال�ض��ري بن 

عبدالحميد، وعمر بن مو�ض��ى الميتمي، واأ�ض��باههم. فروى ع��ن اأولئك الثقات الذين 

راآهم ما �ضمع من هوؤالء ال�ضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عبيداهلل، وقال مالك، فحملوا 

))) دالئل ال�صدق ) : 5) ـ 6).

)2) �ص���ير اأع���الم النب���الء 5 : 97) في ترجمة عمرو بن مرة، واللفظ له/ تهذي���ب التهذيب 8 : 89 في ترجمة عمرو بن مرة بن عبداهلل/ ميزان 

االعتدال 5 : 346 في ترجمة عمرو بن مرة/ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع ال�ص���حيح 3 : 975 في ترجمة عمرو بن 

مرة.

)3) ميزان االعتدال 2 : 53 ـ 54 في ترجمة بقية بن الوليد.

)4) 8 : 528 في ترجمة بقية بن الوليد.
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.
(((

عن بقية عن عبيداهلل وبقية عن مالك، واأ�ضقط الواهي بينهما...«

 ،
(((

وقد األف جماعة كتباً ور�ضائل خا�ضة في المدل�ضين، كح�ضين بن علي الكرابي�ضي

، واأبي الوف��اء الحلبي، وابن حجر 
(((

، والدارقطني
(((

، والن�ض��ائي
(((

وعل��ي بن المديني

، وغيرهم.
(((

، وال�ضيوطي
(((

الع�ضقالني

ذم اأهل العلم للتدلي�س

وق��ال الخطيب البغدادي: »التدلي���ص للحديث مكروه عند اأكث��ر اأهل العلم. وقد 

. وعن �ض��عبة اأنه قال: 
(((

عظم بع�ض��هم ال�ض��اأن في ذمه، وتبجح بع�ض��هم بالبراءة منه«

. وقال اأي�ض��اً: »التدلي�ص في الحديث اأ�ض��د من الزنا. الأن 
(((

»التدلي���ص اأخو الكذب«

. وعن اأبي اأ�ضامة اأنه قال: »�ضرب اهلل 
((1(

اأ�ض��قط من ال�ض��ماء اأحب اإلي من اأن اأدل�ص«

. وعن ابن المبارك اأنه قال: »الأن نخر 
((((

بيوت المدل�ض��ين. ما هم عندي اإال كاذب��ون«

... اإلى غير ذلك من كلماتهم في ذمه.
((((

من ال�ضماء اأحب اإلي من اأن اأدل�ص حديثاً«

روايتهم عن رجال مطعون فيهم

20 � ال ريب في اأن البخاري وم�ض��لم، بل جميع اأ�ض��حاب االأ�ض��ول ال�ض��تة التي 

يطلقون عليها ال�ض��حاح، رووا ف��ي كتبهم المذكورة عن رجال مطع��ون فيهم بمختلف 

الطعون، كالكذب، والتدلي�ص، والن�ض��ب وغيرها. وقد جمع ق�ضماً كبيراً منهم المرحوم 

))) ميزان االعتدال 2 : 47 في ترجمة بقية بن الوليد.

)2) الفهر�صت البن النديم ) : 256/ ك�صف الظنون ) : 89.

)3) الفهر�صت البن النديم ) : 322.

)4) ك�صف الظنون ) : 89.

)5) ك�صف الظنون ) : 89.

)6) ك�صف الظنون ) : 89.

)7) ك�صف الظنون ) : 89.

)8) الكفاية في علم الرواية : 355 ، 356.

)9) الكفاية في علم الرواية : 355 ، 356.

)0)) الكفاية في علم الرواية : 355 ، 356.

)))) الكفاية في علم الرواية : 355 ، 356.

)2)) الكفاية في علم الرواية : 355 ، 356.
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ال�ضيخ المظفرP في مقدمة دالئل ال�ضدق، كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري 

المطعونين من رجال البخاري، وحاول الدفاع عنهم.

ول�ض��نا االآن ب�ض��دد الحكم فيه��م، اإال اأن الق��در المتيقن اأن الطع��ون المذكورة ال 

تنا�ضب االإجماع المدعى على قبول كتابي البخاري وم�ضلم، بل جميع االأ�ضول ال�ضتة 

المذكورة، وال ت�ضميتها بال�ضحاح، والقطع بما ت�ضمنته من االأخبار. بل وال الوثوق به.

ا�شتمال االأ�شول المذكورة على االأحاديث المر�شلة والمنقطعة

 
(((

21 � كم��ا ال ينا�ض��به م��ا ه��و المعلوم من ا�ض��تمالها عل��ى االأحاديث المر�ض��لة

. وال طريق الأ�ض��حاب هذه الكتب � ف�ضاًل عمن بعدهم � لتح�ضيل القطع 
(((

والمنقطعة

ب�ض��حة تلك االأحاديث، مع بعدهم عن زمان �ضدورها، وعدم وجود مرجع لهم مع�ضوم 

يت�ضنى لهم عر�ص تلك االأحاديث عليه، ليعرفوا منه �ضحتها و�ضقمها. ولي�ص اإال االأهواء 

واالجتهادات والظنون � التي ما اأنزل اهلل تعالى بها من �ض��لطان � اأو الت�ضامح والت�ضاهل 

في اأمر الحديث.

ا�شتمال الكتب المذكورة على ما يعلم بطالنه

الأم��ر الثاني: ا�ض��تمال اأحاديث الكتب على م��ا يعلم بطالنه، لمخالفت��ه للعقل، اأو 

الكتاب الكريم، اأو النقل القطعي.

1 � مثل ما ت�ض��من تج�ض��يم اهلل تعالى، واإثبات المكان، واالنتق��ال والتغير له جل 

�ض��اأنه. وال��كالم في ذلك طويل، ذكره نق��اد الحديث من علمائنا وغيرهم. وال ي�ض��عنا 

ا�ضتق�ضاوؤه.

2 � وروى ال�ضيخان البخاري وم�ضلم عن عائ�ضة: »قالت اأول ما بدئ به ر�ضول اهلل0 

))) راجع على �ص���بيل المثال �ص���حيح البخاري ) : 50) كتاب ال�ص���الة: باب ال�ص���الة على الفرا�س، و 2 : 506 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة 

َكاَة [، و: 572 كتاب الحج باب من اأين يخرج من مكة، و: )63 كتاب الحج اأبواب العمرة: باب  اَلَة َواآُتوْا الزَّ ِقيُموْا ال�صَّ
َ
وقول اهلل تعالى: ]َواأ

كم اعتمر النبي0، و 4 : 833) كتاب التف�صير: باب تف�صير �صورة الحجرات: باب ال ترفعوا اأ�صواتكم فوق �صوت النبي...االآية، وغيرها.

)2) راجع على �ص���بيل المثال �ص���حيح البخاري ) : 445 كتاب الجنائز: باب ف�ص���ل اتباع الجنائز، و 2 : 885 كتاب ال�ص���ركة: باب اال�ص���تراك في 

 اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ...[، و: 249) 
ُ
الهدي والبدن واإذا اأ�صرك.../ و 3 : 66)) كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول اهلل تعالى: ]َوُهَو الَِّذي َيْبَداأ

كتاب االأنبياء: باب طوفان من ال�صيل، و 5 : 2020 كتاب الطالق: باب اإذا قال المراأته وهو مكره هذه اأختي فال �صيء عليه، وغيرها.
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من الوحي الروؤيا ال�ضادقة في النوم... حتى فجاأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك 

في��ه، فقال: اقراأ. فقال النبي0: فقلت: ما اأنا بقارئ. فاأخذني فغطني حتى بلغ مني 

الجهد، ثم اأر�ض��لني. فقال: اقراأ. فقلت: ما اأنا بق��ارئ. فاأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 

مني الجهد، ثم اأر�ض��لني. فقال: اقراأ. فقلت: ما اأنا بقارئ. فاأخذني فغطني الثالثة حتى 

ــِذي َخَلَق...} حتى بلغ {َعلََّم   ِبا�ْصِم َربَِّك الَـّ
ْ
بل��غ مني الجهد، ثم اأر�ض��لني. فقال: {اْقَراأ

االإِن�َصاَن َما لَْم يَْعَلْم}. فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني، 

زملوني. فزمل��وه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ واأخبرها الخبر، وقال: 

قد خ�ض��يت على نف�ضي. فقالت له: كال، اأب�ض��ر. فواهلل ال يخزيك اهلل اأبداً. اإنك لت�ضل 

الرحم، وت�ضدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري ال�ضيف، وتعين على نوائب الحق.

ثم انطلقت به خديجة، حتى اأتت به ورقة بن نوفل بن اأ�ضد بن عبد العزى بن ق�ضي، 

وه��و ابن عم خديجة اأخي اأبيها، وكان امراأ تن�ض��ر في الجاهلي��ة، وكان يكتب الكتاب 

العربي، فيكتب بالعربية من االإنجيل ما �ضاء اهلل اأن يكتب، وكان �ضيخاً كبيراً قد عمي، 

فقالت له خديجة: اأي ابن عم، ا�ضمع من ابن اأخيك. فقال ورقة: ابن اأخي ماذا ترى؟ 

 .
(((

فاأخبره النبي0 ما راأى. فقال ورقة: هذا النامو�ص الذي اأنزل على مو�ضى...«

وهو � كما ترى � �ض��ريح في اأن ر�ض��ول اهللP لم يعرف اأن��ه نبي من نزول الملك 

عليه، واإقرائه له � مع االإرها�ض��ات واالأمارات ال�ض��ابقة على اأنه مهياأ للنبوة، التي ذكرها 

اأهل الحديث والموؤرخون � حتى اأخبره ورقة بن نوفل من طريق الحد�ص. وكيف يمكن 

الت�ضديق بذلك؟! ثم كيف يمكن ت�ضديقهP في دعوى الر�ضالة مع ذلك؟!

3 � وروى ال�ض��يخان اأي�ضاً عن اأبي هريرة: اأن ر�ضول اهلل0 قال: »اللهم اإني اأتخذ 

عن��دك عه��داً لن تخلفنيه، فاإنما اأنا ب�ض��ر. فاأي الموؤمنين اآذيته، �ض��تمته، لعنته، جلدته، 

))) �صحيح البخاري 6 : )256 كتاب التعبير: باب اأول مابدئ به ر�صول اهلل0 من الوحي الروؤيا ال�صال�حة، واللفظ له، ) : 4 كتاب بدء الوحي: 

يَن ِمن َبْعِدِه[، 4 : 894) كتاب  ِبيِّ ْوَحْيَنا اإَِلى ُنوٍح َوالنَّ
َ
ْوَحْيَنا اإَِلْيَك َكَما اأ

َ
ا اأ باب كيف كان بدء الوحي اإلى ر�صول اهلل0وقول اهلل جل ذكره: ]اإِنَّ

َك الَِّذي َخَلَق ...[ العلق/ �ص���حيح م�ص���لم ) : 40) كتاب االإيمان: باب بدء الوحي اإلى ر�صول   ِبا�ْص���ِم َربِّ
ْ
التف�ص���ير: باب تف�ص���ير �ص���ورة ]اْقَراأ

اهلل0.
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.
(((

فاجعلها له �ضالة، وزكاة، وقربة تقربه بها اإليك يوم القيامة«

 P فانظر هل يمكن الت�ض��ديق بذلك؟! وما الفرق اإذاً بين نبي االإ�ض��الم العظيم

� ال��ذي هو القمة في الكمال � والطغاة من والة الجور وغيرهم؟! واإذا كان ب�ض��راً عادياً 

ن من اأن يكون  محكوماً لالندفاعات العاطفية في اعتدائه على من ال ي�ضتحق، فما الموؤمِّ

محكوماً لها في ثنائه على من ال ي�ضتحق؟! 

وكي��ف يمكن مع ذلك اأن نعرف اإيمان اإن�ض��ان ونفاقه من ثناء النبيP على ذلك 

ال�ضخ�ص اأو لعنه له؟! وهل هذا اإال انتهاك لحرمة النبيP، واإ�ضقاط مواقفه من النا�ص 

عن االعتبار؟!

ويكاد يقطع المتب�ض��ر باأن ذلك اإنما افتري عل��ى النبي P من اأجل الحفاظ على 

اعتبار كثير من منافقي قري�ص الذين جرحهم ر�ض��ول اهللP ولعنهم. في محاولة منهم 

ثاني��ة بعد اأن كانت محاولتهم االأولى منع كتابة الحديث النبوي، كما ت�ض��منه حديث 

عبد اهلل بن عمرو � المتقدم في اأواخر جواب ال�ضوؤال ال�ضابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة � قال: 

»كنت اأكتب كل �ض��يء اأ�ضمعه من ر�ضول اهلل0 اأريد حفظه، فنهتني قري�ص، فقالوا: 

اإنك تكتب كل �ضيء ت�ضمعه من ر�ضول اهلل0، ور�ضول اهلل0 ب�ضر يتكلم في الغ�ضب 

والر�ضا، فاأم�ضكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لر�ضول اهلل0 فقال: اكتب. فو الذي 

 .
(((

نف�ضي بيده ما خرج مني اإال حق«

وربما يكون التحجير على ال�ض��نة النبوية الذي اأ�ضرنا اإليه هناك مرتبطاً بذلك اأي�ضاً. 

فراجع.

4 � واأخرج م�ض��لم ب�ض��نده عن ابن عبا�ص قال: »كان الم�ضلمون ال ينظرون اإلى اأبي 

�ض��فيان، وال يقاعدونه. فقال للنبي0: يا نب��ي اهلل، ثالث اأعطنيهن. قال: نعم. قال: 

))) �ص���حيح م�ص���لم 4 : 2008 كتاب البر وال�ص���لة واالآداب:باب من لعنه النبي0 اأو �صبه اأو دعا عليه ولي�س هو اأهال لذلك كان له زكاة واأجرًا 

ِذيَن َي�ْص���َتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  �ْص���َتِجْب َلُكْم اإِنَّ الَّ
َ
ورحمة، واللفظ له/ �ص���حيح البخاري 5 : 2339 كتاب الدعوات وقول اهلل تعالى ]اْدُعوِني اأ

َم َداِخِريَن[: باب قول النبي 0 من اآذيته فاجعله له زكاة ورحمة. �َصَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

)2) م�صند اأحمد 2: 62) م�صند عبداهلل بن عمرو بن العا�سL، واللفظ له، : 92) م�صند عبد اهلل بن عمرو بن العا�سL/ �صنن اأبي داود 3 : 

8)3 اأول كتاب العلم: باب كتاب العلم/ �صنن الدارمي ) : 36) باب من رخ�س في كتابة العلم/ الم�صتدرك على ال�صحيحين ) : 87) كتاب 

العلم/ تحفة االأحوذي 7 : 357 في �صرح اأحاديث باب ما جاء في الرخ�صة/ المدخل اإلى ال�صنن الكبرى 2 : 5)4 باب من رخ�س في كتابة 

العلم.../ الجامع الأخالق الراوي واآداب ال�صامع 2: 36 الكتابة عن المحدث في المذاكرة.
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عندي اأح�ض��ن العرب واأجمل��ه اأم حبيبة بنت اأبي �ض��فيان، اأزوجكها. قال: نعم. قال: 

ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. قال: نعم. قال: وتوؤمرني حتى اأقاتل الكفار، كما كنت 

.
(((

اأقاتل الم�ضلمين. قال: نعم«

وق��د طع��ن فيه جماعة م��ن اأعالم الجمهور. ق��ال ابن القيم: »وقد روى م�ض��لم في 

ال�ض��حيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عبا�ص قال: كان الم�ض��لمون ال ينظرون 

اإلى اأبي �ض��فيان وال يقاعدونه... . وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ، وعدوه من 

االأغالط في كتاب م�ض��لم. قال ابن حزم: هذا حديث مو�ض��وع ال �ض��ك في و�ض��عه. 

. فاإنه لم يختلف في اأن ر�ضول اهلل0 تزوجها قبل الفتح 
(((

واالآفة فيه من عكرمة بن عمار

بدهر، واأبوها كافر.

وق��ال اأب��و الفرج بن الجوزي في كتاب الك�ض��ف له: هذا الحدي��ث وهم من بع�ص 

الرواة. ال �ضك فيه، وال تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه. وقد �ضعف اأحاديثه 

يحيى بن �ض��عيد االأن�ضاري، وقال: لي�ضت ب�ضحاح. وكذلك قال اأحمد بن حنبل: هي 

اأحاديث �ض��عاف. وكذلك لم يخرج عنه البخاري. اإنما اأخرج عنه م�ض��لم، لقول يحيى 

ابن معين: ثقة.

ق��ال: واإنما قلن��ا: اإن هذا وهم، الأن اأه��ل التاريخ اأجمعوا عل��ى اأن اأم حبيبة كانت 

تحت عبيداهلل بن جح�ص، وولدت له، وهاجر بها � وهما م�ض��لمان � اإلى اأر�ص الحب�ضة، 

ثم تن�ضر، وثبتت اأم حبيبة على دينها. فبعث ر�ضول اهلل0 اإلى النجا�ضي يخطبها عليه، 

فزوجه اإياها، واأ�ضدقها عن ر�ضول اهلل0 اأربعة اآالف درهم. وذلك �ضنة �ضبع من الهجرة. 

وجاء اأبو �ض��فيان في زمن الهدنة، فدخل عليها، فنحت ب�ضاط ر�ضول اهلل0، حتى ال 

يجل�ص عليه. وال خالف اأن اأبا �ضفيان ومعاوية اأ�ضلما في فتح مكة �ضنة ثمان، وال يعرف 

اأن ر�ضول اهلل0 اأّمر اأبا �ضفيان.

وق��د تكلف اأقوام تاأويالت فا�ض��دة لت�ض��حيح الحديث. كقول بع�ض��هم: اإنه �ض��األه 

.Lمن ف�صائل اأبي �صفيان بن حرب Mصحيح م�صلم 4 : 945) كتاب ف�صائل ال�صحابة� (((

)2) اإذا كان���ت االآف���ة في���ه من عكرمة بن عمار هذا، وهو من الطبقة االأولى من التابعين فكيف خفي االأمر على من بعده من رواة الحديث طبقة 

بع���د طبق���ة حتى انتهى االأمر اإلى م�ص���لم؟! وما هي المفاهيم التي كانوا يعي�ص���ونها، والدوافع التي كانوا يحملونه���ا، حتى اأغفلتهم عن هذا 

الخطاأ الوا�صح؟!
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تجديد النكاح عليها. وقول بع�ضهم: اإنه ظن اأن النكاح بغير اإذنه وتزويجه غير تام، ف�ضاأل 

ر�ضول اهلل0 اأن يزوجه اإياها نكاحاً تاماً، ف�ضلم له النبي0 حاله وطيب قلبه باإجابته. 

وقول بع�ض��هم: اإنه ظن اأن التخيير كان طالقاً، ف�ض��األ رجعتها، وابت��داء النكاح عليها. 

وقول بع�ضهم: اإنه ا�ضت�ضعر كراهة النبي0 لها، واأراد بلفظ التزويج ا�ضتدامة نكاحها، 

ال ابت��داءه. وقول بع�ض��هم: يحتمل اأن يكون وقع طالق، ف�ض��األ تجديد النكاح. وقول 

بع�ضهم: يحتمل اأن يكون اأبو �ضفيان قال ذلك قبل اإ�ضالمه، كالم�ضترط له في اإ�ضالمه، 

ويك��ون التقدير: ثالث اإن اأ�ض��لمت تعطينيهن. وعلى ه��ذا اعتمد المحب الطبري في 

جواباته للم�ضائل الواردة عليه، وطّول في تقريره. 

وقال بع�ض��هم: اإنما �ض��األه اأن يزوجه ابنته االأخرى، وهي اأختها، وخفي عليه تحريم 

الجمع بين االأختين، لقرب عهده باالإ�ضالم، فقد خفي ذلك على ابنته اأم حبيبة، حتى 

�ضاألت ر�ضول اهلل0 ذلك، وغلط الراوي في ا�ضمها.

وهذه التاأويالت في غاية الف�ضاد والبطالن. واأئمة الحديث والعلم ال ير�ضون باأمثالها، 

وال ي�ض��ححون اأغالط الرواة بمثل هذه الخياالت الفا�ض��دة، والتاأويالت الباردة، التي 

يكفي في العلم بف�ضادها ت�ضورها وتاأمل الحديث.

وه��ذا التاأويل االأخير واإن كان في الظاهر اأقل ف�ض��اداً، فهو اأكذبها واأبطلها، و�ض��ريح 

الحديث يرده، فاإنه قال: اأم حبيبة اأزوجكها. قال: نعم. فلو كان الم�ض��وؤول تزويج اأختها 

.
(((

لما اأنعم له بذلك0. فالحديث غلط، ال ينبغي التردد فيه. واهلل اأعلم«

وق��د ذكرنا هذه العينات الثالث لننب��ه اإلى وجود اأمثالها م��ن االأحاديث المعلومة 

البطالن في االأ�ضول المذكورة. ونترك الباقي لمن يريد اال�ضتق�ضاء.

Rظهور الميل في الكتب المذكورة على اأهل البيت

الأم��ر الثال��ث: ظهور الميل في االأ�ض��ول المذك��ورة على اأهل البيت)�ض��لوات اهلل 

عليهم( ومجافاتهم ..

))) حا�ص���ية ابن القيم على �ص���نن اأبي داود 6 : 75ـ76، وقريب منه في زاد المعاد ) : 09) ـ 2)) ف�ص���ل في اأزواجه0: في ترجمة اأم حبيبة، 

وجالء االأفهام : 248.
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اأوًل: بترك الرواية عن كثير منهم، ممن هو في القمة من الدين وال�ض��دق والقد�ض��ية، 

كاالإمام ال�ض��ادق، واالأئمة من ولده )�ضلوات اهلل عليهم(، وغيرهم من اأهل البيت، 

وروايته��م عن جماعة كثيرة من اأعداء اأهل البيت ممن ال تلتقي بذمهم ال�ض��فتان، 

كمروان بن الحكم، و�ضمرة بن جندب، وعمران بن حطان، وغيرهم. 

وثانيًا: بالتقليل من ذكر االأحاديث المنوهة باأهل البيتR، والمت�ضمنة لف�ضائلهم 

ومناقبهم، اأو تحويرها والحذف فيها. وح�ض��ر مايمكن ح�ضره من االأحاديث المنوهة 

بمخالفيهم، وتخفيف حدة بع�ص االأحاديث المت�ض��منة لنقاط ال�ض��عف في اأولئك 

المخالفي��ن بالحذف والتحوير وغيرهما. خ�ضو�ض��اً كتابي البخاري وم�ض��لم، حيث 

يظهر ذلك جلياً فيهما.

1 � فقد تقدم في اأواخر جواب ال�ض��وؤال ال�ضابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة اأن البخاري لم 

يذكر حديث الغدير، مع ا�ضتهاره وا�ضتفا�ضته بما يزيد على التواتر. 

2 � كما بتر م�ض��لم من حديث الغدير ما يت�ض��من والية اأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل 

عليه(، الذي هو المهم فيه، ومن اأجله خطب النبيP في غدير خم.

3 � ولم يرو البخاري حديث الثقلين، مع ا�ضتفا�ضته بنحو يزيد على التواتر.

4 � وروى البخاري وم�ضلم عن االأ�ضود: »ذكروا عند عائ�ضة اأن علياNً كان و�ضياً. 

فقالت: متى اأو�ض��ى اإليه؟! وقد كنت م�ض��ندته اإلى �ض��دري، اأو قالت: حجري. فدعا 

.
(((

بالط�ضت فلقد انخنث في حجري، فما �ضعرت اأنه قد مات. فمتى اأو�ضى اإليه؟!«

اأما اأم �ضلمة فقد �ضح عنها اأنها قالت: »والذي اأحلف به اإن كان علي الأقرب النا�ص 

عهداً بر�ضول اهلل0. عدنا ر�ضول اهلل0 غداة، وهو يقول: جاء علي؟ جاء علي؟ مراراً. 

فقالت فاطمةO: كاأنك بعثته في حاجة؟. قالت: فجاء بعد، فظننت اأن له اإليه حاجة. 

فخرجن��ا من البيت، فقعدن��ا عند الباب. وكنت اأدناهم اإلى الباب، فاأكب عليه ر�ض��ول 

اهلل0، وجعل ي�ضاره ويناجيه. ثم قب�ص ر�ضول اهلل0 من يومه ذلك. فكان علي اأقرب 

))) �صحيح البخاري 3 : 006) كتاب الو�صايا: باب الو�صايا وقول النبي0 و�صية الرجل مكتوبة عنده وقول اهلل تعالى ]كتب عليكم اإذا ح�صر 

ٌت  َك َميِّ اأحدكم الموت اإن ترك خيرًا الو�ص���ية...[، واللفظ له، 4 : 9)6) كتاب المغازي: باب مر�س النبي0 ووفاته وقول اهلل تعالى ]اإِنَّ

���ُموَن[/ �ص���حيح م�ص���لم 3 : 257) كتاب الو�ص���ية: باب ترك الو�ص���ية لمن لي�س له �صيء  ُكْم َتْخَت�صِ ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربِّ ُتوَن ُثمَّ اإِنَّ يِّ ُهم مَّ َواإِنَّ

يو�صي فيه/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة.
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.
(((

النا�ص عهداً«

ورواية اأم �ضلمة معت�ضدة بما ا�ضتفا�ص عن اأمير الموؤمنين واالأئمة من ولده )�ضلوات 

اهلل عليهم( من اأن النبيP توفي في حجر اأمير الموؤمنينQ، واأنهQ كان اآخر 

 .
(((

النا�ص عهداً به

وقد اأكد ذلك ابن عبا�ص، واأنكر حديث عائ�ض��ة. فقد روي عن اأبي غطفان اأنه قال: 

»�ضاألت ابن عبا�ص: اأراأيت ر�ضول اهلل0 توفي وراأ�ضه في حجر اأحد؟ قال: توفي وهو 

لم�ض��تند اإلى �ض��در علي. قلت: فاإن عروة حدثني عن عائ�ض��ة اأنها قالت: توفي ر�ضول 

اهلل0 بين �ضحري ونحري. فقال ابن عبا�ص: اأتعقل؟! واهلل لتوفي ر�ضول اهلل0 واإنه 

.
(((

لم�ضتند اإلى �ضدر علي. وهو الذي غ�ضله واأخي الف�ضل بن عبا�ص...«

وكذا ما رواه جابر بن عبد اهلل االأن�ضاري قال: »اإن كعب االأحبار قام زمن عمر، فقال � 

ونحن جلو�ص عند عمر�: اأمير الموؤمنين ما كان اآخر ما تكلم به ر�ضول اهلل0؟ فقال عمر 

�ض��ل علياً. قال: اأين هو؟ قال: هو هنا، ف�ض��األه. فقال علي: اأ�ضندته اإلى �ضدري، فو�ضع 

راأ�ض��ه على منكبي، فقال: ال�ض��الة ال�ضالة. فقال كعب: كذلك اآخر عهد االأنبياء. وبه 

اأمروا. وعليه يبعثون. قال: فمن غ�ض��له يا اأمير الموؤمنين؟ قال: �ض��ل علياً. قال: ف�ضاأله، 

.
(((

فقال: كنت اأغ�ضله، وكان العبا�ص جال�ضاً...«

بل هي معت�ض��دة بما روي عن عائ�ضة نف�ضها، حين �ضاألتها امراأتان، فقالتا: »فاأخبرينا 

عن علي. قالت: اأي �ض��يء، ت�ض��األن عن رجل و�ض��ع يده من ر�ضول اهلل0 مو�ضعاً، 

))) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 49) كتاب معرفة ال�صحابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL مما لم يخرجاه: ذكر 

اإ�ص���الم اأمير الموؤمنين عليL، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: »هذا حديث �ص���حيح االإ�صناد ولم يخرجاه«.مجمع الزوائد 9: 2)) 

كت���اب المناقب:ب���اب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه في منزلته وموؤاخاته، وقال بعد ذكر الحديث: »رواه اأحمد واأبو يعلى اإال اأنه 

قال فيه كان ر�صول اهلل0 يوم قب�س في بيت عائ�صة والطبراني باخت�صار ورجالهم رجال ال�صحيح غير اأم مو�صى وهي ثقة«/ الم�صنف 

البن اأبي �ص���يبة 6 : 365 كتاب الف�ص���ائل: ف�ص���ائل علي بن اأبي طالبL/ م�صند اإ�ص���حاق بن راهويه ) : 29)ـ30) فيما يروى عن رجال 

اأهل الب�صرة مثل بريدة و�صفينة وم�صة االأزدية وغيرهم عن اأم �صلمةO عن ر�صول اهلل0، وقال بعد ذكر الحديث: »اليقل عن درجة 

الح�ص���ن اإن �ص���اء اهلل«/ م�ص���ند اأحمد 6 : 300 في حديث اأم �ص���لمة زوج النبي 0/ م�ص���ند اأبي يعلى 2) : 364،404 فيما روته اأم �ص���لمة 

زوج النبي0/ ف�ص���ائل ال�ص���حابة البن حنبل 2 : 686/ البداية والنهاية 7: 360 اأحداث �صنة اأربعين من الهجرة: �صيء من ف�صائل اأمير 

الموؤمنين علي بن اأبي طالب.

)2) الطبقات الكبرى 2 : 263 ذكر من قال توفي ر�صول اهلل0 في حجر علي بن اأبي طالب/ فتح الباري 8 : 39).

)3) الطبق���ات الكب���رى 2 : 263 ذكر من قال توفي ر�ص���ول اهلل0 في حجر علي بن اأبي طال���ب، واللفظ له/ فتح الباري 8 : 39)/ كنز العمال 

7 : 253 ـ 254 حديث:)879).

)4) الطبقات الكبرى 2 : 263 ذكر من قال توفي ر�صول اهلل0 في حجر علي بن اأبي طالب/ فتح الباري 8 : 39).
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ف�ض��الت نف�ضه في يده، فم�ضح بها وجهه، واختلفوا في دفنه، فقال: اإن اأحب البقاع اإلى 

اهلل م��كان قب�ص فيه نبيه. قالتا: َفِلَم خرجت عليه؟ قالت: اأمر ق�ض��ي. لوددت اأن اأفديه 

.
(((

ما على االأر�ص«

وحديثها االآخر قالت: »قال ر�ضول اهلل1 وهو في بيتي لما ح�ضره الموت: ادعوا 

لي حبيبي. فدعوت اأبا بكر فنظر اإليه ر�ضول اهلل1، ثم و�ضع راأ�ضه. ثم قال: ادعوا لي 

حبيبي. فقلت: ويلكم، ادعوا له علي بن اأبي طالب، فواهلل ما يريد غيره. فلما راآه ا�ضتوى 

جال�ض��اً وفرج الثوب الذي كان عليه ثم اأدخله فيه، فلم يزل يحت�ضنه، حتى قب�ص، ويده 

 .
(((

عليه«

واختالف موقف عائ�ض��ة في الق�ض��ية الواحدة، تبعاً الخت��الف الظروف والدوافع، 

لي�ص غريباً، خ�ضو�ضاً بعد موقفها في اأمر عثمان.

وال نظن اأن اأحداً ي�ض��ك في اأن ما ت�ضمنته هذه االأحاديث هو االأن�ضب بمقام النبي

P، وعظي��م م�ض��وؤوليته، من موته بغتة في حج��ر امراأته م��ن دون اأن يعهد بما يهمه، 

ويو�ضي بما يريد. ولعله لذا قال ابن عبا�ص منكراً على من روى ذلك: اأتعقل؟!

ومع كل ذلك اقت�ضر البخاري وم�ضلم على حديث عائ�ضة االأول، واأهمال حديث اأم 

�ضلمة، مع �ضحته � حتى ا�ضتدركه الحاكم عليهما � واعت�ضاده بما ذكرنا.

5 � ويذكر البخاري وم�ض��لم رزية يوم الخمي�ص، حين اأراد ر�ض��ول اهللP اأن يكتب 

الأمته كتاباً يع�ض��مهم من ال�ض��الل. لكن اإن اأبهم ذكر الراد على ر�ض��ول اهللP ولم 

 .
(((

ي�ضرح با�ضمه يكون التعبير هكذا: »هجر ر�ضول اهلل0«

اأما حين ي�ضرح با�ض��م الراد عليهP، وهو عمر، فيكون التعبير: »اإن النبي0 قد 

))) م�صند اأبي يعلى 8 : 279 في م�صند عائ�صة، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9 : 2)) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب منه في 

منزلته وموؤاخاته/ تاريخ دم�ص���ق 42 : 394 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ البداية والنهاية 7 : 360ـ)36 اأحداث �ص���نة اأربعين من الهجرة: 

�صيء من ف�صائل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب.

)2) المناقب للخوارزمي : 68، واللفظ له/ تاريخ دم�صق 42 : 393 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ ينابيع المودة 2 : 63)/ ذخائر العقبى : 72 

باب في ذكر اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL: ذكر اأنه اأدخله النبي في ثوبه يوم توفي واحت�صنه اإلى اأن قب�س.

)3) كما في �ص���حيح البخاري 3 : )))) كتاب الجهاد وال�ص���ير: باب جوائز الوفد هل ي�صت�ص���فع اإلى اأهل الذمة ومعاملتهم، واللفظ له/ �ص���حيح 

م�صلم 3 : 259) كتاب الو�صية: باب ترك الو�صية لمن لي�س له �صيء يو�صي فيه.
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. لتخفيف حدة التعبير وب�ضاعته.
(((

غلب عليه الوجع«

6 � وقد تقدم عن ال�ضحيحين حديث عمرو بن العا�ص عن النبيP: »اأنه قال: اإن 

.
(((

اآل اأبي طالب لي�ضوا لي باأولياء. اإنما وليي اهلل و�ضال�ح الموؤمنين«

7 � كم��ا تق��دم قريباً رواية م�ض��لم حديث اأبي �ض��فيان مع النب��يP، من اأجل اأن 

ي��رد اعتباره حين قاطعه الم�ض��لمون، الذي تقدم اأنه مخال��ف الإجماع الموؤرخين على 

زواج النبيP من اأم حبيبة قبل اإ�ض��الم اأبي �ض��فيان... اإلى غير ذلك مما الي�ض��عنا 

ا�ضتق�ضاوؤه. 

وهو يك�ض��ف عن اأن التع�ضب �ضد اأهل البيت يتحكم في كتب الجمهور، خ�ضو�ضاً 

كتابي البخاري وم�ضلم اللذين هما اأ�ضحها عندهم.

من�شاأ تقديم كتابي البخاري وم�شلم على غيرهما عند الجمهور 

ولعل تخ�ض��ي�ص الجمهور لكتابي البخاري وم�ضلم بمزيد العناية والتعظيم ينعك�ص 

فيهم � ولو ال �ضعورياً � نتيجة ما �ضبق في جواب ال�ضوؤال الثالث وغيره من انحرافهم عن 

اأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم( ومجافاتهم لهم. واإال فال يظهر من�ضاأ معتد به لتمييزهما 

بمزيد االإجالل والتعظيم والت�ضحيح. 

موقفهم من اأحمد ال يتنا�شب مع موقفهم من م�شنده 

ولعل من اأقوى ال�ضواهد على ذلك اأن اأحمد بن حنبل اإمام الجمهور من ال�ضنة في 

االأ�ضول، وهو المقدم فيهم، لموقفه ال�ضلب في المحنة، حتى قال علي بن المديني: »اإن 

 .
(((

اهلل اأيد هذا الدين باأبي بكر ال�ضديق يوم الردة، وباأحمد بن حنبل يوم المحنة«

 .
(((

وقال اأبو عبيد: »انتهى العلم اإلى اأربعة اأفقههم اأحمد«

))) كما في �صحيح البخاري 5 : 46)2 كتاب المر�صى: باب قول المري�س قوموا عني، واللفظ له/ �صحيح م�صلم 3 : 259) كتاب الو�صية: باب 

ترك الو�صية لمن لي�س له �صيء يو�صي فيه.

)2) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال االأول في 2 : 46.

)3(،)4( تذكرة الحفاظ ):432 في ترجمة اأحمد بن حنبل.
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وقال ال�ضافعي: »خرجت من بغداد فما خلفت بها رجاًل اأف�ضل، وال اأعلم، وال اأفقه، 

 .
(((

من اأحمد بن حنبل«

وهو بعد اإمام الحنابلة � الذين هم اأ�ض��د النا�ص تع�ض��باً � في الفروع. وهو اأقدم طبقة 

من جميع اأ�ضحاب االأ�ضول ال�ضتة، البخاري فمن بعده.

وقد األف اأحمد الم�ض��ند ليكون مرجعاً لالأمة، فقد روى اأبو مو�ض��ى محمد بن عمر 

المدين��ي ب�ض��نده عنه اأنه قال: »اإن ه��ذا الكتاب قد جمعته واتقنت��ه  ]انتقيته.ظ[ من 

اأكثر من �ضبعمائة وخم�ضين األفاً. فما اختلف الم�ضلمون فيه من حديث ر�ضول اهلل0 

 .
(((

فارجعوا اإليه، فاإن كان فيه ]واإال.ظ[ فلي�ص بحجة«

وروى ب�ض��نده ع��ن عبداهلل بن اأحم��د بن حنبل اأن��ه قال: »قل��ت الأبي)رحمه اهلل 

تعالى(: لَم كرهت و�ضع الكتب، وقد عملت الم�ضند؟ فقال: عملت هذا الكتاب اإماماً 

.
(((

اإذا اختلف النا�ص في �ضنة ر�ضول اهلل0 رجع اإليه«

وقال اأبو مو�ضى المديني المذكور في كالم له عن م�ضند اأحمد: »ولم يخرج اإال عمن 

.
(((

ثبت عنده �ضدقه وديانته، دون من طعن في اأمانته...«، ثم ذكر ال�ضاهد على ذلك

، وقال ال�ضيوطي: »كل 
(((

ومن ثم ذكر ال�ضبكي اأن م�ضند اأحمد اأ�ضل من اأ�ضول االأمة

.
(((

ما كان في م�ضند اأحمد فهو مقبول، فاإن ال�ضعيف الذي فيه يقرب من الح�ضن«

ومع كل ذلك لم يعد في جملة ال�ض��حاح عندهم، ف�ض��اًل عن اأن يقرن ب�ض��حيحي 

البخاري وم�ض��لم، اأو يف�ض��ل عليهما. بل كثيراً ما يحاول بع�ض��هم تهوين اأمر الحديث 

الذي ال يعجبه باأنه لم يذكر اإال في م�ضند اأحمد.

وال يظهر لنا �ض��بب لذلك اإال ا�ضتمال الم�ض��ند المذكور على كثير من مناقب اأمير 

الموؤمنين واأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( وف�ض��ائلهم مما لم يذكره غيره، فلو جعلوه 

)))  تذكرة الحفاظ ) : 432 في ترجمة اأحمد بن حنبل.

)2) خ�صائ�س م�صند اأحمد : 3)، واللفظ له/ التقييد : )6)/ المق�صد االأر�صد ) : 366 في ترجمة حنبل بن اإ�صحاق بن حنبل.

)3) خ�صائ�س م�صند اأحمد : 4)، واللفظ له/ التقييد : )6).

)4) خ�صائ�س م�صند اأحمد : 4) ـ5).

)5) طبقات ال�صافعية الكبرى 2 : )3 في ترجمة اأحمد بن محمد بن حنبل.

)6) ك�صف الخفاء للعجلوني ) : 9، واللفظ له/ كنز العمال ) : 0).
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في جملة ال�ض��حاح المعدودة عندهم، اأو قدموه عليه��ا � لتقدم اأحمد عندهم � لفتحوا 

على اأنف�ضهم باباً ي�ضعب عليهم التخل�ص من تبعات فتحه.

وعلى كل حال فمهما كان من�ض��اأ تقديمهم لالأ�ض��ول ال�ض��تة المذكورة، وت�ضالمهم 

المدع��ى عل��ى قبول اأحاديثها، فاإن �ض��لبياتها ال تبرر التعويل عليه��ا من دون تمحي�ص 

وعر�ص على �ضوابط الحجية المعروفة عند العقالء التي عليها المعول �ضرعاً.

وال ينفعه��م مع ذلك ما اأحاطوها به من هاالت التعظيم والتقدي�ص، وما ا�ض��تعانوا به 

لتركيزه��ا من الكلمات الرنانة، والنعوت ال�ض��خمة، والتهويالت الرادعة، مثل ما تقدم 

عن كتابي البخاري وم�ض��لم من اأنهما اأ�ضح الكتب بعد القراآن المجيد، وقول الدهلوي 

المتقدم: »كل من يهون اأمرهما فهو مبتدع، متبع غير �ضبيل الموؤمنين«، ونحو ذلك مما 

تقت�ضيه طبيعة الجمود والتقليد التي تتحكم في مواقف كثير من النا�ص، فتفر�ص عليهم 

ْماآُن َماًء َحتَّى اإَِذا َجاءُه لَْم يَِجْدُه  م�ض��لمات ال حقيقة لها، بل هي {َك�َصَراٍب ِبِقيَعـــٍة يَْح�َصبُُه الظَّ

.
(((

 ِعنَدُه َفَ�فَّاُه ِح�َصابَُه َواهللُ �َصِريُع اْلِح�َصاِب}
َ
�َصْيئًا َوَوَجَد اهلل

وبعد هذا اال�ض��تعرا�ص الطويل يت�ض��ح مدى ا�ض��طراب الجمه��ور، وخروجهم عن 

الطرق العقالئية التي عليها المعول في قبول االأخبار، واأنهم يفقدون المبررات العقلية، 

ْ�لًى  والحجج ال�ضرعية المعّذرة مع اهلل تعالى يوم العر�ص االأكبر {يَْ�َم ال يُْغِني َمْ�لًى َعن مَّ

.
(((

ُروَن} �َصْيئًا َواَل ُهْم يُن�صَ

ما ينبغي للجمهور بعد ما تقدم 

والأولى بهم نتيجة ما �س��بق اأن يتفرغوا اأوًل: لتمهيد قواعد قبول الحديث بالنحو 

المنا�ض��ب لالأدلة ال�ض��رعية، والعقلي��ة المعول عليها عند العق��الء كافة، في جميع 

االأمور. ثم تطبيق تلك القواعد، والجري عليها، ب�ضجاعة، في عملية انتقاء االأحاديث 

والعمل بها، مع التجرد عن جميع التراكمات والم�ض��لمات، التي اأفرزتها الخالفات 

والتع�ضبات، ون�ضجتها االأوهام التي ما اأنزل اهلل بها من �ضلطان.

))) �صورة النور االآية: 39.

)2) �صورة الدخان االآية: )4.
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موقف ال�شيعة ال�شليم 

 اأما ال�ض��يعة فه��م � بحمد اهلل تعالى � قد ج��روا على ذلك بطبيعته��م المبنية على 

التزام الدليل والوقوف عليه، فالباحث منهم ال يكون مجتهداً في عمل نف�ض��ه، ومرجعاً 

لغي��ره من عامة النا�ص ف��ي دينهم، اإال بعد اأن يخرج بمح�ض��لة كاملة في قواعد العمل 

بالحديث، وتعيين ما هو الحجة منه. 

وهم ال يعتمدون في الجرح والتعديل اإال على من تمت الموازين العقالئية وال�ضرعية 

عل��ى معرفته ودين��ه، بحيث يبتني جرحه وتعديله على مراعاة الواقع وال�ض��هادة به، من 

دون تدخل للهوى والتع�ضب ال�ضخ�ضي وغيره. 

كما ال يعتمدون من كتب الحديث اإال على ما األفه من ت�ض��الموا على معرفته ودينه 

وورعه من دون اأي قدح م�ضقط للوثوق به.

ثم هم ال يقطعون على �ضحة جميع اأحاديث تلك الكتب، حتى لو عمل بها اأ�ضحابها 

و�ض��ححوها، بل البد من النظر في اأ�ض��انيدها وداللتها، بمقت�ضى ال�ضوابط التي يجري 

كل مجتهد ح�ضب االأدلة التي اعتمدها.

وب��اب االجتهاد عندهم في جميع ذلك مفتوح. وال ي�ض��رع التقليد لهم اإال في حق 

العامي العاجز عن النظر في اأدلة االأحكام.

كل ذلك بف�ض��ل اأئمة اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم(، حيث اأدبوهم فاأح�ض��نوا 

اأدبهم، وعلموهم فاأح�ض��نوا تعليمهم، و�ضلكوا بهم �ض��بل اال�ضتدالل العلمي الر�ضين، 

حتى األفوه، وتركز في نفو�ضهم، وعرفوا به، وعليه قام كيانهم. 

. وله ال�ض��كر على 
(((

ْن َهَدانَا اهللُ}
َ
و{اْلَحْمـــُد هلِلِ الَِّذي َهَدانَـــا ِلَهـَذاَوَما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْ�ال اأ

ذلك اأبداً وا�ضباً. وهو ح�ضبنا، ونعم الوكيل. نعم المولى، ونعم الن�ضير. 

))) �صورة االأعراف االآية: 43.



99 في رحاب العقيدة / ج   3

المطلب الثاني: قولك في �ض��وؤالك هذا: »وهذا غير الزم الأهل ال�ضنة � اأي االعتماد 

على كتب ال�ض��يعة � الأنهم اكتفوا بالرواية عن الر�ضول )�ص(، ولعدم قولهم بع�ضمة 

االأئمة«. 

ونقول: تذكر في كالمك هذا مبررين لعدم االعتماد على كتب ال�ضيعة..

Rاكتفاء ال�شنة برواياتهم ال يبرر اإعرا�شهم عن اأحاديث االأئمة

 .Pالمبرر الأول: اكتفاء جمهور ال�ضنة بما عندهم من االأحاديث عن النبي

لك��ن هذا ال ي�ض��ل�ح مبرراً لت��رك اأحاديث االأئمةR، ف��اإن اأحاديثهمR من 

اأحادي��ث النبيP، فكما يج��ب الرجوع الأحاديث النبيP الت��ي يرويها الجمهور 

عنه بطرقهم � اإذا تمت �ض��روط الحجية فيها � يج��ب الرجوع الأحاديثهP التي يرويها 

االأئمةR عنه. وال معنى لالكتفاء ببع�ص اأحاديثهP عن بع�ص. واإال كان لل�ض��يعة 

اأن يكتف��وا باالأحادي��ث التي يروونها بطرقهم � بما في ذلك االأحاديث التي يروونها عن 

االأئم��ةR � عن االأحاديث التي رواه��ا الجمهور بطرقهم، واأودعوه��ا في كتبهم اإذا 

بلغت مرتبة الحجية �ضنداً وداللة.

وم��ا ندري كيف تدعي اكتفاء الجمهور بما رووه عن النبيP، مع اأن الكثير منهم 

ي�ض��طرون � ب�ض��بب عدم وفاء االأحاديث النبوية التي عندهم باأحكام الوقائع االبتالئية 

� للعم��ل باأمور اأخ��رى غير االأحاديث، كالقيا�ص واال�ضتح�ض��ان، وعم��ل اأهل المدينة 

وغيرها.

ب��ل قال اأبو المعالي الجويني: »الذي ذهب اإليه اأه��ل التحقيق اأن منكري القيا�ص 

ال يع��دون من علماء االأمة، وال من حملة ال�ض��ريعة، الأنه��م معاندون مباهتون فيما ثبت 

ا�ضتفا�ض��ة وتواتراً، الأن معظم ال�ض��ريعة �ض��ادر عن االجتهاد، وال تفي الن�ضو�ص بع�ضر 

.
(((

مع�ضارها...«

))) �صير اأعالم النبالء 3) : 05) في ترجمة داود بن علي.
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Rاأثر رجوع الجمهور الأحاديث االأئمة

..Rوعلى اأي حال يظهر االأثر لرجوع الجمهور الأحاديث االأئمة

1 � في الم�ضائل التي ورد فيها الحديث عن النبيP من طرق االأئمةR ولم يرد 

فيها الحديث عنهP من طريق الجمهور، حيث يتعين حينئٍذ الرجوع لالأحاديث التي 

رواها االأئمةR، وال يرجع للقيا�ص واالأ�ضل ونحوهما مما يرجع اإليه عند فقد الن�ص.

2 � في الم�ضائل التي ورد فيها الحديث من طريق الجمهور، وورد فيها الحديث من 

طري��ق االأئمةR، اإذا كان الحديث الوارد من طريق  االأئمةR �ض��الحاً لتف�ض��ير 

الحدي��ث ال��وارد من طريق الجمه��ور، ومبيناً له على خالف ما يظه��ر منه بدواً. حيث 

 ،Rيتعين حينئ��ٍذ الجمع بين الحديثين، وتحكيم الحديث الوارد من طريق االأئمة

الأنه مف�ض��ر و�ض��ارح للحديث الوارد من طريق الجمهور. كما هو الحال في �ض��ائر موارد 

ورود حديثين ي�ضل�ح اأحدهما لتف�ضير االآخر.

 R3 � في الم�ضائل التي ورد فيها الحديث من طريق الجمهور ومن طريق االأئمة

معاً، وكانا متعار�ضين متنافيين، بحيث ال يمكن الجمع بينهما، وال يكون اأحدهما مف�ضراً 

لالآخ��ر، حيث يتعين حينئٍذ االأخذ بالراجح من الحديثي��ن، ومع عدم الترجيح بينهما 

يتعين التوقف عنهما، وال يعمل بالحديث الوارد من طريق الجمهور. نظير ما لو ورد من 

طريق الجمهور، حديثان متعار�ضان ال يمكن الجمع بينهما.

والحا�سل: اأن ا�ضتمال كتب الحديث عند الجمهور على مجموعة من اأحاديث النبي

P بطرقه��م ال يبرر لهم االإعرا�ص ع��ن اأحاديث النبيP المروية من طريق اأهل 

البيتR والموجودة في كتب ال�ضيعة، فاإن بع�ص الحق ال يكفي عن بع�ص. بل 

هو نظير اكتفاء الجمهور باأحاديث بع�ص كتبهم عن بع�ص.

Rالموازين العقالئية تق�شي بتقديم ما ورد عن اأئمة اأهل البيت

على اأن ا�ضتعرا�ص االأحداث، والتدبر فيها، وفيما ورد عن النبيP يق�ضي بتقديم ما 

ورد عن اأئمة اأهل البيتR على غيره، ولزوم الرجوع اإليهمR. حيث قد تعر�ضت 

ال�ضنة النبوية في ال�ضدر االأول قبل التدوين لمحن وم�ضاكل اأوجبت �ضياع الحق منها.
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 كالم اأمير الموؤمنينQ عن المحن التي مني بها الحديث ال�شريف

فقد ورد اأن اأمير الموؤمنينQ �ضئل عن اأحاديث البدع وعما في اأيدي النا�ص من 

اختالف الخبر، فقالQ: »اإن في اأيدي النا�ص حقاً وباطاًل، و�ض��دقاً وكذباً، ونا�ضخاً 

ومن�ض��وخاً، وعاماً وخا�ض��اً، ومحكماً ومت�ض��ابهاً، وحفظاً ووهماً. ولقد كذب على ر�ضول 

 متعمداً فليتبواأ مقعده من 
ّ

اهللP على عه��ده، حتى قام خطيباً، فقال: من كذب علي

النار. واإنما اأتاك بالحديث اأربعة رجال لي�ص لهم خام�ص:

رجل منافق مظهر لالإيمان، مت�ضنع باالإ�ضالم ال يتاأثم، وال يتحرج، يكذب على ر�ضول 

اهللP متعمداً. فلو علم النا�ص اأنه منافق كاذب لم يقبلوا منه، ولم ي�ضدقوا قوله. ولكنهم 

قالوا: �ض��احب ر�ضول اهللP، راأى و�ضمع منه، ولقف عنه، فياأخذون بقوله. وقد اأخبرك 

اهلل ع��ن المنافقين بما اأخبرك، وو�ض��فهم بما و�ض��فهم به لك. ثم بقوا بع��ده )عليه واآله 

ال�ض��الم(، فتقربوا اإلى اأئمة ال�ضاللة، والدعاة اإلى النار بالزور والبهتان، فولوهم االأعمال، 

وجعلوهم حكاماً على رقاب النا�ص، واأكلوا بهم الدنيا، واإنما النا�ص مع الملوك والدنيا، اإال 

.
(((

من ع�ضم اهلل. فهو اأحد االأربعة

ورجل �ض��مع من ر�ضول اهلل �ضيئاً لم يحفظه على وجهه، فوهم فيه، ولم يتعمد كذباً. 

فهو في يديه يرويه، ويعمل به، ويقول: اأنا �ضمعته من ر�ضول اهللP. فلو علم الم�ضلمون 

اأنه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو اأنه كذلك لرف�ضه.

ورجل ثالث �ض��مع من ر�ض��ول اهللP �ض��يئاً ياأمر به، ثم نهى عنه، وهو ال يعلم، اأو 

�ضمعه ينهى عن �ضيء، ثم اأمر به، وهو ال يعلم، فحفظ المن�ضوخ، ولم يحفظ النا�ضخ. فلو 

علم اأنه من�ضوخ لرف�ضه. ولو علم الم�ضلمون اإذ �ضمعوه منه اأنه من�ضوخ لرف�ضوه.

واآخر رابع لم يكذب على اهلل وال على ر�ضوله، مبغ�ص للكذب، خوفاً من اهلل، وتعظيماً 

لر�ضول اهللP، ولم يِهم، بل حفظ ما �ضمع على وجهه، فجاء به على ما �ضمعه، لم يزد 

فيه، ولم ينق�ص منه. فحفظ النا�ض��خ، فعمل به، وحفظ المن�ض��وخ، فجنب عنه، وعرف 

الخا�ص والعام، فو�ضع كل �ضيء مو�ضعه، وعرف المت�ضابه ومحكمه.

))) تقدم التعر�س لهذا المقطع من كالمهQ في جواب ال�ص���وؤال االأول من هذه االأ�ص���ئلة، كما تقدم منا التعليق عليه بما ينبغي الرجوع له 

والتدبر فيه، واإنما اأعدناه هنا لت�صهيل االإحاطة بمرادهQ من كالمه بتمامه.
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وق��د كان يكون من ر�ض��ول اهللP الكالم له وجهان، ف��كالم خا�ص، وكالم عام، 

في�ض��معه م��ن ال يعرف ما عن��ى اهلل به، وال ما عنى ر�ض��ول اهللP، فيحمله ال�ض��امع، 

ويوجهه على غير معرفة بمعناه، وما ق�ض��د به، وما خرج من اأجله. ولي�ص كل اأ�ض��حاب 

ر�ض��ول اهللP من كان ي�ض��األه وي�ض��تفهمه، حتى اأن كانوا ليحبون اأن يجيء االأعرابي 

 بي من ذلك �ض��يء اإال �ض��األته عنه، 
ّ
والطارئ في�ض��األهP حتى ي�ض��معوه. وكان ال يمر

وحفظته. 

.
(((

فهذه وجوه ما عليه النا�ص في اختالفهم وعللهم في رواياتهم«

ويبدو اأن �ض��وؤال ال�ض��ائل الأمي��ر الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه( كان نتيجة �ض��يوع 

اأحاديث البدع، واختالف الخبر، بنحو اأوجب تحير ال�ضائل والتبا�ص االأمر عليه، بحيث 

ال ي�ض��تطيع تمييز الحق بنف�ضه، حتى رجع الأمير الموؤمنينQ و�ضاأله. كما يبدو من 

جواب اأمير الموؤمنينQ اأن عامة الم�ضلمين في غفلة عن هذا االختالط وااللتبا�ص، 

فكل منهم يعمل بما و�ضل اإليه من الحديث عن النبيP، لح�ضن ظنه بمن حدثه به 

من ال�ض��حابة، من دون اأن يت�ضنى لهم التمييز بينهم، ومعرفة المنافق المتعمد للكذب 

من غيره، والواهم من غيره، والذي يروي النا�ضخ من الذي يروي المن�ضوخ.

اأ�شباب المحن التي مني بها الحديث ال�شريف

كل ذلك ب�ضبب الحجر على الحديث النبوي، والمنع من تدوينه، ومن الحديث به 

اإال في حدود �ضيقة، تحت اإ�ضراف ال�ضلطة، وتبعاً لها، كما اأ�ضرنا اإليه في جواب ال�ضوؤال 

ال�ضابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة. 

وب�ض��بب ما هو المعلوم من عدم انت�ضار كبراء ال�ض��حابة و�ضلحاءهم في البلدان اإال 

�ضمن رقابة م�ضددة، ال ياأخذون معها حريتهم في ن�ضر حديث النبيP، اإما لمجافاتهم 

لل�ض��لطة القائمة وعدم تعاونهم معها، اأو لتخوفها منهم، حتى حجرت عليهم، خ�ضو�ض��اً 

في عهد عمر حيث منعهم من االنت�ض��ار في البالد. وكان اعتماد ال�ض��لطة وتعاونها مع 

كثير من المنافقين والموؤلفة قلوبهم من م�ض��لمة الفتح ونحوهم، كما ت�ض��منه كالم اأمير 

))) نهج البالغة 2 : 88) ـ )9)، واللفظ له/ ينابيع المودة 3 : 409.
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الموؤمني��نQ المتقدم، وتقدمت االإ�ض��ارة اإليه في جواب ال�ض��وؤال الرابع من هذه 

االأ�ضئلة.

كل ذل��ك اأوج��ب اخت��الط االأوراق والتبا�ص الح��ق بالباطل، و�ض��ياع االأمر على 

الم�ض��لمين، ف��كان عامتهم يعملون بكل ما و�ض��ل اإليهم، ويعتقدون �ض��دقه غفلة عن 

حقيق��ة الحال، وقد اأدرك بع�ص الخا�ض��ة ذل��ك، فبقي متحيراً قد خفي��ت عليه معالم 

الحق، حتى ا�ضطر لل�ضوؤال.

هذا كله في ال�ضدر االأول بعد م�ضي اأقل من ثالثة عقود من ال�ضنين على وفاة النبي

P، وال�ض��حابة متوافرون، وفيه��م العدد الكثير من اأهل ال��ورع والمعرفة، وقد اأخذوا 

حريتهم في بيان الحقيقة، وفي ن�ض��ر الحديث ال�ض��ادق عن النبيP عندما �ضعفت 

�ض��يطرة ال�ضلطة في اأواخر عهد عثمان. وخ�ضو�ضاً في عهد اأمير الموؤمنينQ، الذي 

كان عهده عهد انت�ض��ارهم، وانت�ضار اأفكارهم التي يحملونها ويوؤمنون بها، كما تقدم في 

جواب ال�ضوؤال الرابع.

Qبدء محاولة الت�شحيح واإي�شاح الحق في عهد اأمير الموؤمنين

وليت االأمر وقف على ذلك، ليبداأ الت�ض��حيح وبيان الح��ق في عهد اأمير الموؤمنين

Q منهQ ومن اأهل البيتR ومن الم�ض��تحفظين من ال�ض��حابة والتابعين 

لهم باإح�ض��ان، الذين اأخذوا منهم، وحدثوا عنهم. والذين كان لهم � ب�ضبب ما عرفوا به 

من �ض��دق اللهجة � االأثر المهم بعد ذلك في التنبيه للحق والتذكير به، حيث حملوه 

وحفظوه ووعوه، وحدثوا به ون�ضروه، ودعوا له، وروجوه، على �ضدة المحنة، وطول المدة، 

وما عانوه من ق�ضوة مواقف ال�ضلطة، وعامة النا�ص الذين تاأثروا بتثقيفها واإعالمها.

نظير من ذكرهم الجوزجاني في كالمه المتقدم عن بع�ص ال�ضيعة، ممن ال يرت�ضي هو 

وال النوا�ضب مذهبهم، حيث قال: »كان من اأهل الكوفة قوم ال يحمد النا�ص مذاهبهم. 

ه��م روؤو�ص محدثي الكوفة. مثل اأبي اإ�ض��حاق ،ومن�ض��ور، وزبيد بن الح��ارث اليامي، 

واالأعم�ص، وغيرهم من اأقرانهم، احتملهم النا�ص ل�ضدق األ�ضنتهم في الحديث«.
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االنتكا�شة بمقتل اأمير الموؤمنين واإق�شاء اأهل البيتR عن الحكم

اأقول: ليت االأمر وقف على ذلك، ليتم الت�ضحيح وبيان الحق بجهود هوؤالء.

غير اأن االأمر ل��م يطل حتى انطوى عهد حكم اأهل البيتR، وجاء عهد معاوية 

ال��ذي هو كما ق��ال اأمير الموؤمني��نQ: »ظاهر غيه، مهتوك �ض��تره، ي�ض��ين الكريم 

.
(((

بمجل�ضه، وي�ضفه الحكيم بخلطته«

وقد جاء ليعلن � بكل �ض��الفة و�ض��فاقة وجه � عن ا�ض��تهتاره في اأول خطبة له بعد 

ا�ض��تيالئه على اأمور الم�ض��لمين في النخيل��ة، قبل اأن يدخل الكوف��ة، حيث قال: »ما 

قاتلتكم لت�ض��لوا، وال لت�ضوموا، وال لتحجوا، وال لتزكوا. وقد اأعرف اأنكم تفعلون ذلك. 

.
(((

ولكن اإنما قاتلتكم الأتاأمر عليكم. وقد اأعطاني اهلل ذلك واأنتم له كارهون«

عهد جديد في تحريف ال�شنة النبوية وت�شييع الكثير منها

وجاء عهد جديد في تحريف ال�ض��نة النبوية، بداأ بخطبته في اأهل ال�ضام حينما رجع 

م��ن الكوفة بعد اجتماع النا�ص عليه، حيث قال: »اأيها النا�ص اإن ر�ض��ول اهلل0 قال 

لي: اإنك �ض��تلي الخالفة من بعدي، فاختر االأر�ص المقد�ض��ة، ف��اإن فيها االأبدال. وقد 

اخترتكم، فالعنوا اأبا تراب« فلعنوه.

فلم��ا كان من الغد كت��ب كتاباً، ثم جمعهم فق��راأه عليهم. وفيه: »ه��ذا كتاب كتبه 

اأمير الموؤمنين معاوية، �ض��احب وحي اهلل الذي بعث محمداً نبياً، وكان اأمياً ال يقراأ وال 

يكتب، فا�ضطفى له من اأهله وزيراً كاتباً اأميناً، فكان الوحي ينزل على محمد، واأنا اأكتبه، 

وهو ال يعلم ما اأكتب. فلم يكن بيني وبين اهلل اأحد من خلقه«. 

.
(((

فقال الحا�ضرون كلهم: �ضدقت يا اأمير الموؤمنين

))) نهج البالغة 3 : 64.

)2) الم�ص���نف البن اأبي �ص���يبة 6 : 87) كتاب االأمراء: ما ذكر من حديث االأمراء والدخول عليهم، واللفظ له/ �ص���ير اأعالم النبالء 3 : 47) في 

ترجمة معاوية بن اأبي �ص���فيان/ �ص���رح نهج البالغة 6) : 46/ تاريخ دم�ص���ق 59 : 50) في ترجمة معاوية بن �ص���خر اأبي �ص���فيان بن حرب 

اب���ن اأمي���ة/ البداية والنهاية 8 : )3) اأحداث �ص���نة �ص���تين م���ن الهجرة النبوية: وهذه ترجم���ة معاوية وذكر من اأيامه وم���ا ورد في مناقبه 

وف�صائله.

)3) �صرح نهج البالغة 4 : 72.
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 عود التحجير على الحديث النبوي

واأدبر عهد ال�ضحابة، وعادوا لالنكما�ص في هذا العهد االأ�ضود، وانح�ضر ن�ضاطهم في 

التثقيف ال�ض��حيح، وخمد �ض��وتهم، واأخفيت كثير من الحقائق فقد جرى معاوية على 

�ضنن الما�ضين في التحجير على الحديث النبوي ال�ضحيح. 

ومن كالمه: »يا نا�ص اأقلوا الرواية عن ر�ض��ول اهلل0. واإن كنتم تتحدثون فتحدثوا 

. بل رجعت الفتنة اإلى اأوج طغيانها، و�ض��دة 
(((

بم��ا كان يتح��دث به في عهد عم��ر...«

�ضرا�ضتها.

كما يظهر بمراجعة ما تقدم في جواب ال�ضوؤال الرابع من هذه االأ�ضئلة، عند التعر�ص 

لمواقف ال�ض��حابة في ن�ض��رة اأمير الموؤمنين واأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم( وما قاموا 

به وما عانوه بعد مقتلهQ في العهد االأموي.

حملة التثقيف باالأحاديث المو�شوعة

ثم جاءت حملة التثقيف العام باالأحاديث المو�ض��وعة، والمنع عن ذكر االأحاديث 

الواردة في ف�ضل اأميرالموؤمنينQ واأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم(. 

تل��ك الحملة التي تقدم التعر�ص لها في جواب ال�ض��وؤال االأول من هذه االأ�ض��ئلة، 

والت��ي ذكرها االإمام اأبو جعفر الباقرQ، والمدائني، ونفطويه. فراجع تف�ض��يل ذلك 

هناك.

تدوين ال�شنة بعد انت�شار االأحاديث المو�شوعة

ولم تدون ال�ضنة عند الجمهور اإال في عهد عمر بن عبدالعزيز، تحت اإ�ضراف ال�ضلطة 

 Qطبعاً، وبعد مدة طويلة من انت�ضار االأحاديث المو�ضوعة، قبل حكم اأمير الموؤمنين

وبعده، وبعد اأن رواها الديانون، واعتقدوا اأنها حق، ل�ضيوعها وكثرة رواتها، كما �ضبق عن 

االإمام الباقرQ، والمدائني، ونفطويه واالإ�ضكافي .

))) كنز العمال 0): )29 حديث:29473، واللفظ له/ المعجم الكبير 9): 370 فيما رواه عبد اهلل بن عامر اليح�صبي القارئ عن معاوية.
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النتائج الطبيعية لما �شبق

اأترى بعد كل ذلك كيف يكون اأمر ال�ض��نة ال�ض��ريفة، وكم �ض��اع منها في الفترات 

المتعاقبة، اأو �ض��يع؟. وكم ظه��ر منها محرفاً نتيجة وهم الرواة عن ح�ض��ن نية، اأو نتيجة 

تعمد الم�ض��للين والمنافقين؟. وكم كان مما ظهر منها من�ضوخاً قد خفي ن�ضخه؟. وكم 

ظهر منها معار�ض��اً بما يناق�ض��ه من المو�ضوعات، بحيث يلتب�ص االأمر فيها على النا�ص؟ 

وما مقدار ما ظهر منها �ض��الماً من جميع ذلك؟ وكيف يمكن التمييز، ومعرفة الحق في 

ذل��ك كله؟ وكيف يكون عم��ل النا�ص في االأمور التي يتعر�ض��ون لها، ويحتاجون فيها 

لمعرفة تعاليم دينهم واأحكامه؟

وك��ذا الحال في الوقائع المتجددة بعد ع�ض��ر النبيP، والتي ل��م يرد فيها لعامة 

النا�ص �ضنة من النبيP يرجع اإليها ويعمل بها.

هذا كله في فترة ق�ضيرة بعد النبيP ال تبلغ قرناً من الزمن.

 م�شاكل ما بعد تدوين ال�شنة النبوية ال�شريفة

اأم��ا بع��د التدوين فما اأكثر الم�ض��اكل والمح��ن التي تعر�ص له��ا الحديث النبوي 

ال�ضريف. والتي ال ن�ضتوفيها مهما اأ�ضهبنا في المو�ضوع.

امتناع اأ�شحاب كتب الحديث عن تدوين كثير مما رووه

1 � فم��ا اأكثر ما ترك حمل��ة الحديث ومن دونوه كثيراً م��ن الحديث الذي رووه لم 

يدونوه.

فقد تقدم في اأواخر الكالم حول اأ�ضول الحديث المعتمدة عند الجمهور عن اأحمد 

ابن حنبل اأنه انتقى م�ضنده من اأكثر من �ضبعمائة وخم�ضين األف حديث.

وقد ذكر اأبو علي الغ�ضاني عن البخاري اأنه قال: »خرجت ال�ضحيح من �ضتمائة األف 

 .
(((

حديث«

وقال االإ�ض��ماعيلي عنه اأي�ض��اً: »لم اأخرج في الكتاب اإال �ض��حيحاً. وما تركت من 

))) مقدمة فتح الباري ) : 7.
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 .
(((

ال�ضحيح اأكثر«

وقال اإبراهيم بن معقل: »�ضمعت البخاري يقول: ما اأدخلت في كتابي الجامع اإال ما 

 .
(((

�ضح، وتركت من ال�ضحيح حتى ال يطول«

 .
(((

وورد عن البخاري اأي�ضاً اأنه قال: »اأحفظ مائة األف حديث  �ضحيح«

.
(((

مع اأن كتابه لم يت�ضمن اإال ت�ضعة اآالف واثنين وثمانين حديثاً بما فيه المكرر

وعن اأبي بكر بن دا�ضة اأنه قال: »�ضمعت اأبا داود يقول: كتبت عن ر�ضول اهلل0 

خم�ض��مائة األف حديث، انتخبت منها ما �ض��منته هذا الكتاب )يعني:كتاب ال�ض��نن( 

جمع��ت فيه اأربع��ة اآالف حدي��ث وثماني مائة حديث. ذكرت ال�ض��حيح وما ي�ض��بهه 

.
(((

ويقاربه...«

. وذكر �ضال�ح بن محمد 
(((

وروى البيهقي: اأن اأبا زرعة قد حفظ �ضتمائة األف حديث

.
(((

عن اأبي زرعة اأنه قال: »اأنا اأحفظ ع�ضرة اآالف حديث في القراءات...«

، مع اأن الموجود 
(((

وعن اأحمد بن حنبل: »�ضح من الحديث �ضبعمائة األف وك�ضر«

اأقل من ذلك بكثير جداً... اإلى غير ذلك مما ال ي�ضعنا ا�ضتق�ضاوؤه.

))) �ص���ير اأع���الم النبالء 2) : )47 في ترجم���ة اأبي عبداهلل البخاري، واللفظ له/ تغليق التعليق 5 : 426 ف�ص���ل في ترجمة البخاري والتعريف 

بقدره وجاللته وذكر ن�صبته و ن�صبه ومولده و�صفته: ف�صل في بيان �صرطه فيه وما ات�صل بذلك من ق�صته مع الذهلي/ مقدمة فتح الباري 

.7 : (

)2) مقدمة فتح الباري ) : 7، واللفظ له/ �ص���ير اأعالم النبالء 0) : 96 في ترجمة االإمام ال�ص���افعي/ تهذيب التهذيب 9 : 42 في ترجمة محمد 

ابن اإ�صماعيل بن اإبراهيم/ تهذيب الكمال 24 : 442 في ترجمة محمد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة/ تاريخ بغداد 2 : 9 في ترجمة 

محمد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة/ وغيرها من الم�صادر.

)3) التقيي���د : 33، واللف���ظ له/ تذكرة الحفاظ 2 : 556 في ترجمة البخاري/ �ص���ير اأعالم النب���الء 2): 5)4 في ترجمة اأبي عبداهلل البخاري، 

24 : )46 ف���ي ترجم���ة محم���د بن اإ�ص���ماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة/ تاريخ بغ���داد 2: 25 في ترجمة محمد بن اإ�ص���ماعيل بن اإبراهيم بن 

المغيرة/ وغيرها من الم�صادر.

)4) مقدمة فتح الباري ) : 465 في اآخر الف�صل العا�صر في عد اأحاديث الجامع.

)5) �صير اأعالم النبالء 3) : 209، 0)2 في ترجمة اأبي داود.

)6( تهذيب التهذيب 7 : 30 ، 29 في ترجمة عبيداهلل بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ.

)7) نف�س الم�صدر.

)8) تهذيب التهذيب 7 : 30 في ترجمة عبيداهلل بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ، واللفظ له/ �صير اأعالم النبالء 3) : 69 في ترجمة اأبي زرعة 

الرازي/ تهذيب الكمال 9) : 96 في ترجمة عبيداهلل بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ، وغيرها من الم�صادر.
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ما هي معايير االنتقاء؟

ويا ترى كيف كانت معايير االنتقاء؟ وما هو الموؤمن من ا�ضتمال كثير مما ترك واأهمل 

على الحق، واأن يكون قد اأهمل لعدم مالءمته لميول المدونين واأهوائهم، وميول العامة 

الذين كانوا يجارونهم، خ�ضو�ضاً بعد ما�ضبق من الحديث عنهم.

ولنذكر مثااًل واحداً من ذلك، ليت�ضح مدى تالعب االأهواء بالحديث. قال الخالل: 

»واأخبرن��ي محمد بن علي قال: ثنا مهنى، قال �ض��األت اأحمد. قلت: حدثني خالد بن 

خدا�ص. قال: قال �ضالم. واأخبرني محمد بن علي. قال: ثنا يحيى قال: �ضمعت خالد 

ابن خدا�ص قال: جاء �ض��الم بن اأبي مطيع اإلى اأبي عوانة، فقال: هات هذه البدع التي 

قد جئتنا بها من الكوفة. قال: فاأخرج اإليه اأبو عوانة كتبه. فاألقاها في التنور.

ف�ض��األت خالداً: ما كان فيها؟ قال: حديث االأعم�ص، عن �ضالم بن اأبي الجعد، عن 

ثوبان، قال: قال ر�ضول اهلل0: ا�ضتقيموا لقري�ص. واأ�ضباهه.

قلت لخالد: واأي�ص؟ قال: حديث علي: اأنا ق�ضيم الجنة والنار. قلت لخالد: حدثكم 

به اأبو عوانة عن االأعم�ص؟ 

قال: نعم. اإ�ض��ناده �ض��حيح. واأخبرنا عب��د اهلل بن اأحمد قال: �ض��معت اأبي يقول: 

�ضالم بن اأبي مطيع من الثقات من اأ�ضحاب اأيوب. وكان رجاًل �ضالحاً، حدثنا عنه عبد 

الرحمن بن مهدي.

ثم قال اأبي: كان اأبو عوانة و�ضع كتاباً فيه معايب اأ�ضحاب النبي0 وفيه باليا، فجاء 

اإليه �ضالم بن اأبي مطيع، فقال: يا اأبا عوانة اأعطني ذلك الكتاب، فاأعطاه، فاأخذه �ضالم، 

.
(((

فاأحرقه. اإ�ضناده �ضحيح«

2 � ث��م م��ا اأكثر ما ترك��وا الرواية عن بع�ص حمل��ة الحديث ال لع��دم وثاقتهم، بل 

لمخالفتهم لهم في المذهب والهوى.

ولنذك��ر مثااًل واحداً لذلك، فعن �ض��فيان الثوري: »اإذا ق��ال جابر: حدثنا، واأخبرنا. 

فذاك«. 

))) ال�صنة للخالل 3 : 0)5 في التغليظ على من كتب االأحاديث التي فيها طعن على اأ�صحاب ر�صول اهلل0.
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وع��ن عبد الرحمن بن مهدي، عن �ض��فيان، قال: »كان جاب��ر ورعاً في الحديث، ما 

راأيت اأورع في الحديث منه«. 

وعن �ض��عبة: »جابر �ض��دوق ف��ي الحديث« . وعن��ه: »كان جابر اإذا ق��ال:  حدثنا، 

و�ضمعت، فهو من اأوثق النا�ص«. 

وعن وكيع : »مهما �ضككتم في �ضيء ، فال ت�ضكوا في اأن جابراً ثقة«. 

 وع��ن زهي��ر ب��ن معاوي��ة: »كان اإذا ق��ال : �ض��معت، اأو�ض��األت، فه��و من اأ�ض��دق 

.
(((

النا�ص«

وقريب منه كالم غيرهم.

وفي حديث الجراح بن مليح قال: »�ضمعت جابراً يقول: عندي �ضبعون األف حديث 

 .
(((

عن اأبي جعفر عن النبي0 كلها«

وقال �ضالم بن مطيع: »حدثني جابر قال: عندي خم�ضون األفاً حدثني بها محمد بن 

.
(((

علي و�ضي االأو�ضياء«

ومع كل ذلك فعن �ض��فيان بن عيينة قال: »اأتيت جابر الجعفي ف�ض��معت منه ذاك 

.
(((

الكالم يعنى االيمان بالرجعة«

وعن الحميدي قال: »حدثنا �ضفيان، قال: النا�ص يحملون عن جابر قبل اأن ُيظهر ما 

اأظه��ر، فلما اأظهر ما اأظهر اتهمه النا�ص في حديث��ه وتركه بع�ص النا�ص، فقيل له: له وما 

.
(((

اأظهر؟ قال: االإيمان بالرجعة«

ويقول محمد بن عمر الرازي: »�ض��معت جريراً يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي 

))) تجد االأقوال ال�صابقة باأجمعها في تهذيب الكمال 4: 467، 468.

)2) �صحيح م�صلم ) : 20 باب: بيان اأن االإ�صناد من الدين واأن الرواية ال تكون اإال عن الثقات، واأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، واأنه 

لي�س من الغيبة المحرمة بل من الذب عن ال�ص���ريعة المكرمة، واللفظ له/ ميزان االعتدال 2 : 07) في ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث 

الجعفي/ ال�صعفاء للعقيلي ) : 93) في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي/ وغيرها من الم�صادر.

)3) تهذيب الكمال 4: هام�س 469.

)4) ال�صعفاء للعقيلي ): 94).

)5) ال�صعفاء للعقيلي ): 94)..
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.
(((

فلم اأكتب عنه، كان يوؤمن بالرجعة«

وعن �ضفيان بن عينية »�ضمعت من جابر �ضتين حديثاً. ما ا�ضتحل اأن اأروي عنه �ضيئاً 

. وقريب من ذلك غيره.
(((

يقول: حدثني و�ضي االأو�ضياء

ومن المعلوم اأن االإيمان بالرجعة وبو�ضاية اأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم( ونحوهما 

لي�ص من �ضواهد الكذب، واإنما هو عقيدة م�ضتمدة من اأدلة واأحاديث ال يعجبه الت�ضديق 

بها، وقد اخت�ص بها طائفة تخالفه في المذهب والهوى.

ال�شغط على اأهل الحديث من ال�شلطان والعامة

3 � واأي�ض��اً ما اأكثر ما منع اأ�ض��حاب الحديث من الحديث، اأو �ضويقوا، ال لكذبهم، 

بل لعدم مالءمة اأحاديثهم لهوى ال�ضلطان اأو العامة. ويكفينا في ذلك ما ذكروه من اأن 

ن�ض��ر بن علي لما حدث بحديث: »اأن ر�ضول اهللP اأخذ بيد ح�ضن وح�ضين، فقال: 

.
(((

من اأحبني واأحب هذين واأباهما واأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة«

 اأمر المتوكل ب�ضربه األف �ضوط ، وكلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له : هذا 

.
(((

الرجل من اأهل ال�ضنة ، ولم يزل به حتى تركه

وحديث عي�ضى بن يون�ص: »ما راأيت االأعم�ص خ�ضع اإال مرة واحدة. فاإنه حدثنا بهذا 

الحديث: قال علي: اأنا ق�ض��يم الجنة والنار. فبلغ ذلك اأهل ال�ضنة، فجاوؤوا اإليه، فقالوا: 

اأتحدث باأحاديث تقوي بها الرواف�ض��ة والزيدية وال�ض��يعة. فقال: �ض��معته، فحدثت به. 

.
(((

فقالوا: فكل �ضيء �ضمعته تحدث به!. قال: فراأيته خ�ضع ذلك اليوم«

))) �صحيح م�صلم ) : 20 باب بيان اأن االإ�صناد من الدين واأن الرواية ال تكون اإال عن الثقات، واأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، واأنه 

لي�س من الغيبة المحرمة بل من الذب عن ال�ص���ريعة المكرمة، واللفظ له/ ميزان االعتدال 2 : 04) في ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث 

الجعفي/ ال�صعفاء للعقيلي ): 92) في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي/ وغيرها من الم�صادر.

)2) تهذيب الكمال 45: هام�س469.

)3) م�صند اأحمد ): 77/ �صنن الترمذي 5: 305، باب 92 من اأبواب مناقب علي بن اأبي طالب/تاريخ بغداد 3): 289/�صير اعالم النبالء 2): 

35)معقبًا على الحديث بقوله: »قلت : ... وما في رواة الخبر اإال ثقة ما خال علي بن جعفر، فلعله لم ي�صبط لفظ الحديث، وما كان النبي0 

من حبه وبث ف�صيلة الح�صنين ليجعل كل من اأحبهما في درجته في الجنة ، فلعله قال: فهو معي في الجنة. وقد تواتر قوله0: »المرء مع 

من اأحب«. ون�صر بن علي ، فمن اأئمة ال�صنة االثبات«/ كنز العمال 2): 97، 3): 369 وغيرها من الم�صادر الكثيرة.

)4) تاريخ بغداد 3): 289، معلقُا عليه بقوله: »قلت: اإنما اأمر المتوكل ب�صربه الأنه ظنه راف�صيًا، فلما علم اأنه من اأهل ال�صنة تركه« /�صير اأعالم 

النبالء 2): 35)/ تهذيب التهذيب 0): 384. وغيرها من الم�صادر. 

)5) ال�صعفاء للعقيلي 3 : 6)4 في ترجمة عباية بن ربعي االأ�صدي، واللفظ له/ ل�صان الميزان 3 : 247 في ترجمة عباية بن ربعي.
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ويبدو اأن تلك الم�ض��ايقات ا�ضطرت االأعم�ص للتراجع عن الحديث. يقول اأبو بكر 

اب��ن عيا�ص: »قلت لالأعم�ص: اأنت حين تحدث عن مو�ض��ى ب��ن ظريف عن عباية عن 

علي: اأنا ق�ض��يم الجنة والنار! قال: فقال: واهلل ما رويته اإال على جهة اال�ض��تهزاء. قال: 

.
(((

قلت حمله النا�ص عنك في ال�ضحف، وتزعم اأنك رويته على جهة اال�ضتهزاء«

ويقول الذهبي: »قال �ض��بابة: حدثنا ورقاء، قال: انطلقت اأنا وم�ض��عر اإلى االأعم�ص 

نعاتبه في حديثين: اأنا ق�ضيم الجنة والنار، وحديث اآخر: فالن كذا وكذا على ال�ضراط. 

فق��ال: ما رويت ه��ذا قط. وقال الخريبي: كنا عند االأعم�ص. فجاءنا يوماً وهو مغ�ض��ب 

فقال: اأال تعجبون، مو�ض��ى بن طريف يحدث عن عباية عن علي قال: اأنا ق�ض��يم الجنة 

.
(((

والنار«

وفيم��ا تقدم من مواقفهم من ف�ض��ائل اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( ومناقبهم، 

ومثالب اأعدائهم، الكثير مما ينا�ضب ذلك.

والطوارئ،  واالآفات  االإهمال  نتيجة  تلفت  التي  الحديث  كتب  اأكثر  ما  ثم   �  4

كالحريق والحروب وغيرها، كما يظهر باأدنى مالحظة لكتب التاريخ والتراجم، ومن 

فيها، ولم يدون  ب�ضبب ذلك حديث كثير جداً قد دون  اأن يكون قد �ضاع  الطبيعي 

في غيرها.

بل ق��د اأتلف بع�ص المحدثين كتبهم لمختلف الدواع��ي. ولنذكر مثااًل واحداً من 

ذلك. فقد قال �ض��هل بن ح�ض��ين بن م�ض��لم الباهلي: »بعثت اإلى عبد اهلل بن الح�ضن 

: اإنه لما ثقل قال: اجمعها لي، 
ّ

 بكتب اأبيك، فبعث اإل��ي
ّ

ابن اأبي الح�ض��ن: ابعث اإلي

فجمعتها له، وما ندري ما ي�ضنع بها، فاأتيته بها. فقال للخادم: ا�ضتجري التنور، ثم اأمر بها 

 .
(((

»...
ّ

فاأحرقت، غير �ضحيفة واحدة، فبعث بها اإلي

والحديث في ذلك طويل ال ي�ض��عنا ا�ضتق�ض��اوؤه. وي�ض��هل التع��رف عليه للباحث، 

))) ال�ص���عفاء للعقيل���ي 3 : 6)4 ف���ي ترجم���ة عباية بن ربعي االأ�ص���دي، واللفظ له/ ل�ص���ان الميزان 3 : 247 في ترجمة عباي���ة بن ربعي/ ميزان 

االعتدال 4 : 56 في ترجمة عباية بن ربعي/ العلل المتناهية 2 : 945.

)2) ميزان االعتدال 4 : 55 ـ 56 في ترجمة عباية بن ربعي، واللفظ له/ ل�صان الميزان 3 : 247 في ترجمة عباية بن ربعي.

)3) الطبقات الكبرى 7 : 75) في ترجمة الح�ص���ن بن اأبي الح�ص���ن وا�صم اأبي الح�صن ي�صار، واللفظ له/ �صير اأعالم النبالء 4 : 584 في ترجمة 

الح�صن الب�صري.
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خ�ضو�ض��اً بعد اأن اأفا�ض��ت في الحديث عنه بع�ص الكتب التي �ضدرت وانت�ضرت في 

هذه االأيام.

5 � اأ�ضف اإلى ذلك محنة الحديث ال�ضريف في �ضوابط الجرح والتعديل والت�ضعيف 

والت�ضحيح التي اأطلنا الكالم فيها في الق�ضم االأول من الجواب عن هذا ال�ضوؤال.

Pالبد من حل للم�شكلة من قبل اهلل تعالى ور�شوله

وبعد كل هذا ال ريب في اأن اهلل تعالى ور�ض��ولهP عالمان بما يوؤول اإليه اأمر االأمة 

من االختالف والتفرق، والفتنة والحيرة. وقد اأعلما بذلك في كثير من االآيات الكريمة، 

واالأحاديث ال�ض��ريفة. كما اأنهما عالمان بما يوؤول اإليه اأمر ال�ض��نة ال�ض��ريفة من ال�ضياع 

والتحريف وااللتبا�ص، نتيجة العوامل المختلفة التي اأ�ضرنا اإلى بع�ضها.

اأ�ضف اإلى ذلك ما يوؤول اإليه اأمر الم�ضلمين على االأمد البعيد، وفي القرون المتعاقبة، 

نتيجة ح�ضول الم�ضتجدات، وتطور الفكر االإن�ضاني، ونزوع الطبيعة الب�ضرية للتحلل من 

قيود الما�ض��ي، والتكيف مع الحا�ضر، وعدم ا�ضتقرار االأمور بمجملها على حال، حيث 

يتعر�ص الم�ض��لمون ب�ض��بب ذلك للتحلل من قيود الدين اأو التخفيف منها، ولو بتحوير 

الدين، وتحريف ن�ضو�ضه، وتف�ضيرها بما ينا�ضب ذلك.

فه��ل يمكن مع كل ذلك اأن يهمل اهلل �ض��بحانه ور�ض��ولهP االأم��ر، ويتركا الدين 

واالأمة من دون اأن ي�ضعا حاًل لهذه الم�ضاكل ومخرجاً منها؟!

وال�ضيما مع ما هو المعلوم من اأن هذا الدين خاتم االأديان، ونبيهP خاتم االأنبياء، 

فال ينتظر اأن يكون الحّل بوحي جديد من ال�ض��ماء، بل البد اأن يكون من �ض��من هذا 

.Pالدين القويم، وفي جملة ت�ضريعاته الرفيعة، التي بلغ بها النبي االأعظم

وال اأظن اأحداً يملك �ض��يئاً من االإن�ض��اف ي�ض��ك � بعد التفاته لذلك � في الحاجة 

لحّل هذه الم�ضاكل، لتفادي ال�ضلبيات والم�ضاعفات الخطيرة التي تن�ضاأ عنها. بل هي 

حاجة تبلغ حّد ال�ضرورة الق�ضوى. وال�ضيما بعد مالحظة واقع الم�ضلمين اليوم، و�ضدة 

اختالفهم في الدين، في االأ�ضول والفروع، وعجزهم عن الحل باأنف�ضهم. حيث يتجلى 

حجم الم�ضكلة، واأهميتها. و�ضدة الحاجة لحلها.
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 ال حل للم�شكلة اإال بتعيين مرجع لالأمة من ِقَبل اهلل تعالى

وال حّل لذلك اإال بتعيين اهلل تعالى للنا�ص علماً في جميع الع�ضور يرجعون اإليه في 

دينه��م، عالماً به على حقيقته، من اأجل اأن يو�ض��ح معالم��ه، ويرفع الخالف فيه، ويمنع 

من تحويره وتحريفه، ليكون الم�ض��لمون على بينة من اأمرهم، وب�ضيرة من دينهم، وتقوم 

به هلل تعالى الحجة البالغة على النا�ص. ولم يقل اأحد بذلك اإال في حق االأئمة من اأهل 

البيت )�ضلوات اهلل عليهم(.

وقد �ض��بقنا اإلى ذلك االإمام اأبو محمد علي بن الح�ض��ين زين العابدين �ضلوات اهلل 

علي��ه في كالم ل��ه رواه ابن حجر الهيتم��ي، حيث يقولQ: »وذه��ب اآخرون اإلى 

التق�ض��ير في اأمرنا، واحتجوا بمت�ضابه القراآن، فتاأولوا باآرائهم واتهموا ماأثور الخبر.. فاإلى 

م��ن يف��زع الى خلف هذه االأمة، وقد در�ض��ت اأعالم هذه الملة، و دان��ت االأمة بالفرقة 

ُق�ْا َواْختََلُف�ْا  واالختالف، يكفر بع�ضهم بع�ضاً، واهلل تعالى يقول:{َواَل تَُك�نُ�ْا َكالَِّذيَن تََفرَّ

ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم اْلبَيِّنَاُت}.

فم��ن الموثوق به على اإب��الغ الحجة وتاأويل الحكم اإل��ى ]اإال . ظ[ اأهل الكتاب، 

واأبناء اأئمة الهدى وم�ض��ابيح الدجى، الذين احتج اهلل بهم على عباده، ولم يدع الخلق 

�ض��دى من غير حجة، هل تعرفونهم اأو تجدونهم اإال من فروع ال�ض��جرة المباركة، وبقايا 

ال�ض��فوة الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ص وطهرهم تطهيراً، وبراأهم من االآفات، وافتر�ص 

.
(((

مودتهم في الكتاب؟!«

وتلك هي �ض��نة اهلل تعالى في دينه، حيث لم يكتف في االأديان ال�ض��ابقة باإر�ض��ال 

 
ّ
م�ض��رعيها من االأنبياء اأولي العزم �ض��لوات اهلل عليهم، بل تعاهد تلك االأديان على مر

الزم��ن بمن يحملها ويعلم به��ا على حقيقتها ويحميها من التحريف وال�ض��ياع، ويكون 

.R مرجعاً الأهلها وحجة عليهم في دينهم، من االأنبياء واالأو�ضياء

))) ال�ص���واعق المحرقة 2 : 444 الباب الحادي ع�ص���ر في ف�ص���ائل اأهل البيت النبوي: الف�صل االأول في االآيات الواردة فيهم: االآية الخام�صة 

{واعت�صمـــ�ا بحبـــل اهلل جميعـــاً}/ واللف���ظ ل���ه / ينابي���ع الم���ودة 2 : 368.
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، واأو�ض��ى �ضيث اإلى من 
(((
Qاأو�ض��ى الى ولده �ض��يث Qوقد روي اأن اآدم

.
(((
Qبعده من ولده، ثم ا�ضتمرت الو�ضية في ولد اآدم اإلى ان انتهت اإلى نوح

، فكان هو القائم بعده في 
(((
Qالى يو�ضع بن نون Qوكذلك اأو�ض��ى مو�ضى

 ،
(((

بني اإ�ض��رائيل وجميع م��ن اعتنق دين اهلل تعالى، وقام بعد يو�ض��ع كال��ب بن يوقنا

، واأو�ض��ى داودQ اإلى ابنه �ض��ليمانQ، واأقامه 
(((

وتعاقبت االأو�ض��ياء من بعده

. 
(((

مقامه

 Pاإلى من بعده في الفترة التي بينه وبين نبينا محمد Qكما اأو�ض��ى عي�ض��ى

.
(((

حتى قيل اإن بع�ص الم�ضلمين اأدركوا بع�ص اأو�ضيائه

بل روي اأن اهلل �ض��بحانه وتعالى اأوحى اإلى اآدم:»اإني قد ا�ض��تكملت نبوتك واأيامك 

فانظ��ر اال�ض��م االأكبر وميزان علم النبوة فادفعه اإلى ابنك �ض��يث، فاإن��ي لم اأكن الأترك 

.
(((

االأر�ص اإال وفيها عالم يدل على طاعتي وينهى عن مع�ضيتي«

))) الطبقات الكبرى ) : 37، 38 ذكر من ولد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم من االأنبياء/ تاريخ الطبري ) : 96، 00) ذكر والدة حواء مثبتًا 

� �س :02) ذكر وفاة اآدم Qـ  : 8)5 ذكر ن�ص���ب ر�ص���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�ص���لم وذكر بع�س اأخبار اآبائه واأجداده / تف�صير القرطبي 

6 : 40) / تف�ص���ير البغوي 2 : )3 / �ص���ذرات الذهب 2 : 08) نقاًل عن ال�ص���يوطي في ح�ص���ن المحا�صرة في اأخبار م�صر والقاهرة/ تهذيب 

االأ�صماء ) : 236/ العظمة 5 : 602)/ تاريخ دم�صق 23 : )27 في ترجمة �صيث ويقال �صيث بن اآدم وا�صمه هبة اهلل/ الكامل في التاريخ ) : 

47 ذكر �صيث بن اآدم عليه ال�صالم، ذكر عقب �صيث/ م�صائل االإمام اأحمد ) : 2) ذكر ترتيب كبار االأنبياء/ وغيرها من الم�صادر.

)2) تاريخ الطبري ) : )0)، 02) ذكر وفاة اآدم عليه ال�ص���الم � : 09) ثم رجعنا اإلى ذكر اخنوخ وهو اإدري�س عليه ال�ص���الم / الطبقات الكبرى ) 

: 38، 40 ذكر من ولد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم من االأنبياء / تاريخ دم�صق 62 : )24 في ترجمة النبي نوح بن لمك بن متو�صلخ../ 

/ العظمة 5 : 602)، 604).

)3) مجمع الزوائد 9 : 3))/ كتاب المناقب : باب مناقب علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه : باب فيما اأو�صى به ر�صي اهلل عنه/ المعجم الكبير 

6 : )22 فيما رواه اأبو �صعيد عن �صلمان ر�صي اهلل عنه/ ف�صائل ال�صحابة البن حنبل 2 : 5)6 ومن ف�صائل علي ر�صي اهلل عنه من حديث 

اأبي بكر بن مالك عن �ص���يوخه غير عبد اهلل/ تاريخ دم�ص���ق 430 : 395 في ترجمة عبد اهلل ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة ../ ابو بكر 

ال�صديق � )2 : 75) في ترجمة النبي مو�صى بن عمران بن ب�صهر بن قاهت ../ تف�صير الطبري 2 : 596/ تاريخ الطبري ) : )27 ذكر اأمر 

بني اإ�صرائيل والقوام الذين كانوا باأمرهم ../ وغيرها من الم�صادر.

)4) تف�صير القرطبي 5) : 5))/ تف�صير الطبري 2 : 596/ تاريخ دم�صق 50 : 908 في ترجمة كالب ابن يوقنا بن بار�س ../ تاريخ الطبري ) : 

)27، 272 اأمر بني اإ�صرائيل والقوم الذين كانوا باأمرهم../ .

)5) م�صائل االإمام اأحمد ) : 2) ذكر ترتيب كبار االأنبياء/ تف�صير الطبري 2 : 596، 597/ تاريخ الطبري ) : )27، 272 ذكر اأمر بني اإ�صرائيل 

والقوم الذين كانوا باأمرهم../ .

)6) تاريخ اليعقوبي ) : 56 عند ذكر داود عليه ال�صالم.

)7) تاريخ دم�صق )2 : 378 ـ : 459 في ترجمة �صلمان ابن االإ�صالم اأبو عبد اهلل الفار�صي/ �صير اأعالم النبالء ): 2)5 ق�صة �صلمان الفار�صي/ 

ميزان االإعتدال 4 : 257 في ترجمة �ص���لمان الخير اأبو عبد اهلل ابن االإ�ص���الم/ تهذيب التهذيب 4 : )2) في ترجمة �ص���لمان الخير اأبو عبد 

اهلل ابن االإ�ص���الم/ تهذيب الكمال )) : 248ـ  255 في ترجمة �ص���لمان الخير الفار�ص���ي اأبو عبد اهلل ابن االإ�صالم/ تاريخ بغداد ) : 64) في 

ترجمة �صلمان الفار�صي/ �صفوة ال�صفوة ) : 555 ذكر وفاة �صلمان ر�صي اهلل عنه/ االإ�صابة ) : 489 في ترجمة جعونة بن ن�صلة االأن�صاري 

/ 3 : )4) في ترجمة �صلمان اأبو عبد اهلل الفار�صي/ وغيرها م�صادر.

)8) العظمة 5 : 602).
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وعلى ذلك اإجماع �ضيعة اأهل البيت، تبعاً لما رووه م�ضتفي�ضاً، بل متواتراً عن النبي

P واالأئمة من اآله �ضلوات اهلل عليهم اأجمعين.

ومن الظاهر اأن اال�ض��الم العظيم اأولى بالرعاية والحماي��ة بعد اأن كان خاتم االأديان 

ونبيه P خاتم االأنبياء، وال ينتظر بعده وحي جديد يكون به ت�ضحيحه وتو�ضيحه على 

حقيقته.

اأدلة مرجعية اأهل البيتR لالأمة

ولو كابر المكابر مع كل ذلك، ونفى الحاجة اإلى ن�ض��ب المرجع في الدين من ِقَبل 

اهلل تعال��ى، مدعي��اً كفاءة االأمة، واكتفاءها بنف�ض��ها، اأو ر�ض��ا اهلل تعالى لها باالختالف 

..Pلالأمة بعد النبي Rوالتفرق، كفانا حجة عليه ما ورد في مرجعية اأهل البيت

1 � كحديث الثقلين الم�ض��هور، على اختالف األ�ضنته التي ت�ضمنتها طرقه الكثيرة، 

والت��ي تبلغ ح��د التواتر، بل تزيد عليه. وقد تقدم تو�ض��يح داللته في جواب ال�ض��وؤال 

ال�ضاد�ص من االأ�ضئلة ال�ضابقة. واإن كانت هي من الو�ضوح بحيث ال تحتاج للتو�ضيح.

2 � وقولهP: »مثل اأهل بيتي فيكم كمثل �ضفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف 

 .
(((

عنها غرق«

حيث ال ريب في الكناية بذلك عن اأن النجاة اإنما تكون باالهتداء بهديهم، والهالك 

اإنما يكون باالإعرا�ص عنهم وتركهم.

3 � وقول��هP: »النجوم اأمان الأه��ل االأر�ص من الغرق، واأهل بيتي اأمان الأمتي من 

 .
(((

االختالف...«

ف��اإن االأمان بهم من االختالف لي�ص اإال لكونهم مرجعاً في موارد ال�ض��ك والحيرة. 

وحيث كان االختالف متوقعاً في كل ع�ضر، فالبد من اأن يكون فيهم في كل ع�ضر من 

))) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال الرابع في 2 : 48).

)2) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 62) كتاب معرفة ال�صحابة: ومن مناقب اأهل ر�صول اهلل0، واللفظ له/ مجمع الزوائد 9 : 74) كتاب 

المناقب: باب في ف�ص���ل اأهل البيتM/ م�ص���ند الروياني 2 : 253 فيما رواه اأيا�س بن �ص���لمة عن اأبيه/ المعجم الكبير 7 : 22 فيما رواه 

اأبو مريم عبدالغفار بن القا�ص���م عن اإيا�س بن �ص���لمة/ مو�ص���ح اأوهام الجمع والتفريق 2 : 463/ نوادر االأ�صول في اأحاديث الر�صول 3 : )6 

االأ�ص���ل الثاني والع�ص���رون والمائتان/ الفردو�س بماأثور الخطاب 4 : ))3/ المجروحين 2: 236 في ترجمة مو�ص���ى بن عبيدة بن ن�ص���طا�س 

الربذي/ ك�صف الخفاء 2 : 77)، 435/ ف�صائل ال�صحابة البن حنبل 2: )67/ وغيرها من الم�صادر.
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يكون اأماناً من االختالف لو رجع النا�ص اإليه، واعت�ضموا به.

4 � وقول��هP: »من اأح��ب اأن يحيى حياتي، ويموت ميتت��ي، ويدخل الجنة التي 

وعدني ربي، ق�ضباناً من ق�ضبانها غر�ضها بيده � وهي جنة الخلد � فليتول علياً وذريته من 

.
(((

بعده، فاإنهم لن يخرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم في باب �ضاللة«

ف��اإن القطع عليهمR باأنهم لن يخرجوا االأمة م��ن باب هدى، ولن يدخلوها باب 

�ض��اللة، راجع اإلى مالزمتهم للحق ومعرفتهم به، بحي��ث ال يخطوؤونه، فيتعين الرجوع 

لهم من اأجل معرفته والو�ضول اإليه.

ونظي��ره حدي��ث زيد بن اأرق��م، اإال اأن في��ه: »فليتول عل��ي بن اأبي طال��ب، فاإنه لن 

. واإذا كان اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل علي��ه( مرجعاً لالأمة كفى في 
(((

يخرجك��م...«

مرجعي��ة االأئمة م��ن ولده من بعده الن�ض��و�ص الواردة من النب��يP ومنهQ في 

.Rتعيينهم

5 � وقول��هP: »في كل خلف من اأمتي عدول من اأهل بيتي ينفون عن هذا الدين 

تحري��ف الغالين، وانتحال المبطلين، وتاأويل الجاهلين. اأال واإن اأئمتكم وفدكم اإلى اهلل 

.
(((

تعالى، فانظروا من توفدون«

فاإن��ه �ض��ريح في اأنهمR المرج��ع للتمييز بين الحق والباطل، وت�ض��حيح تعاليم 

الدين الحنيف من ال�ض��وائب التي تطراأ عليها، نتيجة التحري��ف المتعمد، والخطاأ غير 

المتعمد.

6 � وكان اأمير الموؤمنينQ يقول: »اإني واأطائب اأرومتي واأبرار عترتي اأحلم النا�ص 

))) كنز العمال )) : ))6 حديث:32960، واللفظ له/ االإ�ص���ابة 2 : 587 في ترجمة زياد بن مطرف/ تاريخ دم�ص���ق 42 : 240 في ترجمة علي 

ابن اأبي طالب.

)2) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 39) كتاب معرفة ال�ص���حابة: ومن مناقب اأمير الموؤمنين علي بن اأبي  طالبL مما لم يخرجاه: ذكر 

اإ�ص���الم اأمي���ر الموؤمنين عليL، واللفظ له/ مجمع الزوائ���د 9: 08) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن اأبي طالبL: باب قوله0 

م���ن كن���ت مواله فعلي مواله/ تاريخ دم�ص���ق 42 : 242 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ المعج���م الكبير 5 : 94) فيما رواه ثوير بن اأبي فاختة 

عن زيد بن اأرقم/ حلية االأولياء ) : 86 في ترجمة علي بن اأبي طالب، 4 : 74) في ذكر بقية اأ�صحاب عبداهلل بن م�صعود، : 349 ـ 350 في 

ترجمة اأبي ا�صحاق عمرو بن عبداهلل ال�صبيعي/ ل�صان الميزان 2 : 34 في ترجمة ب�صر بن مهران الخ�صاف/ التدوين في اأخبار قزوين 2: 

485/ ميزان االعتدال 2 : 38 في ترجمة ب�صر بن مهران/ وغيرها من الم�صادر.

)3) ينابي���ع الم���ودة 2 : 3))ـ 4))، واللفظ له، : 366، 439/ ال�ص���واعق المحرقة 2 : )44، 442، 676/ جواهر العقدين في ف�ص���ل ال�ص���رفين: 

الق�صم الثاني ) : )9 الرابع: ذكر حثه)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( االأمة على التم�صك بعده بكتاب ربهم واأهل بيت نبيهم واأن يخلفوه فيهما 

بخير...، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 7) ذكر اإخباره اأنهم �صيلقون بعده اأثرة والحث على ن�صرتهم ومواالتهم.
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�ض��غاراً، واأعلم النا�ص كباراً، بنا ينفي اهلل الك��ذب. وبنا يعقر اهلل اأنياب الذئب الكلب. 

... اإلى غير ذلك.
(((

وبنا يفك اهلل عنوتكم، وينزع ربق اأعناقكم، وبنا يفتح اهلل ويختم«

وهو المنا�ض��ب لتطهيره��م من الرج�ص، الذي ت�ض��منه قوله تعالى: {اإِنََّمـــا يُِريُد اهللُ 

. ف��اإن الخطاأ في الدين من اأعظم 
(((

َرُكْم تَْطِهيًرا} ْهَل اْلبَْيِت َويَُطهِّ
َ
ْج�َس اأ ِليُْذِهـــَب َعنُكـــُم الرِّ

الرج�ص... اإلى غير ذلك مما ت�ضمنه الكتاب المجيد وال�ضنة ال�ضريفة. 

وقد اأطال فيه علماوؤنا االأعالم )قد�ص اهلل اأ�ض��رارهم(. وقد ت�ضمن كتاب المراجعات 

الوا�ضع االنت�ضار للمرحوم المجاهد البحاثة ال�ضيد عبد الح�ضين �ضرف الدينP الكثير 

من ذلك.

ومث��ل ذلك م��ا ورد في حق اأمير الموؤمنين)�ض��لوات اهلل عليه( م��ن  اأنه مع الحق، 

والح��ق معه، واأنه عيبة علم النبي ووارثه، وب��اب  مدينته... اإلى غير ذلك مما تقدم في 

جواب ال�ض��وؤال الرابع وال�ض��اد�ص وال�ضابع من هذه االأ�ض��ئلة وغيرها. مع ما هو المعلوم 

لم��ن اآمن له بذلك باأنه ق��د اأورث االأئمة من ذريته علمه، فهو باق فيهم )�ض��لوات اهلل 

عليهم(.

م�ض��افاً اإل��ى ما ياأتي في جواب ال�ض��وؤال التا�ض��ع من اأدلة بق��اء االإمامة فيهم وعدم 

خروجها عنهم.

بوالية اأهل البيتR كمال الدين وتمام النعمة

ومن ثم كان بواليتهم كمال الدين، وتمام نعمة الت�ض��ريع من رب العالمين، اللذين 

يُت لَُكُم  ْتَمْمُت َعَلْيُكـــْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ
َ
ْكَمْلُت لَُكـــْم ِدينَُكْم َواأ

َ
ت�ض��منهما قوله تعالى: {اْليَْ�َم اأ

، حيث تقدم عند ال��كالم في حديث الغدير � في جواب ال�ض��وؤال 
(((

االإِ�ْصـــَاَم ِدينـــًا}

ال�ضابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة � االأحاديث الدالة على نزوله في المنا�ضبة المذكورة.

))) كنز العمال 3) : 30) حديث:3)364.

)2) �صورة االأحزاب االآية: 33.

)3) �صورة المائدة االآية: 3.
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Rموقف الجمهور من اأهل البيت

 اأم��ا الجمه��ور فهم م��ع روايتهم ذلك كله اأعر�ض��وا عنه جملة وتف�ض��ياًل، وفر�ض��وا 

قناعاتهم م�ضبقاً، وجعلوها مرجعاً في تمييز الحق والباطل، وتركوا اأهل البيت )�ضلوات 

اهلل عليهم( وراءهم ظهرياً.

كالم الجوزجاني في المقام

ق��ال الجوزجاني: »وكان قوم من اأهل الكوف��ة ال يحمد النا�ص مذاهبهم، هم روؤو�ص 

محدث��ي الكوفة، مثل اأبي اإ�ض��حاق عم��رو بن عب��د اهلل، ومن�ض��ور، واالأعم�ص، وزبيد 

اب��ن الحارث اليامي، وغيرهم من اأقرانهم، احتملهم النا�ص على �ض��دق األ�ض��نتهم في 

الحديث... فاإذا روى تلك االأ�ض��ياء التي اإذا عر�ض��ها االأمة على ميزان الق�ضط � الذي 

جرى عليهم ]عليه.ظ[ �ض��لف الم�ضلمين واأئمتهم الذين هم الموئل � لم تتفق عليها، 

كان الوقف في ذلك عندي ال�ض��واب، الأن ال�ضلف اأعلم بقول ر�ضول اهلل0 وتاأويل 

حديثه الذي له اأ�ضل عندهم.

وقال وهب بن زمعة: �ضمعت عبداهلل يقول: اإنما اأف�ضد حديث اأهل الكوفة االأعم�ص 

واأبو اإ�ضحاق. قال اإبراهيم وكذلك حدثني اإ�ضحاق بن اإبراهيم حدثنا جرير: �ضمعت مغيرة 

يقول غير مرة: اأهلك اأهل الكوفة اأبو اإ�ض��حاق واأعيم�ض��كم هذا. قال اإبراهيم: وكذلك 

.
(((

عندي من بعدهم اإذا كانوا على مراتبهم من مذموم المذهب و�ضدق الل�ضان«

تعقيب كالم الجوزجاني ونقده

فهو في الوقت الذي يعترف فيه ب�ض��دق ل�ض��ان هوؤالء يتوقف عن اأحاديثهم اإذا لم 

تتنا�ضب مع ما عليه �ضلف الم�ضلمين واأئمتهم. الأنه قد فر�ص اأولئك ال�ضلف المرجع في 

معرفة الدين، واالأعلم بقول ر�ضول اهلل0 وتاأويل حديثه. وال يريد بهم اإال من هم على 

خالف خط اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم( ممن تقدم عليهم، وجرى على ذلك.

ونتيجة لذلك البد اأن يكون هوؤالء النفر من رواة اأهل الكوفة مذمومي المذهب، واأن 

))) اأحوال الرجال : 78 ـ )8.
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يكونوا قد اأف�ضدوا حديث اأهل الكوفة، مع االعتراف لهم ب�ضدق الل�ضان.

وهل هناك اأطرف من اأن يكون اأهل �ض��دق الل�ض��ان قد اأف�ض��دوا باأحاديثهم حديث 

اأهل الكوفة؟! وما ع�ضت اأراك الدهر عجباً!!

ول��و اأن هوؤالء رجعوا اإلى اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( الذين اأذهب اهلل عنهم 

الرج�ص وطهرهم تطهيراً، وجعلهم هو � جل �ض��اأنه � ور�ضولهP مرجعاً لالأمة يع�ضمونها 

من ال�ض��الل والفرقة، لتبدلت الموازين، ولكان اأهل �ض��دق الل�ضان من المحدثين هم 

اأهل المذهب الحق، ولكانت اأحاديثهم هي الحق الذي يتبع، وبها �ض��لح حديث اأهل 

الكوفة. ولظهر اأنهم اأنقذوا اأهل الكوفة من ال�ضالل، ولم يهلكوهم. 

ونظي��ر ذلك ف��ي التخبط نتيجة ا�ض��طراب الموازين اأو فقدها ما ذك��ره الذهبي في 

ترجم��ة الحاكم الني�ض��ابوري، والتعقيب عل��ى حديث الطير، قال: »اأب��و نعيم الحداد: 

�ضمعت الح�ضن بن اأحمد ال�ض��مرقندي الحافظ، �ضمعت اأبا عبد الرحمن ال�ضاذياخي 

الحاك��م يقول: كنا في مجل�ص ال�ض��يد اأبي الح�ض��ن، ف�ض��ئل اأبو عب��د اهلل الحاكم عن 

حديث الطير، فقال: ال ي�ضح، ولو �ضح لما كان اأحد اأف�ضل من علي بعد النبي0. 

فه��ذه حكاية قوية، فما بال��ه اأخرج حديث الطير في )الم�ض��تدرك(؟ فكاأنه اختلف 

اجتهاده. 

وق��د جمعت طرق حدي��ث الطير في جزء، وطرق حديث: )م��ن كنت مواله( وهو 

: اإنه 
َّ

اأ�ضح، واأ�ضح منهما ما اأخرجه م�ضلم عن علي قال: »اإنه لعهد النبي االأمي0 اإلي

ه قوم ال  ال يحبك اإال موؤمن، وال يبغ�ض��ك اإال منافق«. وهذا اأ�ض��كل الثالثة ، فقد اأحبَّ

.
(((

خالق لهم، واأبغ�ضه بجهل قوم من النوا�ضب، فاهلل اأعلم«

ويج��د المتتبع كثي��راً من النظائر لذل��ك في كلمات الجمه��ور، نتيجة الخروج عن 

ال�ضوابط التي جعلها اهلل عزوجل ور�ضولهP لالأمة في التمييز بين الحق والباطل من 

اأجل اأن تع�ضمها من ال�ضالل وتهديها ال�ضبيل.

. والحمد هلل على هدايته لدينه، 
(((

ْجَمِعيَن}
َ
ـــُة اْلبَاِلَغُة َفَلْ� �َصاء لََهَداُكْم اأ {ُقْل َفِلّلِه اْلُحجَّ

))) �صير اأعالم النبالء 7): 69).

)2) �صورة االأنعام االآية: 49).
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والتوفيق لما دعا اإليه من �ضبيله. وله ال�ضكر اأبداً �ضرمداً.

وبذلك كله يظهر اأن جمهور ال�ض��نة ال ي�ضتغنون بما عندهم من االأحاديث عن اأهل 

البي��ت )�ض��لوات اهلل عليهم( وعن الرجوع لل�ض��يعة لمعرف��ة  مذهبهمR من اأجل 

التعرف على ال�ض��نة ال�ض��حيحة منهم )�ض��لوات اهلل عليهم(، واأن االأحاديث التي عند 

الجمهور عن النبيP ال تغنيهم في دينهم مع ما �ض��بق من المحن التي تعر�ضت لها 

ال�ضنة ال�ضريفة والواقع الذي هم فيه؟!.

عدم قول جمهور ال�شنة بع�شمة اأهل البيتR ال يبرر االإعرا�س

المبرر الثاني: الذي تذكره ال�ض��تغناء جمهور ال�ض��نة عن كتب ال�ضيعة هو عدم قول 

الجمهور بع�ضمة االأئمة )�ضلوات اهلل عليهم(. 

ونقول في جواب ذلك..

Rما �شبق �شاهد بع�شمة اأهل البيت

اأوًل: كي��ف ال يكونون مع�ض��ومين بعد ما ورد في حقهم من اأنهم م��ع الحق والقراآن، 

والحق والقراآن معهم. وبعد جعلهم مرجعاً للم�ض��لمين يهدونهم للحق، ويع�ضمونهم 

من ال�ض��الل، ويرفعون الخالف بينهم، وينفون عن الدين ال�ض��وائب والتحريف... 

اإلى غير ذلك مما �ض��بق ونحوه؟! اإذ ال اأقل من كونهم )�ضلوات اهلل عليهم( حينئٍذ 

مع�ض��ومين في التبليغ بالدين، فال يقولون بغير الحق منه. بل مقت�ض��ى اآية التطهير 

وغيرها كونهم مع�ض��ومين عن المع�ض��ية حتى في غير التبليغ. واإ�ضرار الجمهور مع 

ذلك على عدم ع�ضمتهم رد لتلك االأدلة وما جرى مجراها من دون مبرر.

وثانيًا: اأن ما ورد عن االأئمة )�ضلوات اهلل عليهم( اأمور ثالثة..

 اأحاديث االأئمةR الم�شندة ال تق�شر عن م�شانيد غيرهم

الأول: اأحادي��ث ع��ن النب��يP يرويها االإم��ام عن اأبيه ع��ن اآبائهR ع��ن اأمير 

الموؤمني��نQ ع��ن النبيP. ومن الظاهر اأنه ال ي�ض��ترط الع�ض��مة في الراوي 

باإجماع الم�ض��لمين. وعلى ذلك فعدم قول جمهور ال�ض��نة بع�ضمة االأئمة )�ضلوات 
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اهلل عليهم( ال يمنع م��ن اأخذهم برواياتهم، والتدين بها، كما اأخذوا بروايات غيرهم 

من غير المع�ضومين.

ب��ل اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( اأولى من غيرهم، لما ه��و المعلوم من كونهم

R القمة في الفقه والمعرفة والتقوى والورع وال�ض��دق، فال�ض��ند الذي يقت�ض��ر فيه 

عليهمR اأجل االأ�ضانيد واأثبتها.

من �شرح باأن اأ�شنادهمR لو قرئ على مجنون لبرئ

وق��د روي ع��ن اأحمد بن حنبل اأنه قال عن اإ�ض��ناد االإمام علي بن مو�ض��ى الر�ض��ا

Q عن اآبائه )�ض��لوات اهلل عليهم(: »لو قراأت هذا االإ�ض��ناد على مجنون لبرئ من 

.
(((

جنته«

وق��ال علي بن مهرويه: »قال اأب��و حاتم محمد بن اإدري�ص الرازي: قال اأبو ال�ض��لت 

.
(((

عبدال�ضالم بن �ضال�ح الهروي: لو قرئ هذا االإ�ضناد على  مجنون الأفاق«

وعن محمد بن عبد اهلل بن طاهر قال: »كنت واقفاً على راأ�ص اأبي، وعنده اأحمد بن 

حنبل، واإ�ض��حاق بن راهويه، واأبو ال�ضلت الهروي، فقال اأبي: ليحدث كل رجل منكم 

بحديث. فقال اأبو ال�ض��لت: حدثني علي بن مو�ضى الر�ضا � وكان واهلل ر�ضا كما �ضمي 

� ع��ن اأبيه مو�ض��ى بن جعفر، عن اأبي��ه جعفر بن محمد، عن اأبي��ه محمد بن علي، عن 

اأبيه علي بن الح�ضين، عن اأبيه الح�ضين بن علي، عن اأبيه عليM، قال: قال ر�ضول 

اهلل: االإيمان قول وعمل. فقال بع�ض��هم: ما هذا االإ�ض��ناد؟! فقال له اأبي: هذا �ض��عوط 

. وكذلك نقله اأبو نعيم عن بع�ص ال�ضلف من 
(((

المجانين، اإذا �ض��عط به المجنون برئ«

.
(((

المحدثين

وذكر ال�ضيخ ال�ضدوق محمد بن علي بن الح�ضين بن مو�ضى بن بابويهP حديث 

االإمام الر�ض��اQ ب�ض��نده عن اآبائه عن النبيP اأنه قال: »االإيمان اإقرار بالل�ض��ان، 

))) ال�صواعق المحرقة 2 : 595.

)2) التدوين في اأخبار قزوين 3 : 482.

)3) طبقات ال�صافعية الكبرى ) : 9)) ـ 20)، واللفظ له/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 205.

)4) حلية االأولياء 3 : 92) في ترجمة محمد بن علي الباقر.
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ومعرفة بالقلب، وعمل باالأركان«. 

ثم قال: »قال حمزة بن محمد العلويL: و�ضمعت عبد الرحمن بن اأبي حاتم 

يقول: و�ضمعت اأبي يقول وقد روى هذا الحديث عن اأبي ال�ضلت الهروي عبدال�ضالم 

ابن �ض��ال�ح، عن علي بن مو�ضى الر�ضاQ باإ�ضناده مثله، قال اأبو حاتم: لو قرئ هذا 

.
(((

االإ�ضناد على مجنون لبرئ«

 وع��ن عب��د الرحمن بن اأبي حاتم ه��ذا، قال: »كنت مع اأبي بال�ض��ام، فراأيت رجاًل 

م�ض��روعاً، فذكرت هذا االإ�ض��ناد، فقلت: اأجرب بهذا. فقراأت عليه هذا االإ�ض��ناد، فقام 

.
(((

»
ّ
الرجل، فنف�ص ثيابه، ومر

مرا�شيل االأئمةR بحكم م�شانيدهم

الثان��ي: اأحاديث عن النبيP ال ي�ض��رح االإمامQ ب�ض��نده فيه��ا. وهي في بدو 

النظر مر�ض��لة. لكنها في الحقيقة ترجع للم�ضانيد، لما هو المعلوم من حالهم من اأن 

 Rكل اإمام اإنما ياأخذ عن اأبيه، واإنما حذف ال�ض��ند لالخت�ض��ار. وقد ورد منهم

الت�ضريح بذلك. 

فف��ي حديث جاب��ر: »قلت الأبي جعف��رQ: اإذا حدثتني بحديث فاأ�ض��نده لي. 

 Qفقال: حدثني اأبي عن جدي عن ر�ض��ول اهلل )�ضلوات اهلل عليهم( عن جبرئيل

 .
(((

عن اهلل عزوجل. وكل ما اأحدثك بهذا االإ�ضناد«

وفي حديث ه�ض��ام بن �ض��الم وحماد بن عثمان وغيره، قالوا: »�ض��معنا اأبا عبد اهلل

Q يقول: حديثي حديث اأبي، وحديث اأبي حديث جدي، وحديث جدي حديث 

الح�ضين، وحديث الح�ضين حديث الح�ضن، وحديث الح�ضن حديث اأمير الموؤمنين، 

وحدي��ث اأمير الموؤمنين حديث ر�ض��ول اهللP، وحديث ر�ض��ول اهللP قول اهلل عز 

.
(((

وجل...« 

))) عيون اأخبار الر�صا 2 : 205.

)2) التدوين في اأخبار قزوين 3 : 482.

)3) بحار االأنوار 2 : 78).

)4) الكافي ) : 53/ بحار االأنوار 2 : 79).
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ومن الطريف ما عن �ض��الم بن اأبي حف�ضة قال: »لما هلك اأبو جعفر محمد بن علي 

الباقرL قلت الأ�ض��حابي: انتظروني حتى اأدخل على اأبي عبد اهلل جعفر بن محمد

L، فاأعزي��ه ب��ه. فدخلت عليه فعزيته. ثم قلت: اإنا هلل واإن��ا اإليه راجعون، ذهب واهلل 

من كان يقول: قال ر�ضول اهلل6 فال ي�ضاأل عمن بينه وبين ر�ضول اهلل. ال واهلل ال يرى 

مثله اأبداً. 

قال: ف�ض��كت اأبو عبد اهللQ �ض��اعة، ثم قال: قال اهلل تعالى: اإن من عبادي من 

يت�ضدق ب�ضق تمرة فاأربيها له كما يربي اأحدهم فلوه، حتى اأجعلها له مثل جبل اأحد. 

فخرج��ت اإلى اأ�ض��حابي، فقلت: ما راأي��ت اأعجب من هذا. كنا ن�ض��تعظم قول اأبي 

جعفر: قال ر�ض��ول اهلل6 بال وا�ضطة. فقال لي اأبو عبد اهللQ قال اهلل تعالى، بال 

.
(((

وا�ضطة« 

فتاوى اأئمة اأهل البيتR تقدم على فتاوى غيرهم

الثالث: فتاوى منهمR غير م�ض��ندة للنبيP. فمن يقول بع�ضمتهمR يجب 

عليه االأخذ بها، وترك غيرها، لعلمه بكونها من الدين الذي يجب العمل به، وببطالن 

ما خالفها.

ومن لم يقل بع�ض��متهمR فهم في حقه ك�ضائر المفتين، ولي�ضت الع�ضمة �ضرطاً 

في المفتي باإجماع الم�ض��لمين اأي�ضاً. ولذا عمل جمهور ال�ضنة بفتاوى اأئمة المذاهب، 

من دون اأن يقولوا بع�ضمتهم.

بل يترجح اأئمة اأهل البيتR حينئٍذ على غيرهم الأمور..

الأول: م��ا ا�ض��تفا�ص عنهمR م��ن اأنهمR ال يفتون براأيهم، ب��ل بما ورثوه من 

العلم عن ر�ض��ول اهللP، ففي حديث الف�ضيل عن اأبي جعفرQ: »قال: لو اأنا 

حدثنا براأينا �ض��للنا، كما �ض��ل من كان قبلنا. ولكنا حدثنا ببينة من ربنا، بّينها لنبيه

.
(((

Pفبينها لنا«

))) بحار االأنوار 47 : 337.

)2) بحار االأنوار 2 : 72).
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وف��ي حديث جابر: »قال اأبو جعفرQ: ل��و كنا نفتي النا�ص براأينا وهوانا لكنا من 

الهالكين. ولكنا نفتيهم باآثار من ر�ض��ول اهللP واأ�ض��ول علم عندنا نتوارثها كابراً عن 

.
(((

كابر، نكنزها كما يكنز هوؤالء ذهبهم وف�ضتهم«

وف��ي حديث اأبي الج��ارود عن اأبي جعفرQ قال: »اإن ر�ض��ول اهللP دعا علياً 

في المر�ص الذي توفي فيه، فقال: يا علي ادن مني، حتى اأ�ض��ر اإليك ما اأ�ض��ر اهلل اإلي، 

واءتمنك على ما اءتمنني اهلل عليه. ففعل ذلك ر�ضول اهللP بعليQ. وفعله علي

 Qوفعله الح�ضين ،Qبالح�ضين Qوفعله الح�ض��ن ،Qبالح�ضن Q

.
(((

باأبيQ، وفعله اأبيQ بي )�ضلوات اهلل عليهم اأجمعين«(

وفي حديث عنب�ض��ة، قال: »�ض��األ رجل اأبا عبد اهللQ عن م�ضالة، فاأجابه فيها. 

فقال الرجل: اإن كان كذا وكذا ما كان القول فيها؟ فقال له: مهما اأجبتك فيه ب�ض��يء 

 .
(((

فهو عن ر�ضول اهللP. ل�ضنا نقول براأينا من �ضيء«

والن�ض��و�ص ف��ي ذلك كثيرة ج��داً على اختالف األ�ض��نتها بنحو تزي��د على التواتر 

.
(((

االإجمالي

الثاني: احتمال ع�ض��متهمR � كما تقول ال�ضيعة � لعدم الدليل النافي لها، وغاية 

ما يدعى عدم و�ض��وح الدليل عليها عند الجمه��ور. بخالف غيرهم، حيث ال قائل 

بع�ضمتهم. بل من المعلوم � باالإجماع وال�ضرورة � عدم ع�ضمتهم.

الثالث: االأدلة التي تقدم اال�ض��تدالل بها لع�ض��متهمR. فاإنه ل��و فر�ص � جداًل � 

عدم داللتها على ع�ض��متهم، فال اأقل من اأنها تدل على لزوم الرجوع لهم، وترجيح 

اأحاديثه��م وفتاواهم على اأحاديث وفتاوى غيرهم. فهم اأولى من غيرهم بعلم الدين، 

وباالإمامة في الم�ضلمين.

يقول ابن حجر الهيثمي تعقيباً على حديث الثقلين: »وفي قوله0: ال تقدموهما، 

))( ، )2) بحار االأنوار 2 : 74).

)3) بحار االأنوار 2 : 73).

)4) الكافي ) : )22ـ  223 باب: فر�س طاعة االأئمة، والباب الذي بعده، والباب الذي بعده، وباب اأن االأئمةR ورثة العلم يرث بع�صهم بع�صًا 

العلم، والباب الذي بعده، والباب الذي بعده/ وغيرها/ وبحار االأنوار 2 : 72) ـ 79).
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فتهلكوا. وال تق�ضروا عنهما، فتهلكوا، وال تعلموهم، فاإنهم اأعلم منكم. دليل على اأن من 

.
(((

تاأهل منهم للمراتب العلية، والوظائف الدينية، كان مقدماً على غيره...«

وهو المنا�ض��ب لم��ا روي عنهم)�ض��لوات اهلل عليهم(، ففي خطبة الأمي��ر الموؤمنين

Q: »اأين الذين زعموا اأنهم الرا�ض��خون في العلم دونن��ا، كذباً وبغياً علينا، اأن رفعنا 

اهلل وو�ض��عهم، واأعطانا وحرمهم، واأدخلنا واأخرجهم، بنا ي�ض��تعطى الهدى، وي�ض��تجلى 

العمى. اإن االأئمة من قري�ص، غر�ض��وا في هذا البطن من ها�ض��م ال ت�ضل�ح على �ضواهم، 

.
(((

وال ت�ضل�ح الوالة من غيرهم«

وفي حديث زرارة، قال: »كنت عند اأبي جعفرQ فقال له رجل من اأهل الكوفة 

ي�ض��األه عن قول اأمير الموؤمنينQ: �ض��لوني عما �ض��ئتم فال ت�ض��األوني عن �ضيء اإال 

اأنباأتكم به. 

قال: اإنه لي�ص اأحد عنده علم �ضيء اإال خرج من عند اأمير الموؤمنينQ فليذهب 

 .
(((

النا�ص حيث �ضاوؤوا، فواهلل لي�ص االأمر اإال من ههنا. واأ�ضار بيده اإلى بيته«

وفي حديث اأبي ب�ض��ير: »�ض��األت اأبا جعفرQ عن �ضهادة ولد الزنا تجوز؟ فقال: 

ال. قلت: اإن الحكم بن عتيبة يزعم اأنها تجوز. 

ــُه لَِذْكٌر لََّك َوِلَقْ�ِمَك} ، فليذهب  فق��ال: اللهم ال تغفر ذنبه، ما قال اهلل للحكم: {اإِنَـّ

الحك��م يمين��اً و�ض��مااًل فو اهلل ال يوؤخ��ذ العلم اإال م��ن اأهل بيت ن��زل عليهم جبرئيل

.
(((

»Q

قا 
ّ
وف��ي حديث اأبي مريم: »قال اأبو جعفر ل�ض��لمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: �ض��ر

.
(((

با فال تجدان علماً �ضحيحاً اإال �ضيئاً خرج من عندنا اأهل البيت«
ّ
وغر

وبالجملة: عدم القول بع�ضمتهمR ال يقت�ضي االإعرا�ص عنهم لغيرهم، بعد عدم 

القول بع�ضمة غيرهم اأي�ضاً. بل غاية ما يقت�ضي التخيير بينهمR وبين غيرهم، اأو 

))) ال�صواعق المحرقة 2 : 654 تتمة: باب و�صية النبي.

)2) نهج البالغة 2 : 27.

)3( ، )4( ، )5( الكافي ) : 399 ، 400.
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ترجيحهم على غيرهم، لما �ضبق.

وال يف�ض��ر اإعرا�ص جمهور ال�ض��نة عن اأئمة اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( � مع 

ذلك � اإال بتفاعل الجمهور مع النوا�ضب، و�ضعورهم بمباينة اأئمة اأهل البيتR لهم 

في الفقه والعقائد، بنحو يقت�ض��ي مجافاتهم لهم، كما �ضبق ذكر ال�ضواهد لذلك في غير 

مو�ضع مما تقدم.

هذا ما ت�ضنى لنا في الجواب عن �ضوؤالك. ونرجو اأن يكون وافياً بالمطلوب، وباإي�ضاح 

الحقيقة التي تريد التعرف عليها.

ون�ض��األ اهلل �ضبحانه وتعالى بمنه وف�ض��له اأن يمدنا بالتوفيق والت�ضديد، ويع�ضمنا من 

الخط��ل والزلل، في القول والعمل. اإنه اأرحم الراحمين، وولي الموؤمنين، {َوَما تَْ�ِفيِقي 

. وهو ح�ضبنا ونعم الوكيل.
(((

ِنيُب}
ُ
ْلُت َواإِلَْيِه اأ اإِالَّ ِباهلِل َعَلْيِه تََ�كَّ

))) �صورة هود االآية: 88.
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r ���ص9:    خبر االآح�د ال يعمل به في اأ�ش��ول الدين عند ال�ش��يعة،    

وهم ال يرون اأن ت�ش��خي�ص االأئمة ث�بت ب�لتواتر، ف�إن ك�ن 

ت�ش��خي�ص االإم���م يثبت بخبر االآح�د، ف��ا يجب العمل به 

من حيث اتب�ع االإم�م الم�شخ�ص.

)عي�شى ربيح اأمين(

عم�ن � االأردن

 7 / 12 / 2000م

ج: قبل الجواب عن �ضوؤالك ينبغي التنبيه اإلى اأمرين:

وجوب معرفة االإمام والعلم به ال يـخت�س بال�شيعة

الأول: اأن ه��ذه الم�ض��األة ال تخ���ص ال�ض��يعة، بل تج��ري في حق الجمه��ور وجميع 

الم�ض��لمين. لما هو المت�ضالم عليه عندهم � واأ�ضرنا الأدلته في جواب ال�ضوؤال الرابع 

من االأ�ضئلة ال�ضابقة � من وجوب معرفة االإمام، والت�ضليم له، وبيعته وطاعته، واأن من 

ترك ذلك فميتته ميتة جاهلية. 

وقد تقدم في اآخر جواب ال�ضوؤال ال�ضابق قولهP: »اأال واإن اأئمتكم وفدكم اإلى اهلل 

تعالى، فانظروا من توفدون«.

حيث يتعين حينئٍذ معرفة �ض��خ�ص االإمام بوجه قطعي، وذلك ال يكون اإال بالبحث 

عن االأدلة، والنظر فيها بوجه مو�ض��وعي من�ضف، بعيد عن الت�ضامح والت�ضبث بالظنون 

واالأدلة الواهية، مع تجنب اللجاجة والتكلف في رد االأدلة الوا�ضحة.

الالزم الموازنة بين اأدلة ال�شيعة واأدلة غيرهم

وعل��ى ذلك فلينظر من يريد الخروج عن هذه الم�ض��وؤولية  الكب��رى � لتكون ميتته 

ميتة اإ�ض��الم، ال جاهلية � اإلى ما يقيمه ال�ضيعة من االأدلة والحجج على تعيين اأ�ضخا�ص 
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االأئمة)�ض��لوات اهلل عليه��م(، واإلى ما يقيم��ه غيرهم على تعيين اأئمته��م، ويقارن بين 

الحجتين، بعد اأن ي�ض��ع اأمام عينيه اأن اهلل تعالى هو الرقيب عليه في حكمه، ثم يحكم 

وجدان��ه في تعيين ما هو االأقوى منهما، فيلتزم به، ويعمل عليه، ليكون معذوراً عند اهلل 

عزوجل يوم يعر�ص عليه ويوقف بين يديه، وي�ضاأله عن الدين الذي افتر�ضه عليه، وعن 

اأئمته الذين ائتم بهم، واأخذ منهم ذلك الدين.

ال يفتر�س في المقام التقيد بطرق الجمهور

الثان��ي: اأن��ه ال يفتر�ص في المق��ام التقيد بطرق جمهور ال�ض��نة ورواياته��م ومبانيهم 

وقناعاتهم، لو كانت لهم في ذلك مح�ض��لة م�ضبوطة. فاإن ذلك قد يتجه حين يحتج 

ال�ض��يعة على بطالن مذهب الجمهور في االإمامة، وما يقولون به من �ضرعية الخالفة 

باال�ض��تيالء على ال�ضلطة، من دون ن�ص من اهلل تعالى، وتبليغ من النبيP. حيث 

ال يح�ضن من ال�ضيعة اأن يحتجوا على الجمهور بما يخت�ضون هم بروايته من دون اأن 

يدعم بحجج قاطعة تلزم الجمهور بالت�ضليم به.

اأم��ا بع��د تجاوز ذلك، والدخ��ول في مرحلة الحق��ة، وهي تعيين اأ�ض��خا�ص االأئمة 

)�ض��لوات اهلل عليهم( � بعد الفراغ عن اأن االإمامة بن�ص من اهلل تعالى، واأنها من اأ�ضول 

الدي��ن التي يج��ب فيها العلم، وال يكتف��ى فيها باأخبار االآحاد � فاالأمر يخ�ص ال�ض��يعة 

اأنف�ض��هم، وعليهم اأن يعتمدوا فيما يذهبون اإليه على ما يوجب العلم لهم من اأي طريق 

كان، لتتم لهم معرفة االإمام ويخرجوا عن ميتة الجاهلية اإلى ميتة االإ�ضالم.

واإذا كان الجمهور ال يريدون اأن يعتدوا باأخبار ال�ض��يعة، ويطعنونهم بال�ضالل، وباأنهم 

قد لفقوا اأخبارهم دعماً ل�ضاللهم، ويتجاهلون القرائن التي تدعم تلك االأخبار، وتوجب 

القطع ب�ض��حة م�ضامينها. فال�ض��يعة يعرفون من اأنف�ضهم اأنهم على الحق، ومع الن�ضو�ص 

المثبتة لحق اأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم(، واأن همهم الواقع، واأنهم بحقهم ال�ضريح 

ف��ي غنى عن الكذب واالفتراء. واأن لهم م��ن القرائن العقلية والنقلية التي تدعم تلك 

االأخبار ما يجعل دعوتهم من الحق الوا�ضح الذي ال ريب فيه.

فموقف ال�ضيعة مع الجمهور نظير موقف الم�ضلمين عموماً مع اأهل االأديان االأخرى، 
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فحينما يكونون ب�ض��دد اإثبات اأ�ض��ل دين االإ�ضالم، و�ضدق نبوة نبيهP، البد لهم من 

اأن يحتج��وا بما يك��ون حجة على اأهل تلك االأدي��ان، ويكون دلياًل قاطع��اً عليهم. وال 

يكفيهم االحتجاج بما يكون حجة عند الم�ضلمين وحدهم.

اأم��ا اإذا تجاوزوا ذلك واأثبتوا �ض��حة دين االإ�ض��الم، و�ض��دق نبيهP، ف��اإذا اأرادوا 

االحتجاج على ما يتفرع على االإ�ض��الم � كاالإمامة وتفا�ض��يل المعاد � فاإنه يكفيهم اأن 

يحتجوا بما هو حجة عند الم�ض��لمين بعد الفراغ عن �ض��دق االإ�ض��الم، وال يلزمهم اأن 

يحتجوا بما هو حجة على اأهل االأديان االأخرى، الأن ذلك ال يخ�ص اأهل تلك االأديان، 

بل يخ�ص الم�ضلمين اأنف�ضهم.

ب��ل اإذا اآمن بع�ص اأهل تلك االأديان باالإ�ض��الم، و�ض��دقوا بحجت��ه، فالالزم عليهم 

الرجوع فيما يتفرع عليه اإلى ما هو حجة بح�ضب المقايي�ص االإ�ضالمية التي يتعين على 

الموؤمنين باالإ�ضالم الجري عليها.

وكذل��ك الحال في المق��ام، فاإنه اإذا اآمن بع���ص الجمهور بما عليه ال�ض��يعة من اأن 

االإمامة حق الأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم(، تبعاً للن�ص الوارد فيهم، فاإنه يلزم عليه 

الرج��وع في تعيي��ن االأئمة منهمR ومعرفة اأ�ضخا�ض��هم اإلى ما هو حجة بمقت�ض��ى 

موازين االحتجاج العقالئية المنا�ضبة لمرجعية اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم( لالأمة، 

ولحقهم في االإمامة عليهم.

ولي�ص معنى ذلك اأنه ال توجد ن�ض��و�ص من روايات الجمهور تدعم مذهب ال�ض��يعة 

في تعيين االأئمة )�ضلوات اهلل عليهم(، بل هي موجودة فعاًل، واإن لم تكن بحيث تكفي 

وحدها في اإثبات ذلك.

اإذا عرفت هذا، فحيث كانت االإمامة عند ال�ضيعة من اأ�ضول الدين االعتقادية � التي 

تتوق��ف النجاة عل��ى معرفتها، وتترتب الهلكة بجهلها � فالالزم معرفة االإمام ب�ضخ�ض��ه، 

والعلم باإمامته. ومقت�ض��ى ذلك اأن اهلل تعالى ق��د اأقام الدليل القاطع على اإمامة االإمام، 

بحيث يح�ضل ب�ضببه العلم باإمامته اإذ ال معنى الأن يلزم تعالى النا�ص بالمعرفة، واليهيئ 

اأ�ضبابها. 
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وبعد ذلك نقول:

تحديد المراد بالخبر المتواتر

اإن كان المراد بالخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة يعلم ب�ضدقهم وعدم اجتماعهم 

على الكذب، ب�ض��بب كثرتهم، عن جماعة كذلك، وهكذا في جميع طبقات ال�ض��ند � 

باأن يرويه مثاًل ع�ضرون عن ع�ضرين عن ع�ضرين، وهكذا � فهذا � كما تقول � غير حا�ضل 

في ت�ضخي�ص اآحاد االأئمة )�ضلوات اهلل عليهم(.

لك��ن العل��م ال يتوق��ف على ذلك. ب��ل ال يوجد هذا ف��ي غالب االأم��ور المعلومة 

بال�ض��رورة م��ن الدين اأو التاريخ، بما في ذلك الق�ض��ايا التي ال ن���ص فيها، واإنما ثبتت 

.Pباإجماع الم�ضلمين بجميع مذاهبهم وفرقهم، بحيث يعلم باأخذهم لها من النبي

واإن كان المراد بالخبر المتواتر هو النقل الموجب للعلم واليقين، ولو من جهة تعا�ضد 

االأخبار، واحتفافها بالقرائن والموؤيدات، فهو حا�ضل في المقام في حق اأ�ضخا�ص االأئمة 

)�ضلوات اهلل عليهم(. بل قد ح�ضل ما يزيد عليه بمراتب.

وتو�سيح ذلك: اأن الن�ضو�ص الواردة في االإمامة على طوائف..

الن�شو�س الواردة في حق اأمير الموؤمنينQ ب�شخ�شه

الطائف��ة الأولى: ما ورد في حق اأمير الموؤمنين)�ض��لوات اهلل علي��ه( فقط. وال يهمنا 

اإطالة الكالم في هذه الطائفة، الأنهQ المتيقن هنا بعد فر�ص الكالم مع ال�ضيعة، 

وهوQ اأول اأئمتهم.

واإنما اأ�ضرنا اإليها من اأجل ا�ضتيفاء طوائف االأدلة الواردة في المقام.

وال يفرق في هذا بين ما دل على اإمامته ورئا�ض��ته وواليته ووجوب طاعته � كحديث 

الغدير وغيره � وما دل على مرجعيته لالأمة في دينها، مثل ما ت�ضمن اأنهQ مع الحق 

والق��راآن، واأنهما معه، واأنهQ اله��ادي لالأمة المبين لها ما تختل��ف فيه... اإلى غير 

ذلك. 

وكال الق�ض��مين كثير جداً. وقد تقدم بع�ص منه في اأجوبة االأ�ضئلة الرابع وال�ضاد�ص 



131 في رحاب العقيدة / ج   3

والثامن. وال ي�ضعنا ا�ضتق�ضاء الكالم فيهما. بل يوكل اإلى ما ذكره علماوؤنا )ر�ضوان اهلل 

تعالى عليهم(، وف�ضلوا الكالم فيه في كتبهم المذهبية.

وهذه الطائفة بمجموعها تقت�ضي حجية الن�ص ال�ضادر منهQ على اإمامته، وعلى 

ثب��وت االإمامة في اأه��ل البيت عموماً، اأو ثبوته��ا فيمن بعده من ذريت��ه اإجمااًل، اأو مع 

تعيينهم تف�ضياًل.

ما ورد في حق اأهل البيتR عمومًا

الطائفة الثانية: ما ت�ض��من ثبوت االإمامة في اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( عموماً 

ولزوم التم�ض��ك بهم ووج��وب طاعتهم، وما ت�ض��من جعلهمR مرجع��اً لالأمة، 

يع�ض��مهم من ال�ض��الل والهلكة، ويهديهم اإلى الر�ض��اد، ويرفع عنهم الخالف. وقد 

تقدم جملة من ذلك في جوابي ال�ضوؤال الرابع والثامن.

 وهذا الق�ضم واإن لم ي�ضرح فيه باأ�ضماء من هو المرجع من اأهل البيت )�ضلوات اهلل 

عليهم(، اإال اأن اأمير الموؤمنينQ متيقن من هذا الق�ضم اأي�ضاً، الأنه �ضيد اأهل البيت 

بع��د النبيP، و�ض��يد عترته، كما تق��دم عند الكالم في داللة حدي��ث الثقلين على 

اإمامتهQ في جواب ال�ضوؤال ال�ضاد�ص من االأ�ضئلة ال�ضابقة. 

والأن م��ن جملة الموارد التي تعر���ص فيها النبيP لمرجعية الثقلين واقعة الغدير 

التي هي ن�ص فيه )�ضلوات اهلل عليه(.

نعم، ال ريب في عدم اخت�ض��ا�ص هذه الطائفة به )�ضلوات اهلل عليه(، الأنه واحد من 

اأهل البيت، فال معنى الخت�ضا�ضها به.

ومن ثم كان ولداه الح�ض��ن والح�ضين )�ض��لوات اهلل عليهما(، داخلين في المتيقن 

من هذه الطائفة اأي�ضاً، الأنهما الموجودان من اأهل البيت في ع�ضر النبيP، الجاريان 

مجرى اأمير الموؤمنينQ، وال يحتمل اإرادة غيرهما، دونهما.

ب��ل حي��ث كانت هذه الطائف��ة واردة لرفع اخت��الف االأمة باأجمعه��ا، وهدايتها من 

ال�ض��الل، فهي تقت�ضي مرجعية اأهل البيت في جميع االأزمنة ما دام لهذه االأمة وجود، 

تتعر�ص معه للخالف وال�ض��الل. وذلك اإنما يك��ون بوجود المرجع لها من اأهل البيت



في رحاب العقيدة / ج   1323

R ووجوب طاعتها له بعد الح�ض��نين )�ضلوات اهلل عليهما(، مهما تعاقبت الع�ضور، 

كما اأ�ضرنا اإليه في اأواخر جواب ال�ضوؤال الثامن عند التعر�ص لوجوب الرجوع في الدين  

.Rالأهل البيت

ب��ل هو الم�ض��رح به في قولهP: »اإن في كل خلف م��ن اأمتي عداًل من اأهل بيتي 

ينف��ي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاأويل الجاهلين. واإن اأئمتكم 

. وذيله كال�ضريح 
(((

قادتكم اإلى اهلل عزوجل، فانظروا بمن تقتدون في دينكم و�ضالتكم« 

ف��ي اأن اأولئك العدول من اأهل البيت هم االأئم��ة، الذين يجب االئتمام بهم وطاعتهم 

على االأمة.

وبالجمل��ة: المتيق��ن م��ن هذه الطائف��ة هو االإم��ام اأمي��ر الموؤمنين وولداه الح�ض��ن 

والح�ض��ين )�ضلوات اهلل عليهم( باأ�ضخا�ض��هم، وهي ت�ضير لبقية االأئمة )�ضلوات اهلل 

عليهم( اإجمااًل من دون تحديد عددهم، وال اأ�ضخا�ضهم. بل البد من تعيين عددهم 

واأ�ضخا�ضهم من اأدلة اأخر.

ما ت�شمن اإمامة اأمير الموؤمنينQ واأحد ع�شر من ولده

الطائفة الثالثة: ما ت�ض��من اأن االأئمة اثنا ع�ض��ر، وهم اأمير الموؤمنين واأحد ع�ض��ر من 

ولده )�ضلوات اهلل عليهم اأجمعين( من دون تعيين الأ�ضمائهم، اأو مع الت�ضريح با�ضم 

الح�ضن والح�ضين)�ضلوات اهلل عليهما(.

ما ت�شمن اأن االأئمة اثنا ع�شر تدل على انح�شار االإمامة فيهم

 ،Pوذلك اأنه اتفقت اأحاديث ال�ض��يعة والجمهور في تعيين عدد االأئمة بعد النبي

واأنهم اثنا ع�ض��ر. واأحاديث ال�ضيعة �ضريحة في ح�ض��رهم باثني ع�ضر، واأنهم ال يزيدون 

وال ينق�ضون عن ذلك.

واأما اأحاديث جمهور ال�ض��نة المت�ض��منة للعدد المذكور فهي ظاهرة في ذلك اأي�ضاً، 

))) كمال الدين وتمام النعمة : )22، واللفظ له/ قرب االإ�ص���ناد : 77/ الكافي ) : 32/ مقت�ص���ب االأثر : 6)/ الف�ص���ول المختارة : 325/ وقد 

تقدمت م�صادر الجمهور في جواب ال�صوؤال الثامن في )اأدلة مرجعية اأهل البيتR لالأمة( �س: 6)).
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الأنه��ا واردة في بيان عدد االأئمة، ال في مجرد وجود هذا العدد في �ض��من االأئمة، واإن 

كانوا هم اأكثر من ذلك. اإذ ال فائدة في بيان وجود هذا العدد من االأئمة اإذا كان االأئمة 

اأكثر من ذلك. خ�ضو�ضاً ما اأطلق فيه ذكر عدد االأئمة من دون و�ضف لهم ب�ضيء، اأو مع 

و�ضفهم باأنهم من قري�ص.

نع��م، ل��و كان التعبير هك��ذا: يكون في االأئم��ة اأو في الخلفاء بعدي اثنا ع�ض��ر من 

قري�ص، مثاًل، لما كان ظاهراً في االنح�ض��ار. لكن ل�ض��ان تلك االأحاديث لي�ص كذلك. 

ويقوى الظهور في االنح�ضار باثني ع�ضر في جملة من تلك االأحاديث..

منها: حديث عبد اهلل بن م�ض��عود عن النبيP: »قال: يكون بعدي من الخلفاء عدة 

. بناء على ما هو المعلوم من اأن نقباء مو�ضى اثنا ع�ضر. فاإنه كال�ضريح 
(((

نقباء مو�ضى« 

في التطابق بين خلفاء النبيP ونقباء مو�ضىQ المذكورين.

ومنها: حديث جابر بن �ضمرة: »دخلت مع اأبي على النبي0 ف�ضمعته يقول: اإن هذا 

االأمر ال ينق�ض��ي حتى يم�ض��ي فيهم اثنا ع�ض��ر خليفة. قال: ثم تكلم بكالم خفي 

 .
(((

. قال: فقلت الأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قري�ص« 
ّ

علي

وه��و كال�ض��ريح في اأن الخلفاء الذين يتعاقبون على هذا الدي��ن ما دام قائماً هم اثنا 

ع�ضر. وقريب منه اأحاديث اأخر كثيرة.

ومنها: حديث ابن �ضمرة العدوي قال:»�ضمعت ر�ضول اهلل0 يقول: اليزال الدين قائماً 

.
(((

حتى يكون اثنا ع�ضر خليفة من قري�ص. ثم يخرج كذابون بين يدي ال�ضاعة...«

حيث ت�ض��من اإ�ض��غال الخلفاء االثني ع�ض��ر للمدة الزمنية لظهور الدين، واأن ظهور 

الكذابين بعدهم من اأ�ضراط ال�ضاعة.

ونظيره حديثه االآخر عنه P اأنه قال: »ال تزال هذه االأمة م�ضتقيم اأمرها ظاهرة على 

))) كن���ز العم���ال 2) : 33 حدي���ث:33859، واللفظ ل���ه، 6 : 89 حديث:)497)/ الفتن لنعيم بن حماد ): 95 ف���ي عدة ما يذكر من الخلفاء بعد 

ر�ص���ول اهلل0 ف���ي ه���ذه االأمة/ البداي���ة والنهاية 6 : 248 االإخبار عن االأئمة االثني ع�ص���ر الذين كلهم من قري�س/ الجامع ال�ص���غير ) : 

.350

)2) �صحيح م�صلم 3 : 452) كتاب االإمارة: باب النا�س تبع لقري�س والخالفة في قري�س.

)3) م�صند اأبي عوانة 4 : 373 مبتداأ كتاب االأمراء: بيان عدد الخلفاء بعد ر�صول اهلل0 الذين ين�صرون على من خالفهم ويعز اهلل بهم الدين 

واأنهم كلهم من قري�س والدليل على اإبطال قول الخوارج، واللفظ له/ م�ص���ند اأحمد 5 : 86،87 في حديث جابر بن �ص���مرةL/ المعجم 

الكبير 2: 99) فيما رواه عامر بن �صعد بن اأبي وقا�س عن جابر بن �صمرة.
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عدوها حتى يم�ض��ي منهم اثنا ع�ض��ر خليفة، كلهم من قري�ص. فلما رجع اإلى منزله اأتته 

.
(((

قري�ص، قالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج« 

ومنها: حديث �ضمرة: »�ضمعت ر�ضول اهلل0 يقول: يكون بعدي اثنا ع�ضر خليفة، 

كله��م م��ن قري�ص. فلما رجع اإلى منزله اأتته قري�ص، قالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون 

 .
(((

الهرج«

لظهور �ض��وؤال قري�ص في اأنهم فهموا الح�ض��ر، وكون الحديث م�ضيرا اإلى فترة زمنية 

تنا�ضب اأمد خالفة االثني ع�ضر، فاأرادوا اأن يعرفوا حال الدنيا بعد تلك الفترة.

وحدي��ث اأن�ص: »لن ي��زال هذا الدين قائماً اإلى اثني ع�ض��ر من قري���ص فاإذا هلكوا 

.
(((

ماجت االأر�ص باأهلها«

واأظهر منها في ذلك حديث اأبي الطفيل عن عبد اهلل بن عمرو قال: »قال ر�ضول اهلل0 

.
(((

اإذا ملك اثنا ع�ضر من بنى كعب بن لوؤي كان النقف والنقاف اإلى يوم القيامة«

واأ�ضرح من الكل حديث م�ضروق، قال: »كنا جلو�ضاً ليلة عند عبد اهلل يقرئنا القراآن، 

ف�ضاأله رجل فقال: يا اأبا عبد الرحمن، هل �ضاألتم ر�ضول اهلل0 كم يملك هذه االأمة من 

خليفة. فقال عبد اهلل ما �ض��األني عن هذا اأحد منذ قدمت العراق قبلك. قال: �ض��األناه، 

 .
(((

فقال: اثنا ع�ضر، عدة نقباء بني اإ�ضرائيل«

ف��اإن ال�ض��وؤال فيه عن عدد الخلفاء موجب ل�ض��راحة الجواب في ح�ض��رهم بالعدد 

المذكور، ال في مجرد وجود هذا العدد في �ضمنهم، مع كونهم اأكثر من ذلك.

وم��ن هنا كانت ه��ذه الطائفة بمجموعها دالة على انح�ض��ار الخلفاء واالأئمة باالثني 

))) المعجم الكبير 2 : 253 فيما رواه االأ�صود بن �صعيد الهمداني عن جابر بن �صمرة، واللفظ له/ المعجم االأو�صط 6 : 268/ تهذيب الكمال 3 

: 224 في ترجمة االأ�صود بن �صعيد الهمداني/ البداية والنهاية 6 : 249 االخبار عن االأئمة االثني ع�صر الذين كلهم من قري�س.

)2) �صحيح ابن حبان 5) : 43 باب اإخباره0 عما يكون في اأمته من الفتن والحوادث: ذكر خبر اأوهم من لم يحكم �صناعة الحديث اأن الخلفاء 

ال يكونون بعد الم�صطفى0 اإال اثني ع�صر، واللفظ له/ م�صند اأحمد 5 : 92 في حديث جابر بن �صمرةL/ م�صند ابن الجعد : 390.

)3) كنز العمال 2) : 34 حديث:)3386.

)4) تاريخ بغداد 6 : 263 في ترجمة اإ�ص���ماعيل بن ذواد/ المعجم االأو�ص���ط 4 : 55)/ فتح الباري 3) : 3)2/ تحفة االأحوذي 6 : 394/ ميزان 

االعتدال ) : 383 في ترجمة اإ�صماعيل بن ذوؤاد/ الكامل في �صعفاء الرجال 3 : 23) في ترجمة ذواد بن علبة الحارثي.

)5) الم�صتدرك على ال�صحيحين 4 : 546 كتاب الفتن والمالحم، واللفظ له/ م�صند اأحمد ) : 398 م�صند عبداهلل بن م�صعودL/ م�صند اأبي 

يعلى 8 : 444 ، 9 : 222 م�صند عبداهلل بن م�صعود/ المعجم الكبير 0) : 57) ومن م�صند عبداهلل بن م�صعودL/ فتح الباري 3) : 2)2 

مخت�صرًا/ تحفة االأحوذي 6 : 394/ تف�صير ابن كثير 2 : 33/ وغيرها من الم�صادر.
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ع�ض��ر. وذلك ال يتنا�ض��ب مع مذهب الجمهور في االإمامة، وال ينطبق اإال على مذهب 

االإمامية فيها. واإن حاول جماعة التخل�ص من ذلك والخروج بهذه الن�ضو�ص عن ظاهرها، 

.
(((

بل �ضريحها، وتاأويلها بتكلف وتمحل ياأباه ل�ضانها، كما يظهر للناظر في كلماتهم

ويوؤكد ما ذكرنا ما في بع�ص هذه الن�ضو�ص من اأن هوؤالء الخلفاء ال ي�ضرهم خذالن 

من خذلهم، وال عداوة النا�ص لهم. 

كحديث جابر بن �ضمرة: »�ضمعت ر�ضول اهلل0 وهو يخطب على المنبر، وهو يقول: 

 .
(((

اثنا ع�ضر قيماً من قري�ص الي�ضرهم عداوة من عاداهم...«

وحديثه االآخر: »كنت مع اأبي عند النبي0، فقال: يكون لهذه االأمة اثنا ع�ضر قيماً 

.
(((

ال ي�ضرهم من خذلهم...«

فاإن الخالفة اإذا كانت بال�ض��لطان القاهر � كما عليه الجمهور � اأ�ضر بالخليفة خذالن 

م��ن خذله، وعداوة من عاداه، الأنه ي�ض��عف �ض��لطانه بل قد يزيله، ويبط��ل اإمامته عند 

الجمهور. اأما اإذا كانت بالن�ص والجعل االإلهي � كما عليه االإمامية � فال ي�ض��ر بالخليفة 

ع��داوة م��ن عاداه، وال خ��ذالن من خذله، لع��دم تاأثيرهما على حقه. بل هما ي�ض��ران 

بالخاذل والمعادي، لتق�ضيرهما في اأداء وظيفتهما اإزاء االإمام الحق.

، وقول اأمير الموؤمنين )�ضلوات 
(((

لَّ اإَِذا اْهتََدْيتُْم} ن �صَ ُكم مَّ رُّ نظير قوله تعالى: {اَل يَ�صُ

.
(((

اهلل عليه(: »ال يزيدني كثرة النا�ص حولي عزة، وال تفرقهم عني وح�ضة«

وبالجمل��ة: ال ينبغي للمن�ض��ف االإ�ض��كال في داللة الن�ض��و�ص المذكورة على 

انح�ضار االأئمة باالثني ع�ضر، وعدم زيادتهم عليهم.

))) راجع كالم ابن حجر في فتح الباري 3) : ))2 ـ 5)2.

)2) مجمع الزوائد 5 : )9) كتاب الخالفة: باب الخلفاء االثني ع�صر، واللفظ له/ المعجم الكبير 2: 256 فيما رواه علي بن عمارة عن جابر بن 

�صمرة/ المحدث الفا�صل : 494/ فتح الباري 3): 2)2.

)3) المعجم االأو�ص���ط 3 : )20، واللفظ له/ المعجم الكبير 2 : 96) ما اأ�ص���ند جابر بن �ص���مرة: باب عامر ال�ص���عبي عن جابر بن �ص���مرة/ كنز 

العمال 2) : 33 حديث:33857.

)4) �صورة المائدة االآية: 05).

)5) نهج البالغة 3 : 62/ االإمامة وال�صيا�صة ) : )5 خروج علي من المدينة.
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. وفي بع�ضها »وكلهم 
(((

هذا، وقد ت�ضمنت جملة من هذه الن�ضو�ص اأنهم من قري�ص

 .
(((

يعمل بالهدى ودين الحق«

 من دون تحديد بعدد. 
(((

وت�ضمنت ن�ضو�ص اأخر اأن االأئمة من قري�ص

.
(((

كما ت�ضمنت جملة ثالثة من الن�ضو�ص وجود خلفاء را�ضدين مهديين

ومقت�ض��ى الجمع بين هذه الطوائف الثالث والطائفة االأولى هو اأن االأئمة والخلفاء 

اثنا ع�ض��ر من قري�ص، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، را�ض��دون مهديون، واأنه ال اأئمة 

غيرهم ممن يعترف �ضرعياً باإمامتهم. 

وبعد هذه المح�ض��لة البد من النظر في تعيينهم باأ�ضخا�ضهم من ن�ضو�ص واأدلة اأخر. 

وقد تقدم في اأوائل الجواب عن ال�ضوؤال الرابع اأنه يمتنع اقت�ضار النبيP في بيان من 

له حق االإمامة والخالفة على اأنها في قري�ص، بما لهذا العنوان من �ض��مولية و�ض��عة، بل 

البد من التحديد بوجه اأتم، بحيث يمنع من الت�ضاح والخالف. وهو ما ح�ضل فعاًل.

ما ت�شمن اأن االأئمة من بني ها�شم واأنهم علويون

. كما اأنه 
(((

فقد ورد في بع�ص طرق اأحاديث االأئمة االثني ع�ضر اأنهم من بني ها�ضم 

تقدم في جواب ال�ض��وؤال الثالث من هذه االأ�ض��ئلة عن اأمير الموؤمنينQ قوله: »اإن 

))) �ص���حيح البخ���اري 6 : 2640 كت���اب االأحكام: باب اال�ص���تخالف/ �ص���حيح م�ص���لم 3 : 452) ، 453) كتاب االإمارة: ب���اب النا�س تبع لقري�س 

والخالفة في قري�س/ الم�صتدرك على ال�صحيحين 3 كتاب معرفة ال�صحابة : 5)7 ذكر جابر بن �صمرة ال�صوائيL، : 6)7 ذكر اأبي جحيفة 

ال�صوائي L/ �صحيح ابن حبان 5): 43 باب اإخباره0 عما يكون في اأمته من الفتن والحوادث، 5): 44 ذكر خبر اأوهم من لم يحكم �صناعة 

الحديث اأن الخلفاء ال يكونون بعد الم�صطفى0 اإال اثني ع�صر، 5) : 45 ذكر البيان باأن الم�صطفى0 اأراد بقوله يكون بعدي اثنا ع�صر 

خليفة اأن االإ�ص���الم يكون عزيزًا في اأيامهم ال اأنه اأراد به نفي ما وراء هذا العدد من الخلفاء، ذكر و�ص���ف عزة االإ�ص���الم التي ذكرناها في 

اأيام االثني ع�صر/ م�صند اأبي عوانة 4 : 370، )37، 372 ، 373 مبتداأ كتاب االأمراء: بيان عدد الخلفاء بعد ر�صول اهلل0 الذين ين�صرون 

على من خالفهم ويعز اهلل بهم الدين واأنهم كلهم من قري�س والدليل على اإبطال قول الخوارج/ �صنن الترمذي 4 : )50 كتاب كتاب الفتن: 

باب ما جاء في الخلفاء/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.

)2) فتح الباري 3) : 3)2/ في�س القدير 2 : 459/ تاريخ بغداد 4 : 37 في ترجمة اأحمد اأمير الموؤمنين القادر باهلل.

)3) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال الرابع في 2 : 43).

)4) �ص���حيح ابن حبان ) : 79) باب االعت�ص���ام بال�ص���نة وما يتعلق بها نقاًل واأمرًا وزجرًا: ذكر و�صف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق 

عليها اأمة الم�ص���طفى0/ الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين ): 74)، 75)، 76) كتاب العلم، وقال بعد ذكر الحديث: »هذا حديث �صحيح 

لي�س له علة«/ �صنن الترمذي 5 : 44 كتاب العلم عن ر�صول اهلل0: باب ما جاء في االأخذ بال�صنة واجتناب البدع/ �صنن الدارمي ) : 57 

باب اتباع ال�صنة/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.

)5) ينابيع المودة 2 : 5)3، 3 : 290،292.
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.
(((

االأئمة من قري�ص قد غر�ضوا في هذا البطن من بني ها�ضم...« 

وقد ورد بذلك اأحاديث كثيرة رواها ال�ضيعة ال مجال ال�ضتق�ضائها. وهي بين ما �ضرح 

في��ه باأنه��م اأمير الموؤمنينQ واالأئمة من ولده، وما �ض��رح فيه باأنه��م اأمير الموؤمنين 

واأحد ع�ضر من ولده.

ما دل على ق�شر االإمامة على العلويين الفاطميين

والبد من حملها على خ�ضو�ص الفاطميين منهم:

اأوًل: للن�ض��و�ص الكثيرة الم�ضار اإليها اآنفاً، المت�ضمنة لتقديم اأهل  البيتR وعترة 

النبيP، ووجوب طاعتهم، والتم�ضك بهم، كحديث الثقلين وغيره. 

لو�ض��وح اأن اأهل البيت هم النبيP واأمير الموؤمنين وفاطمة والح�ض��ن والح�ضين 

، فال يكون االأئمة ومرجع 
(((

)�ض��لوات اهلل عليهم(. كما ت�ض��منت ذلك اأحاديث كثيرة

االأم��ة من اأهل البيت اإال من ذريتهم. لي�ض��دق اأهل البيت عليهم، ب�ض��بب انت�ض��ابهم 

لهم.

 .Rوثانيًا: للن�ضو�ص المت�ضمنة اأن االأحد ع�ضر اأو االثني ع�ضر من اأهل البيت

وثالثًا: للن�ض��و�ص المت�ض��منة اأن االأئمة م��ن ذرية النبيP وعترت��ه. وبذلك يخرج 

.Lوالح�ضن والح�ضين Pالعلويون الذين لي�ضوا من ذرية النبي

واالأحاديث المت�ض��منة للم�ضامين المذكورة م�ضتفي�ضة، وهي اأكثر من اأن نح�ضيها. 

.
(((

فلتطلب من موا�ضعها

وقد يدعي المدعي اأن الكثرة الكاثرة من هذه االأحاديث قد رويت من طريق االأئمة 

)�ض��لوات اهلل عليهم(، وال يمك��ن االحتجاج بقولهم على اإمامته��م، بل البد اأواًل من 

اإثبات اإمامتهم من غير طريقهم، ثم بعد ذلك يحتج بقولهم.

لكنه يندفع: باأنا ال نحتج على اإمامتهم )�ضلوات اهلل عليهم( بدعواهم االإمامة، بل 

))) نهج البالغة 2 : 27.

)2) تقدمت بع�س م�صادره في جواب ال�صوؤال ال�صاد�س من االأ�صئلة ال�صابقة.

)3) كمال الدين وتمام النعمة الباب:22، 23، 24 : ))2 ـ 286/ بحار االأنوار 23 : 04) ـ 54)،  و36: 92) ـ 373، وغيرهما.
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برواياته��م عن النبيP ما يثبت اإمامتهم، وال اإ�ض��كال في اأنهمR من اأوثق الرواة 

واأ�ضدقهم، اإن لم يكونوا اأوثقهم واأ�ضدقهم.

على اأن دعواهم االإمامة ال ي�ض��تهان بها بعد ت�ض��الم جمهور الم�ضلمين على علمهم 

وورعه��م واأمانتهم، مع ما هو المعلوم من اأن مرادهم باالإمامة هي االإمامة بتعيين من اهلل 

تعالى، واإبالغ من ر�ضولهP. وياأتي في اآخر هذا البحث ما ينفع في ذلك.

وعلى كل حال تغنينا رواياتهم )�ضلوات اهلل عليهم( في المقام.

Rما ورد من طرق الجمهور مما ينا�شب اإمامة اأهل البيت

وال�ضيما واأن الجمهور قد رووا بع�ص تلك الم�ضامين وما يرجع اإليها، وما ينا�ضبها.

1 � فقد �ض��بق في اأواخر ال�ضوؤال ال�ضابق قولهP: »في كل خلف من اأمتي عدول 

م��ن اأهل بيتي ينف��ون عن هذا الدين تحري��ف المبطلين، وانتح��ال المبطلين، وتاأويل 

.
(((

الجاهلين. اأال واإن اأئمتكم وفدكم اإلى اهلل، فانظروا من توفدون«

2 � وقول��هP: »النجوم اأمان الأه��ل االأر�ص من الغرق، واأهل بيتي اأمان الأمتي من 

. وقد تقدم اأن ذلك ال يكون اإال مع وجود مرجع منهم في جميع الع�ضور 
(((

االختالف«

يع�ضم من االختالف.

3 � وقول��هP : »م��ن اأحب اأن يحيى حياتي، ويموت ميتت��ي، ويدخل الجنة التي 

وعدني ربي، ق�ضباناً من ق�ضبانها غر�ضها بيده � وهي جنة الخلد � فليتول علياً وذريته من 

.
(((

بعده، فاإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب �ضاللة«

4 � م��ا رواه الموف��ق بن اأحمد ب�ض��نده عن االإم��ام الباقر عن اأبيه ع��ن جده االإمام 

الح�ض��ين )�ضلوات اهلل عليهم(: »قال: �ض��معت جديP يقول: من اأحب اأن يحيى 

حياتي، ويموت مماتي، ويدخل جنة عدن التي وعدني ربي، وغر�ص فيها ق�ض��يباً بيده، 

ونف��خ فيها من روحه، فلي��وال علياً وذريته الطاهرين اأئمة الهدى وم�ض��ابيح الدجى من 

))( ، )2) تقدمت م�صادرهما في جواب ال�صوؤال الثامن في �س:5)).

)3) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال الثامن في �س: 6)).
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.
(((

بعده، فاإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى اإلى باب الردى«

وقال ابن �ضهراآ�ضوب: »كاتبني اأبو الموؤيد المكي الخطيب بخوارزم بكتاب االأربعين 

باالإ�ض��ناد عن الح�ض��ين بن عليL، قال: �ضمعت النبي يقول: من اأحب...« وذكر 

.
(((

الحديث المذكور باألفاظ متقاربة

5 � وحديث جابر. قال: »قال: قال ر�ضول اهلل: اأنا �ضيد النبيين، وعلي �ضيد الو�ضيين، 

.
(((

واإن اأو�ضيائي بعدي اثنا ع�ضر. اأولهم علي، واآخرهم القائم المهدي«

ه اأن يحيى حياتي، ويموت 
ّ
6 � وحديث ابن عبا�ص قال: »قال ر�ضول اهلل0 من �ضر

ميتتي، وي�ض��كن جنة عدن غر�ض��ها رب��ي، فليوال علياً من بعدي، ولي��وال وليه، وليقتد 

باالأئم��ة من بعدي، فاإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهماً وعلماً. وويل للمكذبين 

.
(((

بف�ضلهم من اأمتي القاطعين فيهم �ضلتي، ال اأنالهم اهلل �ضفاعتي«

7 � وحديث��ه الثاني، قال: »قال ر�ض��ول اهللP: اإن خلفائي واأو�ض��يائي وحجج اهلل 

.
(((

على الخلق بعدي، االثنا ع�ضر، اأولهم علي، واآخرهم ولدي المهدي...«

8 � وحديث��ه الثالث، قال: »�ض��معت ر�ض��ول اهلل)���ص( يقول: اأنا وعلي والح�ض��ن 

.
(((

والح�ضين وت�ضعة من ولد الح�ضين مطهرون مع�ضومون«

9 � وحديثه الرابع: »قال ر�ضول اهللP: يا علي اأنا مدينة العلم، واأنت بابها. ولن 

اأنه يحبني ويبغ�ضك، الأنك مني  الباب. وكذب من زعم  اإال من قبل  توؤتى المدينة 

واأنا منك، لحمك من لحمي، ودمك من دمي، وروحك من روحي، و�ضريرتك من 

�ضريرتي، وعالنيتك من عالنيتي، واأنت اإمام اأمتي، وخليفتي عليها بعدي، �ضعد من 

لزمك،  من  وفاز  عاداك،  من  وخ�ضر  توالك،  من  وربح  ع�ضاك،  من  و�ضقي  اأطاعك، 

ركبها  من  نوح  �ضفينة  مثل  بعدي  ولدك  من  االأئمة  ومثل  مثلك  فارقك.  من  وهلك 

))) ينابيع المودة ) : 383.

)2) مناقب اآل اأبي طالب ) : 250/ ينابيع المودة ) : 382 / المناقب للخوارزمي: 75.

)3) ينابيع المودة 3 : )29.

)4) حلية االأولياء ) : 86 في ترجمة علي بن اأبي طالب، واللفظ له/ وذكر مع اخت�صار في التدوين في اأخبار قزوين 2 : 485.

)5) ينابيع المودة 3 : 295، ورواه عن فرائد ال�صمطين، واللفظ له، : 383.

)6) ينابيع المودة 2 : 6)3، 3 : )29.
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نجا، ومن تخلف عنها غرق. ومثلكم كمثل النجوم، كلما غاب نجم طلع نجم اإلى يوم 

.
(((

القيامة«

10 � وقولهP في خطبة له: »يا اأيها النا�ص اإن الف�ض��ل وال�ض��رف والمنزلة والوالية 

.
(((

لر�ضول اهلل وذريته، فال تذهبن بكم االأباطيل«

11 � وحديث �ضلمان الفار�ضيL عن النبيP، وفيه: »قال لعليQ: يا علي 

تخت��م باليمين تك��ن من المقربين، قال: يا ر�ض��ول اهلل، وما المقرب��ون؟ قال: جبرئيل 

وميكائي��ل. ق��ال: فبم اأتختم يا ر�ض��ول اهلل؟ ق��ال: بالعقيق االأحمر، فاإن��ه جبل اأقر هلل 

بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولك بالو�ض��ية، ولولدك باالإمامة، ولمحبيك بالجنة، ول�ض��يعة 

.
(((

ولدك بالفردو�ص«

12 � وحديث��ه االآخ��ر ق��ال: »دخلت على ر�ض��ول اهللP، واإذا الح�ض��ين بن علي 

على فخذه، وهو يقبل عينيه ويلثم فاه، ويقول: اأنت �ض��يد، ابن �ض��يد، اأخو �ض��يد. اأنت 

اإمام، ابن اإمام،اأخو اإمام،اأنت حجة،ابن حجة،اأخو حجة،واأنت اأبو حجج ت�ض��ع. تا�ضعهم 

.
(((

قائمهم«

13 � وقد تقدم في جواب ال�ض��وؤال الثامن حديث: »علي وذريته يختمون االأو�ضياء 

. وتقدم كالم الذهبي فيه، وتعقيبنا عليه.
(((

اإلى يوم الدين«

14 � وف��ي خطبة اأمي��ر الموؤمنينQ: »اأال اإن مث��ل اآل محمد1 كمثل نجوم 

.
(((

ال�ضماء، اإذا خوى نجم طلع نجم...«

15 � وفي حديثهQ الم�ض��هور مع كميل ب��ن زياد النخعي: »اللهم بلى لن تخلو 

االأر�ص من قائم هلل بحجة، لئال تبطل حجج اهلل وبيناته. اأولئك االأقلون عدداً، االأعظمون 

عن��د اهلل قدراً، به��م يدفع اهلل عن حججه حتى يوؤدوها اإلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب 

))) ينابيع المودة ) : 95، 390 ـ )39.

)2) ينابيع المودة 2 : 382، 465.

)3) المناقب للخوارزمي : 326.

)4) ينابيع المودة 3 : 394.

)5) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال الثامن �س: 57.

)6) نهج البالغة ) : 94)، واللفظ له/ ينابيع المودة ) : 95،391، 3 : 450.
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اأ�ضباههم، هجم بهم العلم على حقيقة االأمر. تلك اأبدان اأرواحها معلقة بالمحل االأعلى. 

.
(((

اأولئك خلفاء اهلل في بالده، والدعاة اإلى دينه...«

وهو يكاد يكون �ضريحاً في مذهب االإمامية في االإمامة من كونها بعهد من اهلل تعالى 

يبتني على حمل االإمام العلم عن اهلل تعالى، ثم يوؤديه ال�ض��ابق اإلى الالحق، بحيث ال 

يخلو منهم زمان.

16 � وياأتي اإن �ض��اء اهلل تعالى في بقية طوائف الن�ضو�ص بع�ص الن�ضو�ص الموجودة 

في بع�ص م�ضادر الجمهور.

وعلم اهلل تعالى كم �ض��اع على الجمهور اأو �ض��يعوا من تل��ك االأحاديث، لمنافاتها 

لمبانيه��م، بل الأ�ض���ص دعواهم. خ�ضو�ض��اً بع��د ما ه��و المعلوم م��ن مجافاتهم الأهل 

البيت)�ض��لوات اهلل عليهم(، و�ضدة موقفهم من ف�ضائلهم ومناقبهم، كما تقدم التعر�ص 

لبع�ص ذلك فيما �ضبق، خ�ضو�ضاً في جواب ال�ضوؤال الثامن.

Rشحة االحتجاج بما ورد عن اأمير الموؤمنين والح�شن والح�شين�

وبمالحظة ما �ض��بق يظهر �ضحة االحتجاج بما ورد عن اأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل 

، الأن اأمير الموؤمني��ن هو المتيقن من جميع ما ورد 
(((

علي��ه( في تعيين االأئمة من بعده

عن النبيP في اإمامة اأهل بيته.

بل يمك��ن االحتجاج بم��ا ورد عن االإمامين ال�ض��بطين اأبي محمد الح�ض��ن واأبي 

. الأنهما داخالن في المتيقن اأي�ض��اً. وياأتي 
(((

عبداهلل الح�ض��ين )�ض��لوات اهلل عليهما(

تمام الكالم في ذلك اإن �ضاء اهلل تعالى.

))) تذكرة الحفاظ ) : )) في ترجمة اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبL، واللفظ له/ حلية االأولياء ) : 80 في ترجمة علي بن اأبي طالب/ 

تهذي���ب الكم���ال 24 : )22 ف���ي ترجمة كميل ب���ن زياد بن نهيك/ نهج البالغ���ة 4 : 37ـ  38/ كنز العم���ال 0) : 263ـ  264 حديث:29390/ 

المناقب للخوارزمي: 366/ ينابيع المودة ) : 89، 3 : 454/ تاريخ دم�ص���ق 4) : 8) في ترجمة الح�ص���ين بن اأحمد بن �ص���لمة، 50 : 254 في 

ترجمة كميل بن زياد بن نهيك/ واأخرج بع�صه في �صفوة ال�صفوة ) : )33 في ترجمة اأبي الح�صن علي بن اأبي  طالبL: ذكر جمل من 

مناقبه L/تذكرة الخوا�س: )4).

)2) بحار االأنوار 36 : 373 ـ 383/ وغيره.

)3) بحار االأنوار 36 : 383 ـ 385/ وغيره.
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بقي في المقام اأمران: 

Rباإمامة االثني ع�شر من اأهل البيت Rب�شارة االأنبياء ال�شابقين

الأول: اأن في جملة من الن�ض��و�ص الدينية والتاريخية اأن كون االأئمة اثني ع�ض��ر من 

اأهل البيت اأمر قد ب�ض��رت به االأديان ال�ضابقة، على ل�ضان اأنبيائهاR، وفي كتبها 

 
ّ
و�ضحفها في تتمة ب�ضارتها بنبوة خاتم االأنبياءP. واأنه قد عرف ذلك علماوؤها، واأقر

به بع�ضهم.

ولنذكر اأحد هذه الن�ض��و�ص تيمناً، ففي غيبة النعماني: »ابن عقدة ومحمد بن همام 

وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد اهلل بن يون�ص، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن 

را�ض��د، عن اأبان بن اأبي عيا�ص، عن �ض��ليم بن قي�ص الهاللي، قال: لما اأقبلنا من �ضفين 

مع اأمير الموؤمنينQ نزل قريباً من دير ن�ضراني، اإذ خرج علينا �ضيخ من الدير جميل 

الوجه ح�ضن الهيئة وال�ضمت، معه كتاب، حتى اأتى اأمير الموؤمنينQ ف�ضلم عليه. ثم 

قال: اإني من ن�ضل اأحد حواري عي�ضى بن مريم، وكان اأف�ضل حواري عي�ضى االثني ع�ضر، 

واأحبهم اإليه واأبرهم عنده. واإن عي�ضى اأو�ضى اإليه، ودفع اإليه كتبه وعلمه وحكمته.

فل��م يزل اأهل هذا البيت على دينه، ومتم�ض��كين عليه، لم يكفروا، ولم يرتدوا، ولم 

يغيروا. وتلك الكتب عندي، اإمالء عي�ض��ى بن مريم، وخط اأبينا بيده، فيها كل �ض��يء 

يفعل النا�ص من بعده، اأو ا�ضم ملك ملك منهم. واأن اهلل يبعث رجاًل من العرب من ولد 

اإبراهيم خليل اهلل من اأر�ص يقال لها تهامة، من قرية يقال لها مكة، فقال: لها اثنا ع�ض��ر 

ا�ضماً، وذكر مبعثه ومولده، ومهاجرته، ومن يقاتله، ومن ين�ضره، ومن يعاديه، وما يعي�ص، 

وما يلقى اأمته بعده، اإلى اأن ينزل عي�ضى بن مريم من ال�ضماء.

وفي ذلك الكتاب ثالثة ع�ض��ر رجاًل من ولد اإ�ض��ماعيل بن اإبراهيم خليل اهلل، من 

خير خلق اهلل، واأحب من خلق اهلل اإليه. واهلل ولي لمن واالهم، وعدو لمن عاداهم. من 

اأطاعهم اهتدى، ومن ع�ض��اهم �ض��ل. طاعتهم هلل طاعة، ومع�ضيتهم هلل مع�ضية. مكتوبة 

اأ�ضماوؤهم واأن�ض��ابهم ونعوتهم، وكم يعي�ص كل رجل منهم، واحد بعد واحد، وكم رجل 

منهم ي�ضتتر بدينه، ويكتمه من قومه. ومن الذي يظهر منهم وينقاد له النا�ص، حتى ينزل 
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عي�ضى بن مريم، في�ضلي عي�ضى خلفه، ويقول: اإنكم الأئمة ال ينبغي الأحد اأن يتقدمكم، 

فيتقدم في�ضلي بالنا�ص، وعي�ضى خلفه.

اأولهم وخيرهم واأف�ضلهم � وله مثل اأجورهم واأجور من اأطاعهم واهتدى بهم � ر�ضول 

اهلل P ا�ضمه محمد، وعبداهلل، وي�ص، والفتاح، والخاتم، والحا�ضر، والعاقب، والماحي، 

والقائد، ونبي اهلل، و�ض��في اهلل، وجنب اهلل. واإنه يذكر اإذا ذكر، من اأكرم خلق اهلل على 

اهلل، واأحبه��م اإلى اهلل، لم يخلق اهلل ملكاً مكرماً، وال نبياً مر�ض��اًل، من اآدم فمن �ض��واه، 

خيراً عند اهلل، وال اأحب اإلى اهلل منه. يقعده يوم القيامة على عر�ضه، وي�ضفعه في كل من 

ي�ضفع فيه. با�ضمه �ضرح القلم في اللوح المحفوظ: محمد ر�ضول اهلل.

وب�ضاحب اللواء يوم الح�ضر االأكبر اأخيه وو�ضيه ووزيره وخليفته في اأمته واأحب من 

خلق اهلل اإليه بعده علي ابن عمه الأمه واأبيه، وولي كل موؤمن بعده.

ثم اأحد ع�ضر رجاًل من ولد محمد وولده، اأولهم ي�ضمى با�ضم ابني هارون �ضبراً و�ضبيراً، 

.
(((

وت�ضعة من ولد اأ�ضغرهما، واحد بعد واحد. اآخرهم الذي ي�ضلي عي�ضى خلفه...«

. وتاأتي االإ�ضارة اإلى ما ينا�ضبه اإن �ضاء اهلل 
(((

وهناك اأحاديث اأخر كثيرة ت�ضهد بذلك

تعالى.

ما ثبت في التوراة الرائجة حول ذلك

وقال الطبر�ض��ي عند التعر�ص لب�ضائر االأنبياء بالنبيP: »فلقد حدثني من اأثق به: 

قال مكتوب في خروج النبيP من ولد اإ�ض��ماعيل و�ضفته هذه االألفاظ: ال�ضموعيل 

�ضه�ضخوا هني بيراختما اأوثو هربيث اأتو هربتي واتو بماد ماد �ضينم اآ�ضور ن�ضيئم واأنا تيتو 

الكوي كادل. وتف�ضيره: اإ�ض��ماعيل قبلت �ضالته، وباركت فيه، واأنميته، وكثرت عدده 

بولد له، ا�ضمه محمد، يكون اثنين وت�ضعين في الح�ضاب. �ضاأخرج منه اثني ع�ضر اإماماً 

.
(((

ملكاً من ن�ضله. واأعطيه قوماً كثير العدد«

ويق��ول االأربلي: »وفي التوراة ما حكاه لي بع�ص اليه��ود، وراأيته اأنا في توراة معربة، 

))) الغيبة للنعماني : 74 ـ 75/ وعنه بحار االأنوار 36 : 0)2 ـ 2)2، واللفظ له.

)2) الكافي ) : 5)5 ـ 7)5، وبحار االأنوار 5) : 236 ـ 239، )24 ـ 247، و 36 : 2)2ـ3)2، 4)2، 225.

)3) اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 59.
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وقد نقله الرواة اأي�ض��اً: اإ�ض��ماعيل قبلت �ض��الته، وباركت في��ه، واأنميته، وكثرت عدده 

بمادماد )معناه: بمحمد( وعدد حروفه اثنان وت�ض��عون حرفاً. �ض��اأخرج اثني ع�ضر اإماماً 

مل��كاً من ن�ض��له، واأعطيه قوم��اً كثير العدد. واأول هذا الف�ض��ل بالعبري: ال �ض��موعيل 

.
(((

�ضمعيثوخو«

وحدثنا بع�ص من اأ�ض��لم من الم�ض��يحيين اأن عنده ن�ضخة مخطوطة من العهدين في 

حدود القرن الثامن الميالدي، تت�ض��من ما ذكره الطبر�ض��ي. ولم يت�ض��ن لنا حتى االآن 

االطالع عليها.

كما حدثنا اآخر ممن اأ�ضلم من الم�ضيحيين بنحو ذلك. بل باأعجب منه في اأمر النبي

P واأهل البيتR. وال نريد اأن نثبت حديثاً �ضفوياً غير م�ضجل.

وعلى كل حال فالموجود في كتاب العهد القديم المعرب المطبوع ال�ضايع االنت�ضار 

االآن ما يقرب من هذا الم�ضمون. اإال اأنه قد حذف منه ا�ضم النبيP. ففي االإ�ضحاح 

ال�ض��ابع ع�ضر من �ضفر التكوين: »واأما اإ�ضماعيل فقد �ضمعت لك فيه: وها اأنا ذا اأباركه، 

واأنميه، واأكثره جداً، واثني ع�ضر رئي�ضاً يلد. واأجعله اأمة كبيرة«.

وقريب منه ما حكاه المجل�ضيP عن التوراة العبرانية � ح�ضبما حدثه به جماعة من 

 .
(((

 � وما ياأتي من ابن كثير عن التوارة التي باأيدي اأهل الكتاب
(((

ثق��ات اأهل الكتاب

وكالهما متاأخر عن الطبر�ضي واالأربلي)قد�ص �ضرهما(.

ومقت�ضى ما �ضبق اأن يكون حذف ا�ضم النبيP تحريفاً قد طراأ حديثاً على الكتاب 

المذكور. وهو اأمر غير م�ض��تبعد من اأهل الكتاب. وق��د كثر في القراآن المجيد التنديد 

بهم، لكتمانهم ما اأنزل من البينات والهدى في الكتاب، وتحريفهم الكلم عن موا�ضعه، 

وافترائهم على اهلل تعالى ما لي�ص من الكتاب، ونحو ذلك.

وقد وقع منهم في ع�ضورنا القريبة ما ينا�ضب ذلك، مما اأدى اإلى تبرئة اليهود من دم 

الم�ضيح، على خالف ما ت�ضمنته تعاليمهم الدينية ال�ضابقة.

))) ك�صف الغمة في معرفة االأئمة ) : 22.

)2) بحار االأنوار 36 : 4)2.

)3) تاريخ ابن كثير 6 : 250 في االأخبار عن االأئمة االثني ع�صر الذين كلهم من قري�س.
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وقد اأكد غير واحد على اختالف كتابهم باختالف طبعاته، التي البد اأن تقرها هيئاتهم 

الدينية الر�ضمية، حيث يرجع ذلك اإلى ح�ضول التحريف بتوجيه من تلك الهيئات.

كم��ا اأن ذك��ر والدة النبيP لالثني ع�ض��رR � مع اأنه لم يلد اأمي��ر الموؤمنين

Q الذي هو اأولهم و�ض��يدهم � اإما اأن يبتني على التغليب، اأو على الخطاأ في تف�ضير 

العترة باالأوالد، باأن يكون الموجود في الكتب عترتهP اثنا ع�ضر، فتوهم المعرب اأنهم 

اأوالده. وهذا لي�ص غريباً في الترجمة.

كالم ابن كثير حول المو�شوع

وعل��ى كل حال فقد قال ابن كثير: »وفي التوراة التي باأيدي اأهل الكتاب ما معناه: 

اأن اهلل تعالى ب�ض��ر اإبراهيم باإ�ض��ماعيل، واأنه ينميه ويكثره، ويجعل من ذريته اثني ع�ضر 

عظيماً. قال �ض��يخنا العالمة اأبو العبا�ص بن تيمية: وهوؤالء المب�ضر بهم في حديث جابر 

بن �ض��مرة. وقرر اأنهم يكونون مفرقين في االأمة، وال تقوم ال�ض��اعة حتى يوجدوا. وغلط 

كثير ممن ت�ض��رف باالإ�ض��الم من اليهود، فظنوا اأنهم الذين تدعو اإليهم فرقة الراف�ض��ة، 

.
(((

فاتبعوهم«

التعقيب على كالم ابن كثير

لكن اليهود الذين تركوا دينهم وت�ضرفوا باالإ�ضالم، من اأجل العالمات والدالئل التي 

وجدوها في كتبهم، اأعرف بما عندهم وفي كتبهم من ابن كثير. وهم اأقرب للمو�ضوعية 

واأبعد عن التع�ضب والغلط منه.

كما اأن ما حكاه عن ابن تيمية من اأن االأئمة االثني ع�ض��ر يكونون مفرقين في االأمة 

ال مجال له بعد ما �ضبق من اأن االأحاديث المت�ضمنة لعدد االأئمة واأنهم اثنا ع�ضر ظاهرة 

في انح�ضار االإمامة بهم. بل بع�ضها �ضريح في ذلك. فراجع.

))) تاريخ ابن كثير 6 : 249، 250.
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االإمامة اإنما تكون بعهد من اهلل تعالى

الأمر الثاني: الذي �ضرح به في هذه الن�ضو�ص وغيرها من الن�ضو�ص الكثيرة جداً اأن 

االإمامة اأمر معهود من اهلل تعالى، ولي�ض��ت هي بتعيين النا�ص. بل وال بتعيين النبي

P اأو االإم��ام لمن بعده، واإنم��ا وظيفة النبيP واالإمام التبلي��غ بعهد اهلل تعالى 

بذلك، ال غير.

وعلى ذلك يقوم كيان دعوة ال�ض��يعة االإمامية �ض��ددهم اهلل تعالى، وال زالوا يوؤكدون 

علي��ه في عر�ص دعوتهم واال�ض��تدالل عليها، حتى عرف عنهم. وب��ه يمتازون عن اأكثر 

فرق الم�ضلمين اأو جميعها.

واالإن�ضاف اأن ذلك هو مقت�ضى التاأمل في ن�ضو�ص الجمهور المطبقة على اأن االأئمة 

اثنا ع�ضر، واإن خلت اأو خال اأكثرها عن الت�ضريح به. �ضرورة اأنها بعد اأن كانت ال تنطبق 

على الذين ا�ض��تولوا على ال�ض��لطة، واعترف الجمهور باإمامتهم، فالبد اأن يكون المراد 

بها غيرهم. وحيث لم يكن اأولئك م�ضتولين على ال�ضلطة، وال مبايعين من قبل النا�ص، 

فالبد اأن يكون ثبوت االإمامة لهم بتعيين اهلل تعالى. 

كما هو المنا�ض��ب لما تقدم في بع�ض��ها من مقارنة عددهم بعدد نقباء بني اإ�ضرائيل، 

ومن اأنه ال ي�ض��رهم خذالن من خذلهم وعداء من عاداهم، على ما ذكرناه في التعقيب 

على ذلك هناك.

ومثلها في ذلك ما ورد من طرق الجمهور في حق اأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل عليه( 

م��ن اأنه �ض��يد الموؤمنين واإمام المتقين، واأن��ه اأميرهم، ووليهم اأو اأول��ى بهم... اإلى غير 

 من الم�ضامين الدالة على اإمامته. �ضرورة اأنه قد اأثبت لهQ ذلك قبل بيعة 
(((

ذلك

النا�ص له. بل �ضرح في كثير منه باأنه بعهد من اهلل تعالى، كما يظهر بالرجوع له.

وذلك هو المنا�ضب ل�ضرف االإمامة، ورفعة �ضاأنها وعظيم قدرها، واأهمية الم�ضوؤوليات 

الملقاة على عاتق االإمام، وعلى عاتق االأمة اإزاءه. ون�ض��األ اهلل �ض��بحانه اأن يهدينا �ضواء 

ال�ضبيل، ويثبتنا على الحق والهدى، ويع�ضمنا من الزيغ وال�ضالل.

))) تقدمت م�صادر بع�صها في جواب ال�صوؤال الرابع في 2 : 50) / وتقدم بع�صها في جواب ال�صوؤال ال�صابع من االأ�صئلة ال�صابقة.



147 في رحاب العقيدة / ج   3

ما ت�شمن تعيين االأئمة االثني ع�شر باأ�شخا�شهم

الطائفة الرابعة: ما ت�ض��من تعيين اأحاد االأئمة االثني ع�ضر باأ�ضمائهم، اأو نعوتهم، 

اأو نحو ذلك. وهو اأحاديث كثيرة..

1 � م��ا روي م�ض��نداً عن االإمام اأبي جعفر محمد ب��ن علي الباقرQ في الكتاب 

الذي قراأه على اأهل بيته باإمالء ر�ض��ول اهللP وخط اأمير الموؤمنينQ، ويت�ض��من 

.
(((

اأ�ضماء االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم( ومجمل حياتهم ووظائفهم

2 � حديث اإ�ض��حاق بن عمار عن االإمام ال�ض��ادقQ، قال فيه: »وجدنا �ضحيفة 

باإمالء ر�ض��ول اهلل وخط اأمير الموؤمنينQ...« وذكر الكتاب الذي اأ�ض��رنا اإليه عند 

.
(((

ذكر الحديث ال�ضابق

3 � حديث اللوح الذي راآه جابر بن عبد اهلل االأن�ض��اري عند ال�ضديقة �ضيدة الن�ضاء 

فاطمة الزهراءJ الم�ضتمل على اأ�ضماء االأئمة االثني  ع�ضرR، والمت�ضمن ما ر�ضم 

في الكتاب ال�ضابق. 

وقد روي بطرق متعددة عن بكر بن �ضال�ح عن عبد الرحمن بن �ضالم عن اأبي ب�ضير 

.Q
(((

عن االإمام اأبي عبد اهلل جعفر بن محمد ال�ضادق

4 � حديث اللوح اأي�ضاً، مع االقت�ضار فيه على اأ�ضمائهمR واأ�ضماء اآبائهم واأمهاتهم 

من دون تعر�ص للكتاب المتقدم. وقد روي عن االإمام الباقرQ اأنه �ضاأل جابراً عنه، 

.
(((

فحدثه به

5 � حديث اللوح اأي�ض��اً بوجه اأخ�ض��ر عن االإمام الباقرQ عن جابر اأي�ض��اً قال: 

»دخلت على فاطمة بنت ر�ضول اهلل1 وقدامها لوح يكاد �ضووؤه يغ�ضي االأب�ضار فيه اثنا 

ع�ضر ا�ضماً: ثالثة في ظاهره، وثالثة في باطنه، وثالثة في اآخره، وثالثة اأ�ضماء في طرفه، 

فعددتها فاإذ هي اثنا ع�ض��ر. فقلت: اأ�ض��ماء من هوؤالء؟ قالت: هذه اأ�ض��ماء االأو�ض��ياء، 

))) بحار االأنوار 36 : )20/ كمال الدين وتمام النعمة : 2)3 ـ 3)3.

)2) بحار االأنوار 36 : 200.

)3) الكافي ) : 527 ـ 528/ بحار االأنوار 36 : 95)، 98).

)4) بحار االأنوار 36 : 95) ـ 97)/ كمال الدين وتمام النعمة : 306 ـ 307.
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اأولهم ابن عمي، واأحد ع�ض��ر من ولدي، اآخره��م القائم. قال جابر: فراأيت فيها محمداً 

 .
(((

محمداً محمداً في ثالثة موا�ضع، وعلياً علياً علياً علياً في اأربعة موا�ضع« 

وق��د روي بطريقي��ن عن جابر بن يزي��د الجعفي عن االإم��ام الباقرQ. كما روي 

 Qمخت�ضراً باأربعة طرق عن الح�ضن بن محبوب عن اأبي الجارود، عن االإمام الباقر

.
(((

اأي�ضاً 

6 � حديث اللوح اأي�ض��اً، وهو يت�ض��من مقابلة ما كتبه جابر بن عبد اهلل االأن�ضاري مع 

الكتاب الموجود عند االإمام الباقرQ، وهما يت�ض��منان اأ�ض��ماء االأئمة االثني ع�ضر 

)�ض��لوات اهلل عليهم(، مع كتاب مخت�ض��ر في �ض��رح �ض��يء مما يتعلق بهم. وقد روي 

.Q
(((

م�ضنداً اإلى االإمام ال�ضادق

7 � حدي��ث جاب��ر الجعفي قال: »�ض��معت جابر بن عبد اهلل االأن�ض��اري يقول: لما 

ْمِر 
َ
ْوِلي االأ

ُ
�ُص�َل َواأ ِطيُع�ْا الرَّ

َ
 َواأ

َ
ِطيُع�ْا اهلل

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُ�ْا اأ

َ
اأن��زل اهلل تعالى على نبيهP: {يَا اأ

ِمنُكْم}، قلت: يا ر�ض��ول اهلل عرفنا اهلل ور�ض��وله، فمن اأولي االأمر الذي قرن اهلل طاعتهم 

بطاعتك؟ 

فقالQ: هم خلفائي يا جابر، واأئمة الم�ضلمين بعدي. اأولهم علي بن اأبي طالب، 

ثم الح�ضن، ثم الح�ضين، ثم علي بن الح�ضين، ثم محمد بن علي، المعروف في التوراة 

بالباقر ، و�ضتدركه يا جابر، فاإذا لقيته فاقراأه مني ال�ضالم .

ثم ال�ضادق جعفر بن محمد، ثم مو�ضى بن جعفر، ثم علي بن مو�ضى، ثم محمد بن 

علي، ثم علي بن محمد، ثم الح�ض��ن بن علي، ثم �ض��ميي، وكنيي حجة اهلل في اأر�ضه، 

وبقيت��ه ف��ي عباده ابن الح�ض��ن بن علي. ذاك ال��ذي يفتح اهلل تعالى ذك��ره على يديه 

م�ضارق االأر�ص ومغاربها، وذلك الذي يغيب عن �ضيعته واأوليائه غيبة ال يثبت فيها على 

 .
(((

القول باإمامته اإال من امتحن اهلل قلبه لالإيمان...« 

8 � حدي��ث علي بن عا�ض��م عن االإم��ام الجوادQ عن اآبائ��هR عن االإمام 

))) بحار االأنوار 36 : )20، واللفظ له/ كمال الدين وتمام النعمة : ))3/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 78).

)2) بحار االأنوار 36 : )20، 202.

)3) بحار االأنوار 36 : 202 ـ 203/ االأمالي لل�صدوق : )29 ـ 292.

)4) اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : )8) ـ 82)، واللفظ له/ كمال الدين وتمام النعمة : 253/ بحار االأنوار 36 : 249 ـ 250.
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الح�ضينQ قال: »دخلت على ر�ضول اهللP وعنده اأبي بن كعب...«. وقد ت�ضمن 

اإخبار النبيP الأبي بن كعب برفعة �ض��اأن الح�ض��ينQ واالأئمة الت�ضعة من ذريته 

باأ�ضمائهم، وذكر دعاء كل منهم.

وفي اآخره: »قال اأبي: يا ر�ض��ول اهلل كيف بيان حال هوؤالء االأئمة عن اهلل عزوجل؟ 

قال: اإن اهلل عزوجل اأنزل علي اثنتي ع�ضرة �ضحيفة، ا�ضم كل اإمام على خاتمه، و�ضفته 

.
(((

في �ضحيفته«

9 � حديث المف�ض��ل بن عمر عن االإمام ال�ض��ادقQ ع��ن اآبائهR عن اأمير 

 ربي 
ّ

الموؤمنينQ: »قال: قال ر�ض��ول اهللP: لما اأ�ضري بي اإلى ال�ضماء اأوحى اإلي

جل جالله...«. وذكر حديثاً طوياًل في ف�ضل االأئمة االثني ع�ضر R، ولزوم واليتهم، 

وفي جملته: »فقال عزوجل: ارفع راأ�ض��ك فرفعت راأ�ض��ي، واإذا اأنا باأنوار علي، وفاطمة، 

والح�ض��ن، والح�ضين، وعلي بن الح�ضين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومو�ضى 

ب��ن جعفر، وعلي بن مو�ض��ى، ومحمد بن عل��ي، وعلي بن محمد، والح�ض��ن بن علي، 

ومحمد بن الح�ض��ن القائم في و�ض��طهم، كاأنه كوكب دري. قل��ت: يا رب ومن هوؤالء؟ 

.
(((

قال: هوؤالء االأئمة، وهذا القائم...«

10 � ومثله في ذلك حديث اأبي �ض��لمى راعي ر�ضول اهللP قال: »�ضمعت النبي 

يق��ول: ليلة اأ�ض��ري بي اإلى ال�ض��ماء قال العزيز جل ثناوؤه...« ، وذك��ر حديثاً طوياًل في 

ف�ض��ل االأئمة االثني ع�ضر R، واأنهP راأى اأ�ض��باحهم، و�ضماهم باأ�ضمائهم، اإال اأن 

 .
(((

فيه: »يا محمد هوؤالء الحجج، وهو الثائر من عترتك...«

ورووا عنه اأي�ضاً حديثاً اآخر لعله مخت�ضر منه. ذكروا اأنه اأ�ضنده الخوارزمي له، واأ�ضنده 

كل م��ن علي بن زكريا الب�ض��ري، ومحمد بن بدر، ومحمد بن جعفر القرمي�ض��ي، وابن 

.
(((

عيا�ص بن ك�ضمرد اإلى اأبي �ضلمة

11 � حديث جابر الجعفي قال: »�ض��معت �ض��الم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب 

))) بحار االأنوار 36 : 204 ـ 209، واللفظ له/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 62 ـ 65/ كمال الدين وتمام النعمة : 264 ـ 269.

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 252 ـ 253، واللفظ له/ بحار االأنوار 36 : 245/ كفاية االأثر: 52)ـ53).

)3) بحار االأنوار 36 : 6)2ـ  7)2، واللفظ له، و: )26ـ  262/ مائة منقبة : 37ـ  39/ مقت�صب االأثر : ))/ الغيبة للطو�صي : 47)ـ  48)/ الطرائف 

.(73 :

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 222.
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يح��دث اأبا جعف��ر محمد بن عليQ )يعن��ي: االإمام الباقر( بمكة. قال: �ض��معت 

 
ّ

اأبي عبد اهلل بن عمر يقول: �ض��معت ر�ض��ول اهللP يقول: اإن اهلل عزوجل اأوحى اإلي

 ،Rليلة اأ�ض��ري بي...« ، وذكر حديثاً طوياًل في بيان رفعة مقام االأئمة االثني ع�ض��ر

وروؤية النبيP الأ�ض��باحهم، وت�ضميتهP لهم باأ�ضمائهم واحداً واحداً، ثم تاأييد �ضالم 

للحدي��ث المذكور بكالم كعب االأحبار، وتاأييد ه�ض��ام بن عبد اهلل الد�ض��تواني � اأحد 

.
(((

رجال �ضند الحديث � بكالم يهودي يكتم اإ�ضالمه للحديث اأي�ضاً

12 � حديث الثمالي عن االإمام ال�ض��ادقQ عن اآبائهR عن النبيP عن 

جبرئيل عن اهلل جل جالله في رفعة مقام اأمير الموؤمنين واالأئمة االأحد ع�ض��ر من ولده 

)�ض��لوات اهلل عليه��م(، ولزوم االإقرار بهم، وفيه اأن جابر بن عبد اهلل االأن�ض��اري �ض��األ 

ر�ضول اهللP عنهم، فذكرهمP باأ�ضمائهم واألقابهم.

ث��م قالP: »هوؤالء ي��ا جابر خلفائي واأو�ض��يائي واأوالدي وعترتي من اأطاعهم فقد 

اأطاعني، ومن ع�ض��اهم فقد ع�ضاني، ومن اأنكرهم اأو اأنكر واحداً منهم فقد اأنكرني. بهم 

يم�ض��ك اهلل عز وجل ال�ض��ماء اأن تقع على االأر�ص اإال باإذنه، وبهم يحفظ اهلل االأر�ص اأن 

 .
(((

تميد باأهلها«

13 � حدي��ث االإم��ام اأبي محمد الح�ض��ن الع�ض��كري عن اآبائ��هR: »قال علي 

)�ض��لوات اهلل عليه(: قال ر�ض��ول اهللP: من �ض��ره اأن يلقى اهلل عزوجل اآمناً مطهراً، 

ال يحزنه الفزع االأكبر، فليتولك وليتول ابنيك الح�ض��ن والح�ضين...« وذكر بقية االأئمة 

.
(((

)�ضلوات اهلل عليهم(، وذكر ف�ضل �ضيعتهم

14 � حديث �ض��ليم بن قي�ص عن اأمير الموؤمني��نQ عن النبيP في حديث 

طويل اأنهP قال له: »ل�ض��ت اأتخوف عليك الن�ضيان والجهل، ولكن اكتب ل�ضركائك 

الذين من بعدك. قال: قلت: يا ر�ضول اهلل ومن �ضركائي؟... قال الذين قال اهلل عزوجل 

ْمِر ِمنُكْم}. 
َ
ْوِلي االأ

ُ
�ُص�َل َواأ ِطيُع�ْا الرَّ

َ
 َواأ

َ
ِطيُع�ْا اهلل

َ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُ�ْا اأ

َ
وتب��ارك وتعالى فيهم: {يَا اأ

))) بحار االأنوار 36 : 222 ـ 224، واللفظ له/ مقت�صب االأثر : 26.

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 258 ـ 259، واللفظ له/ بحار االأنوار 36 : )25ـ 253/ كفاية االأثر: 44) ـ 45)/ االحتجاج ) : 87 ـ 88.

)3) بحار االأنوار 36 : 258، واللفظ له/ مناقب اآل اأبي طالب ) : 252/ الغيبة للطو�صي : 36)ـ37).
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قال: قلت يا ر�ضول اهلل من هم؟ قال: االأو�ضياء من بعدي... قلت: يا ر�ضول اهلل �ضمهم 

ل��ي. ق��ال: اأنت يا علي، ثم ابني هذا � وو�ض��ع يده على راأ�ص الح�ض��ن � ثم ابني هذا � 

وو�ضع يده على راأ�ص الح�ضين � ثم �ضميك يا اأخي...« ثم ذكر بقية االأئمة االثني ع�ضر 

.
(((

واحداً واحداً باأ�ضمائهم

15 � حديث جعفر بن اأحمد الم�ضري عن عمه الح�ضن بن علي عن اأبيه عن االإمام 

ال�ضادقQ عن اآبائه في و�ضية ر�ضول اهللP التي اأمالها ليلة وفاته، وفيه فقال: »يا 

علي اإنه �ضيكون بعدي اثنا ع�ضر اإماماً...«، ثم ذكر االأئمة االثني ع�ضر R باأ�ضمائهم 

.
(((

واألقابهم، وفيها بع�ص االألقاب غير االألقاب الم�ضهورة االآن

16 � حديث ابن عبا�ص قال: »قدم يهودي على ر�ضول اهللP يقال له نعثل، فقال: 

ي��ا محمد اإني اأ�ض��األك عن اأ�ض��ياء...« ، وبعد اأن اأجابه النبيP قال له: »�ض��دقت يا 

محمد، فاأخبرني عن و�ض��يك من هو؟ فما من نبي اإال وله و�ض��ي. واإن نبينا مو�ض��ى بن 

عمران اأو�ضى اإلى يو�ضع بن نون. 

فقال: نعم. اإن و�ضيي والخليفة من بعدي علي بن اأبي طالب، وبعده �ضبطاي الح�ضن 

 Pوالح�ضين، تتلوه ت�ضعة من �ضلب الح�ضين اأئمة اأبرار«. ف�ضاأله عن اأ�ضمائهم فذكرهم

واحداً بعد واحد، ثم قال:»فهذه اثنا ع�ضر اإماماً، على عدد نقباء بني اإ�ضرائيل...« ثم ذكر 

.
(((

 Pاإ�ضالم اليهودي وتتمة حديثه مع النبي

 Q والح�ض��ن P17 � حديث ابن عبا�ص االآخر المت�ض��من دخوله على النبي

على عاتقه، والح�ض��ينQ على فخذه، يلثمهما ويقبلهم��ا، واإخبار النبيP له بما 

يلقاه الح�ضينQ، وبثواب زيارته، وفيه: »واإن االإجابة تحت قبته، وال�ضفاء في تربته، 

واالأئمة من ولده. قلت: يا ر�ض��ول اهلل، فكم االأئمة بعدك؟ قال: بعدد حواري عي�ض��ى، 

واأ�ض��باط مو�ضى ونقباء بني اإ�ضرائيل. قلت: يا ر�ض��ول اهلل، فكم كانوا؟ قال: كانوا اثني 

ع�ضر. واالأئمة بعدي اثنا ع�ضر. اأولهم علي بن اأبي طالب وبعده �ضبطاي...« ثم ذكر بقية 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 453 ـ 455، واللفظ له/ االعتقادات للمفيد : 22).

)2) الغيبة للطو�صي : 50) ـ )5)/ بحار االأنوار 36 : 260 ـ )26/ مخت�صر ب�صائر الدرجات �س39 ـ 40.

)3) بحار االأنوار 36 : 283 ـ 285، واللفظ له/ كفاية االأثر : 2) ـ 4).
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.
(((

االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم

18 � حديث��ه الثالث، عن النبيP في والدة االإمام الح�ض��ينQ وا�ضت�ض��فاع 

النبيP لبع�ص المالئكة بهQ واإخبار النبيP ال�ضديقة فاطمةJ بمقتله وبكائها 

لذلك. 

وفيه: »وقالت يا ليتني لم األده. قاتل الح�ضين في النار. فقال النبي1: واأنا اأ�ضهد 

بذل��ك يا فاطمة. ولكنه ال يقتل حت��ى يكون منه اإمام يكون من��ه االأئمة الهادية بعده. 

ثم قالQ: واالأئمة بعدي الهادي علي، والمهتدي الح�ض��ن، والنا�ض��ر الح�ض��ين، 

والمن�ضور علي بن الح�ضين، وال�ضافع محمد بن علي، والنفاع جعفر بن محمد، واالأمين 

مو�ض��ى بن جعفر، والر�ضا علي بن مو�ضى، والفعال محمد بن علي، والموؤتمن علي بن 

 Qالقائم Qمحمد، والعالم الح�ضن بن علي، ومن ي�ضلي خلفه عي�ضى بن مريم

.
(((

ف�ضكتت  فاطمةJ من البكاء...«

19 � حديثه الرابع اأنه قال يوم ال�ض��ورى: »ك��م تمنعونا حقنا؟! ورب البيت اإن علياً 

هو االإمام والخليفة. وليملكن من ولده اأحد ع�ضر يق�ضون بالحق، اأولهم الح�ضن بو�ضية 

اأبيه اإليه، ثم الح�ض��ين بو�ضية اأخيه اإليه، ثم علي بن الح�ضين بو�ضية اأبيه اإليه...«، وذكر 

االأئمة R كلهم، وو�ضية ال�ضابق لالحق. 

وفيه: »قال عليم البن عبا�ص: من اأين لك هذا؟ قال: اإن ر�ضول اهلل1 اأعلم علياً 

.
(((

األف باب فتح من كل باب األف باب. واإن هذا من َثّم«

20 � حديث �ض��لمان الفار�ض��ي في خطبة النبيP، و�ض��وؤاله منه بعد الخطبة عن 

تف�ضير بع�ص ما فيها، وتف�ضير النبيP لها بهP وباالأئمة االثني ع�ضر. 

وفي��ه: »ثم قال: اإنهم هم االأو�ض��ياء والخلفاء بعدي اأئمة اأبرار عدد اأ�ض��باط يعقوب 

وحواري عي�ض��ى. قلت: ف�ض��مهم لي يا ر�ضول اهلل. قال: اأولهم و�ض��يدهم علي بن اأبي 

طالب، و�ضبطاي، وبعدهما زين العابدين علي...« .

))) بحار االأنوار 36 : 285 ـ 286، واللفظ له/ كفاية االأثر : 7) ـ 8).

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 282 ـ 284، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 395/ بحار االأنوار 43 : 248 ـ 250.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 224 ـ 225.
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وذك��رP بقية االأئمة باأ�ض��مائهم ثم قال: »فاإنهم عترتي م��ن دمي ولحمي. علمهم 

.
(((

علمي، وحكمهم حكمي. من اآذاني فيهم فال اأناله اهلل تعالى �ضفاعتي« 

21 � حديثه االآخر عن النبيP وفيه: »اإن اهلل لم يبعث نبياً وال ر�ضواًل اإال جعل له 

اثني ع�ضر نقيباً، فهل علمت من نقبائي االثنا ع�ضر الذين اختارهم اهلل لالإمامة؟ فقلت: 

اهلل ور�ض��وله اأعلم...« اإلى اآخر الحديث ويت�ضمن ذكر االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل 

.
(((

عليهم( باأ�ضمائهم

22 � حديث االإمام الر�ضاQ عن اآبائه عن اأمير الموؤمنينQ: »قال: قال لي 

اأخي ر�ض��ول اهللP: من اأحب اأن يلقى اهلل عزوجل وه��و مقبل عليه غير معر�ص عنه 

فليتول علياً...« .

وا�ض��تطردP بذكر ف�ضل تولي كل واحد من االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم، 

ثم قالP: »فهوؤالء م�ضابيح الدجى  واأئمة الهدى واأعالم التقى. من اأحبهم وتوالهم 

.
(((

كنت �ضامناً له على اهلل تعالى بالجنة«

23 � المرفوع اإلى اأن�ص بن مالك في حديث الأبي ذر مع جماعة من اأ�ضحاب ر�ضول 

اهللP في عظيم ف�ض��ل اأمير الموؤمنين والح�ض��نين )�ض��لوات اهلل عليهم(، ولما �ضاألوا 

ه، وا�ضتطردP في حديثه حتى ذكر معراجهP. وحديث 
ّ
النبيP عنه �ض��ّدقه واأقر

اهلل تعالى معه واإخباره له بعظيم ف�ض��له وف�ضل االأئمة من اآله، واأن اهلل �ضبحانه اأراه اأنوار 

االأئمة االثني ع�ض��رR، وذكرهم باأ�ض��مائهم، ثم ذكر اأن اهلل تعالى قال له: »يا محمد 

.
(((

هم االأئمة من بعدك المطهرون من �ضلبك...«

24 � حديث جابر بن عبداهلل االأن�ضاري الطويل المت�ضمن لدخول جندل بن جنادة 

اليهودي من خيبر على النبيP، و�ض��وؤاله عن بع�ص االأ�ضياء، وجواب النبيP له، 

واإ�ضالمه، ثم �ضوؤاله عن االأو�ضياء بعده، وذكر االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم، واأن 

))) بحار االأنوار 36 : 289 ـ 290، واللفظ له/ كفاية االأثر : 42.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 97)، واللفظ له/ الهداية الكبرى : 375 ـ 376/ بحار االأنوار 53: 42) ـ 43).

)3) بحار االأنوار 36 : 296، واللفظ له، 27 : 07) ـ 08)/ مقت�صب االأثر: 3) ـ 4)/ الف�صائل البن �صاذان : 67).

)4) بحار االأنوار 36 : )30 ـ 303/ الجواهر ال�صنية : 279/ كفاية االأثر : 70 ـ 73.
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.
(((

جندل قال: »يا ر�ضول اهلل قد وجدنا ذكركم في التوراة...«

25 � حديث علقمة و�ضفيان بن عيينة عن االإمام ال�ضادقQ عن اأبيهQ عن 

 :Qللح�ضين بن علي Pجابر بن عبداهلل االأن�ض��اري اأي�ض��اً، قال: »قال ر�ضول اهلل

يا ح�ض��ين يخرج من �ض��لبك ت�ض��عة اأئمة، منهم مهدي هذه االأمة. فاإذا ا�ضت�ضهد اأبوك 

فالح�ضن بعده، فاإذا �ضم الح�ضن فاأنت، فاإذا ا�ضت�ضهدت فعلي ابنك...« ثم اأكمل االأئمة 

.
(((

االثني ع�ضرRباأ�ضمائهم

26 � حديث اأن�ص بن مالك: »قال ر�ض��ول اهللP لما عرج بي اإلى ال�ض��ماء راأيت 

على �ض��اق العر�ص مكتوباً: ال اإله اإال اهلل محمد ر�ضول اهللP، اأيدته بعلي ون�ضرته به، 

وراأيت اثنا ع�ض��ر ا�ضماً مكتوباً بالنور. فهم علي بن اأبي طالب، و�ضبطاي، وبعدهما ت�ضعة 

اأ�ض��ماء علي علي علي، ثالث مرات، ومحمد ومحمد، مرتين، وجعفر ومو�ضى والح�ضن 

والحجة يتالأالأ من بينهم. فقلت: يا رب اأ�ض��امي من هوؤالء؟ فنادى ربي جل جالله: يا 

.
(((

محمد هم االأو�ضياء من ذريتك. بهم اأثيب، وبهم اأعاقب«

.
(((

27 � وقريب منه حديث اأبي اأمامة في المعراج اأي�ضاً

28 � وحديث حذيفة بن اليمان في المعراج اأي�ض��اً: »�ض��لى بنا ر�ض��ول اهللP ثم 

اأقبل بوجهه الكريم علينا، فقال: معا�ضر اأ�ضحابي اأو�ضيكم بتقوى اهلل...« ثم ذكرهم في 

خطبته، ووعظهم، وحثهم على التم�ضك بالثقلين الكتاب والعترة. 

ث��م قال: »فقلت: يا ر�ض��ول اهلل على م��ن تخلفنا؟ قال: على من خلف مو�ض��ى بن 

عمران قومه؟ قلت: على و�ضيه يو�ضع بن نون. 

قال: فاإن و�ضيي وخليفتي من بعدي علي بن اأبي طالب، قائد البررة، وقاتل الكفرة، 

من�ضور من ن�ضره، مخذول من خذله، قلت: يا ر�ضول اهلل، فكم يكون االأئمة من بعدك؟ 

قال: عدد نقباء بني اإ�ض��رائيل، ت�ض��عة من �ض��لب الح�ض��ين... قلت: اأفال ت�ضميهم لي 

))) بحار االأنوار 36: 304ـ306، واللفظ له/ كفاية االأثر : 57ـ)6/ ينابيع المودة 3: 283ـ285.

)2) بحار االأنوار 36 : 306 ـ 307/ كفاية االأثر : )6 ـ 62.

)3) بحار االأنوار 36 : 0)3/ كفاية االأثر : 74 ـ 75/ الجواهر ال�صنية : 280.

)4) بحار االأنوار 36 : )32/ كفاية االأثر : 05) ـ 06).
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يار�ض��ول اهلل؟ قال: نعم اإنه لما عرج بي اإلى ال�ض��ماء ونظرت اإلى �ضاق العر�ص، فراأيت 

.
(((

مكتوباً بالنور. ال اإله اإال اهلل...« . وذكر قريباً مما تقدم في حديث اأن�ص

29 � وحديث اأبي اأيوب االأن�ض��اري حين عاتبه جماعة بعد واقعة الجمل على قتال 

الم�ضلمين، فذكر اأن ر�ضول اهللP ذكر له قتال الناكثين والقا�ضطين والمارقين مع اأمير 

الموؤمنينQ، وذكر ف�ضل اأمير الموؤمنين واالأئمة من ولده. 

وفيه: »قلنا له: فكم عهد اإليك ر�ض��ول اهللP اأن يكون بعده من االأئمة؟ قال: اثنا 

ع�ض��ر. قلنا: فهل �ض��ماهم لك؟ قال: نعم اإنه قالP: لما عرج بي اإلى ال�ضماء نظرت 

اإل��ى �ض��اق العر�ص، فاإذا هو مكتوب بالنور: ال اإل��ه اإال اهلل...«، وذكر قريباً مما تقدم في 

.
(((

حديث اأن�ص

30 � وحديث اأم �ض��لمة: »قال ر�ض��ول اهللP لما اأ�ضري بي اإلى ال�ضماء نظرت فاإذا 

مكتوب على العر�ص: ال اإله اإال اهلل محمد ر�ضول اهلل، اأيدته بعلي، ون�ضرته بعلي. وراأيت 

اأنوار علي وفاطمة والح�ضن والح�ضين، واأنوار علي بن الح�ضين، ومحمد بن علي، وجعفر 

ابن محمد، ومو�ض��ى بن جعفر، وعلي بن مو�ض��ى، ومحمد بن عل��ي، وعلي بن محمد، 

والح�ض��ن بن عل��ي، وراأيت نور الحجة يت��الأالأ من بينهم، كاأنه كوك��ب دري. فقلت: يا 

رب من هذا؟ ومن هوؤالء؟ فنوديت: يا محمد، هذا نور علي وفاطمة وهذا نور �ض��بطيك 

الح�ضن والح�ضين، وهذه اأنوار االأئمة بعدك من ولد الح�ضين مطهرون مع�ضومون. وهذا 

.
(((

الحجة الذي يمالأ الدنيا ق�ضطاً وعداًل«

31 � وحديث اأمير الموؤمنينQ حينما �ضئل عن اأئمة الحق بعد اأن خطب خطبة 

اللوؤل��وؤة، فقال: »نعم اإنه لعهد عهده اإلي ر�ض��ول اهللP اإن هذا االأمر يملكه اثنا ع�ض��ر 

اإماماً، ت�ض��عة من الح�ض��ين. ولقد قال النبيP: لما عرج بي اإلى ال�ض��ماء نظرت اإلى 

�ض��اق العر�ص، فاإذا مكتوب عليه: ال اإله اإال اهلل محمد ر�ض��ول اهلل. اأيدته بعلي، ون�ضرته 

بعلي، وراأيت اثني ع�ضر نوراً. 

))) بحار االأنوار 36 : )33 ـ 332، واللفظ له/ كفاية االأثر : 36) ــ 38).

)2) بحار االأنوار 36 : 324 ـ 326، واللفظ له/ كفاية االأثر : 6)) ـ 8)).

)3) بحار االأنوار 36 : 348، واللفظ له/ كفاية االأثر : 85) ـ 86)/ الجواهر ال�صنية : 285.
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فقل��ت: يا رب، اأن��وار من هذه؟ فنوديت: ي��ا محمد هذه اأنوار االأئم��ة من ذريتك. 

قلت: يا ر�ض��ول اهلل اأفال ت�ض��ميهم لي؟ قال: نعم اأنت االإمام والخليفة بعدي، تق�ض��ي 

دين��ي، وتنجز عداتي. وبعدك ابناك الح�ض��ن والح�ض��ين وبعد الح�ض��ين ابنه علي زين 

العابدين...«، وذكر بقية االأئمة االثني ع�ض��ر باأ�ض��مائهم واألقابهم وبع�ضها غير االألقاب 

.
(((

الم�ضهورة االآن

32 � حدي��ث غالب الجهني ع��ن االإمام الباقرQ قال: »اإن االأئمة بعد ر�ض��ول 

اهللP بعدد نقباء بني اإ�ض��رائيل، وكانوا اثني ع�ض��ر. الفائز م��ن واالهم، والهالك من 

عاداهم. لقد اأخبرني اأبي عن اأبيه. قال: قال ر�ض��ول اهللP لما اأ�ضري بي اإلى ال�ضماء 

نظرت فاإذا على �ضاق العر�ص مكتوب: ال اإله اإال اهلل، محمد ر�ضول اهلل، اأيدته بعلي...« 

.
(((

ثم ذكر تمام الحديث بتغيير ي�ضير

33 � وقريب منه حديث جابر عن االإمام الباقرQ: »قلت له: يا ابن ر�ض��ول اهلل، 

اإن قوم��اً يقول��ون: اإن اهلل تبارك وتعالى جعل االإمامة في عقب الح�ض��ن والح�ض��ين... 

ث��م قال: يا جابر، اإن االأئمة هم الذين ن�ص عليهم ر�ض��ول اهللP باالإمامة، وهم الذين 

قال ر�ض��ول اهللP: لما اأ�ض��ري بي اإلى ال�ض��ماء وجدت اأ�ض��اميهم مكتوبة على �ضاق 

العر�ص بالنور اثني ع�ض��ر ا�ض��ماً. منهم علي، و�ضبطاه، وعلي، ومحمد، وجعفر، ومو�ضى، 

وعل��ي، ومحمد، وعلي، والح�ض��ن، والحجة القائم. فهذه االأئمة من اأهل بيت ال�ض��فوة 

.
(((

والطهارة...«

ويوؤكدها حديث واثلة المت�ضمن الأمر اهلل تعالى للنبيP بالو�ضية الأمير الموؤمنين

Q وقوله له: اإن االأئمة من بعده اثنا ع�ضر اأمناء مع�ضومون واأنه اأراه اأنوارهم، من دون 

.
(((

اأن يذكرهم باأ�ضمائهم

34 � حديث اأبي هريرة في دخول الح�ض��ينQ على النبيP بمح�ضر جماعة 

))) بحار االأنوار 36 : 354 ـ 356/ كفاية االأثر : 3)2 ـ 9)2.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 558 ـ 559/ كفاية االأثر : 244 ـ 245/ بحار االأنوار 36 : 390.

)3) بحار االأنوار 36 : 357/ ينابيع المودة 3 : 249.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 530.
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من ال�ض��حابة، وا�ضتب�ضار النبيP به، وقولهP: »اللهم اإني اأحبه، فاأحبه، واأحب من 

يحبه، يا ح�ض��ين اأنت االإمام ابن االإمام اأبو االأئمة ت�ض��عة من ولدك اأئمة اأبرار« ثم �ضوؤال 

عبداهلل بن م�ض��عود عنهم، وبيان النبي لبع�ض��هم في ذلك المجل�ص باأ�ض��مائهم وبع�ص 

�ض��فاتهم، وانقطاع الحديث، وبيانهP بعد ذلك لبقيتهم باأ�ض��مائهم وبع�ص �ض��فاتهم 

.
(((

اأي�ضاً

35 � ما رواه الكراجكي باإ�ضناده عن النبيP اأنه قال: »ليلة اأ�ضري بي اإلى ال�ضماء 

اأوحى اهلل اإلي اأن �ض��ل من اأر�ض��لنا من قبلك من ر�ض��لنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما 

بعثتم؟ قالوا: على نبوتك، ووالية علي بن اأبي طالب، واالأئمة منكما. ثم اأوحى اإلي اأن 

التفت عن يمين العر�ص، فالتفت فاإذا علي والح�ضن...« وذكر جميع االأئمة االثني ع�ضر 

.
(((

)�ضلوات اهلل عليهم( واآخرهم المهدي

ولعله عين ما روي عن الجارود بن المنذر حينما قدم على النبيP وحدثه بحديث 

ق�ص بن �ضاعدة، وذكره الأ�ضماء النبيP واأهل  بيتهR، و�ضوؤال الجارود من النبي

.
(((

P عنهم

36 � ما رواه الكراجكي اأي�ض��اً باإ�ضناده عن اأمير الموؤمنينQ عن النبيP في 

الق�ضور التي راآهاP ليلة االإ�ضراء، وو�ضفها. 

وفيه: »فقال لي جبرئيل: هذه الق�ضور خلقها اهلل ل�ضيعة اأخيك علي، وخليفتك من 

بعدك على اأمتك، وهم ال�ض��واد االأعظم، ول�ض��يعة ابنه الح�ضن من بعده، ول�ضيعة اأخيه 

الح�ضين من بعده، ول�ضيعة ابنه علي بن الح�ضين من بعده...«، وذكر بقية االأئمة)�ضلوات 

اهلل عليهم( كلهم باأ�ضمائهم. 

.
(((

ثم قال: »يا محمد فهوؤالء االأئمة من بعدك اأعالم الهدى وم�ضابيح الدجى«

37 � حديث اأبي �ض��ليمان ع��ن النبيP. وفيه: اأن اهلل اأوحى اإليه ليلة االإ�ض��راء: 

))) بحار االأنوار 36 : 2)3 ـ 4)3/ كفاية االأثر : 30.

)2) اإثبات الهداة بالن�ص���و�س والمعجزات 3 : 97 ـ 98/ مقت�ص���ب االأثر : 38/ كنز الفوائد : 258/ بحار االأنوار 5) : 247، 8) : 297، 26 : )30 

ـ 302.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 202 ـ 204.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 03) ـ 04)/ نوادر المعجزات : 77/ دالئل االإمامة : 476.



في رحاب العقيدة / ج   1583

»يا محمد اإني خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والح�ض��ن والح�ض��ين واالأئمة من ولده من 

ن��وري... يا محمد تح��ب اأن تراهم؟ قال  ]قلت.ظ[: نعم يا رب. فقال لي: التفت عن 

يمين العر�ص، فالتفت، فاإذا اأنا بعلي وفاطمة والح�ض��ن والح�ضين...«، وذكر االأئمة كلهم 

واآخرهم المهدي. 

ث��م ق��ال: »يا محم��د ه��وؤالء الحجج، وه��و الثائر م��ن عترت��ك، والحج��ة الواجبة 

.
(((

الأوليائي«

38 � وم��ا ورد عن اأمير الموؤمنينQ من منا�ض��دته، وهو على المنبر في بع�ص ما 

ورد فيهمR، وفي جملته حديث الثقلين. 

 Pوفيه: »فقام اثنا ع�ض��ر رجاًل من الجماعة بدريون، فقالوا: ن�ض��هد اأن ر�ض��ول اهلل

حي��ن خطب في الي��وم الذي قب�ص فيه قام عمر بن الخطاب �ض��به المغ�ض��ب، فقال: 

ي��ا ر�ض��ول اهلل اأكل اأهل بيتك؟ قال: ال، ولكن لالأو�ض��ياء منهم: عل��ي اأخي ووزيري، 

ووارث��ي، وخليفتي م��ن اأمتي، وولي كل موؤمن بعدي، واأحد ع�ض��ر من ولده، هو اأولهم 

وخيرهم، ثم ابناي هذان � واأ�ض��ار بيده اإلى الح�ض��ن والح�ضين � ثم و�ضي ابني ي�ضمى 

.
(((

با�ضم اأخي علي...« وذكر االأئمة االثني ع�ضر باأ�ضمائهم

39 � ما روي عن اأمير الموؤمنينQ بطرق متعددة قال: »كنت عند النبيP في 

بيت اأم �ض��لمة اإذ دخل عليه جماعة من اأ�ضحابه...«، وفيه �ضوؤال �ضلمان للنبيP عن 

االأو�ضياء، وبيانهP الأو�ضياء االأنبياء في كالم طويل. 

وفيه: »واأنا اأدفعها اإلى علي بن اأبي طالب. فقال عليQ: فقلت: يا ر�ض��ول اهلل، 

فهل بينهم اأنبياء واأو�ضياء اأخر؟ قال: نعم اأكثر من اأن تح�ضي، ثم قال: واأنا اأدفعها اإليك 

يا علي، واأنت تدفعها اإلى ابنك الح�ضن، والح�ضن يدفعها اإلى اأخيه الح�ضين، والح�ضين 

يدفعها اإلى ابنه علي...« وذكرP بقية االأئمة االثني ع�ض��ر باأ�ض��مائهم يدفعها ال�ضابق 

اإلى الالحق...اإلى اأن قال: »والح�ضن يدفعها اإلى ابنه القائم. ثم يغيب عنهم اإمامهم ما 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 75) ـ 76)/ الطرائف : 73).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 4)) ـ 8)).كتاب �صليم بن قي�س : 300.
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.
(((

�ضاء اهلل، وتكون له غيبتان، اإحداهما اأطول من االأخرى...«

 Q40 � حديث عي�ضى بن مو�ضى الها�ضمي عن اأبيه عن اآبائه عن االإمام الح�ضين

عن اأمير الموؤمنينQ قال: »دخلت على ر�ضول اهللP في بيت اأم �ضلمة، وقد نزلت 

َرُكْم تَْطِهيًرا }. فقال  ْهَل اْلبَْيِت َويَُطهِّ
َ
ْج�َس اأ  ِليُْذِهَب َعنُكُم الرِّ

ُ
علي��ه هذه االآية: {اإِنََّما يُِريُد اهلل

ر�ض��ول اهللP: يا علي هذه االآية نزلت فيك وفي �ض��بطي، واالأئم��ة من ولدك. قلت: 

يا ر�ض��ول اهلل، وكم االأئمة بعدك؟ قال: اأنت يا علي، ثم ابناك الح�ض��ن والح�ضين، وبعد 

الح�ضين علي ابنه...« ثم ذكر بقية االأئمة االثني ع�ضر ولداً عن والد. 

ث��م ق��الP: »هكذا وج��دت اأ�ض��اميهم مكتوبة على �ض��اق العر�ص، ف�ض��األت اهلل 

عزوج��ل عن ذلك، فقال: يا محمد، هم االأئمة بعدك، مطهرون مع�ض��ومون. واأعداوؤهم 

.
(((

ملعونون«

41 � حديث االإمام الح�ض��ن الطويل المت�ضمن لخطبة النبيP بحديث الثقلين، 

 Qواأن االأر���ص ال تخل��و عن حجة، ظاهر لي�ص بمطاع، اأو خائف مغمور، ثم �ض��وؤاله

من النبيP، وجواب النبيP بذكر االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم مرتبين مع 

.
(((

 Rبيان �ضيء من اأحوالهم وما يتعلق بهم

42 � حديثهQ االآخر: »�ض��معت ر�ضول اهللP يقول لعليQ: اأنت وارث 

علم��ي، ومعدن حكمي، واالإمام بعدي، فاإذا ا�ضت�ض��هدت فابنك الح�ض��ن...« ثم ذكر 

.
(((

االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم مرتبين

43 � حديث االإمام الح�ض��ين ع��ن النبيP : »قال: اأخبرن��ي جبرئيلQ لما 

اأثبت اهلل تبارك وتعالى ا�ضم محمد في �ضاق العر�ص قلت: يا رب هذا اال�ضم المكتوب 

في �ض��رداق العر�ص اأرى اأعز خلقك عليك، قال: فاأراه اهلل اثني ع�ضر اأ�ضباحاً، اأبداناً بال 

اأرواح، بين ال�ضماء واالأر�ص. فقال: يا رب بحقهم عليك اإال اأخبرتني من هم؟ فقال: هذا 

))) بحار االأنوار 36 : 333 ـ 335، واللفظ له/ كفاية االأثر : 46) ـ )5).

)2) بحار االأنوار 36 : 336 ـ 337، واللفظ له/ كفاية االأثر : 56)/ الجواهر ال�صنية : 284.

)3) بحار االأنوار 36 : 338 ـ 340، واللفظ له/ كفاية االأثر : 63) ـ 66).

)4) بحار االأنوار 36 : 340، واللفظ له/ كفاية االأثر : 67).
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.Rنور علي بن اأبي طالب وهذا نور الح�ضن...« ثم ذكر بقية االأئمة االثني ع�ضر

وف��ي اآخ��ره: »وهذا نور الحجة القائم المنتظر. قال: فكان ر�ض��ول اهللP يقول: ما 

.
(((

اأحد يتقرب اإلى اهلل عزوجل بهوؤالء القوم اإال اعتق اهلل رقبته من النار«

44 � حدي��ث ل��هQ اآخر ق��ال: »ق��ال ر�ض��ول اهللP لعليQ: اأن��ا اأولى 

بالموؤمنين من اأنف�ض��هم، ثم اأنت يا علي اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم، ثم بعدك الح�ضن 

اأولى بالموؤمنين منهم باأنف�ضهم...« وذكر بقية االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم، واأنهم 

.
(((

اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم، ثم قال: »اأئمة اأبرار، هم مع الحق، والحق معهم«

ْرَحاِم 
َ
ْولُ� االأ

ُ
45 � حديث ثالث لهQ اأن��ه قال: »لما اأنزل اهلل تبارك وتعالى: {َواأ

ْولَى ِببَْع�ٍس ِفي ِكتَاِب اهلِل} �ض��األت النبيP عن تاأويلها. فقال: واهلل ما عنى بها 
َ
ُهْم اأ بَْع�صُ

غيرك��م، واأنتم اأولو االأرح��ام، فاإذا مت فعلي اأبوك اأولى بي وبمكاني، فاإذا م�ض��ى اأبوك 

فاأخوك الح�ض��ن اأولى به، فاإذا م�ض��ى الح�ض��ن فاأنت اأولى به، قلت: يا ر�ض��ول اهلل، من 

بعدي؟ قال: ابنك علي...« ثم ذكر بقية االأئمة باأ�ضمائهم. 

ثم قال: »فاإذا م�ضى الح�ضن وقعت الغيبة في التا�ضع من ولدك. فهذه االأئمة الت�ضعة 

.
(((

من �ضلبك...«

46 � حديث رابع لهQ في تعداد االأئمة االثني ع�ض��ر بعد اأن �ض��األ اأعرابي عن 

اأ�ض��مائهم، قال الراوي: »فاأطرق الح�ض��ين ملياً، ثم رفع راأ�ض��ه، وقال: نعم اأخبرك يا اأخا 

الع��رب. اإن االإمام والخليفة بعد ر�ض��ول اهللP اأبي اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

Q والح�ض��ن، واأنا، وت�ض��عة من ول��دي، منهم علي ابني، وبع��ده محمد ابنه...« ثم 

.
(((

ذكرهم واحداً بعد واحد باأ�ضمائهم

وق��د تقدم عن��د الكالم ف��ي الطائفة الثالث��ة اأن االإمام الح�ض��ينQ داخل في 

المتيقن من اأهل البيتR فيكون قوله حجة في تعيين االأئمةR واإن لم ين�ض��به 

))) بحار االأنوار 36 : )34، واللفظ له/ كفاية االأثر : 70).

)2) بحار االأنوار 36 : 345، واللفظ له/ كفاية االأثر : 77).

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 545 ـ 546/ كفاية االأثر : 75) ـ 76).

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 556/ بحار االأنوار 36 : 384 ـ 385.
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للنبيP. بل ال ريب في اأنه )�ض��لوات اهلل عليه( ال يخبر في مثل هذا االأمر التوقيفي 

.Pاإال عن النبي

47 � وحديث �ض��هل بن �ض��عد االأن�ضاري: »�ض��األت فاطمة بنت ر�ضول اهللP عن 

االأئم��ة، فقالت: كان ر�ض��ول اهللP يقول لعليQ: يا علي اأن��ت االإمام والخليفة 

بعدي، واأنت اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم، فاإذا م�ضيت فابنك الح�ضن اأولى بالموؤمنين 

م��ن اأنف�ض��هم...« وذكر بقية االأئمة االثني  ع�ض��رR على نحو م��ا تقدم في حديثي 

.
(((

االإمام الح�ضينQ الثاني والثالث

48 � وقريب منها حديث محمد بن م�ضلم عن االإمام الباقرQ، قال: »قال ر�ضول 

اهللP لعلي بن اأبي طالبQ: يا علي اأنا اأولى بالموؤمنين من اأنف�ض��هم، ثم اأنت يا 

علي اأولى بالموؤمنين من اأنف�ض��هم، ثم الح�ض��ن، ثم الح�ضين، ثم علي بن الح�ضين...« 

.
(((

وذكر بقية االأئمة االثني ع�ضر باأ�ضمائهم

49 � حديث يحيى بن زيد بن علي بن الح�ضين قال: »�ضاألت اأبي عن االأئمة، فقال: 

االأئمة اثنا ع�ض��ر: اأربعة من الما�ض��ين، وثمانية من الباقين. قلت: ف�ضمهم يا اأبه. قال: 

اأما الما�ضون فعلي بن اأبي طالب، والح�ضن والح�ضين، وعلي بن الح�ضين، ومن الباقين 

محمد اأخي الباقر، وبعده جعفر ال�ضادق ابنه، وبعده مو�ضى ابنه، وبعده علي ابنه، وبعده 

محمد ابنه، وبعده علي ابنه، وبعده الح�ض��ن ابنه، وبعده الحجة المهدي. قلت: يا اأبه، 

فل�ضت منهم؟ قال: ال. ولكني من العترة. قلت: فمن اأين عرفت اأ�ضاميهم؟ قال: عهد 

.
(((

»Pمعهود اإلينا من ر�ضول اهلل

وينا�ض��به حديث اإبراهيم بن عبد اهلل بن العال عن زيد بن علي بن الح�ض��ين، وفيه: 

»قال: منا الم�ض��طفى، والمرت�ضى. ومنا يكون المهدي قائم هذه االأمة. قلت: هل عهد 

اإليكم نبيكم متى يقوم قائمكم؟ قال: اإنك لن تلحقه. واإن االأمر يليه �ضتة من االأو�ضياء 

بع��د هذا، ثم يعجل اهلل خروج قائمنا. فيملوؤها ق�ض��طاً وعداًل، كم��ا ملئت جوراً وظلماً. 

))) بحار االأنوار 36 : )25 ـ 252/ كفاية االأثر : 95).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 94 ـ 95.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 565/ كفاية االأثر : 304/ بحار االأنوار 46 : 98).
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قلت: يا ابن ر�ض��ول اهلل، األ�ض��ت �ض��احب هذا االأمر؟ قال: اأنا من العترة. فعدت، فعاد 

، فقلت: هذا الذي تقوله عنك اأو عن ر�ض��ول اهللP؟ قال: ولو كنت اأعلم الغيب 
ّ

اإلي

.
(((

»Pال�ضتكثرت من الخير. ال، ولكن عهد عهده اإلينا ر�ضول اهلل

50 � ما روي بطرق متعددة عن اأبي �ض��لمة، عن عائ�ض��ة اأنه قال لها: هل عهد اإليكم 

نبيكم ك��م يكون من بعده من الخلفاء؟ فقالت: نع��م. وفتحت الكتاب، وقالت: »كان 

لنا م�ض��ربة، وكان النبي اإذا اأراد لقاء جبرئيلQ لقيه فيها، فلقيه ر�ضول اهللP مرة، 

واأمرني اأن ال ي�ض��عد اإليه اأحد، فدخل عليه الح�ض��ين بن عل��يL، ولم نعلم حتى 

غ�ض��اها...« ثم ذكرت اإخبار جبرئيلQ للنبيP بقتل الح�ضينQ وانتقام اهلل 

تعال��ى بقائم اأهل  البيتR، ثم بيان ن�ض��ب القائم بذكر االأئمة من ذرية الح�ض��ين 

واحداً بعد واحد باأ�ض��مائهم، ثم قالت: »اكتمه علي يا اأبا �ضلمة ما دمت حية«. فكتمت 

عليها. 

فلما كان بعد م�ضيها دعاني عليQ، فقال: اأرني الخبر الذي اأملت عليك عائ�ضة. 

قلت: وما الخبر يا اأمير الموؤمنين؟ قال: الذي فيه اأ�ضماء االأو�ضياء بعدي، فاأخرجته اإليه 

.
(((

حتى �ضمعه

وقد يبدو الخبر غريباً. لكن يوؤيده ما عن المفيد ب�ضنده عن محمد بن عبد الرحمن 

بن �ض��ردين ال�ض��نعاني، عن ابن مثنى عن اأبيه، عن عائ�ض��ة، قال: »�ضاألتها: كم خليفة 

يكون لر�ضول اهلل0؟ فقالت: اأخبرني ر�ضول اهلل0 اأنه يكون بعده اثنا ع�ضر خليفة. 

قال: فقلت لها: من هم؟ فقالت: اأ�ضماوؤهم عندي مكتوبة باإمالء ر�ضول اهلل0. فقلت 

، فاإن اإباءها ينا�ضب كون الخلفاء ممن ال يعجبها بيانهم.
(((

لها: فاعر�ضيه، فاأبت«

51 � م��ا روي بط��رق كثي��رة عن البرقي عن اأبي ها�ض��م داود بن القا�ض��م الجعفري 

عن االإمام اأبي جعفر محمد بن علي الجوادQ المت�ض��من محاورة الخ�ض��ر مع اأمير 

الموؤمنينQ بح�ضور االإمام الح�ض��نQ، و�ضوؤاله منه عن م�ضائل ثالث، وطلب 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 563 ـ 564/ كفاية االأثر : 300/ بحار االأنوار 46 : 202.

)2) بحار االأنوار 36 : 348 ـ 350/ كفاية االأثر : 87) ـ 90).

)3) بحار االأنوار 36 : 300، واللفظ له/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 64).
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اأمير الموؤمنينQ من الح�ض��نQ اأن يجيبه، فلما اأجابه �ض��هد ال�ض��هادتين، ثم 

 � Qقال: »واأ�ض��هد اأنك و�ضي ر�ضول اهلل والقائم بحجته � واأ�ضار اإلى اأمير الموؤمنين

ولم اأزل اأ�ضهد بها. واأ�ضهد اأنك و�ضيه والقائم بحجته، واأ�ضار اإلى ]اأبي محمد[ الح�ضن

Q. واأ�ض��هد اأن الح�ضين بن عليQ و�ضي اأبيك والقائم بحجته بعدك. واأ�ضهد 

على علي بن الح�ض��ينQ اأنه القائم باأمر الح�ض��ينQ بعده...« ثم �ض��هد لبقية 

االأئمة من ذرية الح�ض��ين )�ض��لوات اهلل عليهم( باأ�ض��مائهم بقيامهم مقام اآبائهم، حتى 

انته��ى للحجة المنتظر المهدي )عجل اهلل فرجه(، فقال: »واأ�ض��هد على رجل من ولد 

الح�ض��ن بن عليQ ال ي�ض��مى وال يكنى حتى يظهر اأمره فيملوؤها عداًل كما ملئت 

. وال�ض��الم عليك يا اأمير الموؤمنين ورحمة اهلل 
(((

جوراً اأنه القائم باأمر الح�ض��ين بن علي

.
(((

وبركاته«

52 � المرفوع اإلى عبداهلل بن اأبي اأوفى عن ر�ضول اهللP، وفيه اأن اهلل تعالى ك�ضف 

 Lواأمي��ر الموؤمنين وفاطمة Pفراأى اأنوار النبي Qعن ب�ض��ر اإبراهيم الخلي��ل

والح�ض��ن والح�ضين )�ضلوات اهلل عليهم(، ف�ض��األ اهلل تعالى عنهم، فعرفه �ضبحانه بهم، 

ثم راأى ت�ض��عة اأنوار اأحدقت بتلك االأنوار، وفيه: »فقال: اإلهي و�ض��يدي اأرى ت�ضعة اأنوار 

اأحدقوا بالخم�ضة االأنوار. قال: يا اإبراهيم، هوؤالء االأئمة من ولدهم. فقال: اإلهي و�ضيدي 

فبمن يعرفون؟ قال: يا اإبراهيم اأولهم علي بن الح�ض��ين، ومحمد ولد علي، وجعفر ولد 

محم��د، ومو�ض��ى ولد جعفر، وعلي ولد مو�ض��ى، ومحمد ولد عل��ي، وعلي ولد محمد، 

.
(((

والح�ضن ولد علي، ومحمد ولد الح�ضن، القائم المهدي«

53 � وقريب منه باختالف ي�ض��ير حديث جابر عن االإمام الباقرQ وفيه: »اإن اهلل 

لما خلق اإبراهيم ك�ضف له عن ب�ضره، فراأى نورا اإلى جنب العر�ص...« وقد ت�ضمن اأنوار 

اأمير الموؤمنين، وال�ض��ديقة فاطمة الزهراء واالأئمة من ذريتهما )�ضلوات اهلل عليهم(. اإال 

))) في اإعالم الورى باأعالم الهدى: »اأنه القائم باأمر الح�صن بن علي«، وهو اأقرب.

)2) بحار االأنوار 36 : 4)4 ـ 6)4، واللفظ له/ كمال الدين وتمام النعمة : 3)2 ـ 5)2/ االإمامة والتب�ص���رة: 06)ـ08)/ عيون اأخبار الر�ص���ا 2 : 

67ـ69/ اال�صتن�صار : )3ـ33/ الغيبة للطو�صي: 54) ـ 55)/ وغيرها من الم�صادر.

)3) بحار االأنوار 36 : 3)2 ـ 4)2/ الف�صائل ل�صاذان : 58).
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اأنه لم يذكر فيه نور النبيP. لكن الظاهر اأنه �ض��قط من الحديث، ال�ض��تماله على اأن 

.
(((

االأنوار خم�ضة قد حفت بها ت�ضعة، وذلك ينا�ضب اأنه راأى نور النبيP اأي�ضاً

54 � ما عن كتاب �ض��فوة االأخبار ب�ضنده عن النوفلي خادم االإمام الر�ضاQ اأنه 

قال: »حدثني العبد ال�ض��الح مو�ضى بن جعفر عن اآبائه عن اأمير الموؤمنين علي بن اأبي 

طالب �ضلوات اهلل عليهم اأجمعين قال: حدثني اأخي وحبيبي ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

واآل��ه قال: من �ض��ره اأن يلقى اهلل عز وجل وهو مقب��ل عليه غير معر�ص عنه فليتوال لك 

ياعلي، ومن �ض��ره اأن يلقى اهلل عز وجل وهو مقب��ل عليه غير معر�ص عنه فليتوال اإبنك 

 ...Qومن اأحب اأن يلقى اهلل وال خوف عليه فليتوال اإبنك الح�ضين ،Qالح�ضن

« وج��رى على ذلك في بقي��ة االأئمةR واحداً بعد واحد حتى قال: »ومن اأحب اأن 

يلقى اهلل عز وجل وقداأكمل اإيمانه وح�ضن اإ�ضالمه فليتوال الحجة بن الح�ضن المنتظر 

�ض��لوات اهلل عليه، هوؤالء اأئمة الهدى واأعالم التقى من اأحبهم وتوالهم كنت �ضامنا له 

.
(((

على اهلل عز وجل الجنة«

55 � ويلحق بذلك ما رواه ابن عيا�ص عن محمد بن اأحمد بن عبيداهلل الها�ض��مي، 

قال: »اأخبرني به ب�ض��ر من راأى �ض��نة ت�ض��ع وثالثين وثالثمائة. ق��ال: حدثني عم اأبي 

مو�ضى بن عي�ضى، عن الزبير بن بكار، عن عتيق بن يعقوب، عن عبداهلل بن ربيعة رجل 

من اأهل مكة، قال: قال لي اأبي: اإني محدثك الحديث، فاحفظه عني، واكتمه علي ما 

دمت حياً، اأو ياأذن اهلل فيه ما ي�ضاء. 

كن��ت م��ع ابن الزبير في الكعب��ة. حدثني اأن اب��ن الزبير اأمر العم��ال اأن يبلغوا في 

االأر�ص. قال: فبلغنا �ض��خراً اأمثال االإبل، فوجدت على تلك ال�ض��خور كتاباً مو�ضوعاً، 

فتناولته، و�ضترت اأمره، فلما �ضرت اإلى منزلي تاأملته، فراأيت كتاباً ال اأدري من اأي �ضيء 

هو، وال اأدري الذي كتب به ما هو، اإال اأنه ينطوي كما ينطوي الكتب، فقراأت فيه: با�ضم 

اهلل االأول، ال �ضيء قبله. ال تمنعوا الحكمة اأهلها فتظلموهم، وال تعطوها غير م�ضتحقها، 

فتظلموها. اإن اهلل ي�ضيب بنوره من ي�ضاء. واهلل يهدي من ي�ضاء. واهلل فعال لما يريد.

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 85 ـ 86/ بحار االأنوار 36 : )5).

)2) بحار االأنوار 27: 07)، 08)
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با�ض��م االأول ال نهاية له، القائم على كل نف�ص بما ك�ض��بت. كان عر�ض��ه على الماء. 

ثم خلق الخلق بقدرته، و�ضورهم بحكمته، وميزهم بم�ضيئته كيف �ضاء، وجعلهم �ضعوباً 

وقبائل وبيوتاً، لعلمه ال�ضابق فيهم، ثم جعل من تلك القبائل قبيلة مكرمة �ضماها قري�ضاً، 

وهي اأهل االأمانة.

ثم جعل من تلك القبيلة بيتاً خ�ض��ه اهلل بالنباأ والرفعة، وهم ولد عبدالمطلب حفظة 

ه��ذا البيت وعماره ووالته و�ض��كانه. ثم اختار من ذلك البيت نبي��اً يقال له: )محمد( 

ويدعى في ال�ضماء )اأحمد( يبعثه اهلل تعالى في اآخر الزمان نبياً، ولر�ضالته مبلغاً، وللعباد 

اإلى دينه داعياً، منعوتاً في الكتب، تب�ضر به االأنبياء ويرث علمه خير االأو�ضياء... يوؤيده 

بن�ض��ره، ويع�ضده باأخيه وابن عمه و�ضهره وزوج ابنته، وو�ضيه في اأمته من بعده، وحجة 

اهلل على خلقه، ين�ضبه لهم علماً عند اقتراب اأجله، هو باب اهلل...« ثم ذكر ما يلقاه اأمير 

الموؤمني��نQ، وقيام االأئمة االأحد ع�ض��ر من بعده واحداً بعد واحد باأ�ض��مائهم، مع 

.
(((

بع�ص التفا�ضيل عنهم. والكتاب طويل ال ي�ضعنا ذكره بتمامه

ويوؤيد هذه االأحاديث ما ذكره ابن �ضهراآ�ضوب، قال: »عن عبد اهلل بن محمد البغوي 

ب�ضنده عن عبد اهلل بن عمر، قال: قال النبي0: يا علي اأنا نذير اأمتي، واإنك هاديها، 

والح�ضن قائدها، والح�ضين �ضائقها، وعلي بن الح�ضين جامعها، ومحمد بن علي عارفها، 

وجعفر بن محمد كاتبها، ومو�ضى بن جعفر مح�ضيها، وعلي بن مو�ضى معبرها ومنجيها، 

وط��ارد مبغ�ض��يها، ومدني موؤمنيها، ومحم��د بن علي قائدها و�ض��ائقها، وعلي بن محمد 

�ض��ايرها وعالمها، والح�ض��ن بن علي نادبها ومعطيها، والقائم الخلف �ض��اقيها ونا�ض��دها 

ِميَن}.  و�ضاهدها. {اإِنَّ ِفي َذِلَك الآيَاٍت لِّْلُمتََ��صِّ

.Pوقد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبد اهلل عن النبي

االأعم�ص، عن اأبي اإ�ضحاق، عن الحارث بن �ضعيد بن قي�ص، عن علي بن اأبي طالب، 

وعن جابر االأن�ضاري كليهما، عن النبي0 قال: اأنا واردكم على الحو�ص، واأنت يا علي 

ال�ضاقي، والح�ضن الذائد، والح�ضين االآمر، وعلي بن الح�ضين الفارط، ومحمد بن علي 

))) بحار االأنوار 36 : 7)2 ـ 9)2.
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النا�ض��ر، وجعفر بن محمد ال�ض��ائق، ومو�ضى بن جعفر مح�ض��ي المحبين والمبغ�ضين، 

وقامع المنافقين، وعلي بن مو�ضى مزين الموؤمنين، ومحمد بن علي منزل اأهل الجنة في 

درجاتهم، وعلي بن محمد خطيب �ض��يعتهم ومزوجهم الحور، والح�ضن بن علي �ضراج 

اأهل الجنة ي�ضت�ضيئون به، والهادي المهدي �ضفيعهم يوم القيامة، حيث الياأذن اإال لمن 

.
(((

ي�ضاء وير�ضى«

وع��ن الطرائ��ف: »روى اأخطب خ��وارزم موفق ب��ن اأحمد المالكي ف��ي كتابه عن 

محمدبن الح�ض��ين البغدادي عن اأبي طالب الح�ضين بن محمد، عن محمد بن اأحمد 

بن �ضاذان، عن اأحمد بن محمد بن عبداهلل، عن علي بن �ضاذان المو�ضلي، عن محمد 

ابن علي بن الف�ض��ل، عن محمد بن قا�ض��م، عن عباد بن يعقوب عن مو�ضى بن عثمان 

.
(((

عن االأعم�ص عن اأبي اإ�ضحاق عن الحارث و�ضعيد بن اأبي ب�ضير عنهQ مثله« 

فاإن هذين الحديثين وان لم ي�ض��رح فيهما باإمامة االأئمة االثني ع�ضر المذكورين اإال 

اأن اإثبات مناقبهم هذه لهم باأ�ض��مائهم ينا�ض��ب تميزهم عن االأم��ة، واإمامتهم لها بالنحو 

المنا�ضب لما يقوله االإمامية.

بع�س الت�شاوؤالت حول هذه االأحاديث والجواب عنها

ه��ذا وقد يقال: اإن كثيراً م��ن هذه االأحاديث قد رويت عن كثير من ال�ض��حابة ممن 

ي��روي عنه��م الجمهور، بل قد يكث��رون الرواية عنهم. مع اأن��ه ال وجود لها من طرق 

الجمهور، ولم يعرفوا طرقها.

لكن يظهر الجواب عن ذلك مما �ض��بق في اآخر الكالم في جواب ال�ضوؤال الثامن. 

فاإن مخالفة هذه االأحاديث الأ�ضول الجمهور التي اأ�ضلوها، وم�ضلماتهم التي جروا عليها، 

قد تحملهم على االإعرا�ص عنها في جملة ما اأعر�ضوا عنه من االأحاديث التي رووها ولم 

يثبتوه��ا في كتب الحديث، كما قد يحمل ذلك رواة هذه االأحاديث على االمتناع من 

روايته��ا للجمهور، حذراً من رميهم لهم بقوار���ص القول، ونبزهم لهم بالكذب والبهتان 

))) بحار االأنوار 36 : 270، واللفظ له/ مناقب اآل اأبي طالب ) : )25 ـ 252/ اال�صتن�صار : 23/ الطرائف : 74).

)2) بحار االأنوار 36 : 270 ـ )27.وقد ورد ذلك في مقتل الح�صين للخوارزمي ): 94.
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والو�ضع، كما �ضنعوه مع من روى دون هذه االأحاديث في مخالفة وجهة الجمهور.

ومثله ما قد يدعى من اأن في جملة هوؤالء الرواة من عرفوا باإعرا�ضهم عن اأهل البيت 

)�ض��لوات اهلل عليه��م( وبمواالة من تقدم عليه��م من االأولين، وذلك ال يتنا�ض��ب مع 

روايتهم لهذه االأحاديث.

الندفاعه باأن كثيراً من هوؤالء واأمثالهم رووا في حق اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم( 

ما ال يق�ضر عن م�ضامين هذه الن�ضو�ص، كحديث الثقلين ونحوه مما يدل على خ�ضران 

من خالفهم. وما ت�ضمن والية اأمير الموؤمنين )�ضلوات اهلل عليه( ونحو ذلك.

Rفي تعداد االأئمة االثني ع�شر Rما روي عن االأئمة

وهناك اأحاديث اأخر تت�ضمن تعداد االأئمة االثني ع�ضر من قبل االأئمةR اأنف�ضهم، 

من دون اأن ين�ض��بوا ذلك للنبيP ويرووه عنه. وربما يدعى اأنها ال تنه�ص حجة على 

اإمامتهم.

لك��ن من المعلوم اأن مثل ه��ذه التعاليم توقيفية ال يمكن االإخب��ار بها عن اجتهاد 

وحد�ص، بل البد اأن تنتهي اإلى النبيP، كما �ضبق من زيد بن عليL. فهي م�ضامين 

اأحاديث نبوية مر�ضلة منهم )�ضلوات اهلل عليهم( ال تق�ضر عن الم�ضانيد. لما هو المعلوم 

م��ن حالهمR من اأن كاًل منهم يحدث عن اأبيه عن اآبائه عن النبيP. كما تقدم 

في جواب ال�ضوؤال الثامن.

وال�ضيما واأنها ت�ض��تمل على المعجز وهو االإخبار الغيبي ال�ضادق من االإمام بوجود 

من بعده من االأئمة الذين لم يولدوا بعد على ترتيبهم الذي ح�ض��ل بعد ذلك. حيث 

ي�ضهد ذلك ب�ضدقهمR في االأحاديث المذكورة.

ولو غ�ص النظر عن ذلك نفعت هذه االأحاديث في اإثبات اإمامة االأئمة الذين هم بعد 

االإم��ام الذي رويت عنه، الأنها بمثابة ن�ص منه على اإمامتهم، فاإذا ثبتت اإمامة من رويت 

عنه كانت ك�ض��ائر الن�ضو�ص الواردة عنه، المت�ض��منة الإمامة من بعده. ومن ثم يح�ضن 

اإثباتها في جملة تتمة الطائفة الرابعة التي نحن فيها وهي عدة اأحاديث.

 Q56 � حديث اأبي حمزة الثمالي عن االإمام علي بن الح�ض��ين زين العابدين
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في دعاء التو�ضل بالنبي )�ص( وفيه: »واأتو�ضل اإليك واأ�ضت�ضفع اإليك بنبيك نبي الرحمة 

محمد �ض��لى اهلل عليه واآله و�ض��لم ت�ض��ليماً كثيراً وباأمير الموؤمنين عل��ي بن اأبي طالب 

وفاطمة الزهراء والح�ض��ن والح�ض��ين عبديك واأمينيك وحجتيك على الخلق اأجمعين 

وعلي بن الح�ضين زين العابدين... « وذكر بقية االأئمة واحداً بعد واحد حتى انتهى اإلى 

قوله: »وبحق خلف االأئمة الما�ض��ين واالإمام الزكي الهادي المهدي والحجة بعد اآبائه 

على خلقك الموؤدي عن علم نبيك ووارث علم الما�ض��ين من الو�ض��يين المخ�ضو�ص 

.
(((

الداعي اإلى طاعتك وطاعة اآبائه ال�ضالحين... «

57 � حديث الكميت عن االإمام الباقرQ حينما اأن�ض��ده اأبياتاً قال: »فلما بلغت 

قولي:

متى  فيكم  ال��ح��ق  ي��ق��وم  ي���ق���وم م��ه��ديُّ��ك��م ال��ث��ان��ي متى 

فقال: �ضريعاً اإن �ضاء اهلل. ثم قال: اإن قائمنا هو التا�ضع من ولد الح�ضين، الأن االأئمة 

بعد ر�ض��ول اهللP اثنا ع�ضر، الثاني ع�ضر هو القائم. قلت: يا �ضيدي، فمن هوؤالء االثنا 

 Rع�ض��ر؟ فق��ال: اأولهم علي بن اأبي طالب، وبعده الح�ض��ن...« وذك��ر بقية االأئمة

 .
(((

باأ�ضمائهم

58 � حديث جابر الجعفي: »�ض��األت اأبا جعفرQ ع��ن تاأويل قول اهلل عزوجل: 

ُهـــ�ِر ِعنَد اهلِل اْثنَا َع�َصَر�َصْهًرا ...} قال: فتنف�ص �ض��يدي ال�ض��عداء، ثم قال:  َة ال�صُّ {اإِنَّ ِعـــدَّ

 واإلى 
ّ

اأما ال�ض��نة فهي جدي ر�ض��ول اهللP، و�ض��هورها اثنا ع�ض��ر: اأمير الموؤمنين، اإلي

ابني جعفر، وابنه مو�ض��ى، وابنه علي، وابنه محمد، وابنه علي، واإلى ابنه الح�ضن، واإلى 

ابن��ه محم��د الهادي المهدي، اثنا ع�ض��ر اإماماً حجج اهلل في خلق��ه، واأمناوؤه على وحيه 

 .
(((

وعلمه...«

وهو واإن كان تف�ض��يراً منهQ. اإال اأنه من المعلوم اأنه تف�ض��ير بالباطن ماأخوذ عن 

.Pاآبائه عن النبي

))) مهج الدعوات 65): 68)

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 560/ بحار االأنوار 36 : )39.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 463 ـ 464/ الغيبة للطو�صي : 49)/ بحار االأنوار 24 : 240.
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ويوؤيده ما عن داود الرقي عن االإمام ال�ضادقQ في حديث اأنه اأخرج له �ضحيفة، 

وقال له: »اقراأ هذه مما اأخرجه اإلينا اأهل البيت، نرثه كابراً عن كابر من لدن ر�ض��ول اهلل

ُه�ِر ِعنَد اهلِل اْثنَا َع�َصَر�َصْهًرا ِفي ِكتَاِب اهلِل} علي بن اأبي  َة ال�صُّ P فقراأتها، فاإذا فيها: {اإِنَّ ِعدَّ

 .
(((

طالب، والح�ضن، والح�ضين، وعلي بن الح�ضين...«، وذكر بقية االأئمة االثني ع�ضر

وهو واإن لم ي�ضرح فيه باإمامتهمR، اإال اأن من المعلوم اأن تميزهم بذلك ينا�ضب 

اإمامتهم ووجوب طاعتهم واأحاديثهمR يف�ضر بع�ضها بع�ضاً.

59 � حدي��ث االأعم�ص عن االإمام ال�ض��ادقQ في بيان من تج��ب له االإمامة، 

وعالمات��ه. وفي��ه: »ذاك علي بن اأبي طال��ب اأمير الموؤمني��ن واإمام المتقي��ن... وبعده 

الح�ضن، ثم الح�ضين، �ضبطا ر�ضول اهللP ابنا خيرة الن�ضوان، ثم علي بن الح�ضين...« 

.
(((

وذكر بقية االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم(

60 � حديث عا�ض��م بن حميد عن االإمام ال�ض��ادقQ اأي�ضاً في دعاء التو�ضل: 

»اللهم اإني اأتقرب اإليك بنبيك ور�ضولك... واأتقرب اإليك بوليك وخيرتك من خلقك 

و�ض��ي نبيك... اللهم واأتقرب اإليك بالولي البار االإمام ابن االإمام الح�ضن بن علي...، 

واأتقرب اإليك بالقتيل الم�ض��لوب، قتيل كربالء الح�ضين بن علي، واأتقرب اإليك ب�ضيد 

العابدين...« وذكر التو�ض��ل باالأئمة واحداً بعد واح��د حتى انتهى اإلى الحجة المنتظر 

)عج��ل اهلل فرج��ه(. وفي جملة ما قال عن��ه: »والموؤدي عن النبيين وخاتم االأو�ض��ياء 

.
(((

النجباء الطاهرين )�ضلوات اهلل عليهم اأجمعين(«

61 � حدي��ث ثالث عن االإمام ال�ض��ادقQ يقول فيه: »واأ�ض��األك بالحق الذي 

جعلته عند محمد واآل محمد وعند االأئمة  علي والح�ض��ن والح�ض��ين وعلي...« وذكر 

.
(((

بقية االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم(

62 � حديث م�ض��عدة بن �ض��دقة عنهQ اأنه قال بعد التعر�ص لحديث الثقلين: 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 202/ بحار االأنوار 46 : 74)/ مقت�صب االأثر : )3.

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 336 ـ 337، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 323ـ325/ بحار االأنوار 36 : 397.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 472 ـ 473/ م�صباح المتهجد : 328/ بحار االأنوار 87 : 32.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 473/ م�صباح المتهجد : 332/ بحار االأنوار 87 : 39.
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»اإن قائمنا يخرج من �ض��لب الح�ض��ن، والح�ض��ن يخرج من �ض��لب علي، وعلي يخرج 

من �ض��لب محمد، ومحمد يخرج من �ض��لب علي، وعلي يخرج من �ضلب ابني هذا � 

واأ�ضار اإلى مو�ضىQ � وهذا خرج من �ضلبي، ونحن اثنا ع�ضر اإماماً، كلنا مع�ضومون 

 .
(((

مطهرون...«

63 � حديث علقمة بن محمد الح�ض��رمي عنهQ قال: »قال: االأئمة اثنا ع�ض��ر. 

قلت: يا ابن ر�ضول اهلل ف�ضمهم لي. قال: من الما�ضين علي والح�ضن والح�ضين وعلي 

ابن الح�ض��ين، ومحمد بن عليR. ثم اأنا. قلت: فمن بعدك؟ قال: اإني قد اأو�ضيت 

اإلى ولدي مو�ض��ى، وه��و االإمام بعدي، قلت: فمن بعد مو�ض��ى؟ قال: علي ابنه يدعى 

بالر�ض��ا، ومن بعد علي ابن��ه محمد، ثم بعد محمد علي ابنه، وبعد علي الح�ض��ن ابنه، 

.
(((

والمهدي من ولد الح�ضن...«

64 � حديث يون�ص بن ظبيان عن االإمام ال�ض��ادقQ: »قال: يا يون�ص اإذا اأردت 

العل��م ال�ض��حيح فعندنا اأهل البيت، فاإن��ا ورثناه...« ثم ذكر االأئمة االثني ع�ض��ر، قال: 

»قلت: �ض��مهم لي يا ابن ر�ض��ول اهلل. قال: اأولهم علي بن اأبي طالب، وبعده الح�ض��ن 

.
(((

والح�ضين، وبعده علي بن الح�ضين...« ثم ذكر تمام االأئمة االثني ع�ضر باأ�ضمائهم

65 � حديث ه�ض��ام بن �ض��الم عنهQ حينما �ضاأله معاوية بن وهب عن اأحاديث 

روؤي��ة اهلل عزوجل، واأنهQ اأنكر عليه ذلك، واأكد على وجوب المعرفة، اإلى ان قال: 

»ويعلم اأن االمام بعد ر�ضول اهللP علي بن اأبي طالب وبعده الح�ضن، ثم الح�ضين، ثم 

.
(((

علي بن الح�ضين...« وذكر االأئمة االثني ع�ضر واحداً بعد واحد

66 � حدي��ث عبد اهلل ب��ن جندب عن االإم��ام الكاظمQ اأنه ق��ال: »تقول في 

�ض��جدة ال�ضكر: اللهم اإني اأ�ضهدك واأ�ضهد مالئكتك واأنبياءك ور�ضلك وجميع خلقك: 

اإنك اأنت اهلل ربي، واالإ�ض��الم ديني، ومحمداً نبيي، وعلياً والح�ضن والح�ضين وعلي بن 

))) اإثبات الهداةبالن�صو�س والمعجزات 2: 562.كفايةاالأثر : 266.بحار االأنوار 36: 408 ـ 409.

)2) اإثبات الهداةبالن�صو�س والمعجزات 2: 563.كفاية االأثر : 267.بحار االأنوار 36: 409 ـ0)4.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : )56/ كفاية االأثر : 258ـ  259/ مخت�صر ب�صائر الدرجات : 22)ـ  23)/ بحار االأنوار 36 : 403ـ  405.

)4) كفاية االأثر: 260ـ 264 /بحار االأنوار 36: 406ـ 407.
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الح�ضين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومو�ضى بن جعفر وعلي بن مو�ضى ومحمد 

اب��ن علي وعلي بن محمد والح�ض��ن بن علي والحجة بن الح�ض��ن بن علي اأئمتي بهم 

.
(((

اأتولى ومن اأعدائهم اأتبراأ...«

العبا�ضي،  للماأمون   Qالر�ضا االإمام  كتبها  التي  الدين  �ضرايع  حديث   �  67

باأمر  والقائم  الموؤمنين،  على  والحجة  بعده،  الدليل  »واأن   :Pالنبي ذكر  بعد  وفيه 

ووليه،  وو�ضيه،  وخليفته،  اأخوه،  باأحكامه،  والعالم  القراآن،  عن  والناطق  الم�ضلمين، 

الموؤمنين،  اأمير   Qاأبي طالب والذي كان منه بمنزلة هارون من مو�ضى، علي بن 

النبيين  علم  ووارث  الو�ضيين،  واأف�ضل  المحجلين،  الغر  وقائد  المتقين،  واإم��ام 

اأهل الجنة، ثم علي بن الح�ضين  والمر�ضلين، وبعده الح�ضن والح�ضين �ضيدا �ضباب 

زين العابدين...« وذكر بقية االأئمة االثني ع�ضرR باأ�ضمائهم، ثم قال: »اأ�ضهد لهم 

تعالى على خلقه في كل ع�ضر  واأن االأر�ص ال تخلو من حجة هلل  بالو�ضية واالإمامة، 

واأوان، واأنهم العروة الوثقى، واأئمة الهدى، والحجة على اأهل الدنيا اإلى اأن يرث اهلل 

االأر�ص ومن عليها. واأن كل من خالفهم �ضال م�ضل باطل، تارك للحق والهدى، واأنهم 

المعبرون عن القراآن، والناطقون عن الر�ضولP بالبيان، ومن مات ولم يعرفهم مات 

.
(((

ميتة جاهلية...«

وربما لم ن�ضتوف االأحاديث الواردة في ذلك. وفيما ذكرناه كفاية.

الن�شو�س الواردة في كل اإمام اإمام 

الطائفة الخام�سة: ما ت�ض��من ن�ص النب��يP اأو االإمام على من بعده، واحداً كان اأو 

اأكثر. وا�ضتيعاب ذلك �ضعب جداً. غير اأنا نذكر ما تي�ضر لنا االطالع عليه.

وال ينبغي لنا اأن نطيل في ذكر الن�ض��و�ص على اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه(، 

فاإنه المتيقن في دعوى الن�ص التي عليها يبتني مذهب الت�ض��يع، والتي اأ�ضهب ال�ضيعة 

في اال�ض��تدالل عليها، وا�ضتوفوا الكالم في اأدلتها. وخ�ضو�ض��اً االأدلة الم�ضهورة التي 

))) من ال يح�صره الفقيه ) : 329 ـ 330، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : )47ـ472.

)2) عيون اأخبار الر�صا ) : 29) ـ 30)/ بحار االأنوار 65 : )26 ـ 262.
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تعم اأهل البيتR اأو تخ�ص اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه(، كحديث الثقلين، 

وحديث الغدير. م�ضافاً اإلى اأحاديث الطائفة الرابعة المتقدمة.

ما ورد في اإمامة االإمامين الح�شن والح�شينL معًا

واأما االإمامان ال�ض��بطان اأبو محمد الح�ض��ن الزكي واأبو عبداهلل الح�ض��ين ال�ض��هيد 

)�ضلوات اهلل عليهما(، فهما واإن كانا دون اأمير الموؤمنينQ في الظهور، اإال اأنهما..

اأوًل: داخالن في المتيقن اأي�ض��اً من ن�ض��و�ص الطائفة االأول��ى الواردة في اأهل البيت

R عموم��اً، على ما ذكرن��اه اآنفاً. كما قد �ض��رح باإمامتهما ف��ي اأحاديث الطائفة 

الرابعة المتقدمة. 

وثانيًا: داخالن في اإجماع اأهل البيت � الذين فيهم االإمامة، بمقت�ضى ما �ضبق � واإجماع 

�ضيعتهم، فاإنهم مهما اختلفوا مجمعون على اإمامة اأمير الموؤمنين والح�ضنين )�ضلوات 

اهلل عليهم(، واأن اإمامتهم باال�ضتحقاق. وي�ضاف لذلك مجاميع من االأحاديث.. 

المجموع��ة الأول��ى: بع�ص االأحاديث الخا�ض��ة بهما. كقول النبيP: »الح�ض��ن 

 .
(((

والح�ضين اإمامان قاما اأو قعدا«

 .
(((

وقولهP: »اأنتما االإمامان. والأمكما ال�ضفاعة«

وفي حديث ثالث اأن النبيP دفع لهماL الح�ض��ى، ف�ضبح في اأيديهما، فقال

P: »الح�ضى ال ي�ضبحن اإال في يد نبي اأو و�ضي نبي، والح�ضن والح�ضين من عترتي 

 .
(((

واأو�ضيائي وخلفائي«

وق��ول اأمير الموؤمنينQ لهما: »اأنتما اإمامان بعدي، و�ض��يدا �ض��باب اأهل الجنة، 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 29)، واللفظ له، و: 34)، 42)/  وقد رواه ال�صدوق ب�صنده في علل ال�صرائع ) : ))2، ورواه الخزاز 

القمي ب�ص���ند اآخر في كفاية االأثر : 36، وب�ص���ند اآخر في : 7))، ورواه ابن �صهرا�ص���وب ب�صند اآخر في المناقب 3 : 63)، وقال ال�صيخ المفيد 

في النكت في مقدمات االأ�ص���ول : 48 »واتفقوا على اأنه Q قال في الح�ص���ن والح�صين )�صلوات اهلل عليهما(: ابناي هذان اإمامان...«، 

وقد روي اأي�ص���ًا في دعائم االإ�ص���الم ): 37، والف�ص���ول المختارة للمفيد: 303، والم�صائل الجارودية للمفيد : 35، واالإر�صاد : 30، والتعجب 

للكراجك���ي : 52، ورو�ص���ة الواعظي���ن : 56)، واإعالم الورى باأعالم الهدى ): 407، )42، وك�ص���ف الغم���ة 2 : 56)، ومجمع البيان2 : ))3، 

وغنية النزوع : 299، 323، والطرائف : 96)، وبحار االأنوار 6) : 307، 36 : 289، )29 ، 325، 44 : 2.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : )4)/ ك�صف الغمة 2 : 29).

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 39).
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.
(((

والمع�ضومان. حفظكما اهلل، ولعنة اهلل على من عاداكما«

وحديث االأ�ضبغ بن نباتة: »اأن علياQً لما �ضربه الملعون ابن ملجم دعا بالح�ضن 

والح�ض��ين، فقال: اإني مقبو�ص في ليلتي هذه، فا�ض��معا قولي: واأنت يا ح�ضن و�ضيي، 

والقائم باالأمر ]من[ بعدي. واأنت يا ح�ض��ين �ضريكه في الو�ضية، فا�ضمت، وكن الأمره 

.
(((

تابعاً ما بقي، فاإذا خرج من الدنيا فاأنت الناطق من بعده، والقائم باالأمر عنه«

ومثله في الو�ض��ية لالإمامين الح�ضن والح�ض��ينL حديثا اأبي ب�ضير عن االإمام 

 ،
(((

 Qوحدي��ث محمد ابن الحنفية مع االإمام زي��ن العابدين ،
(((

 Qال�ض��ادق

وغير ذلك.

المجموعة الثانية: االأحاديث الثالثة المت�ض��منة لطبع االإمام بخاتمه على الح�ضى، 

الت��ي تاأتي عن��د التعر�ص لن�ض��و�ص اإمامة االإمام علي بن الح�ض��ين ال�ض��جاد زين 

العابدين، واالإمام الح�ض��ن بن علي الع�ضكري )�ضلوات اهلل عليهما(. فاإنها ت�ضمنت 

.Rبخاتمهما على الح�ضى، ك�ضائر االأئمة Lطبعهما

المجموع��ة الثالث��ة: اأنه قد ا�ض��تمل جملة من اأحادي��ث الطائفة الثاني��ة وغيرها مما 

ت�ضمن ذكر بع�ص االأئمةR على الت�ضريح با�ضمهما ال�ضريفين، وال ي�ضعنا ذكرها 

لكثرتها، اإال اأنا نذكر منها ما ا�ض��تمل على الن�ص على بع�ص من بعدهما من االأئمة

R، لينفع في اإثبات اإمامتهم، وهي..

1 � حديث �ض��ليم بن قي�ص عن عبد اهلل بن جعفر الطيار في مجل�ص معاوية بن اأبي 

�ض��فيان قال: »�ضمعت ر�ض��ول اهللP يقول: اأنا اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم، ثم اأخي 

علي بن اأبي طالبQ اأولى بالموؤمنين من اأنف�ض��هم، فاإذا ا�ضت�ض��هد فابني الح�ض��ن 

اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم، ثم ابني الح�ضينQ اأولى بالموؤمنين من اأنف�ضهم. فاإذا 

ا�ضت�ض��هد فابني علي بن الح�ض��ين اأولى بالموؤمنين من اأنف�ض��هم، و�ضتدركه يا علي، ثم 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 33)/ بحار االأنوار 43 : 265.كفاية االأثر : 222.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 40).

)3) الكافي ) : 286 ـ 288، و: )29 ـ 292.

)4) الكافي ) : 348.
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ابني محمد بن علي الباقر اأولى بالموؤمنين من اأنف�ض��هم. و�ض��تدركه يا عبد اهلل، وتكمله 

اثني ع�ضر اإماماً ت�ضعة من ولد الح�ضين. 

قال عبد اهلل: ثم ا�ضت�ضهدت الح�ضن والح�ضينL وعبد اهلل بن عبا�ص وعمر بن 

اأبي �ضلمة واأ�ضامة بن زيد، ف�ضهدوا لي عند معاوية، قال �ضليم بن قي�ص: وقد كنت �ضمعت 

.
(((

»Pذلك من �ضلمان واأبي ذر والمقداد واأ�ضامة اأنهم �ضمعوا من ر�ضول اهلل

2 � حديث و�ض��ية االإمام ال�ضادقQ لمحمد بن النعمان االأحول وفيه: »يا ابن 

النعمان اإن العالم ال يقدر اأن يخبرك بكل ما يعلم، الأنه �ضر اهلل الذي اأ�ضره اإلى جبرئيل، 

واأ�ضره جبرئيل اإلى محمدP واأ�ضره محمد اإلى علي، واأ�ضره علي اإلى الح�ضن، واأ�ضره 

الح�ضن اإلى الح�ضين، واأ�ضره الح�ضين اإلى علي، واأ�ضره علي اإلى محمد، واأ�ضره محمد 

.
(((

اإلى من اأ�ضره«

3 � حديث �ض��ليم ب��ن قي�ص عن اأمير الموؤمنينQ ع��ن النبيP اأنه قال: »قد 

ا�ض��تجاب لي فيك وفي �ض��ركائك الذين يكونون من بعدك. فقلت: يا ر�ضول اهلل ومن 

 
َ
ِطيُع�ْا اهلل

َ
�ض��ركائي من بعدي؟ قال: الذين قرنهم اهلل عزوجل بنف�ض��ه وبي، فق��ال: {اأ

ْمِر ِمنُكْم}، فقلت: يا ر�ضول اهلل ومن هم؟ قال: االأو�ضياء مني 
َ
ْوِلي االأ

ُ
�ُص�َل َواأ ِطيُع�ْا الرَّ

َ
َواأ

 الحو�ص، كلهم هاد مهتد... قلت: يا ر�ض��ول اهلل �ض��مهم لي. فقال: 
ّ

اإلى اأن يردوا علي

ابني هذا، وو�ض��ع يده على راأ�ص الح�ضن، ثم ابني هذا، وو�ضع يده على راأ�ص الح�ضين

L، ثم ابن له يقال له علي، و�ضيولد في حياتك، فاقراأه مني ال�ضالم، ثم تكملة اثني 

 .
(((

ع�ضر...«

وف��ي طري��ق اآخر له��ذا الحدي��ث زاد: »ثم اب��ن علي ا�ض��مه محمد ب��ن علي، ثم 

.
(((

تكملة...«

4 � حديث ابن عبا�ص، قال: »نزل جبرئيلQ ب�ض��حيفة من عند اهلل على ر�ضول 

))) عيون اأخبار الر�ص���ا 2 : 52 ـ 53، واللفظ له/ بحار االأنوار 36 : )23.االإمامة والتب�ص���رة: 0))ـ)))/ الكافي ) : 529/ كمال الدين وتمام 

النعمة : 270/ الغيبة للنعماني : 95 ـ 96/ الغيبة للطو�صي : 38).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 488.تحف العقول : 0)3.بحار االأنوار 75 : 289.

)3) كمال الدين وتمام النعمة : 284 ـ 285، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 395،396.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 36 ـ 37.



175 في رحاب العقيدة / ج   3

اهللP فيه��ا اثنا ع�ض��ر خاتماً من ذهب. فق��ال له: اإن اهلل تعالى يقراأ عليك ال�ض��الم، 

وياأمرك اأن تدفع هذه ال�ض��حيفة اإلى النجيب من اأهلك من بعدك، يفك منها اأول خاتم 

ويعمل بما فيها، فاإذا م�ض��ى دفعها اإلى و�ض��يه بعده، وكذلك االأول يدفعها اإلى االآخر 

واح��داً بعد واحد. ففعل النبيP ما اأمر. ففك علي ب��ن اأبي طالب اأولها، وعمل بما 

فيه��ا، ثم دفعها اإلى  الح�ض��نQ، ففك خاتمه، وعمل بم��ا فيها، ثم دفعها بعده اإلى 

الح�ض��ينQ، ثم دفعها الح�ضين اإلى علي بن الح�ضينQ، ثم واحداً بعد واحد، 

.
(((

حتى ينتهي اإلى اآخرهم )�ضلوات اهلل عليهم«(

5 � ومثله في ذلك حديث العمري عن االإمام ال�ضادقQ: »قال: اإن اهلل عزوجل 

اأنزل على نبيهP كتاباً قبل وفاته، فقال: يا محمد هذه و�ضيتك اإلى النجبة من اأهلك، 

قال: وما النجبة يا جبرئيل؟ فقال: علي بن اأبي طالب وولدهR. وكان على الكتاب 

خواتيم من ذهب.

 فدفعه النبيPاإلى اأمير الموؤمنينQ، واأمره اأن يفك خاتماً منه ويعمل بما فيه، 

ففك اأمير الموؤمنينQ خاتماً وعمل بما فيه، ثم دفعه اإلى ابنه الح�ضنQ، ففك 

خاتم��اً وعمل بما فيه، ثم دفعه اإلى الح�ض��ين L، ففك خاتماً، فوجد فيه اأن اخرج 

بقوم اإلى ال�ض��هادة... ففعل، ثم دفعه اإلى علي بن الح�ض��ين L ففك خاتماً، فوجد 

فيه اأن اأطرق وا�ض��مت... ففعل، ثم دفعه اإلى ابن��ه محمد بن عليL، ففك خاتماً 

فوجد فيه: حدث النا�ص واأفتهم... ]ففعل[ ثم دفعه اإلى ابنه جعفر، ففك خاتماً فوجد 

فيه: حدث النا�ص واأفتهم... ثم دفعه اإلى ابنه مو�ضىQ. وكذلك يدفعه مو�ضى اإلى 

.
(((

الذي بعده. ثم كذلك اإلى قيام المهدي )�ضلى اهلل عليه«(

6 � ونح��وه في انتقال الكتاب في االأئمةR واحداً بعد واحد اإلى االإمام الكاظم

.
(((

 Qحديث معاذ بن كثير عنه Q

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 459 ـ 460/ الغيبة للطو�صي : 35)/ بحار االأنوار 36 : 209.

)2) الكافي ) : 280 ـ )28/ االأمالي لل�صدوق : 486/ كمال الدين وتمام النعمة : 669/ االأمالي للطو�صي : )44/ المناقب البن �صهرا�صوب ) : 

257/ بحار االأنوار 36 : 92) ـ 93)/ وغيرها من الم�صادر.

)3) الكافي ) : 279 ـ 280/ بحار االأنوار 48 : 27 ـ 28.الغيبة للنعماني : 52.الجواهر ال�صنية : 6)2.
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 .
(((

 Q7 � وكذا حديث الكناني عن جده عنه

 عنهQ الت�ض��ريح با�ضم 
(((

 و يون�ص بن يعقوب
(((

وفي حديثي جعفر بن �ض��ماعة

الح�ض��ن والح�ضينL واأ�ضير اإلى من بعد الح�ض��ينQ من االأئمة من دون ذكر 

.Rاأ�ضمائهم

8 � ما روي باأ�ض��انيد متعددة عن النبيP اأنه قال: »اإني قد تركت فيكم اأمرين لن 

ت�ض��لوا ما تم�ض��كتم بهما: كتاب اهلل عزوجل، واأهل بيتي. فقيل له: اأكل اأهل بيتك؟ 

فقال: ال، ولكن الأو�ض��يائي منهم: علي اأخي، وو�ض��يي، ووارثي، وخليفتي من اأمتي، 

وولي كل موؤمن بعدي. وهو اأولهم وخيرهم. ثم و�ض��يه ابني هذا � واأ�ض��ار اإلى الح�ض��ن 

� ثم و�ض��يه ابني هذا � ثم اأ�ض��ار اإلى الح�ض��ين � ثم و�ضيه ابني �ض��مي اأخي، ثم و�ضيه 

بعده �ض��ميي، ثم �ضبعة من ولده، واحداً بعد واحد، �ضهداء اهلل في اأر�ضه وحججه على 

.
(((

خلقه...«

 Pقال: اإن ر�ضول اهلل« :Q9 � حديث عبدال�ض��مد بن ب�ضير عن االإمام الباقر

دع��ا علياQً ف��ي المر�ص الذي توفى فيه، فقال: يا علي ادن مني حتى اأ�ض��ر اإليك 

ما اأ�ض��ره اهلل اإلي، واءتمنك على ما اءتمنني اهلل عليه. ففعل ذلك ر�ضول اهللP بعلي

Q، وفعله علي بالح�ض��ن، وفعله الح�ضن بالح�ضين، وفعله الح�ضين بعلي، وفعله اأبي 

.
(((

بي«

10 � حديث �ض��ليم ال�ضامي اأنه �ض��مع علياQً يقول: »اإني واأو�ضيائي من ولدي 

اأئمة مهتدون، كلنا محدثون. قلت: يا اأمير الموؤمنين من هم؟ فقال: الح�ضن والح�ضين، 

ث��م ابن��ي علي بن الح�ض��ين � قال وعل��ي يومئٍذ ر�ض��يع � ثم يليه من بع��ده واحد بعد 

.
(((

واحد...«

))) بحار االأنوار 36 : 92) ـ93).كمال الدين وتمام النعمة : 669 ـ 670.

)2) بحار االأنوار 36 : 203 ـ 204.

)3) بحار االأنوار 36 : 0)2.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 3 : 35.الغيبة للنعماني : 73.

)5) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 500/ ب�صائر الدرجات : 398/ الهداية الكبرى : 243.

)6) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 2 : 499، واللفظ له/ بحار االأنوار 26 : 79/ ب�صائر الدرجات: 392/ االخت�صا�س : 329.
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11 � حديث محمد بن م�ضلم:»�ض��األت ال�ض��ادق جعفر بن محمدQ عن خاتم 

الح�ض��ين بن علي L اإلى من �ضار؟... اإن الح�ضينQ اأو�ضى اإلى ابنه علي بن 

الح�ضينQ، وجعل خاتمه في اإ�ضبعه، وفو�ص اإليه اأمره، كما فعله ر�ضول اهللP باأمير 

 ،Lوفعله الح�ضن بالح�ضين ،Lوفعله اأمير الموؤمنين بالح�ضن ،Qالموؤمنين

.
(((

، فهو عندي...«
ّ

ثم �ضار ذلك الخاتم اإلى اأبيQ بعد اأبيه، ومنه �ضار اإلي

12 � حديث �ضليم بن قي�ص قال: »�ضهدت و�ضية اأمير الموؤمنينQ حين اأو�ضى 

اإلى ابنه الح�ض��نQ، واأ�ض��هد على و�ضيته الح�ض��ينQ ومحمداً وجميع ولده 

وروؤ�ض��اء �ضيعته واأهل بيته. ثم دفع اإليه الكتاب وال�ضالح. وقال البنه الح�ضنQ: يا 

بني اأمرني ر�ضول اهللP اأن اأو�ضي اإليك، واأن اأدفع اإليك كتبي و�ضالحي، كما اأو�ضى 

 كتبه و�ض��الحه. واأمرني اأن اآمرك اإذا ح�ضرك الموت اأن 
ّ

 ر�ض��ول اهللP، ودفع اإلي
ّ

اإلي

تدفعه��ا اإلى اأخيك الح�ض��ينQ. ثم اأقبل على ابنه الح�ض��ينQ فقال: واأمرك 

ر�ض��ول اهللP اأن تدفعها اإلى ابنك هذا. ثم اأخذ بيد علي بن الح�ضينQ، ثم قال 

لعلي بن الح�ض��ين: واأمرك ر�ض��ول اهللP اأن تدفعها اإلى ابنك محمد بن علي، واقراأه 

 .
(((

من ر�ضول اهللP ومني ال�ضالم«

.
(((

13 � وحديث جابر عن االإمام اأبي جعفر الباقرQ نحوه، مع زيادة

14 � ومثلهما في و�ضية اأمير الموؤمنين للح�ضنينR وو�ضية الح�ضينQ لعلي 

بن الح�ضين ثم انتقال الو�ضية لالإمام الباقرQ حديث اأبي الجارود عنهQ وفي 

اآخره: »ثم اإن ح�ض��يناً ح�ض��ره الذي ح�ض��ره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الح�ض��ين

Q فدفع اإليها كتاباً ملفوفاً وو�ض��ية ظاهرة، وكان علي بن الح�ض��ينQ مبطوناً ال 

ي��رون اإال اأنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب اإلى علي بن الح�ض��ين ثم �ض��ار واهلل ذلك 

 .
(((

الكتاب اإلينا«

))) بحار االأنوار 46 : 7)/ االأمالي لل�صدوق : 207 ـ 208.

)2) الكافي ) : 297 ـ 298، واللفظ له/ بحار االأنوار 43 : 322/ دعائم االإ�ص���الم 2 : 348/ من اليح�ص���ره الفقيه 4 : 89)/ تهذيب االأحكام 9 : 

76)/ كتاب �صليم بن قي�س : 444.

)3) الكافي ) : 298 ـ 299/ بحار االأنوار 42 : 250.

)4) الكافي ) : 290 ـ )29.
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وفي بع�ص طرقه: »لما ح�ضر الح�ضين ما ح�ضر دعا فاطمة بنته فدفع اإليها كتاباً ملفوفاً 

وو�ض��ية ظاهرة، فقال: يا بنتي �ض��عي هذا في اأكابر ولدي، فلما رجع علي بن الح�ض��ين 

.
(((

دفعته اإليه. وهو عندنا«

.Q
(((

15 � وقريب منه حديث حمران عنه

16 � وحديث المعلى بن خني�ص عن االإمام ال�ضادقQ قال: »اإن الكتب كانت 

 Qفلما �ضار اإلى العراق ا�ضتودع الكتب اأم �ضلمة، فلما م�ضى علي ،Qعند علي

 Qكانت عند الح�ضن، فلما م�ضى الح�ضن كانت عند الح�ضين، فلما م�ضى الح�ضين

.
(((

كانت عند علي بن الح�ضينQ، ثم كانت عند اأبي«

17 � ومثلهما مع تعاقب ميراث العلم واالإمامة اإلى االإمام ال�ض��ادق حديث عمر بن 

اأبان، قال: »�ض��األت اأبا عبداهللQ عما يتحدث النا�ص اأنه دفع اإلى اأم �ضلمة �ضحيفة 

مختومة فقال: اإن ر�ض��ول اهللP لما قب�ص، ورث عليQ علمه و�ضالحه وما هناك، 

ثم �ض��ار اإلى الح�ض��ن، ثم �ضار اإلى  الح�ض��ينL. قال: قلت: ثم �ضار اإلى علي بن 

.
(((

الح�ضين، ثم �ضار اإلى ابنه، ثم انتهى اإليك؟ فقال: نعم«

.
(((

18 � وقريب منه حديث العالء بن �ضيابة

19 � ومثلها في ذلك، مع تعاقب الو�ضية اإلى االإمام الكاظمQ حديث في�ص بن 

 االآتي في الن�ضو�ص على اإمامة االإمام مو�ضى بن 
(((

 Qالمختار عن االإمام ال�ضادق

.Qجعفر الكاظم

20 � وكذا حديث اأبي الجارود المتقدم في اأواخر جواب ال�ضوؤال الثامن المت�ضمن 

تعاقب الو�ضية اإلى االإمام اأبي جعفر محمد بن علي الباقرQ، فراجع.

))) بحار االأنوار 26 : 50.

)2) الكافي ) : 235/ بحار االأنوار 26 : 207.

)3) بحار االأنوار 26 : 50/ ب�صائر الدرجات : 82)، 87).

)4) الكافي ) : 235 ـ 236/ ب�صائر الدرجات : 206/ رو�صة الواعظين : 0)2/ االإر�صاد 2 : 89).

)5) بحار االأنوار 26 : 209.

)6) بحار االأنوار 48 : 26 ـ 27/ اختيار معرفة الرجال 2 : 642 ـ 643.
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Qما ينفرد به االإمام الح�شن

وبعد كل ذلك ينفرد االإمام الح�ضن )�ضلوات اهلل عليه( بعدد من االأحاديث تت�ضمن 

، وبحديث اأبي �ضعيد عقي�ضاً 
(((

و�ض��ية اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل و�ض��المه عليه( له

قال: »لما �ضال�ح الح�ضن بن عليL معاوية بن اأبي �ضفيان دخل عليه النا�ص، فالمه 

بع�ض��هم على بيعته. فقالQ: ويحكم ما ت��درون ما عملت! واهلل الذي عملت خير 

ل�ض��يعتي مما طلعت عليه ال�ض��م�ص اأو غربت. اأال تعلمون اأن��ي اإمامكم مفتر�ص الطاعة 

.
(((

عليكم، واأحد �ضيدي �ضباب اأهل الجنة، بن�ص من ر�ضول اهللP؟ قالوا: بلى...«

 م�ضافاً اإلى اأمرين.. 

الأول: م��ا هو المعلوم من قيامه بعد اأمير الموؤمنينQ. وذلك ال يكون اإال بالن�ص، 

كم��ا تقدم في ذيل الكالم ف��ي الطائفة الثالثة من اأحاديث الب��اب وغيرها. كما اأن 

�ضيعة اأهل البيتR قد اأجمعوا على ذلك، وعلى ن�ص جده ر�ضول اهللP واأبيه 

اأمير الموؤمنينQ عليه.

وق��د اعترف ببع�ص ذلك بع�ص الجمه��ور، فقد قال ابن كثير عند الكالم في تعيين 

االأئمة االثني ع�ض��ر الذين ت�ض��منتهم االأحاديث الم�ض��هورة عن��د الجمهور: »الخلفاء 

االأربع��ة: اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خالفتهم محققة... ثم بعدهم الح�ض��ن بن علي 

.
(((

كما وقع، الأن علياً اأو�ضى اإليه، وبايعه اأهل العراق...«

 Rبعد وفاة اأمير الموؤمنين ت�ض��ير اإلى حق��ه وحق اأهل البيت Qب��ل خطبته

باالأمر. حيث قال فيها: »اأيها النا�ص من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فاأنا الح�ضن 

اب��ن علي. واأنا ابن النبي. واأنا ابن الو�ض��ي. واأنا ابن الب�ض��ير. واأنا اب��ن النذير. واأنا ابن 

الداعي اإلى اهلل باإذنه. واأنا ابن ال�ض��راج المنير. واأن��ا من اأهل البيت الذي كان جبريل 

ينزل اإلينا وي�ضعد من عندنا. واأنا من اأهل البيت الذي اأذهب اهلل عنهم الرج�ص وطهرهم 

))) الكافي ) : 298/ بحار االأنوار 43 : 322/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 :30)ـ40).

)2) اإثب���ات اله���داة بالن�ص���و�س والمعجزات 5 : 28)/ كمال الدين وتمام النعمة : 6)3/ كفاية االأث���ر : 225/ االحتجاج 2 : 9/ بحار االأنوار 44 

.(32 : 5( ،(9 :

)3) البداية والنهاية 6 : 249 االإخبار عن االأئمة االثني ع�صر الذين كلهم من قري�س.
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تطهيراً، واأنا من اأهل البيت الذي افتر�ص اهلل مودتهم على كل م�ضلم فقال تبارك وتعالى 

َة ِفي اْلُقْربَى َوَمن يَْقتَـــِرْف َح�َصنًَة نَِّزْد لَُه ِفيَها  ْجـــراً اإِال اْلَمَ�دَّ
َ
لُُكْم َعَلْيِه اأ

َ
�ْصاأ

َ
لنبي��هP: {ُقـــل ال اأ

 .
(((

ُح�ْصنًا} فاقتراف الح�ضنة مودتنا اأهل البيت«

وعن ابن عبا�ص اأنه قام بعد هذه الخطبة فقال: »معا�ضر النا�ص هذا ابن نبيكم وو�ضي 

.
(((

اإمامكم فبايعوه«

وفي رواية اأخرى اأنه قال في خطبته: »ولقد حدثني حبيبي جدي ر�ضول اهللP اأن 

.
(((

االأمر يملكه اثنا ع�ضر اإماماً من اأهل بيته و�ضفوته، ما منا اإال مقتول اأو م�ضموم«

وقد �ض��بق في جواب ال�ض��وؤال الثالث من هذه االأ�ض��ئلة مواقفه م��ن الخالفة بنحو 

ينا�ضب اأنه يرى اأنها حق الأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم(.

الثاني: اأن اأخاه االإمام الح�ضينQ قد �ضلم له باالإمامة، فيدل على اإمامته جميع ما 

يدل على اإمامة الح�ضين من االأحاديث الواردة من النبيP واأمير الموؤمنين.

Qما ينفرد به االإمام الح�شين

اأما االإمام الح�ضينQ فينفرد..

1 � بالن�ض��و�ص ال��واردة عن النبيP المت�ض��منة اأن االإمامة ف��ي ذريته وهي على 

ق�ضمين..

 الأول: ما ت�ضمن اإمامة اأمير الموؤمنين والح�ضن والح�ضين وذرية الح�ضين. وهذا داخل 

.Qفي الطائفة الثانية والثالثة اللتين تقدم الكالم فيهما، وال يخت�ص بالح�ضين

الثاني: ما اقت�ض��ر فيه على اأن االأئمة من ذرية الح�ضينQ، واأن االإمامة فيهم. وهي 

.
(((

ن�ضو�ص كثيرة

))) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين 3 : 88) كتاب معرفة ال�ص���حابة: ومن ف�ص���ائل الح�ص���ن بن علي بن اأبي طالب، وذكر مولده ومقتله، واللفظ 

له/ الذرية الطاهرة : 74/ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ) : 38) اأذكار تت�ص���من نبذًا من ف�ص���ائل واأخبار تخت�س بالح�ص���ن: ذكر 

خطبته يوم قتل اأبوه علي بن اأبي طالب/ مقاتل الطالبيين : 33/ �ص���رح نهج البالغة 6) : 30/ نظم درر ال�ص���مطين: 48)/ ينابيع المودة ) 

: 40 ـ )4، 2 : 2)2 ـ 3)2، 3 : 363 ـ 364/ بحار االأنوار 43 : )36/ وغيرها من الم�صادر.

)2) االإر�صاد 2 : 8/ اإعالم الورى في اأعالم الهدى : 407/ بحار االأنوار 43: 362.

)3) بحار االأنوار 43 : 364.

)4) بحار االأنوار 25: 254، 255، 260، و 43 : 245، 254، و 44 : )22 ـ 222، 232، 233ـ 234/ وغيرها.
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نع��م، ورد كثي��ر من ذلك ع��ن االأئمة من ول��دهQ. وقد يدعى اأنها ال ت�ض��ل�ح 

لالحتج��اج، الأن االحتجاج بها فرع اإمامته��م. لكنه يندفع باأن كثيراً منها ظاهر في اأنهم

R ي��روون ذل��ك عن النبيP، ولي�ض��ت هي دع��وى يدعونها من قبل اأنف�ض��هم، 

وروايتهمR ال تق�ض��ر عن روايات غيرهم، بل هي اأعلى �ض��اأناً. كما ذكرناه غير مرة. 

م�ضافاً اإلى ما �ضبق وياأتي من اأهمية دعواهم في المقام.

وكيف كان فهذه الن�ض��و�ص واإن لم ي�ض��رح فيها باإمامة الح�ضينQ اإال اأنها دالة 

 Qعل��ى اإمامت��ه بالمالزمة، لو�ض��وح اأن اإمامة ذريته تبتني على انتق��ال االإمامة منه

اإليهمR، كما �ضرح به في بقية الن�ضو�ص.

2 � ببع�ص االأحاديث الخا�ضة. كحديث المف�ضل بن عمر المت�ضمن اإر�ضال االإمام 

الح�ض��نQ خلف اأخيه محمد ابن الحنفية، وتاأكيده بمح�ضره على اإمامة الح�ضين

 .
(((

Q من بعده، واإذعان محمد بذلك، واإقراره بف�ضل الح�ضينQ ورفيع مقامه

وم��ا روي من اأن النبيP خير بين اأن يبقى ولده اإبراهي��م ويكون اإماماً، واأن يبقى 

... اإلى غير ذلك.
(((

 Qويكون اإماماً، فاختار الح�ضين Qالح�ضين

وبع��د كل ذلك ال يظن باأحد اأن ي�ض��ك ف��ي اإمامة االإمامين ال�ض��بطين اأبي محمد 

الح�ضن الزكي، واأبي عبداهلل الح�ضين ال�ضهيد )�ضلوات اهلل عليهما(.

Qن�شو�س اإمامة الت�شعة من ذرية الح�شين

ويبقى الكالم في ن�ضو�ص اإمامة بقية االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم(.

وقد اأ�ض��رنا للن�ضو�ص الكثيرة المت�ض��منة اأنهم من ذرية االإمام الح�ضينQ وهي 

ن�ضو�ص كثيرة جداً، قد تزيد على التواتر.

 اال�ض��تدالل على ذلك من القراآن ال�ض��ريف. وحا�ضله: اأن 
(((

وقد ت�ض��من بع�ض��ها

 هو انتقال 
(((

ْولَى ِببَْع�ـــسٍ ِفي ِكتَاِب اهلل}
َ
ُهْم اأ ْرَحاِم بَْع�صُ

َ
ْولُ�ْا االأ

ُ
مقت�ض��ى قوله تعال��ى: {َواأ

))) الكافي ) : 300 ـ 302/ بحار االأنوار 44 : 74) ـ 76).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 74).

)3) الكافي ) : 286، 287، )29 ـ 292.

)4) �صورة االأنفال االآية: 75/ �صورة االأحزاب االآية: 6.
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االإمامة من االإمام ال�ضابق اإلى اأقرب النا�ص اإليه، وهو ولده ال�ضلبي. اإال اأن ذلك لم يجر 

قبل الح�ض��ينQ، الأن اآية التطهير ونحوها مما ورد في الكتاب المجيد قد ف�ض��رها 

النبيP باأمير الموؤمنين والح�ضنين )�ضلوات اهلل عليهم(، كما اأنه P قد ن�ص عليهم 

ثالثته��م واأعلن ذلك لالأمة بوجه عام، فثبتت االإمامة فيهم ثالثتهم، ولم يتقدم اأحدهم 

على االآخر اإال بمقت�ضى رتبته و�ضنه.

 Lاأن يو�ضي باالإمامة اإلى غير الح�ضن والح�ضين Qولم يكن الأمير الموؤمنين

من ولده عماًل باآية اأولي االأرحام، الأن الح�ضنينL قد ا�ضتحقا االإمامة مثله بالن�ص 

من اهلل تعالى ور�ضولهP الذي بلغ للنا�ص بوجه عام.

كما لم يكن لالإمام الح�ض��نQ اأن يو�ضي باالإمامة لولده عماًل باالآية المذكورة، 

الأن الح�ضينQ قد ا�ضتحق االإمامة مثله بالن�ص المذكور اأي�ضاً.

اأما االإمام الح�ضينQ فلم يكن له حين اأقدم على ال�ضهادة من ي�ضركه في الن�ص 

المذك��ور، ليمنع من جريان حكم االآية الكريمة فيه، فيتعين انتقال االإمامة في �ض��لبه، 

عماًل باالآية الكريمة بعد عدم المانع من العمل بها.

ومن الطبيعي اأن هذا اال�ضتدالل اإنما يحتاج له عامة النا�ص ممن لم تبلغه الن�ضو�ص 

على االأئمة الباقينR باأ�ض��مائهم، الأنها لي�ض��ت في الظهور واالنت�ض��ار كالن�ضو�ص 

ال��واردة ف��ي حق اأمير الموؤمنينQ والح�ض��نينL. وال�ض��يما مع ما �ض��بق من 

دخولهم في المتيقن من الن�ض��و�ص الخا�ض��ة والعامة الم�ض��هورة، كاأحاديث الثقلين، 

واالأحاديث المت�ضمنة اأن االأئمة اثنا ع�ضر من عترة النبيP ونحوها.

كم��ا اأنه بذلك يظهر اأن االآية الكريمة ت�ض��ل�ح دلياًل على اأن االإمامة بعد الح�ض��ين

Q تج��ري ف��ي االأعقاب، وتنتق��ل من كل اإمام اإل��ى ولده الأنهم االأق��رب اإليه، ال 

اإلى اإخوته، اأو بني عمه. وبذلك اأي�ض��اً ا�ضتفا�ض��ت الن�ضو�ص عن االأئمة )�ضلوات اهلل 

.
(((

عليهم(

اإذا عرفت هذا فلنتعر�ص للن�ض��و�ص الواردة في حق كل اإمام من االأئمة الت�ضعة من 

))) الكافي ) : 285، 286/ بحار االأنوار 25 : 249 ـ )26، وغيرها من الم�صادر.
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ذرية الح�ض��ين )�ضلوات اهلل عليهم(، زيادة على الن�ضو�ص المتقدمة في الطائفة الرابعة 

المت�ضمنة اأ�ضماء االأئمة االثني ع�ضر كلهم.

Qن�شو�س اإمامة االإمام علي بن الح�شين زين العابدين

1� االإمام اأبو محمد علي بن الح�ضين ال�ضجاد زين العابدين )�ضلوات اهلل عليه(. 

ويدل على اإمامته ما تقدم من الن�ض��و�ص الواردة في االإمامين الح�ض��ن والح�ض��ين 

)�ض��لوات اهلل عليهما(. وهي ع�ض��رون حديثاً قد �ضرح فيها  با�ضمهQ، وحديثان قد 

اأ�ضير فيهما اإليهQ من دون ت�ضريح با�ضمه، فالحظها. وي�ضاف اإلى ذلك..

  Qاأنه قال: »لما توجه الح�ض��ين Q1 � حدي��ث الف�ض��يل عن االإمام الباقر 

اإلى العراق دفع اإلى اأم �ض��لمة زوج النبيP الو�ض��ية والكتب وغير ذلك. وقال لها: 

اإذا اأتاك اأكبر ولدي فادفعي اإليه ما دفعت اإليك. فلما قتل الح�ضينQ اأتى علي بن 

.
(((

»Qالح�ضين اأم �ضلمة، فدفعت اإليه كل �ضيء اأعطاها  الح�ضين

.
(((

 Q2 � ونحوه حديث اأبي بكر الح�ضرمي عن االإمام ال�ضادق

وهما ال ينافيان ما في حديث اأبي الجارود المتقدم في الن�ضو�ص على اإمامة الح�ضن 

والح�ض��ينL م��ن دفع الو�ض��ية لفاطمة بنت الح�ض��ينQ. الإم��كان اأن يكون 

للح�ضينQ و�ضيتان ظاهرة دفعت لفاطمة، وخفية دفعت الأم �ضلمة.

3 � ما عن محمد بن وهبان، عن اأحمد بن محمد ال�ضرقي، عن اأحمد بن االأزهر، عن 

عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة. قال: »كنت عند 

 ،Qاإذ دخل علي بن الح�ض��ين االأ�ضغر، فدعاه الح�ضين ،Lالح�ض��ين بن علي

و�ض��مه اإليه �ض��ماً، وقّبل ما بين عينيه، ث��م قال: باأبي اأنت ما اأطيب ريحك، واأح�ض��ن 

خلق��ك. فتداخلني من ذلك. فقلت: باأبي اأنت واأمي يا بن ر�ض��ول اهلل اإن كان ما نعوذ 

ب��اهلل اأن ن��راه فيك، فاإلى من؟ قال: علي ابني هذا هو االإمام اأبو االأئمة. قلت: يا موالي 

هو �ض��غير ال�ض��ن. قال: نعم. اإن ابنه محمد يوؤتم به وهو ابن ت�ض��ع �ضنين، ثم يطرق، ثم 

))) بحار االأنوار 46 : 8)/ الغيبة للطو�صي : 95) ـ 96).

)2) الكافي ) : 304/ بحار االأنوار 46 : 9)/ المناقب البن �صهرا�صوب 3 : 308/ اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 483.
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.
(((

يبقر العلم بقراً«

4 � حديث جعفر بن زيد بن مو�ض��ى عن اأبيه عن اآبائهR قالوا: »جاءت اأم اأ�ضلم 

يوماً اإلى النبيP، وهو في منزل اأم �ضلمة... فقالت اأم اأ�ضلم: باأبي اأنت واأمي يا ر�ضول 

اهلل اإني قد قراأت الكتب، وعلمت كل نبي وو�ض��ي... فمن و�ض��يك يا ر�ضول اهلل؟ قال 

لها: يا اأم اأ�ض��لم من فعل فعلي هذا فهو و�ض��يي، ثم �ضرب بيده اإلى ح�ضاة من االأر�ص 

ففركها با�ض��بعه، فجعلها �ض��به الدقيق، ثم عجنها، ثم طبعه��ا بخاتمه. ثم قال: من فعل 

فعلي هذا فهو و�ضيي في حياتي وبعد مماتي. 

فخرج��ت من عنده، فاأتي��ت اأمير الموؤمني��نQ. فقلت: باأبي اأن��ت واأمي، اأنت 

و�ضي ر�ضول اهللP؟ قال: نعم يا اأم اأ�ضلم. ثم �ضرب بيده اإلى ح�ضاة ففركها، فجعلها 

كهيئة الدقيق، ثم عجنها، وختمها بخاتمه. ثم قال: يا اأم اأ�ض��لم من فعل فعلي هذا فهو 

و�ضيي. 

فاأتيت الح�ض��نQ وهو غالم، فقلت له: يا �ضيدي اأنت و�ضي اأبيك؟ فقال: نعم 

يا اأم اأ�ضلم، و�ضرب بيده، واأخذ ح�ضاة، ففعل بها كفعلهما. 

فخرجت من عنده، فاأتيت الح�ض��ينQ واإني لم�ضت�ضغرة ل�ضنه، فقلت له: باأبي 

اأنت واأمي، اأنت و�ضي اأخيك؟ فقال: نعم يا اأم اأ�ضلم ائتيني بح�ضاة، ثم فعل كفعلهم. 

فعم��رت اأم اأ�ض��لم حتى لحق��ت بعلي بن الح�ض��ين بعد قتل الح�ض��ينQ في 

من�ض��رفه، ف�ض��األته: اأنت و�ض��ي اأبيك؟ فقال: نعم. ثم فعل كفعلهم �ضلوات اهلل عليهم 

.
(((

اأجمعين«

واإنما نذكر هذا ونحوه في الن�ضو�ص على االإمامة، مع اأنه من �ضنخ الكرامة والمعجزة، 

الأنه يت�ضمن الن�ص على اأن من قام بهذه الكرامة والمعجزة فهو الو�ضي.

5 � ومثل��ه حدي��ث حباب��ة الوالبية قال��ت: »راأيت اأمي��ر الموؤمنينQ في �ض��رطة 

الخمي�ص... فلم اأزل اأقفو اأثره حتى قعد في رحبة الم�ض��جد. فقلت له: يا اأمير الموؤمنين، 

))) بحار االأنوار 46 : 9)/ كفاية االأثر : 234 ـ 235.

)2) الكافي ) : 355 ـ 356/ ورواه بطرق اأخرى � منها من طرق الجمهور � بتفا�صيل اأكثر في بحار االأنوار 25 : 85) ـ 90).
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ما داللة االإمامة يرحمك اهلل؟ قالت: فقال: ائتيني بتلك الح�ضاة، واأ�ضار بيده اإلى ح�ضاة، 

فاأتيت��ه بها، فطبع لي فيه��ا بخاتمه. ثم قال لي: يا حبابة اإذا ادع��ى مدع االإمامة، فقدر اأن 

يطبع كما راأيت، فاعلمي اأنه اإمام مفتر�ص الطاعة. واالإمام ال يعزب عنه �ضيء يريده. 

قالت: ثم ان�ضرفت حتى قب�ص اأمير الموؤمنينQ، فجئت اإلى  الح�ضنQ، وهو 

في مجل�ص اأمير الموؤمنينQ، والنا�ص ي�ضاألونه، فقال: يا حبابة الوالبية. فقلت: نعم يا 

 .Qموالي، فقال: هاتي ما معك، قال: فاأعطيته، فطبع فيها، كما طبع اأمير الموؤمنين

قالت: ثم اأتيت الح�ض��ينQ وهو في م�ضجد ر�ضول اهللP، فقرب ورحب. ثم 

ق��ال لي: اإن في الداللة دلياًل على ما تريدي��ن، اأفتريدين داللة االإمامة؟ فقلت: نعم يا 

�ضيدي. فقال: هاتي ما معك، فناولته الح�ضاة، فطبع لي فيها. 

قال��ت: ث��م اأتيت علي بن الح�ض��ينL وقد بلغ بي الكبر اإلى اأن اأرع�ض��ت، واأنا 

اأعد يومئذ مائة وثالث ع�ض��رة �ضنة، فراأيته راكعاً �ضاجداً وم�ضغواًل بالعبادة، فيئ�ضت من 

 �ض��بابي، قالت: فقلت: يا �ض��يدي كم م�ضى من 
َّ

الداللة، فاأوماأ اإلي بال�ض��بابة، فعاد اإلي

الدنيا، وكم بقي؟ فقال: اأما ما م�ضى فنعم، واأما ما بقي فال. قالت: ثم قال لي: هاتي ما 

معك، فاأعطيته الح�ضاة، فطبع لي فيها. 

ث��م اأتيت اأبا جعفرQ، فطبع لي فيها، ثم اأتي��ت اأبا عبداهللQ فطبع لي فيها. 

ثم اأتيت اأبا الح�ض��ن مو�ض��ىQ، فطبع ل��ي فيها، ثم اأتيت  الر�ض��اQ فطبع لي 

 .
(((

فيها«

ق��ال الكلين��ي: »وعا�ض��ت حبابة بعد ذلك ت�ض��عة اأ�ض��هر، على ما ذك��ر محمد بن 

ه�ضام«.

6 � ومثلهما في ذلك حديث اأبي ها�ضم الجعفري، الذي ياأتي اإن �ضاء اهلل تعالى عند 

التعر�ص للن�ض��و�ص الدالة على اإمامة اأبي محمد الح�ض��ن بن علي الع�ضكري)�ضلوات 

.
(((

اهلل عليه(

))) الكافي ) : 346ـ  347، واللفظ له/ بحار االأنوار 25 : 75)ـ  77)/ كمال الدين وتمام النعمة : 536ـ537/ المناقب البن �صهرا�صوب ) : 257/ 

اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 408 ـ 409/ ك�صف الغمة 2 : 57).

)2) الكاف���ي ) : 347/ بح���ار االأنوار 50 : 302 ـ 303/ الغيبة للطو�ص���ي : 203 ـ 204/ الثاقب ف���ي المناقب : )56 ـ 562/ الخرائج والجرائح ) : 

428/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 39)/ ك�صف الغمة 3 : 228 ـ 229.
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7 � م��ا روي بع��دة طرق عن االإم��ام الباقرQ من الحديث المت�ض��من الختالء 

محمد ابن الحنفية مع االإمام زين العابدينQ، وطلبه منه اأن الينازعه في االإمامة. 

وفيه: »فقال له علي بن الح�ض��ينQ: يا عم اتق اهلل، وال تدع ما لي�ص لك بحق 

 قبل 
ّ

اإني اأعظك اأن تكون من الجاهلين. اإن اأبي يا عم )�ض��لوات اهلل عليه( اأو�ض��ى اإلي

 في ذلك قبل اأن ي�ضت�ضهد ب�ضاعة. وهذا �ضالح ر�ضول 
ّ

اأن يتوجه اإلى العراق، وعهد اإلي

 .Qعن��دي... اإن اهلل عزوجل جعل الو�ض��ية واالإمامة في عقب الح�ض��ين Pاهلل

فاإذا اأردت اأن تعلم ذلك فانطلق بنا اإلى الحجر االأ�ض��ود حتى نتحاكم اإليه، ون�ض��األه عن 

ذل��ك... فانطلقا حتى اأتيا الحجر االأ�ض��ود... فابتهل محمد في الدعاء، و�ض��األ اهلل، ثم 

دع��ا الحجر، فلم يجبه... فدعا اهلل علي بن الح�ض��ينL بما اأراد، ثم قال: اأ�ض��األك 

بالذي جعل فيك ميثاق االأنبياء وميثاق االأو�ضياء، وميثاق النا�ص اأجمعين، لما اأخبرتنا 

من الو�ض��ي واالإمام بعد الح�ض��ين بن عليQ؟ قال: فتح��رك الحجر حتى كاد اأن 

يزول عن مو�ض��عه، ثم انطقه اهلل عزوجل بل�ض��ان عربي مبين، فقال: اللهم اإن الو�ض��ية 

واالإمامة بعد الح�ض��ين بن عليL اإلى علي بن الح�ض��ين ب��ن علي بن اأبي طالب، 

وابن فاطمة بنت ر�ض��ول اهللP. قال: فان�ض��رف محمد بن عل��ي، وهو يتولى علي بن 

.
(((

»Qالح�ضين

وبلغ من ظهور هذه الحادثة اأن نظم فيها ال�ضيد الحميري عدة اأبيات، منها:

ع��ج��ب��ت ل��ك��ر ����ض���روف ال��زم��ان 

ينث��ني  ال  االأم�����ر  رده  وم����ن 

عم����ه م���ن  ك����ان  وم����ا  ع��ل��ي 

اأ���ض�����������������وداً  ح��ج��راً  وتحكيمه 

البي�ان ذي  خ��ال��د  اأب����ي  واأم����ر 

اإل����ى ال��ط��ي��ب ط��ه��ر ن���ور ال��ج��ن��ان 

ب���رد االأم���ان���ة ع��ط��ف ال��ب��ي��������ان

 
)2(

الم�ضتب�ان نطقه  م��ن  ك��ان  وم��ا 

))) الكافي ) : 348، واللفظ له/ بحار االأنوار 46 : )))، 92 : 60)/ ب�ص���ائر الدرجات : 522/ مخت�ص���ر ب�ص���ائر الدرجات : 5)/ االحتجاج 2 

: 46 ـ 47/ اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 485.

)2) اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 486/ مناقب اآل اأبي طالب البن �صهرا�صوب 3 : 288.
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وهو واإن كان من �ض��نخ الكرامة والمعجزة، وال يت�ض��من ن�ضاً من اإمام �ضابق، اإال اأن 

الن���ص من الحجر � الذي اأودع مواثيق االأنبياء والذي يبعث يوم القيامة وي�ض��هد لمن 

 � ال يق�ضر عن الن�ص من االإمام.
(((

وافاه بالموافاة

8 � حدي��ث جابر عن االإمام الباقرQ في الحديث عن اأم االإمام زين العابدين، 

وكيفية و�ض��ولها الأبيه الح�ض��ينQ، وفيه: »فق��ال لها اأمير الموؤمنين: ما ا�ض��مك؟ 

فقالت: جهان �ضاه. فقال لها اأمير الموؤمنينQ: بل �ضهربانويه. ثم قال للح�ضين: يا 

 .
(((

اأبا عبد اهلل لتلدن لك منها خير اأهل االأر�ص«

بن��اء على ما عليه ال�ض��يعة من اأن خير اأهل االأر�ص ه��و االإمام عليهم. بل عن بع�ص 

الكتب روي الحديث هكذا: »ف�ض��تلد لك خير اأهل االأر���ص في زمانه بعدك، وهي اأم 

.
(((

االأو�ضياء، الذرية الطيبة«

Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام زين العابدين

هذا ما عثرنا عليه عاجاًل من االأحاديث الخا�ضة المت�ضمنة اإمامة االإمام زين العابدين

Q. واإذا اأ�ضيف ذلك اإلى ما تقدم في الطائفة الثانية من الن�ص على االأئمة االثني 

ع�ضر باأ�ضمائهم يظهر اأن ما ت�ضمن الن�ص  عليهQ اأكثر من ثمانين حديثاً.

وي�ض��اف اإلى ذلك ما اأ�ض��رنا اإليه عند التعر�ص للن�ض��و�ص الدالة على اإمامة الح�ضين 

)�ض��لوات اهلل علي��ه( م��ن الن�ض��و�ص الكثي��رة ج��داً المت�ض��منة اأن االأئم��ة م��ن ذرية 

ْولُ�ْا 
ُ
الح�ضين)�ضلوات اهلل عليه(. ومنها ما ت�ضمن اال�ضتدالل على ذلك بقوله تعالى: {َواأ

، فراجع. 
(((

ْولَى ِببَْع�ٍس ِفي ِكتَاِب اهلِل}
َ
ُهْم اأ ْرَحاِم بَْع�صُ

َ
االأ

))) الم�ص���تدرك على ال�ص���حيحين ) : 628 اأول كتاب المنا�ص���ك/ �صعب االإيمان 3 : )45/ �ص���رح الزرقاني 2: 408/ اأخبار مكة ) : 92/ ن�صب 

الراية 3 : 38/ التدوين في اأخبار قزوين 3 : )5)/ وغيرها من الم�ص���ادر الكثيرة جدًا/ علل ال�ص���رائع 2 : 423، 424، 425، 426/ كمال 

الدين وتمام النعمة : 3/ تهذيب االأحكام 5 : 02)/ مخت�ص���ر ب�ص���ائر الدرجات : 8)2، 9)2، 220/ االأمالي للطو�ص���ي : 477.الثاقب في 

المناقب : 349 بحار االأنوار 5: 245،246، 30: 690/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.

)2) الكافي ) : 466 ـ 467، واللفظ له/ بحار االأنوار 46 : 9.

)3) بحار االأنوار 46 : )).

)4) �صورة االأنفال االآية:75.
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ومن المعلوم انح�ض��ار ذرية االإمام الح�ض��ينQ بعد قتله باالإم��ام زين العابدين

.Qومنه عقبه .Q

Qن�شو�س اإمامة االإمام محمد بن علي الباقر

2� االإمام اأبو جعفر محمد بن علي الباقر )�ضلوات اهلل عليه(. 

ويدل على اإمامته ما تقدم في الن�ض��و�ص الواردة في االإمامين الح�ض��ن والح�ض��ين 

)�ض��لوات اهلل عليهما(. وقد �ض��رح با�ضمه في �ضبعة ع�ضر منها، واأ�ضير اإليه من دون ذكر 

ا�ض��مه في اثنين منها. وكذا ما تقدم في حديث حبابة الوالبية الذي تقدم في ن�ضو�ص 

اإمام��ة اأبيه االإم��ام زين العابدينQ، وف��ي حديث اأبي ها�ض��م الجعفري االآتي في 

ن�ضو�ص اإمامة االإمام اأبي محمد الح�ضن الع�ضكريQ. وي�ضاف اإلى ذلك..

1 � حدي��ث عثمان بن خالد قال: »مر�ص علي بن الح�ض��ين بن علي بن اأبي طالب

Q في مر�ضه الذي توفي فيه، فجمع اأوالده: محمداً والح�ضن وعبد اهلل وعمر وزيداً 

والح�ضين، واأو�ضى اإلى ابنه محمد بن علي، وكناه الباقر، وجعل اأمرهم اإليه، وكان فيما 

.
(((

وعظه في و�ضيته اأن قال: يا بني اإن العقل رائد الروح...«

2 � حدي��ث مالك ب��ن اأعين الجهني قال: »اأو�ض��ى علي بن الح�ض��ينQ ابنه 

محمد بن عل��يQ فقال: بني اإني جعلتك خليفتي من بعدي، ال يدعي فيما بيني 

وبينك اأحد اإال قلده اهلل يوم القيامة طوقاً من نار. فاحمد اهلل على ذلك، وا�ضكره. يا بني 

.
(((

ا�ضكر لمن اأنعم عليك...«

3 � حديث الزهري قال: »دخلت على علي بن الح�ض��ينQ في المر�ص الذي 

توفي فيه... ثم دخل عليه محمد ابنه، فحدثه طوياًل بال�ض��ر، ف�ض��معته يقول فيما يقول: 

عليك بح�ضن الخلق. قلت: يا ابن ر�ضول اهلل، اإن كان من اأمر اهلل ما البد لنا منه � ووقع 

في نف�ضي اأنه قد نعى نف�ضه � فاإلى من يختلف بعدك؟ قال: يا اأبا عبداهلل، اإلى ابني هذا 

� واأ�ضار اإلى محمد ابنه � اإنه و�ضيي، ووارثي، وعيبة علمي، معدن العلم... قلت: يا ابن 

))) بحار االأنوار 46 : 230 ـ )23/ كفاية االأثر : 239 ـ 240.

)2) بحار االأنوار 46 : )33 ـ 332/ كفاية االأثر : )24.
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ر�ض��ول اهلل، هال اأو�ض��يت اإلى اأكبر اأوالدك؟ قال: يا اأبا عبداهلل لي�ضت االإمامة بال�ضغر 

والكبر. هكذا عهد اإلينا ر�ض��ول اهللP، وهكذا وجدناه مكتوباً في اللوح وال�ض��حيفة. 

قلت: يا ابن ر�ض��ول اهلل، فكم عه��د اإليكم نبيكم اأن يكون االأو�ض��ياء من بعده؟ قال: 

وجدنا في ال�ض��حيفة واللوح اثنا ]كذا[ ع�ض��ر اأ�ض��امي مكتوبة باإمامتهم واأ�ضامي اآبائهم 

واأمهاتهم. ثم قال: يخرج من �ض��لب محمد ابني �ض��بعة من االأو�ض��ياء فيهم المهدي 

.
(((

)�ضلوات اهلل عليهم(« 

4 � حديث عي�ض��ى بن عبداهلل عن اأبيه عن جده، قال: »التفت علي بن الح�ض��ين

L اإلى ولده، وهو في الموت، وهم مجتمعون عنده، ثم التفت اإلى محمد بن علي، 

فقال: يا محمد هذا ال�ض��ندوق اذهب به اإلى بيتك. قال: اأما اإنه لم يكن فيه دينار وال 

.
(((

درهم، ولكن كان مملوءاً علماً«

5 � وقريب منه حديث اإ�ض��ماعيل بن محمد بن عبد اهلل بن علي بن الح�ض��ين عن 

.»Pوفيه: »وكان في ال�ضندوق �ضالح ر�ضول اهلل ،
(((

 Qاالإمام اأبي جعفر الباقر

 ،Q6 � وحديث عي�ض��ى بن عبد اهلل بن عمر عن االإمام اأبي عبداهلل  ال�ض��ادق

.
(((

وفيه: »وكان في ال�ضندوق �ضالح ر�ضول اهلل وكتبه«

: اإذا 
ّ

7 � حديث اأبي ب�ضير عنهQ قال: »قال اأبو جعفر: كان فيما اأو�ضى اأبي اإلي

.
(((

اأنا مت فال يلي غ�ضلي اأحد غيرك، فاإن االإمام ال يغ�ضله اإال اإمام...«

8 � حدي��ث اأبان بن عثمان عن االإمام ال�ض��ادقQ، قال في حديث: »اإن جابراً 

دخل على علي بن الح�ضينQ، فوجد ابنه محمد بن عليQ عنده غالماً. فقال 

.
(((

له: من هذا؟ قال: هذا ابني، و�ضاحب االأمر بعدي محمد الباقر«

9 � حديث اأبي خالد الكابلي الطويل عن االإمام زين العابدينQ. وفيه: »فقلت 

))) بحار االأنوار 46 : 332 ـ 333/ كفاية االأثر : )24 ـ 243.

)2) الكافي ) : 305، واللفظ له/ بحار االأنوار 46 : 229/ ب�صائر الدرجات : 85).

)3) الكافي ) : 305/ المناقب البن �صهرا�صوب 3 : )34.

)4) بحار االأنوار 46 : 229/ ب�صائر الدرجات : )20.

)5) بحار االأنوار 46 : 269، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5: 264 ـ 265.

)6) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 263، واللفظ له/ االأمالي لل�صدوق : 435.
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له: يا �ض��يدي روي لنا عن اأمير الموؤمنينQ اأنه قال: ال تخلو االأر�ص من حجة اهلل 

عل��ى عباده، فم��ن الحجة واالإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد. وا�ض��مه في التوراة، باقر، 

يبقر العلم بقراً، هو الحجة واالإمام بعدي، ومن بعد محمد ابنه جعفر. وا�ض��مه عند اأهل 

.
(((

ال�ضماء ال�ضادق...«

 :Qقال: »كان  يقول Q10� حديث عمر بن علي، عن اأبيه علي بن الح�ضين

)ادعوا لي ابني الباقر(، و)قلت البني الباقر( يعني محمداً، فقلت: له يا اأبه ولم �ضميته 

 Qالباق��ر؟ قال: فتب�ض��م... ثم قال : يا بني اإن االإمامة ف��ي ولده اإلى اأن يقوم قائمنا

.
(((

فيمالأها ق�ضطاً وعداًل ] كما ملئت ظلماً وجوراً[ واإنه االإمام واأبو االأئمة...«

11� عن الح�ض��ين بن علي بن الح�ض��ينQ قال: »�ض��األ رجل اأبيQ عن 

.
(((

االأئمة فقال: اثنا ع�ضر، �ضبعة من �ضلب هذا وو�ضع يده على كتف اأخي محمد«

ف��اإن ثب��وت االإمامة في عقبه مالزم الإمامته، لما ياأتي، ب��ل ال يبعد ظهور مفروغيتهم

Rعنه، واإال كان المنا�ضب ان يذكرQ االإمام بعده.

Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام الباقر

هذا ما تي�ض��ر لنا عاجاًل ذكره من االأحاديث الخا�ض��ة المت�ض��منة اإمامة االإمام اأبي 

جعفر محمد بن علي الباقرQ. واإذا اأ�ض��يف اإلى ذلك ما تقدم في الطائفة الرابعة، 

المت�ض��منة اإمامة االأئمة االثني ع�ض��رR باأ�ض��مائهم يظهر اأن ما ت�ضمن الن�ص على 

اإمامته اأكثر من ثمانين حديثاً.

اأ�ضف اإلى ذلك ما ت�ضمن اأن االإمامة في ذرية الح�ضينQ، النح�ضار ذرية االإمام 

الح�ضينQ باالإمام الباقر واخوته، وال يظهر من اإخوته من تدعى له االإمامة بالن�ص، 

الأن الزيدية واإن قالوا باإمامة زيد، اإال اأن من�ض��اأ اإمامته عندهم خروجه بال�ضيف، ال الن�ص 

 .Qعليه. مع اأن خروجه بال�ضيف متاأخر كثيراً عن وفاة االإمام زين العابدين

))) بحار االأنوار 36 : 386، 47 : 9/ كمال الدين وتمام النعمة : 9)3/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 95).

)2) بحار االأنوار 36: 388 ـ 389.

)3) بحار االأنوار 36: 389.
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فلو لم يكن االإمام الباقرQ هو االإمام بعد اأبيه لزم عدم وجود اإمام في االأر�ص 

اإمام  من  االأر�ص  خلو  عدم  من  الن�ضو�ص  به  ا�ضتفا�ضت  ما  خالف  وهو  طويلة،  مدة 

االأ�ضئلة  من  الرابع  ال�ضوؤال  في جواب  اإليها  االإ�ضارة  تقدمت  وقد  النا�ص،  على  حجة 

ال�ضابقة.

Qن�شو�س اإمامة االإمام جعفر بن محمد ال�شادق 

3 � االإمام اأبو عبد اهلل جعفر بن محمد ال�ضادق )�ضلوات اهلل عليه(.

 وقد ذكر ا�ضمه ال�ضريف في �ضبعة من االأحاديث المتقدمة في الن�ضو�ص على اإمامة 

االإمامين الح�ضن والح�ضين)�ضلوات اهلل عليهما(، واأ�ضير اإليه في ثالثة منها. 

كما ذكر في حديث حبابة الوالبية المتقدم في ن�ضو�ص اإمامة جده علي بن الح�ضين 

)�ض��لوات اهلل عليه(، وحديث اأبي خالد الكابلي المتقدم في ن�ضو�ص اإمامة اأبيه االإمام 

محمد الباقر)�ضلوات اهلل عليه(. 

كم��ا اأنه مذكور في حديث اأبي ها�ض��م الجعف��ري االآتي في ن�ض��و�ص اإمامة االإمام 

 .Qالح�ضن بن علي الع�ضكري

وي�ضاف اإلى ذلك..

 Qاإلى اأبي عبد اهلل Q1 � حديث اأبي ال�ضباح الكناني قال: »نظر اأبو جعفر

ن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن 
َ
يم�ض��ي، فقال: ترى هذا؟ هذا من الذين قال اهلل عزوجل: {َونُِريـــُد اأ

.
(((

ًة َونَْجَعَلُهُم اْلَ�اِرِثيَن}« ِئمَّ
َ
ْر�ِس َونَْجَعَلُهْم اأ

َ
ِعُف�ا ِفي االأ ا�ْصتُ�صْ

2 � وحدي��ث طاهر المروي بطرق متعددة، قال: »كنت عند اأبي جعفرQ فاأقبل 

.
(((

جعفرQ، فقال اأبو جعفرQ: هذا خير البرية، اأو اأخير«

3 � حدي��ث جابر ب��ن يزيد الجعفي عن اأب��ي جعفرQ قال: »�ض��ئل عن القائم

Q، ف�ضرب بيده على اأبي عبد اهللQ. فقال: هذا واهلل قائم اآل محمدP. قال 

عنب�ض��ة: فلما قب���ص اأبو جعفرQ دخلت على اأبي عب��د اهللQ فاأخبرته بذلك. 

))) الكافي ) : 306/ االإر�صاد 2 : 80).

)2) الكافي ) : 306، 307/ االإمامة والتب�صرة : 65/ االإر�صاد 2 : 80)/ اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 8)5/ ك�صف الغمة 2 : 380.
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فقال: �ض��دق جابر. ثم قال: لعلكم ترون اأن لي�ص كل اإمام هو القائم بعد االإمام الذي 

.
(((

كان قبله«

4 � حديث عبد االأعلى عن االإمام ال�ض��ادقQ قال: »اإن اأبيQ ا�ضتودعني 

ما هناك، فلما ح�ض��رته الوفاة، قال: ادع لي �ض��هوداً، فدعوت له اأربعة من قري�ص، فيهم 

نافع مولى عبد اهلل بن عمر. 

يَن َفَا  َطَفـــى لَُكُم الدِّ  ا�صْ
َ
فق��ال: اكتب: هذا ما اأو�ض��ى به يعقوب بنيه {يَـــا بَِنيَّ اإِنَّ اهلل

�ْصِلُم�َن}. واأو�ضى محمد بن علي اإلى جعفر بن محمد، واأمره اأن يكفنه  نتُم مُّ
َ
تَُم�تُنَّ اإَالَّ َواأ

في برده الذي كان ي�ض��لي فيه الجمعة، واأن يعممه بعمامته، واأن يربع قبره، ويرفعه اأربع 

اأ�ضابع، واأن يحل عنه اأطماره عند دفنه، ثم قال لل�ضهود: ان�ضرفوا رحمكم اهلل. 

فقلت له: يا اأبت � بعد ما ان�ض��رفوا � ما كان في هذا باأن ت�ض��هد عليه، فقال: يا بني 

.
(((

كرهت اأن تغلب، واأن يقال: اإنه لم يو�ص اإليه، فاأردت اأن تكون لك الحجة«

والذي يت�ض��من الن�ص هو قولهQ في �ض��در الحديث: »اإن اأبي ا�ض��تودعني ما 

هناك«. وبقية الحديث ت�ضهد باأن و�ضية االإمام لمن بعده ولو باأموره الخا�ضة من عالمات 

االإمامة للمو�ضى له. ومن اأجل ذلك ا�ضت�ضهد االإمام الباقرQ ال�ضهود االأربعة على 

و�ضيته لالإمام ال�ضادقQ مع اأن االأمور التي ا�ضت�ضهدهم عليها لي�ضت مهمة بحيث 

تحتاج لالإ�ضهاد.

 :Qوبذلك �ضرحت ن�ضو�ص اأخر ففي حديث عبد االأعلى: »قلت الأبي عبد اهلل

المتوثب على هذا االأمر المدعي له ما الحجة عليه؟ قال: ي�ض��األ عن الحالل والحرام. 

ق��ال: ثم اأقبل عل��ي، فقال: ثالثة من الحجة لم تجتمع في اأحد اإال كان �ض��احب هذا 

االأم��ر: اأن يك��ون اأولى النا�ص بمن كان قبله، ويكون عنده ال�ض��الح، ويكون �ض��احب 

الو�ضية الظاهرة، التي اإذا قدمت المدينة �ضاألت عنها العامة وال�ضبيان: اإلى من اأو�ضى 

))) الكافي ) : 307/ الهداية الكبرى : 243/ اإعالم الورى باأعالم الهدى ): 8)5.

)2) الكافي ) : 307/ رو�ص���ة الواعظين : 208/ االإر�ص���اد 2 : )8)/ اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 8)5 ـ 9)5/ المناقب البن �صهرا�ص���وب 3 : 

398/ ك�صف الغمة 2: 380ـ)38.
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 .
(((

فالن؟ فيقولون: اإلى فالن بن فالن«

وبذل��ك تك��ون الو�ض��ية المذكورة من جملة موؤي��دات الن�ص م��ن االإمام على من 

بعده.

5 � حديث عبد الغفار بن القا�ض��م عن االإمام الباقرQ في حديث قال: »قلت: 

اإن كان م��ن ه��ذا كائن يا ابن ر�ض��ول اهلل فاإلى م��ن بعدك؟ قال: اإلى جعفر هذا �ض��يد 

.
(((

اأوالدي، واأبو االأئمة، �ضادق في قوله وفعله«

 Q6 � حدي��ث محمد بن م�ض��لم: »كنت عند اأبي جعف��ر محمد بن علي  الباقر

اإذ دخ��ل جعفر ابنه... اإلى اأن قال: ثم ق��ال لي: يا محمد هذا اإمامك بعدي، فاقتد به، 

.
(((

»...Pواقتب�ص من علمه. واهلل اإنه هو ال�ضادق الذي و�ضفه لنا ر�ضول اهلل

7 � حدي��ث ابن نافع قال: »ق��ال اأبو جعفرQ: اإذا فقدتمون��ي فاقتدوا هذا، فاإنه 

.
(((

االإمام والخليفة بعدي«

Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام ال�شادق

هذا ما تي�ضر لنا عاجاًل ذكره من الن�ضو�ص الخا�ضة الدالة على اإمامة االإمام جعفر بن 

محمد ال�ضادقQ. وربما يظهر ذكره في اأحاديث اأخر، فاإذا اأ�ضيف اإلى ما تقدم في 

الطائفة الرابعة المت�ض��منة للن�ص على االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم( جميعاً 

باأ�ضمائهم تجاوزت الن�ضو�ص عليه ال�ضبعين.

وي�ضاف اإلى ذلك مجموعتان من الن�ضو�ص..

ما ت�شمن اأن تكون االإمامة في االأعقاب

المجموعة الأولى: ما اأ�ضرنا اإليه اآنفاً من االأحاديث الم�ضتفي�ضة عن االأئمة )�ضلوات 

اهلل عليهم( باأن االإمامة بعد الح�ضن والح�ضينL تجري في االأعقاب من الوالد 

))) الكافي ): 284/ بحار االأنوار 25 : 38)/ االإمامة والتب�صرة : 38)/ الخ�صال : 7)).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 328/ كفاية االأثر : 252/ بحار االأنوار 36 : 359.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 328/ كفاية االأثر : 253 ـ 254.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 329/ كفاية االأثر : 254/ بحار االأنوار 47 : 5).
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لولده، وال تنتقل اإلى اأخ اأو عم اأو خال.

اإن قلت: اإن الكثير من هذه االأحاديث قد ورد عن االإمام ال�ض��ادقQ واالأئمة من 

اأوالدهR، وال مجال لال�ضتدالل باأقوالهم على اإمامتهم.

قلت.. اأوًل: من المعلوم اأن اأقوالهم في مثل هذا االأمر التوقيفي ال تكون اإال باأخذهم 

 ،Rفتكون اأقوالهم فيه بحكم اأحاديثهم وروايتهم عن اآبائهم ،Rله عن اآبائهم

وت�ضاف اإلى بقية االأحاديث ال�ضابقة.

وثانيًا: اأن االإمام الباقرQ قد ثبتت اإمامته بمقت�ضى ما�ضبق، ولذا �ضح منا اال�ضتدالل 

 Qوقد ورد عن االإمام الباقر .Qبالن�ص منه على اإمامة ولده االإمام ال�ض��ادق

عدة من هذه االأحاديث، ففي حديث اأبي حمزة  عنهQ قال: »قال: يا اأبا حمزة 

اإن االأر�ص لن تخلو اإال وفيها عالم منا، فاإن زاد النا�ص قال: قد زادوا، واإن نق�ضوا قال: 

قد نق�ض��وا. ولن يخرج اهلل ذلك العالم حتى يرى ف��ي ولده من يعلم مثل علمه، اأو 

 .
(((

ما �ضاء اهلل«

وف��ي حديث اأبي ب�ض��ير عنهQ: »في قوله عزوج��ل: {َوَجَعَلَها َكِلَمـــًة بَاِقيًَة 

ِفي َعِقِبِه} اإنها في الح�ض��ينQ ينتقل من ولد اإل��ى ولد، وال ترجع اإلى اأخ وال 

، وقد ي�ضتفاد من غيرهما.
(((

عم«

وعلى ذلك لم يظهر لالإمام ال�ضادقQ منازع في االإمامة من اخوته، بل لم يظهر 

ل��ه منازع في دعوى الن�ص حتى م��ن غير اإخوته، واإنما قالت الزيدي��ة باإمامة عمه زيد، 

لدعوى اأن االإمامة فيمن خرج بال�ضيف من اأهل البيتR، ال بالن�ص. ويظهر بطالن 

ذلك مما �ضبق.

ما ت�شمن اأن �شالح ر�شول اهللP ال يكون اإال عند االإمام

المجموعة الثانية: االأحاديث الكثيرة المت�ض��منة اأن �ضالح ر�ضول اهللP ال يكون 

اإال عن��د االإمامQ والمهم هنا ما ورد عن االإمام الباقرQ كحديث �ض��فوان 

))) بحار االأنوار 25 : 250 ـ )25/ الغيبة للطو�صي : 222 ـ 223.

)2) بحار االأنوار 25 : 253/ علل ال�صرايع ) : 207.
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عن اأبي الح�ضن الر�ضاQ: »قال: كان اأبو جعفرQ يقول: اإنما مثل ال�ضالح 

فين��ا مثل التابوت في بني اإ�ض��رائيل، حيثم��ا دار التابوت اأوتوا النب��وة. وحيثما دار 

.
(((

ال�ضالح فينا فثم االأمر، قلت: فيكون ال�ضالح مزاياًل للعلم؟ قال: ال«

وفي حديث الح�ضن بن اأبي �ضارة عن اأبي جعفرQ : »قال: ال�ضالح فينا بمنزلة 

التابوت اإذا و�ضع التابوت على باب رجل من بني اإ�ضرائيل علم بنو اإ�ضرائيل اأنه قد اأوتي 

 .
(((

الملك. وكذلك ال�ضالح حيثما دارت دارت االإمامة«

. ب��ل يظهر ذلك مما تقدم 
(((

 Rوغيرهم��ا مما ورد عنه وعم��ن بعده من االأئمة

عن اأمير الموؤمنينQ عند التعر�ص للن�ض��و�ص الواردة في اإمامة الح�ضن والح�ضين 

معاQً. فراجع.

حيث ت�ضل�ح هذه االأحاديث الإثبات اإمامة االإمام ال�ضادقQ ب�ضميمة االأحاديث 

الكثيرة المت�ض��منة اأن �ضالح ر�ضول اهللP كان عندهQ كحديث عبداالأعلى بن 

اأعي��ن قال: »�ض��معت اأبا عبداهللQ يقول: عندي �ض��الح ر�ض��ول اهللP ال اأنازع 

 .
(((

فيه...«

وفي حديث �ض��عيد ال�ض��مان عنهQ اأنه قال: »... واإن عندي ل�ضيف ر�ضول اهلل

P واإن عندي لراية ر�ض��ول اهللP ودرعه والمته ومغفره... واإن عندي لراية ر�ض��ول 

.
(((

. ونحوهما غيرهما
(((

اهللP المغلبة...«

ومن هنا ت�ض��اف هاتان المجموعتان من االأحاديث لالأحاديث ال�ض��ابقة المت�ضمنة 

للن�ص على اإمامة االإمام ال�ضادق)�ض��لوات اهلل علي��ه(، وتوؤكدها. واإن كانت االأحاديث 

ال�ضابقة وافية بالمطلوب، لكثرتها، وو�ضوح داللتها.

ب��ل يبدو م��ن جملة من االأحاديث اأن �ضخ�ض��يته Q قد فر�ض��ت في المجتمع 

))) الكافي ) : 238/ بحار االأنوار 26 : 9)2.

)2) بحار االأنوار 26 : )22.

)3) راجع الكافي ) : 232 ـ 238، وبحار االأنوار 26 : )20 ـ 222.

)4) الكافي ) : 234/ ب�صائر الدرجات : 204، 206/ االإر�صاد 2 : 88).

)5) الكافي ) : 232 ـ 233/ االإر�صاد 2 : 87)/ بحار االأنوار 26 : )20 ـ 202/ ك�صف الغمة 2: 384 ـ 385.

)6) الكافي ) : 232 ـ 237/ بحار االأنوار 26 : )20 ـ 222.
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االإ�ضالمي على اأنه ال�ضخ�ص الوحيد الذي يمتلك الحق بالن�ص والو�ضية عند القائلين 

بها.

ْوَرْثنَا اْلِكتَاَب 
َ
1� فالمن�ضور الدوانيقي يقول: »اإن جعفراً كان ممن قال اهلل فيه: {ثُمَّ اأ

. 
(((

َطَفْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا} وكان ممن ا�ضطفاه اهلل، وكان من ال�ضابقين بالخيرات« الَِّذيَن ا�صْ

 Q2 � وقال المن�ضور البن مهاجر � بعد اأن نقل له الرجل كرامة لالإمام ال�ضادق

� : »ي��ا اب��ن مهاجر اعلم اأن��ه لي�ص من اأهل بيت النبوة اإال وفي��ه محدث، واإن جعفر بن 

.
(((

محمد محدثنا اليوم«

وهناك ت�ضريحات اأخرى يجدها المتتبع ال ي�ضعنا ا�ضتق�ضاوؤها.

Qن�شو�س اإمامة االإمام مو�شى بن جعفر الكاظم

4 � االإمام اأبو اإبراهيم مو�ضى بن جعفر الكاظم )�ضلوات اهلل عليه(.

وقد يكنى باأبي الح�ض��ن، اأو اأبي الح�ضن االأول، كما قد يلقب بالعبد ال�ضال�ح. وقد 

ذكر با�ض��مه في اأحاديث العمري ومعاذ بن كثير والكناني المت�ض��منة لكتاب الو�ض��ية 

لكل اإمام بوظيفته التي يعمل عليها. وقد تقدمت في ن�ض��و�ص اإمامة االإمامين الح�ض��ن 

والح�ضين )�ضلوات اهلل عليهما(. 

كما ذكرQ في حديث حبابة الوالبية المتقدم في الن�ض��و�ص على اإمامة االإمام 

زي��ن العابدينQ، وحديث اأبي ها�ض��م الجعفري االآتي في الن�ض��و�ص على اإمامة 

االإمام اأبي محمد الح�ضن بن علي الع�ضكري، المت�ضمنين طبع االأئمة على الح�ضى. 

وي�ضاف لذلك ن�ضو�ص كثيرة، وهي..

1 � حديث اأبي ب�ض��ير المت�ضمن والدة االإمام الكاظمQ من اأمه حميدة، وفيه: 

»فقام اأبو عبد اهلل فرحاً م�ض��روراً، فلم يلبث اأن عاد اإلينا، حا�ض��راً عن ذراعيه، �ض��احكاً 

�ض��نه. فقلنا: اأ�ضحك اهلل �ضنك، واأقر عينك، ما �ض��نعت حميدة؟ فقال: وهب اهلل لي 

غالماً، وهو خير من براأ اهلل. ولقد خبرتني عنه باأمر كنت اأعلم به منها. 

))) تاريخ اليعقوبي 2: 383.

)2) الكافي ) : 475 ، باب مولد جعفر بن محمد.



197 في رحاب العقيدة / ج   3

قلت: جعلت فداك، وما خبرتك عنه حميدة؟ قال: ذكرت اأنه لما وقع من بطنها وقع 

 Pوا�ضعاً يديه على االأر�ص رافعاً راأ�ضه اإلى ال�ضماء، فاأخبرتها اأن تلك اأمارة ر�ضول اهلل

 .
(((

واأمارة االإمام من بعده... فدونكم، فهو واهلل �ضاحبكم من بعدي«

.
(((

وقريب منه خبره االآخر

2 � حديث المعلى بن خني�ص عن االإمام ال�ضادقQ: »قال: حميدة م�ضفاة من 

، كرامة من اهلل 
ّ

االأدنا�ص ك�ض��بيكة الذهب. ما زالت االأمالك تحر�ض��ها حتى اأديت اإلي

.
(((

لي والحجة من بعدي«

3 � حديث يزيد بن �ضليط قال: »لقينا اأبا عبداهللQ في طريق مكة ونحن جماعة، 

فقل��ت له: باأبي اأنت واأمي، اأنتم االأئمة المطهرون، والموت ال يعرى منه اأحد، فاأحدث 

 �ضيئاً األقيه اإلى من يخلفني، فقال لي: نعم هوؤالء ولدي، وهذا �ضيدهم � واأ�ضار اإلى 
ّ

اإلي

ابنه مو�ضىQ وفيه علم الحكم والفهم وال�ضخاء والمعرفة بما يحتاج النا�ص اإليه فيما 

اختلفوا فيه من اأمر دينهم... يخرج اهلل تعالى منه غوث هذه االأمة وغياثها....

ق��ال يزيد: ثم لقيت اأبا الح�ض��ن � يعني مو�ض��ى بن جعف��رQ � بعد، فقلت له: 

باأبي اأنت واأمي اإني اأريد اأن تخبرني بمثل ما اأخبر به اأبوك... ف�ض��حك ثم قال: اأخبرك 

ي��ا اأب��ا عمارة اإني خرج��ت من منزلي فاأو�ض��يت في الظاه��ر اإلى بني، واأ�ض��ركتهم مع 

علي ابني، واأفردته بو�ض��يتي ف��ي الباطن. ولقد راأيت ر�ض��ول اهللP في المنام واأمير 

الموؤمنين)�ض��لوات اهلل عليه( معه، ومعه خاتم و�ضيف... ثم قال ر�ضول اهللP: واالأمر 

يخرج اإلى علي ابنك... ثم قال يا يزيد اإني اأوؤخذ في هذه ال�ضنة وعلي ابني �ضمي علي 

ابن اأبي طالب، و�ضمي علي بن الح�ضينL، اأعطي فهم االأول وعلمه ون�ضره ورداءه. 

ولي�ص له اأن يتكلم اإال بعد هارون باأربع �ض��نين، فاإذا م�ض��ت اأربع �ضنين ف�ضله عما �ضئت 

.
(((

يجبك اإن �ضاء اهلل تعالى«

))) بحار االأنوار 48 : 2 ـ3/ ب�صائر الدرجات : )46.

)2) بحار االأنوار 48 : 3 ـ 4.

)3) الكافي ) : 477/ بحار االأنوار 48 : 6/ المناقب البن �صهرا�صوب ) : 228.

)4) بحار االأنوار 48 : 2) ـ 4)/ االإمامة والتب�صرة : 77 ـ )8.
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 Qعلى ولده الكاظم Qوهذا الحديث كما يت�ض��من ن�ص االإمام ال�ض��ادق

يت�ض��من ن���ص االإمام الكاظمQ على ولده االإمام  الر�ض��اQ. بل هو يت�ض��من 

اأن غ��وث هذه االأمة � وهو االإمام المهدي الثاني ع�ض��ر م��ن االأئمة وخاتمهم � من ذرية 

االإمام الكاظمQ، فيوؤكد ما ت�ضمنته االأحاديث الكثيرة التي اأ�ضرنا اإليها اآنفاً من بقاء 

االإمامة بعد الح�ض��ن  والح�ض��ينL في االأعقاب، واأنها تنتقل من االإمام اإلى ولده، 

ال اإلى اأخيه وعمه.

 ،Q4 � ومثله ف��ي االأمرين حديث اإبراهيم الكرخي: »دخلت على اأبي عبد اهلل

فاإني لجال�ص عنده اإذ دخل اأبو الح�ضن مو�ضى بن جعفر، وهو غالم، فقمت اإليه فقبلته، 

وجل�ضت. فقال اأبو عبداهللQ: يا اإبراهيم اأما اإنه �ضاحبك من بعدي... اأما ليخرجن 

اهلل من �ض��لبه خير اأهل االأر�ص في زمانه، �ض��مي جده ووارث علمه واأحكامه وف�ضائله 

مع��دن االإمامة، وراأ�ص الحكمة، يقتل��ه جبار بني فالن بعد عجائب طريفة، ح�ض��داً له. 

ولكن اهلل بالغ اأمره ولو كره الم�ضركون. يخرج من �ضلبه تمام اثني ع�ضر مهدياً اخت�ضهم 

اهلل بكرامته، واأحلهم دار قد�ضه، المقر بالثاني ع�ضر منهم كال�ضاهر �ضيفه بين يدي ر�ضول 

.
(((

اهللP يذب عنه...«

5 � ومثله في الن�ص على االإمام الر�ض��ا اأي�ض��اً حديث ن�ض��ر بن قابو�ص. قال: »قلت 

الأبي اإبراهيم مو�ض��ى بن جعفرL اإني �ض��األت اأباكQ: من الذي يكون بعدك؟ 

فاأخبرني اأنك اأنت هو. فلما توفي اأبو عبداهللQ ذهب النا�ص يميناً و�ضمااًل، وقلت اأنا 

.
(((

»Qواأ�ضحابي بك، فاأخبرني من الذي يكون بعدك؟ قال: ابني علي

6 � وحدي��ث داود ب��ن كثير: »قل��ت الأبي عبد اهللQ: جعلت ف��داك، وقدمني 

للموت قبلك، اإن كان كون فاإلى من؟ قال: اإلى ابني مو�ضى. فكان ذلك الكون، فواهلل 

ما �ضككت في مو�ضىQ طرفة عين قط. ثم مكثت نحواً من ثالثين �ضنة، ثم اأتيت اأبا 

الح�ضن مو�ضىQ، فقلت له: جعلت فداك، اإن كان كون فاإلى من؟ قال: فاإلى علي 

))) بحار االأنوار 48 : 5) ـ 6)/ كمال الدين وتمام النعمة : 334/ الغيبة للنعماني : 90 ـ )9/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 235.

)2) بحار االأنوار 48 : 23 ـ 24/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 39 ـ 40/ االإر�صاد 2 : )25/ الغيبة للطو�صي : 38.
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 .
(((

ابني. قال: فكان ذلك الكون، فواهلل ما �ضككت في عليQ طرفة عين قط«

.
(((

ونحوه باخت�ضار حديثه االآخر

7 � ومثله في بيان اأن المهدي من �ض��لب االإمام الكاظمQ حديث عي�ض��ى بن 

عب��د اهلل ب��ن محمد بن عمر بن عل��ي بن اأبي طالب عن االإمام  ال�ض��ادقQ قال: 

»قل��ت ل��ه: اإن كان كون � وال اأراني اهلل ذلك � فبمن اأءتم؟ قال: فاأوماأ اإلى ابنه مو�ض��ى

Q. قل��ت: فاإن حدث بمو�ض��ى حدث فبمن اأءتم؟ ق��ال: بولده. قلت: فاإن حدث 

بول��ده حدث، وترك اأخ��اً كبيراً وابناً �ض��غيراً فبمن اأءتم؟ قال: بول��ده، ثم قال: هكذا 

.
(((

اأبداً...«

8 � وحديث المف�ضل بن عمر: »دخلت على �ضيدي جعفر بن محمدL فقلت: 

يا �ض��يدي لو عهدت اإلينا في الخلف من بعدك. فقال لي: يا مف�ض��ل االإمام من بعدي 

ابني مو�ض��ى. والخلف الماأمول المنتظر محمد بن الح�ضن بن علي بن محمد بن علي 

.
(((

بن مو�ضى«

9 � حدي��ث الفي���ص بن المختار: »قلت الأبي عب��داهللQ: خذ بيدي من النار، 

م��ن لنا بعدك؟ فدخل علي��ه اأبواإبراهيمQ،وهو يومئٍذ غالم،فقال:هذا �ض��احبكم، 

.
(((

فتم�ضك به«

10 � حديث معاذ بن كثير عن االإمام ال�ض��ادقQ: »قلت له: اأ�ض��األ اهلل الذي 

رزق اأب��اك منك هذه المنزلة اأن يرزقك من عقبك قب��ل الممات مثلها، فقال: قد فعل 

اهلل ذلك. قال: قلت: من هو جعلت فداك؟ فاأ�ضار اإلى العبد ال�ضال�ح، وهو راقد، فقال: 

))) بحار االأنوار 48 : 4)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 33.

)2) الكافي ) : 2)3.

)3) الكافي ) : 309، واللفظ له/ بحار االأنوار 48 : 6)/ االإر�صاد 2 : 8)2/ ك�صف الغمة 3 : )).

)4) كم���ال الدي���ن وتمام النعمة : 334، واللفظ له/ بحار االأنوار 48 : 5)/ واقت�ص���ر على �ص���دره في اإثبات الهداة بالن�ص���و�س والمعجزات 5 : 

.479

)5) الكاف���ي ) : 307/ واليبع���د اأن يك���ون هذا الحديث ذيل الحديث الطويل االآتي المت�ص���من لكتاب الو�ص���ية وانتقاله من االأئمة )�ص���لوات اهلل 

عليهم( واحدًا بعد واحد، وقد تقدمت االإ�ص���ارة اإليه في الن�ص���و�س الدالة على اإمامة الح�ص���ن والح�ص���ين )�ص���لوات اهلل عليهما( وقد رواه 

الكلينيP ب�صند اآخر غير �صند الحديث الطويل/ ولي�س هو حديثًا اآخر غيره/ وروي في رو�صة الواعظين : 3)2، واالإر�صاد 2 : 7)2، وبحار 

االأنوار 48 : 8)، واإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 0)، وك�صف الغمة 3 : )).
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.
(((

هذا الراقد، وهو غالم«

11 � حدي��ث اإ�ض��حاق بن جعف��ر قال: »كنت عن��د اأبي يوماً، ف�ض��األه علي بن عمر 

اب��ن علي، فقال: جعلت فداك اإلى من نفزع ويفزع النا�ص بعدك؟ فقال: اإلى �ض��احب 

الثوبين االأ�ض��فرين والغديرتين � يعن��ي: الذوؤابتين � وهو الطالع عليك من هذا الباب، 

يفت��ح البابين بيده جميعاً. فما لبثنا اأن طلعت علين��ا كفان اآخذة بالبابين، ففتحهما، ثم 

.
(((

دخل علينا اأبو اإبراهيم«

12 � حديث �ض��فوان الجمال عن االإمام ال�ض��ادقQ قال: »قال له من�ضور بن 

ح��ازم: باأب��ي اأنت واأمي اإن االأنف�ص يغ��دا عليها ويراح، فاإذا كان ذل��ك فمن؟ فقال اأبو 

عبداهللQ: اإذا كان ذلك فهو �ض��احبكم، و�ض��رب بيده على منكب اأبي الح�ض��ن

.
(((

Q � االأيمن فيما اأعلم � وهو يومئٍذ خما�ضي، وعبد اهلل بن جعفر جال�ص معنا«

 � Qاأبا  الح�ض��ن Q 13 � حديث المف�ض��ل بن عمر قال: »ذكر اأبو عبداهلل

وهو يومئٍذ غالم � فقال: هذا المولود الذي لم يولد فينا مولود اأعظم بركة على �ض��يعتنا 

 .
(((

منه. ثم قال لي: ال تجفوا اإ�ضماعيل«

وم��ن الظاه��ر اأن هذا كناية عن االإمامة اإذ ال يمك��ن اأن يكون غير االإمام اأعظم بركة 

منه. وال �ضيما مع قولهQ: »ال تجفوا اإ�ضماعيل« حيث كان هو االأكبر، ومن الطبيعي 

اأن تتوجه له توقعات ال�ض��يعة، فيعظمونه ويكرمونه، فاأرادQ اأن ينبههم اإلى اأن عدم 

�ضدق توقعاتهم في اإمامته ال يقت�ضي اإعرا�ضهم عنه وجفاءهم له.

14 � حديث��ه االآخر: »كنت عند اأبي عب��داهللQ فدخل اأبو اإبراهيمQ، وهو 

.
(((

غالم، فقال: ا�ضتو�ص به، و�ضع اأمره عند من تثق به من اأ�ضحابك«

15 � حديث يعقوب ال�ض��راج: »دخلت على اأبي عبداهلل وهو واقف على راأ�ص اأبي 

الح�ض��ن مو�ض��ى، وهو في المهد، فجعل ي�ضاره طوياًل، فجل�ضت حتى فرغ، فقمت اإليه، 

))) الكافي ) : 308/ رو�صة الواعظين : 3)2/ االإر�صاد 2 : 7)2/ بحار االأنوار 48 : 7)/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 9/ ك�صف الغمة 3 : 0).

)2) الكافي ) : 308، واللفظ له/ بحار االأنوار 48 : 20/ االإر�صاد 2 : 220/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 4)/ ك�صف الغمة 3 : 2).

)3) الكافي ) : 309/ االإر�صاد 2 : 8)2/ بحار االأنوار 48 : 8)/ ك�صف الغمة 3 : )).

)4) الكافي ) : 309.

)5) الكافي ) : 308، واللفظ له/ بحار االأنوار 48 : 7)/ االإر�صاد 2 : 6)2 ـ 7)2/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 0)/ ك�صف الغمة 3 : 0).
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 ال�ضالم بل�ضان ف�ضيح 
ّ

فقال لي: ادن من موالك ف�ضلم، فدنوت، ف�ضلمت عليه، فرد علي

ثم قال لي: اذهب فغير ا�ض��م ابنتك التي �ضميتها اأم�ص... فقال اأبو عبداهللQ: انته 

.
(((

اإلى اأمره تر�ضد...«

16 � حديث �ض��ليمان بن خالد قال: »دعا اأبو عبد اهللQ اأبا الح�ضنQ يوماً 

.
(((

ونحن عنده فقال لنا: عليكم بهذا، فهو واهلل �ضاحبكم بعدي«

17 � حديث �ضفوان الجمال قال: »�ضاألت اأبا عبداهللQ عن �ضاحب هذا االأمر، 

فقال: اإن �ض��احب هذا االأمر ال يلهو وال يلعب. واأقبل اأبو الح�ض��ن مو�ضى، وهو �ضغير، 

ومعه عناق مكية، وهو يقول لها: ا�ضجدي لربك، فاأخذه اأبو عبد اهللQ و�ضمه اإليه، 

.
(((

وقال: باأبي واأمي من ال يلهو وال يلعب«

18 � حدي��ث في���ص ب��ن المختار قال: »اإني لعن��د اأبي عب��د اهللQ اإذ اأقبل اأبو 

الح�ضن مو�ضىQ وهو غالم، فالتزمته وقبلته، فقال اأبو عبد اهللQ:  اأنتم ال�ضفينة، 

وهذا مالحها. قال: فحججت من قابل، ومعي األفا دينار، فبعثت باألف اإلى اأبي عبداهلل

Q، واأل��ف اإلي��ه. فلما دخلت على اأب��ي عبد اهللQ قال: ي��ا في�ص عدلته بي؟ 

قل��ت: اإنما فعلت ذلك لقولك. فق��ال: اأما واهلل ما اأنا فعلت ذلك، بل اهلل عزوجل فعله 

.
(((

به«

19 � حديث علي بن جعفر قال: »�ضمعت اأبي جعفر بن محمدL يقول لجماعة 

من خا�ضته واأ�ضحابه: ا�ضتو�ضوا بمو�ضى ابني خيراً، فاإنه اأف�ضل ولدي، ومن اأخلف من 

.
(((

بعدي، وهو القائم مقامي، والحجة هلل عزوجل على كافة خلقه من بعدي«

20 � حدي��ث زرارة بن اأعين اأن��ه دخل على االإمام ال�ض��ادقQ وقد توفى ابنه 

اإ�ضماعيل، وعن يمينه االإمام مو�ضى الكاظمQ، فا�ضت�ضهد جماعة من اأ�ضحابه على 

))) الكاف���ي ) : 0)3، واللف���ظ ل���ه/ بحار االأنوار 48 : 9)/ االإر�ص���اد 2 : 9)2/ الثاقب في المناقب : 433/ المناقب البن �صهرا�ص���وب 3 : 407/ 

اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 4)/ ك�صف الغمة 3 : 2).

)2) الكافي ) : 0)3، واللفظ له/ بحار االأنوار 48 : 9)/ االإر�صاد 2 : 9)2/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 2).

)3) الكافي ) : ))3، واللفظ له/ بحار االأنوار 48 : 9)/ المناقب البن �صهرا�صوب 3 : 432.

)4) الكافي ) : ))3.

)5) بحار االأنوار 48 : 20، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�ص���و�س والمعجزات 5 : 485 ـ 486/ م�ص���ائل علي بن جعفر : 8)/ االإر�ص���اد 2 : 220/ 

اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 4) ـ 5)/ ك�صف الغمة 3 : 3).
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وفاة اإ�ض��ماعيل، وكرروا اإقرارهم بوفاته مرة بعد اأخرى، حتى و�ضع في قبره. وقال زرارة: 

»فقال: اللهم ا�ضهد، وا�ضهدوا، فاإنه �ضيرتاب المبطلون، يريدون اإطفاء نور اهلل باأفواههم � 

ثم اأوماأ اإلى مو�ض��ى � واهلل متم نوره ولو كره الم�ض��ركون. ثم حثوا عليه التراب، ثم اأعاد 

علين��ا الق��ول، فقال: الميت المكف��ن المحنط المدفون في هذا اللح��د من هو؟ قلنا: 

اإ�ض��ماعيل. قال: اللهم ا�ض��هد، ثم اأخذ بيد مو�ض��ىQ، وقال: هو حق، والحق معه 

.
(((

ومنه، اإلى اأن يرث اهلل االأر�ص ومن عليها«

21 � حديث الوليد بن �ض��بيح عن اأبي عبداهللQ اأن��ه قال له: »اإن عبدالجليل 

حدثني باأنك اأو�ض��يت اإلى اإ�ضماعيل في حياته قبل موته بثالث �ضنين، فقال: يا وليد، 

.
(((

ال واهلل. فاإن كنت فعلت فاإلى فالن. يعني اأبا الح�ضن مو�ضىQ، و�ضماه«

 ...Q22 � حديث حماد ال�ض��ائغ: »�ضمعت المف�ضل بن عمر ي�ضاأل اأبا عبد اهلل

ث��م طلع اأبو الح�ض��ن مو�ض��ىQ، فقال له اأب��و عبد اهللQ: ي�ض��رك اأن تنظر اإلى 

�ض��احب كتاب علي، فقال له المف�ضل: واأي �ضيء ي�ضرني اإذاً اأعظم من ذلك؟ فقال: 

ُه اإِالَّ  ه��و ذا �ض��احب كتاب علي، الكتاب المكن��ون، الذي قال اهلل عزوج��ل: {الَّ يََم�صُّ

.
(((

ُروَن}« اْلُمَطهَّ

23 � حديث اإ�ض��حاق: »دخلت على اأبي عبد اهللQ ف�ض��األته عن �ضاحب االأمر 

من بعده، فقال لي: �ض��احب البهمة، وكان مو�ض��ىQ في ناحية الدار �ضبياً، ومعه 

.
(((

عناق مكية، وهو يقول لها: ا�ضجدي هلل الذي خلقك«

24 � حديث �ضلمة بن محرز قال: »قلت الأبي عبد اهللQ: اإن رجاًل من العجلية 

قال لي: كم ع�ضى اأن يبقى لكم هذا ال�ضيخ؟ اإنما هو �ضنة اأو �ضنتين )كذا في الم�ضدر( 

حت��ى يهلك، ثم ت�ض��يرون لي�ص لكم اأح��د تنظرون اإليه. فقال اأب��و عبد اهللQ: اأال 

قلت له: هذا مو�ضى بن جعفر قد اأدرك ما يدرك الرجال، وقد ا�ضترينا له جارية تباح له، 

))) بحار االأنوار 48 : )2/ المناقب البن �صهرا�صوب ) : 229.

)2) بحار االأنوار 48 : 22/ الغيبة للنعماني : 326.

)3) بحار االأنوار 48 : 22 ـ 23/ الغيبة للنعماني : 326 ـ327.

)4) بحار االأنوار 48 : 23، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : )48 ـ 482/ الغيبة للنعماني : 327.
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.
(((

فكاأنك به اإن �ضاء اهلل وقد ولد له فقيه خلف«

25 � حديث عي�ضى �ضلقان قال: »دخلت على اأبي عبد اهللQ واأنا اأريد اأن اأ�ضاأله 

ع��ن اأبي الخطاب، فقال لي مبتدئاً قبل اأن اجل�ص: يا عي�ض��ى، ما منعك اأن تلقى ابني 

فت�ضاأله عن جميع ما تريد؟ 

قال عي�ضى: فذهبت اإلى العبد ال�ضال�حQ... فقال لي مبتدئاً: يا عي�ضى اإن اهلل 

تبارك وتعالى اأخذ ميثاق النبيين على النبوة... واأعار قوماً االإيمان، ثم ي�ضلبهم اإياه، واإن 

، وقبلت بين عينيه، ثم 
ّ

اأبا الخطاب ممن اأعير االإيمان ثم �ض��لبه اهلل تعالى. ف�ضممته اإلي

قلت: باأبي اأنت واأمي ذرية بع�ضها من بع�ص واهلل �ضميع عليم. 

ثم رجعت اإلى اأبي عبد اهللQ فقال لي: ما �ض��نعت يا عي�ض��ى؟ قلت له: باأبي 

اأنت واأمي اأتيته، فاأخبرني مبتدئاً من غير اأن اأ�ض��األه عن جميع ما اأردت اأن اأ�ض��األه عنه، 

فعلمت واهلل عند ذلك اأنه �ضاحب هذا االأمر. فقال: يا عي�ضى، اإن ابني هذا الذي راأيت 

.
(((

لو �ضاألته عما بين دفتي الم�ضحف الأجابك فيه بعلم...«

26 � حديث م�ض��مع كردين عن االإمام ال�ضادقQ قال: »دخلت عليه وعنده 

اإ�ض��ماعيل. ق��ال: ونح��ن اإذ ذاك ناأتم ب��ه بعد اأبي��ه...« وذكر في حدي��ث طويل اأنه 

�ض��مع رجل من االإمام ال�ض��ادقQ خالف ذلك، واأن ذل��ك الرجل اأتى رجلين 

م��ن اأه��ل الكوفة كانا يق��والن ذلك في اإ�ض��ماعيل، فاأخبرهما بما �ض��معه من االإمام 

ال�ض��ادقQ، فقبل اأح��د الرجلين ذلك، واأراد االآخر اأن ي�ض��مع ذلك من االإمام 

ال�ض��ادقQ نف�ض��ه، فلما دخل عليه قال االإمامQ له: »...اإن الذي اأخبرك به 

فالن الحق. قال: جعلت فداك اإني ا�ض��تهي اأن اأ�ض��معه منك، قال: اإن فالناً اإمامك 

و�ض��احبك من بع��دي � يعني: اأبا الح�ض��نQ � فال يدعيها فيم��ا بيني وبينه اإال 

.
(((

كال��ب ]كاذب.ظ[ مفت��ر...«

27 � حدي��ث اأب��ي ب�ض��ير عن االإمام ال�ض��ادقQ اأن��ه قال: »�ض��األته وطلبت 

))) بحار االأنوار 48 : 23/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 38.

)2) بحار االأنوار 48 : 24/ قرب االإ�صناد : 334 ـ 335/ الخرائج والجرائح 2 : 653.

)3) بحار االأنوار 48 : 24 ـ 25/ ب�صائر الدرجات : 359 ـ 360.
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وق�ضيت اإليه اأن يجعل هذا االأمر اإلى اإ�ضماعيل، فاأبى اهلل اإال اأن يجعله الأبي الح�ضن 

.
(((

»Qمو�ض��ى

.
(((

 Q 28 � وروي نحوه باختالف ي�ضير عن علي بن اأبي حمزة عنه

.Q
(((

29، 30 � وقريب منه في ذلك حديثان لزيد النر�ضي عنه

31 � حديث في�ص بن المختار الطويل عن االإمام ال�ضادقQ وقد �ضاأله فيه عمن 

ياأتم به بعده، وكان قد دخل عليه االإمام مو�ضىQ وهو ابن خم�ص �ضنين. 

وفيه: »فقال اأبو عبداهللQ يا في�ص اإن ر�ضول اهللP اأف�ضيت اإليه �ضحف اإبراهيم 

ومو�ض��ىL، فاءتمن عليها ر�ض��ول اهللP علياً، واءتمن عليها عليQ الح�ضن

 Qواءتمن عليها الح�ضين ،Qالح�ض��ين Qواءتمن عليها الح�ض��ن ،Q

 ،Lمحمد بن علي Lواءتمن عليها علي بن الح�ضين ،Qعلي بن الح�ضين

واءتمنن��ي عليها اأبي، فكانت عندي. ولق��د ائتمنت عليها ابني هذا على حداثته، وهي 

عن��ده. فعرفت ما اأراد. فقلت له: جعلت فداك زدني. قال: يا في�ص اإن اأبي كان اإذا اأراد 

اأن ال ترد له دعوة اأقعدني على يمينه، فدعا واأمنت، فال ترد له دعوة، وكذلك اأ�ضنع بابني 

هذا... فقلت له: يا �ضيدي زدني. قال: يا في�ص اإن اأبي اإذا كان �ضافر واأنا معه، فنع�ص وهو 

على راحلته، اأدنيت راحلتي من راحلته، فو�ض��دته ذراعي الميل والميلين حتى يق�ضي 

وطره من النوم. وكذلك ي�ضنع بي ابني هذا. قال: قلت جعلت فداك، زدني. قال: اإني 

الأجد بابني هذا ما كان يجد يعقوب بيو�ضف. قلت: يا �ضيدي زدني. قال: هو �ضاحبك 

.
(((

الذي �ضاألت عنه، فاأقر له بحقه، فقمت حتى قبلت راأ�ضه، ودعوت اهلل له«

32 � حديث عبد اهلل بن الف�ض��ل الها�ض��مي، قال: »كنت عن��د اأبي عبد اهلل جعفر 

اب��ن محمد ال�ض��ادقQ فدخل عليه رج��ل من اأهل طو�ص، فقال له: يابن ر�ض��ول 

اهلل، م��ا لم��ن زار قبر اأبي عبد اهلل الح�ض��ين بن عليQ؟ فقال له: يا طو�ض��ي، من 

))) بحار االأنوار 48 : 25/ ب�صائر الدرجات : 492.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 484 ـ 485.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 493/ بحار االأنوار 47 : 269.

)4) بحار االأنوار 48 : 26 ـ 27/ الغيبة للنعماني : 324 ـ 326/ اختيار معرفة الرجال 2 : 643ـ644.
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زار قبر اأبي عبد اهلل الح�ض��ين بن عليQ وهو يعلم اأنه اإمام من اهلل مفتر�ص الطاعة 

على العباد، غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر، وقبل �ض��فاعته في �ضبعين مذنباً، ولم 

 ،Qي�ض��األ اهلل عزوجل عند قبره حاجة اإال ق�ضاها له. قال: فدخل مو�ضى بن جعفر

فاأجل�ض��ه على فخذه، واأقبل يقبل ما بين عينيه، ثم التفت اإليه، فقال له: يا طو�ض��ي، اإنه 

االإمام والخليفة والحجة بعدي، واإنه �ض��يخرج من �ض��لبه رجل يكون ر�ضا اهلل عزوجل 

في �ض��مائه، ولعباده في اأر�ضه، يقتل في اأر�ضكم بال�ضم ظلماً وعدواناً، ويدفن بها غريباً، 

اأال فمن زاره في غربته، وهو يعلم اأنه اإمام بعد اأبيه مفتر�ص الطاعة من اهلل عزوجل، كان 

.
(((

»Pكمن زار ر�ضول اهلل

33 � حديث هارون بن خارجة، قال: »قال لي هارون بن �ض��عد البلخي: قد مات 

اإ�ض��ماعيل ال��ذي كنتم تمدون اإليه اأعناقكم، وجعفر �ض��يخ كبي��ر، يموت غداً اأو بعد 

غ��د، فتبق��ون بال اإمام، فلم اأدر ما اأقول له. فاأخبرت اأبا عبد اهللQ بمقالته. فقال: 

هيه��ات هيهات! اأب��ى اهلل. واهلل ال ينقطع هذا االأمر حتى ينقط��ع الليل والنهار. فاإذا 

راأيت��ه فقل له: هذا مو�ض��ى بن جعفر يكب��ر فيزوجه، فيولد له، فيكون خلفاً اإن �ض��اء 

.
(((

اهلل«

34 � حديث ابن اأبي يعفور قال: »كنت عند ال�ضادقQ اإذ دخل مو�ضى، فجل�ص، 

.
(((

»... 
ّ

فقال اأبو عبد اهللQ: يا ابن اأبي يعفور هذا خير ولدي واأحبهم اإلي

35 � وياأتي في ن�ض��و�ص اإمامة االإمام الر�ض��اQ حديث حم��زة بن حمران عن 

االإمام ال�ضادقQ يت�ض��من الن�ص منهQ على اإمامة االإمام الر�ضاQ. ومن 

.Qمن اأبيه االإمام الكاظم Qالمعلوم انتقال االإمامة لالإمام الر�ضا

Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام الكاظم

هذا ما تي�ض��ر لنا عاجاًل ذكره من الن�ض��و�ص الخا�ض��ة الدالة على اإمامة االإمام اأبي 

))) االأمالي لل�صدوق : 684، واللفظ له/ تهذيب االأحكام 6 : 08)/ بحار االأنوار 99 : 42ـ43.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : 479/ كمال الدين وتمام النعمة : 657/ الغيبة للطو�صي: )4 ـ42/ بحار االأنوار 49 : 26.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 5 : )49/ بحار االأنوار 48 : 268/ اختيار معرفة الرجال 2 : 762.
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اإبراهي��م مو�ض��ى بن جعفر الكاظم)�ض��لوات اهلل عليه(. واإذا اأ�ض��يفت اإلى ما تقدم في 

الطائفة الرابعة � المت�ضمنة للن�ص على االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم جميعاً( 

باأ�ضمائهم � زادت الن�ضو�ص عليه على  مائة حديث.

هذا م�ض��افاً اإلى المجموعتين من الن�ض��و�ص اللتين تقدم التعر�ص لهما في الكالم 

.Qفي ن�ضو�ص اإمامة االإمام ال�ضادق

ما ت�شمن اأن االإمامة تجري في االأعقاب

الأولى: الن�ض��و�ص الكثيرة المت�ض��منة اأن االإمامة بعد الح�ض��ن والح�ضين )�ضلوات 

اهلل عليهم��ا( تجري في االأعقاب م��ن الوالد لولده، وال تنتق��ل اإلى اأخ وال عم وال 

خال. وقد ورد كثير من هذه الن�ض��و�ص عن االإمامين الباقر وال�ضادق)�ض��لوات اهلل 

عليهما( اللذين ثبتت اإمامتهما بالن�ض��و�ص ال�ضابقة. حيث لم يدع اأحد االإمامة بعد 

االإمام ال�ض��ادقQ الأحد من اأوالده غير االإمام الكاظم اإال اإ�ضماعيل، وعبد اهلل 

االأفطح.

اإال اأنه يبطل اإمامة اإ�ض��ماعيل موته في حياة اأبيه االإمام ال�ضادقQ، وال اإمامة له 

في حياة اأبيهQ، لتنتقل في عقبه. بل �ض��رح بعدم اإمامته في كثير من الن�ض��و�ص، 

وق��د تقدم بع�ض��ها. مع اأن القائلي��ن باإمامته يزيدون في عدد االأئمة على االثني ع�ض��ر، 

فيبطل قولهم االأحاديث الكثيرة التي رواها ال�ضيعة والجمهور، والتي تزيد على التواتر. 

وقد تقدمت االإ�ضارة اإليها.

 واأما عبد اهلل االأفطح فيبطل اإمامته اأن ال قائل باالإمامة في عقبه، بل من قال باإمامته اإما اأن 

يتوقف باالإمامة عنده، اأو ينتقل باالإمامة منه اإلى اأخيه االإمام الكاظمQ. ويبطل االأول 

الن�ض��و�ص الم�ضار اإليها، المت�ضمنة اأن االأئمة اثنا ع�ضر، على اختالف األ�ضنتها. كما يبطل 

الثاني اأمور..

1 � ن�ضو�ص جريان االإمامة في االأعقاب، واأنها ال تنتقل اإلى االأخ والعم والخال.

2 � اأن م��ن بعده م��ن االأئمةR مجمعون على بطالن اإمامته، كما ي�ض��هد بذلك 

الن�ضو�ص الواردة عنهم في تعداد االأئمةR، واإجماع �ضيعتهم.
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3 � اأنه لو كان اإماماً متو�ض��طاً بين اأبيه واأخيهL لزم كون االإمام الثاني ع�ض��ر هو 

االإمام الح�ضن الع�ضكريQ، وهو باطل قطعاً..

اأوًل: لالإجماع والن�ض��و�ص الكثيرة التي رواها ال�ضيعة والجمهور المت�ضمنة اأن االإمام 

الثاني ع�ض��ر ا�ضمه ا�ضم النبيP. وكذا الن�ضو�ص الكثيرة الدالة على اأن المهدي 

 .Pا�ضمه ا�ضم النبي

وثاني��ًا: الأن��هQ قد توفي، فيل��زم خلو االأر�ص ع��ن االإمام، وهو ممتنع بمقت�ض��ى 

الن�ض��و�ص الكثيرة التي اأ�ضرنا اإليها في جواب ال�ض��وؤال الرابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة، 

وغيرها.

4 � اأن هذه الطائفة قد انقر�ضت، ولم يبق لها جماعة ظاهرة تحمل دعوتها، وياأتي اإن 

�ض��اء اهلل تعالى عند الكالم في القرائن العا�ض��دة للن�ضو�ص في االإمامة اأن ذلك �ضاهد 

ببطالن الدعوة.

 Qاإلى االإمام الكاظم Qوبذل��ك يتعين انتقال االإمامة من االإمام ال�ض��ادق

راأ�ضاً من دون تو�ضط عبد اهلل في البين.

ما ت�شمن اأن �شالح ر�شول اهللP ال يكون اإال عند االإمام

 Lالثانية: االأحاديث الكثيرة الم�ضار اإليها اآنفاً الواردة عن االإمامين الباقر وال�ضادق

المت�ض��منة اأن �ضالح ر�ض��ول اهللP ال يكون اإال عند االإمام ب�ضميمة ما ت�ضمن اأنه 

 :Qكحديث محمد بن حكيم عن اأبي اإبراهيم ،Qكان عن��د االإمام الكاظم

، ونحوه ما ياأتي مما ت�ضمن اأنه كان 
(((

»قال: ال�ض��الح مو�ض��وع عندنا مدفوع عنه...«

 .Qعند االإمام الر�ضا

ب��ل من القريب جداً اأن يكون انفرادهQ بالو�ض��ية والن�ص بن��اًء على وجودهما 

معلوماً حتى لغير ال�ضيعة، لعدم ادعائهما لغيره بعد ظهور دعوى ال�ضيعة وقيام كيانهم.

فهذا مو�ض��ى بن المهدي العبا�ض��ي حينما اأدخل عليه اأ�ضرى واقعة الح�ضين �ضهيد 

ف��خ ذكر االإمام الكاظمQ فنال منه وقال: »واهلل ما خرج ح�ض��ين اإال عن اأمره، وال 

))) الكافي ) : 235/ ب�صائر الدرجات : )20.
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(((

اتبع اإال محّبته، الأنه �ضاحب الو�ضية في اأهل هذا البيت، قتلني اهلل اإن اأبقيت عليه«

واأخ��وه هارون يقول � فيما رواه ال�ض��دوق � لولده الماأم��ون في حديث طويل حوله

Q: »اأنا اإمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، ومو�ض��ى بن جعفر اإمام حق، واهلل 

يا بني اإنه الأحق بمقام ر�ض��ول اهللP مني وم��ن الخلق جميعاً، وواهلل لو نازعتني هذا 

.
(((

االأمر الأخذت الذي فيه عيناك...«

ويق��ول في حديث اآخر: »ي��ا بني هذا وارث علم النبيين هذا مو�ض��ى بن جعفر بن 

(((
محمد عليهم ال�ضالم«

لظهور اأنه اإنما و�ض��ل اإليه من اأبيهQ، لعهد اأبيهQ له باالإمامة. والحمد هلل رب 

العالمين.

Qن�شو�س اإمامة االإمام علي بن مو�شى الر�شا

5 � االإمام اأبو الح�ضن علي بن مو�ضى الر�ضا)�ضلوات اهلل عليه(.

وقد ت�ضمنت الن�ص عليه اأحاديث يزيد بن �ضليط واإبراهيم الكرخي ون�ضر بن قابو�ص 

وداود بن كثير وعبد اهلل بن الف�ض��ل الها�ض��مي المتقدمة في الن�ضو�ص على اإمامة اأبيه 

.Qاالإمام مو�ضى بن جعفر الكاظم

كما اأن االإمام الر�ضاQ مذكور في حديث حبابة الوالبية المتقدم في الن�ضو�ص على 

اإمامة جده االإمام علي بن الح�ضين زين العابدينQ، وحديث اأبي ها�ضم الجعفري االآتي 

في الن�ضو�ص على اإمامة االإمام الح�ضن بن علي الع�ضكريQ، المت�ضمنين طبع االإمام 

على الح�ضى. 

 وي�ضاف لذلك ن�ضو�ص كثيرة، وهي..

1 � حدي��ث نجمة اأم الر�ض��اQ قال��ت: »لما حملت بابني علي لم اأ�ض��عر بثقل 

الحمل، وكنت اأ�ض��مع في منامي ت�ض��بيحاً وتهلياًل وتمجيداً من بطني، فيفزعني ذلك 

))) بحار االأنوار 48: )5).،

)2) عيون اأخبار الر�ص���ا ): 74. طبع النجف االأ�ص���رف باب جملة من اأخبار مو�ص���ى بن جعفر عليهما ال�ص���الم مع هارون الر�صيد ومع مو�صى بن 

المهدي ج )).

)3) الم�صدر ال�صابق ): 74.   ): 2)     
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ويهولني، فاإذا انتبهت لم اأ�ض��مع �ضيئاً، فلما و�ض��عته وقع على االأر�ص، وا�ضعاً يده على 

 اأبوه مو�ضى بن 
ّ

االأر�ص، رافعاً راأ�ض��ه اإلى ال�ضماء يحرك �ض��فتيه كاأنه يتكلم، فدخل اإلي

جعفرQ، فقال لي: هنيئاً يا نجمة كرامة ربك، فناولته اإياه في خرقة بي�ضاء، فاأذن في 

، وقال: خذيه، 
ّ

اإذنه اليمنى، واأقام في الي�ضرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده اإلي

 .
(((

فاإنه بقية اهلل تعالى في اأر�ضه«

2 � حديث محمد بن �ض��نان، قال: »دخلت على اأبي الح�ضن مو�ضىQ من قبل 

اأن يقدم العراق ب�ضنة، وعلي ابنه جال�ص بين يديه... قال: من ظلم ابني هذا حقه، وجحد 

اإمامت��ه من بعدي كان كمن ظلم علي بن اأبي طالب حقه، وجحد اإمامته بعد ر�ض��ول اهلل

P. قال: قلت: واهلل لئن مد اهلل لي في العمر الأ�ضلمن له حقه، والأقرن له باإمامته. قال: 

�ضدقت يا محمد. يمد اهلل في عمرك، وت�ضلم له حقه، وتقر له باإمامته، واإمامة من يكون من 

 .
(((

بعده، قال: قلت: ومن ذاك؟ قال: محمد ابنه. قال: قلت: له الر�ضا والت�ضليم«

وهو ن�ص في اإمامة االإمام اأبي جعفر محمد بن علي الجوادQ اأي�ضاً.

3 � حديث الح�ض��ين بن نعيم ال�ضحاف قال: »كنت اأنا وه�ضام بن الحكم وعلي بن 

يقطي��ن ببغداد. فقال علي بن يقطين: كنت عند العبد ال�ض��ال�ح جال�ض��اً، فدخل عليه 

ابنه علي، فقال لي: يا علي بن يقطين، هذا علي �ض��يد ولدي. اأما اإني قد نحلته كنيتي. 

ف�ض��رب ه�ض��ام بن الحكم براحته جبهته، ثم قال: ويحك كي��ف قلت؟ فقال علي بن 

 .
(((

يقطين: �ضمعت واهلل منه كما قلت. فقال ه�ضام: اأخبرك اأن االأمر فيه من بعده«

وفي حديث لعلي بن يقطين ذكر فيه كلمة االإمام الكاظمQ المذكورة في ولده 

الر�ضا، اإال اأن فيه: »قال: ف�ضرب ه�ضام � يعني ابن �ضالم � يده على جبهته فقال: اإنا هلل. 

 .
(((

نعى واهلل اإليك نف�ضه«

.
(((

وروي ذلك عن علي بن يقطين باألفاظ متقاربة

))) بحار االأنوار 49 : 9/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 29 ـ 30/ ك�صف الغمة 3 : 90.

)2) الكافي ) : 9)3، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : )2/ االإر�صاد 2 : 253/ الغيبة للطو�صي: 32ـ33/ ك�صف الغمة 3 : 65 ـ66.

)3) الكافي ) : ))3، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : 3)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 32/ كفاية االأثر : )27.

)4) بحار االأنوار 49 : 3)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : )3/ ك�صف الغمة 3 : )9.

)5) بحار االأنوار 49 : 23.
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 من 
ّ

4 � حدي��ث علي ب��ن يقطين االآخر عن االإمام الكاظمQ ق��ال: »كتب اإلي

.
(((

الحب�ص: اإن فالناً ابني �ضيد ولدي، وقد نحلته كنيتي«

وعلي بن يقطين واإن لم ي�ض��رح با�ض��م االإمام الر�ض��اQ اإال اأن م��ن المعلوم اأن 

االإم��ام الكاظمQ ل��م ين�ص على غيره، بل غاية ما قيل � كم��ا  ياأتي � اأنهQ لم 

ين�ص على اأحد باالإمامة، الأنه القائم الغائب.

كم��ا اأن من المعل��وم عن علي بن يقطين اأنه لم يتول اأح��داً من ولد االإمام الكاظم

Q غير االإمام الر�ض��اQ. على اأن اإيراد علمائنا الحدي��ث في باب اإمامة االإمام 

الر�ضاQ دال على اأنهم فهموا من علي بن يقطين ذلك.

5 � حدي��ث نعيم القابو�ض��ي عن االإمام الكاظمQ اأنه ق��ال: »اإن ابني علياً اأكبر 

، وهو ينظر معي في الجفر، ولم ينظر فيه اإال نبي، اأو 
ّ

ول��دي، واأبرهم عندي، واأحبهم اإلي

.
(((

و�ضي نبي«

6 � حدي��ث داود الرق��ي، قال: »قل��ت الأبي اإبراهيمQ: جعلت ف��داك، اإني قد 

كبر �ض��ني فخذ بيدي من النار. قال: فاأ�ض��ار اإلى ابنه اأبي  الح�ض��نQ فقال: هذا 

.
(((

، ونحوه حديثه االآخر
(((

�ضاحبكم من بعدي«

7 � حديث محمد بن اإ�ض��حاق بن عمار قال: »قلت الأبي الح�ضن االأولQ: اأال 

.
(((

تدلني اإلى من اآخذ عنه ديني؟ فقال: هذا ابني علي...«

8 � حدي��ث زياد بن م��روان القندي � وكان م��ن الواقفة، الذين قال��وا بغيبة االإمام 

الكاظ��مQ واأن��ه لم يمت، بل هو القائم المنتظر � ق��ال: »دخلت على اأبي اإبراهيم، 

وعن��ده ابنه اأبو الح�ض��نQ فقال لي: يا زياد، هذا ابني ف��الن كتابه كتابي، وكالمه 

))) الكافي ) : 3)3.

)2) الكافي ) : ))3 ـ 2)3، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : 20/ االإر�ص���اد 2 : 249 ـ 250/ الغيبة للطو�ص���ي : 36/ المناقب البن �صهرا�ص���وب 3 : 

476/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 44/ ك�صف الغمة 3 : 64.

)3) الكافي ) : 2)3/ االإر�ص���اد 2 : 248/ الغيبة للطو�ص���ي : 34/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 44/ ك�ص���ف الغمة 3 : 63/ بحار االأنوار 49 : 

23 ـ 24.

)4) بحار االأنوار 49 : 5).

)5) الكاف���ي ) : 2)3، واللف���ظ ل���ه/ بحار االأنوار 49 : 24/ االإر�ص���اد 2 : 248ـ  249/ الغيبة للطو�ص���ي: 34ـ  35/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 

44 ـ 45.
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.
(((

كالمي، ور�ضوله ر�ضولي، وما قال فالقول قوله«

9 � حدي��ث المخزوم��ي � وكانت اأمه م��ن ولد جعفر بن اأب��ي طالبQ � قال: 

»بعث اإلينا اأبو الح�ض��ن مو�ضىQ، فجمعنا، ثم قال لنا: اأتدرون ِلَم دعوتكم؟ فقلنا: 

ال. فقال: ا�ض��هدوا اأن ابني هذا و�ضيي، والقّيم باأمري، وخليفتي من بعدي. من كان له 

عندي دين فلياأخذه من ابني هذا، ومن كان له عندي عدة فلينجزها منه، ومن لم يكن 

.
(((

له بد من لقائي فال يلقني اإال بكتابه«

10 � حدي��ث داود بن �ض��ليمان، قال: »قل��ت الأبي اإبراهيمQ: اإن��ي اأخاف اأن 

يح��دث حدث وال األق��اك، فاأخبرني من االإمام بع��دك؟ فقال: ابني ف��الن. يعني: اأبا 

.
(((

»Qالح�ضن

11 � حدي��ث داود ب��ن رزين قال: »كان الأبي الح�ض��ن مو�ض��ىQ عندي مال، 

فبعث فاأخذ بع�ض��ه، وترك عندي بع�ض��ه، وقال: من جاءك بعدي يطلب ما بقي عندك 

 بالذي عندك، وهو كذا 
ّ

 علي ابنهL: ابعث اإلي
ّ

فاإنه �ضاحبك. فلما م�ضى اأر�ضل اإلي

.
(((

وكذا، فبعثت اإليه ما كان له عندي«

12 � حديث داود بن زربي، قال: »جئت اإلى اأبي اإبراهيمQ بمال، فاأخذ بع�ضه، 

وترك بع�ضه، فقلت: اأ�ضلحك اهلل، الأي �ضيء تركته عندي؟ قال: اإن �ضاحب هذا االأمر 

 اأبو  الح�ض��نQ ابنه، ف�ض��األني ذلك المال، 
ّ

يطلب��ه منك. فلما جاءنا نعيه بعث اإلي

.
(((

فدفعته اإليه«

13 � حديث اإ�ضماعيل بن الف�ضل الها�ضمي،قال:»دخلت على اأبي الح�ضن مو�ضى 

ابن جعفرQ، وقد ا�ضتكى �ضكاية �ضديدة، وقلت له: اإن كان ما اأ�ضاأل اهلل اأن ال يريناه، 

))) الكافي ) : 2)3، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : 9)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 39/ رو�صة الواعظين : 222/ االإر�صاد 2 : 250/ الغيبة للطو�صي 

: 37/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 45/ ك�صف الغمة 3 : 64.

)2) الكافي ) : 2)3، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : 6)/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 45.

)3) الكاف���ي ) : 3)3، واللف���ظ له/ بحار االأنوار 49 : 24 ـ 25/ االإر�ص���اد 2 : )25/ الغيبة للطو�ص���ي: 28/ اإعالم ال���ورى باأعالم الهدى 2 : 46/ 

ك�صف الغمة 3 : 65.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 23/ عيون اأخبار الر�صا ) : 237/ بحار االأنوار 49 : 23.

)5) الكافي ) : 3)3، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : 23/ االإر�ص���اد 2 : 252/ الغيبة للطو�ص���ي : 39/ المناقب البن �صهرا�ص���وب 3 : 476/ ك�ص���ف 

الغمة 3 : 65.
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.
(((

فاإلى من؟ قال: اإلى علي ابني. وكتابه كتابي. وهو و�ضيي وخليفتي من بعدي«

14 � حدي��ث علي بن يقطين، قال: »قال مو�ض��ى بن جعف��رQ ابتداء منه: هذا 

. ونحوه اأحاديث له 
(((

اأفقه ولدي � واأ�ض��ار بيده اإلى الر�ض��اQ � وقد نحلته كنيتي«

.
(((

اأخر

15 � حديث من�ض��ور بن يون�ص بزرج، قال:»دخلت على اأبي الح�ضن � يعني مو�ضى 

اب��ن جعف��رL � يوماً، فقال لي: يا من�ض��ور، اأما علمت ما اأحدث��ت في يومي هذا؟ 

قلت: ال. قال: قد �ض��يرت علياً ابني و�ض��يي، والخلف من بعدي. فادخل عليه، وهنئه 

.
(((

بذلك...«

16 � حديث �ض��ليمان المروزي، قال: »دخلت على اأبي الح�ض��ن مو�ض��ى بن جعفر

L واأنا اأريد اأن اأ�ض��األه ع��ن الحجة على النا�ص بعده، فابتداأني، وقال: يا �ض��ليمان، 

اإن علي��اً ابني، وو�ض��يي، والحجة عل��ى النا�ص بعدي. وهو اأف�ض��ل ول��دي. فاإن بقيت 

بعدي فا�ض��هد له بذلك عند �ض��يعتي، واأهل واليتي، والم�ض��تخبرين عن خليفتي من 

.
(((

بعدي«

17 � حديث علي بن عبداهلل الها�ض��مي، قال: »كنا عند القبر نحو �ض��تين رجاًل منا 

ومن موالينا، اإذ اأقبل اأبو اإبراهيم مو�ض��ى بن جعفرQ، ويد علي ابنه في يده، فقال: 

اأتدرون من اأنا؟ قلنا: اأنت �ض��يدنا وكبيرنا. قال: �ض��موني، وان�ضبوني، فقلنا: اأنت مو�ضى 

ابن جعفر. فقال: من هذا معي؟ قلنا: هذا علي بن مو�ضى بن جعفر. قال: فا�ضهدوا اأنه 

.
(((

وكيلي في حياتي، وو�ضيي بعد موتي«

18 � حدي��ث عب��د اهلل بن مرحوم، قال: »خرجت من الب�ض��رة اأري��د المدينة، فلما 

�ض��رت في بع�ص الطريق لقيت اأبا اإبراهيمQ، وهو يذهب به اإلى الب�ض��رة، فاأر�ض��ل 

))) بحار االأنوار 49 : 3)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : )3.

)2) بحار االأنوار 49 : 4)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 32.

)3) بحار االأنوار 49 : 23.

)4) بحار االأنوار 49 : 4)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 32/ اختيار معرفة الرجال 2 : 768.

)5) بحار االأنوار 49 : 5).

)6) بحار االأنوار 49 : 5)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : )3.
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 كتباً، واأمرني اأن اأو�ضلها بالمدينة. فقلت: اإلى من اأدفعها 
ّ

، فدخلت عليه، فدفع اإلي
ّ

اإلي

.
(((

جعلت فداك؟ قال: اإلى ابني علي، فاإنه و�ضيي، والقّيم باأمري، وخير بني«

19 � حديث حيدر بن اأيوب عن محمد بن زيد الها�ضمي »قال: االآن يتخذ ال�ضيعة 

علي بن مو�ض��ىQ اإماماً. قلت: وكيف ذلك؟ قال: دعاه اأبو الح�ض��ن مو�ض��ى بن 

.
(((

جعفرQ فاأو�ضى اإليه«

 وقد ف�ض��ل ذلك في حديثه االآخر قال: »كنا بالمدينة في مو�ض��ع يعرف بالقبا، فيه 

محم��د بن زيد بن علي، فجاء بعد الوقت ال��ذي كان يجيئنا فيه. فقلنا له: جعلنا فداك 

ما حب�ض��ك؟ قال: دعانا اأبو اإبراهيمQ اليوم �ضبعة ع�ضر رجاًل من ولد علي وفاطمة 

)�ض��لوات اهلل عليهما(، فاأ�ضهدنا لعلي ابنه بالو�ض��ية والوكالة في حياته وبعد موته، واأن 

اأم��ره جائ��ز عليه وله. ثم قال محمد ب��ن زيد: واهلل يا حيدر لقد عقد ل��ه االإمامة اليوم، 

وليقولن ال�ض��يعة به من بعده. قال حيدر: قلت: بل يبقيه اهلل، واأي �ض��يء هذا؟ قال: يا 

.
(((

حيدر، اإذا اأو�ضى اإليه فقد عقد له االإمامة...«

20 � حديث يزيد بن �ضليط، قال: »دعانا اأبو الح�ضنQ واأ�ضهدنا � ونحن ثالثون 

.
(((

رجاًل من بني ها�ضم � اأن علياً ابنه و�ضيه، وخليفته  من بعده«

21 � حدي��ث عبدالرحم��ن ب��ن الحجاج، قال: »اأو�ض��ى اأبو الح�ض��ن مو�ض��ى بن 

جعف��رQ اإلى ابنهQ، وكتب له كتاباً اأ�ض��هد فيه �ض��تين رجاًل م��ن وجوه اأهل 

.
(((

المدينة«

22 � حديث ح�ضين بن ب�ضير، قال: »اأقام لنا اأبو الح�ضن مو�ضى بن جعفرQ ابنه 

علياQً كما اأقام ر�ضول اهللP علياQً يوم غدير خم، فقال: يا اأهل المدينة، اأو 

.
(((

قال: يا اأهل الم�ضجد، هذا و�ضيي من بعدي«

))) بحار االأنوار 49 : 5) ـ 6)، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 7) ورواه عن عبداهلل بن مخزوم.

)2) بحار االأنوار 49 : 6).

)3) بحار االأنوار 49 : 6) ـ 7)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 37.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 30.

)5) بحار االأنوار 49 : 7)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 37.

)6) بحار االأنوار 49 : 7)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 37.
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23 � حدي��ث الح�ض��ن بن علي الخزاز، قال: »خرجنا من مك��ة، ومعنا علي بن اأبي 

حمزة، ومعه مال ومتاع، فقلنا: ما هذا؟ قال: للعبد ال�ضال�حQ اأمرني اأن اأحمله اإلى 

.
(((

علي ابنهQ. وقد اأو�ضى اإليه«

 L24 � حديث جعفر بن خلف، قال: »�ض��معت اأبا الح�ض��ن مو�ض��ى بن جعفر

يقول: �ضعد امرء لم يمت حتى يرى منه خلفاً. وقد اأراني اهلل من ابني هذا خلفاً. واأ�ضار 

.
(((

»Qاإليه. يعني: اإلى الر�ضا

25 � ومثله حديث مو�ض��ى بن بكر، قال: »كن��ت عند اأبي اإبراهيمQ فقال لي: 

اإن جعفراQً كان يقول: �ضعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من نف�ضه. ثم اأوماأ بيده 

.
(((

اإلى ابنه علي، فقال: هذا وقد اأراني اهلل خلفي من نف�ضي«

26 � حديث الح�ضين بن المختار، قال: »خرجت اإلينا األواح من اأبي اإبراهيم مو�ضى

 .
(((

Q وهو في الحب�ص، فاإذا فيها مكتوب: عهدي اإلى اأكبر ولدي«

ونحوه حديثه االآخر، قال: »لما مر بنا اأبو الح�ض��نQ بالب�ض��رة خرجت اإلينا منه 

.
(((

األواح مكتوب فيها بالعر�ص: عهدي اإلى اأكبر ولدي«

27 � حديث المف�ض��ل بن عمر، قال: »دخلت على اأبي الح�ض��ن مو�ض��ى بن جعفر

Q، وعل��ي ابنهQ ف��ي حجره، وهو يقبله، ويم�ص ل�ض��انه، وي�ض��عه على عاتقه، 

وي�ض��مه اإليه، ويقول: باأبي اأنت ما اأطيب ريحك، واأطهر خلقك، واأبين ف�ض��لك! قلت: 

جعلت فداك، لقد وقع في قلبي لهذا الغالم من المودة ما لم يقع الأحد اإال لك. 

َهـــا ِمن بَْع�ٍس َواهللُ  يًَّة بَْع�صُ فقال لي: يا مف�ض��ل هو مني بمنزلت��ي من اأبيQ {ُذرِّ

�َصِميٌع َعِليٌم}. قال: قلت: هو �ضاحب هذا االأمر من بعدك؟ قال: نعم. من اأطاعه ر�ضد، 

.
(((

ومن ع�ضاه كفر«

))) بحار االأنوار 49 : 7)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 37 ـ 38.

)2) بحار االأنوار 49 : 8)/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 39.

)3) بحار االأنوار 49 : 26/ كفاية االأثر : 273/ الغيبة للطو�صي : )4.

)4) بحار االأنوار 49 : 8) ـ 9)/ االإر�صاد 2 : 250/ الغيبة للطو�صي : 36 ـ 37/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 46.

)5) بحار االأنوار 49 : 9).

)6) بحار االأنوار 49 : 20 ـ )2/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 40.
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 :Q28 � حديث الح�ض��ن بن الح�ض��ن، قال فيه: »قلت الأبي الح�ض��ن مو�ض��ى

اأ�ضاألك. فقال: �ضل اإمامك. فقلت: من تعني؟ فاإني ال اأعرف اإماماً غيرك. قال: هو علي 

ابني، قد نحلته كنيتي. قلت: �ضيدي، اأنقذني من النار، فاإن اأبا عبد اهلل قال: اإنك القائم 

بهذا االأمر! قال: اأو لم اأكن قائماً؟ ]ثم[ قال: يا ح�ضن، ما من اإمام يكون قائماً في اأمة 

اإال وهو قائمهم، فاإذا م�ضى عنهم فالذي يليه هو القائم والحجة حتى يغيب عنهم، فكلنا 

قائم. فا�ضرف جميع ماكنت تعاملني به اإلى ابني علي،واهلل واهلل مااأنا فعلت ذاك به، بل 

.
(((

اهلل فعل به ذاك حباً«

29 � حدي��ث عل��ي بن جعفر، قال: »كنت عند اأخي مو�ض��ى بن جعفر � فكان واهلل 

حج��ة في االأر�ص بعد اأبيQ � اإذ طلع ابنه علي، فقال لي: يا علي هذا �ض��احبك. 

وهو مني بمنزلتي من اأبي، فثبتك اهلل على دينه. فبكيت، وقلت في نف�ض��ي: نعى واهلل 

. ولي بر�ضول اهلل اأ�ضوة، وباأمير 
َّ

اإلي نف�ض��ه. فقال: يا علي البد اأن يم�ض��ي مقادير اهلل في

الموؤمنين وفاطمة والح�ضن والح�ضين. وكان هذا قبل اأن يحمله هارون الر�ضيد في المرة 

.
(((

الثانية بثالثة اأيام...«

30 � حديث ن�ض��ر بن قابو�ص، قال: »كنت عند اأبي الح�ضن في منزله، فاأخذ بيدي، 

فوقفني على بيت من الدار، فدفع الباب، فاإذا علي ابنهQ، وفي يده كتاب ينظر فيه. 

فقال لي: يا ن�ض��ر تعرف هذا؟ قلت: نعم، هذا علي ابنك. قال: يا ن�ض��ر، اأتدري ما هذا 

الكت��اب الذي في يده ينظر فيه؟ فقل��ت: ال. قال: هذا الجفر الذي الينظر فيه اإال نبي 

.
(((

اأو و�ضي نبي«

 Q31 � حديث الح�ضن بن مو�ضى قال: »كان ن�ضيط وخالد يخدمان اأبا الح�ضن

)يعني: االإمام الكاظمQ( قال: فذكر الح�ضن عن يحيى بن اإبراهيم عن ن�ضيط عن 

خالد الجوان. قال: لما اختلف النا�ص في اأمر اأبي الح�ضنQ قلت لخالد: اأما ترى 

ما قد وقعنا فيه من اختالف النا�ص؟ فقال لي خالد: قال لي اأبو الح�ض��ن: عهدي اإلى 

))) بحار االأنوار 49 : 25 ـ 26/ الغيبة للطو�صي : )4.

)2) بحار االأنوار 49 : 26 ـ 27/ م�صائل علي بن جعفر : )2 ـ 22/ الغيبة للطو�صي : 42.

)3) بحار االأنوار 49 : 27.
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.
(((

ابني علي، اأكبر ولدي، وخيرهم، واأف�ضلهم«

32 � حدي��ث حمزة بن حمران عن االإمام ال�ض��ادقQ اأنه قال: »يقتل حفدتي 

باأر���ص خرا�ض��ان في مدينة يقال لها طو�ص. من زاره اإليه��ا عارفاً بحقه اأخذته بيدي يوم 

القيام��ة واأدخلت��ه الجنة، واإن كان م��ن اأهل الكبائر. قال: قلت ل��ه: جعلت فداك: وما 

 .
(((

عرفان حقه؟ قال: تعلم اإنه اإمام مفتر�ص الطاعة، غريب �ضهيد...«

ومن المعلوم اأن المراد بذلك االإمام الر�ضاQ، فيكون ن�ضاً في اإمامته.

33 � حديث بكر بن �ض��ال�ح قال: »قلت الإبراهيم بن اأبي الح�ض��ن مو�ضى بن جعفر

Q: م��ا قولك ف��ي اأبيك؟ قال: حي. قل��ت: فما قولك في اأخيك اأبي الح�ض��ن؟ 

قال: هو عالم ثقة �ضدوق. قلت: فاإنه يقول: ان اأباك قد م�ضى. قال: هو اأعلم بما يقول. 

. قلت: فاأو�ضى اأبوك؟ قال: نعم. قلت: اإلى من اأو�ضى؟ قال: 
ّ

فاأعدت عليه، فاأعاد علي

.
(((

اإلى خم�ضة منا، وجعل علياً المقدم علينا«

34 � حديث علي بن اأبي حمزة عن االإمام الكاظمQ، وفيه: »اأن علي بن يقطين 

ق��ال له: من لنا بعدك يا �ض��يدي؟ قال: علي هذا، هو خير م��ن اأخلف بعدي، هو مني 

بمنزلتي من اأبي. هو ل�ض��يعتي عدة، عنده علم ما يحتاجون اإليه. �ضيد في الدنيا، و�ضيد 

.
(((

في االآخرة، واإنه لمن المقربين«

35 � حديث اأحمد بن محمد بن اأبي ن�ض��ر البزنطي عن االإمام  الر�ضاQ، قال: 

»دخلت عليه بالقاد�ض��ية، فقلت له: جعلت فداك، اإني اأريد اأن اأ�ضاألك عن �ضيء... اإني 

.
(((

�ضاألت اأباك، وهو نازل في هذا المو�ضع عن خليفته من بعده، فدلني عليك«

36 � حديث اإ�ض��حاق بن مو�ض��ى بن جعفر اأن اأباه مو�ض��ىQ كان يقول لبنيه: 

»هذا اأخوكم علي بن مو�ض��ى عالم اآل محمد، ف�ض��لوه عن اأديانك��م، واحفظوا ما يقول 

لك��م، فاإني �ض��معت اأبي جعفر بن محم��د غير مرة يقول لي: اإن عال��م اآل محمد لفي 

))) بحار االأنوار 49 : 27 ـ 28.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 0) ـ ))/ من ال يح�صره الفقيه 2 : 584/ عيون اأخبار الر�صا ) : 290/ االأمالي لل�صدوق : 83).

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 22، واللفظ له/ بحار االأنوار 49 : 22 ـ 23/ عيون اأخبار الر�صا 2 : 46.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 25 ـ 26/ الغيبة للطو�صي : 66.

)5) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 27/ بحار االأنوار 23 : 67.
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.
(((

»Qضلبك، وليتني اأدركته، فاإنه �ضمي اأمير الموؤمنين�

 Q37 � حديث محمد بن الف�ض��يل الها�ض��مي، وفيه: »اأتيت مو�ض��ى بن جعفر

قبل وفاته بيوم واحد. فقال لي: اإني ميت ال محالة، فاإذا واريتني في لحدي فال تقيمن 

وتوجه اإلى المدينة بودائعي هذه، فاأو�ضلها اإلى ابني علي الر�ضا، فهو و�ضيي، و�ضاحب 

.
(((

االأمر بعدي«

38 � حدي��ث عم��رو بن واقد ف��ي قتل االإمام الكاظمQ بال�ض��م في ال�ض��جن، 

وفيه: »ثم اإن �ض��يدنا دعا بالم�ض��يب... فقال له: يا م�ضيب... اإني ظاعن هذه الليلة اإلى 

 اأبي، واأجعله و�ض��يي، وخليفتي، واأمره 
ّ

المدين��ة... الأعهد اإلى عل��ي ابني ما عهده اإلي

اأم��ري... قال: فبكيت. فقال لي: ال تبك يا م�ض��يب، فاإن علياً ابني هو اإمامك وموالك 

.
(((

بعدي، فا�ضتم�ضك بواليته، فاإنك لن ت�ضل ما لزمته...«

39 � حدي��ث اأبي حمزة الثمالي ع��ن االإمام الباقرQ، وفيه اأنه ذكر قوله تعالى: 

{اإن عـــدة ال�صه�ر عند اهلل اثنا ع�صر �صهراً} وف�ض��ر ال�ض��هور باالأئمة  فق��ال: »... واإنما هم 

االأئم��ةR القوام��ون بدي��ن اهلل ، والحرم منها اأمي��ر الموؤمنين علي ب��ن اأبي طالب

Q ... وثالثة من ولده اأ�ضماوؤهم علي: علي بن الح�ضين وعلي بن مو�ضى وعلي بن 

(((
محمد...«

Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام الر�شا

هذا ما تي�ض��ر لنا عاجاًل ذكره من الن�ض��و�ص على اإمامة االإمام اأبي الح�ضن علي بن 

مو�ضى الر�ضا )�ضلوات اهلل عليه(، وهناك ن�ضو�ص اأخر يحتاج تو�ضيح داللتها اإلى كالم 

ال ي�ضعنا فعاًل، وال يهم ذكرها، لوفاء ما �ضبق بالمطلوب.

فاإنه لو اأ�ضيف له ما تقدم في الطائفة الرابعة من الن�ضو�ص الكثيرة المت�ضمنة للن�ص 

على االأئمة االثني ع�ض��ر )�ضلوات اهلل عليهم( جميعاً باأ�ضمائهم فالن�ضو�ص على اإمامته 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 28/ بحار االأنوار 49 : 00)/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2: 64 ـ 65/ ك�صف الغمة 3 : ))).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 28/ الثاقب في المناقب : 87)/ الخرائج والجرائح ): )34/ بحار االأنوار 49 : 73.

)3) عيون اأخبار الر�صا 2 : 94 ـ 96.

)4) بحار االأنوار 36: 394.
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)�ضلوات اهلل عليه( مائة وع�ضرة اأحاديث.

م�ض��افاً اإلى المجموعتين من االأحاديث اللتين تقدم التعر�ص لهما عند الكالم في 

.Qن�ضو�ص اإمامة االإمام ال�ضادق

الأولى: االأحاديث الكثيرة التي وردت عن اآبائه )�ض��لوات اهلل عليهم( المت�ضمنة باأن 

االإمامة بعد الح�ض��ن والح�ضين )�ضلوات اهلل و�ض��المه عليهما( تجري في االأعقاب 

من الوالد لولده، وال تنتقل اإلى اأخ اأو عم اأو خال، ومنها بع�ص الن�ضو�ص المتقدمة 

ف��ي اإمامة اأبيه االإمام الكاظمQ. لظهور اأنه لم ي��دع اأحد االإمامة الأحد من ولد 

.Qالكاظم غير االإمام الر�ضا

 ،Qواإنما وقع الخالف في اإمامت��ه من الواقفة الذين اأنكروا موت االإمام الكاظم

وادعوا اأنه غاب ولم يمت، واأنه االإمام المهدي المنتظر|.

ويبطل دعواهم اأمور: 

الأول: القطع بموت االإمام الكاظمQ بنحو يلحق بالبديهيات.

الثاني: االأحاديث الكثيرة التي اأ�ض��رنا اإليها اآنفاً، والتي تزيد على التواتر، المت�ض��منة 

اأن االأئمة اثنا ع�ض��ر، واأن المهدي )عجل اهلل فرجه( اآخرهم وخاتمهم، والثاني ع�ضر 

منهم.

الثالث: االأحاديث الكثيرة الم�ض��ار اإليها اآنفاً المت�ضمنة اأن االإمام المهدي ا�ضمه ا�ضم 

.Pالنبي

الرابع: اأن هذه الطائفة قد انقر�ضت، ولم يبق لها من يحمل دعوتها. وذلك دليل على 

بطالنها، كما ياأتي، واأ�ض��رنا اإليه في تعقيب ن�ض��و�ص اإمامة االإمام مو�ض��ى بن جعفر 

.Qالكاظم

الثاني��ة: االأحاديث المت�ض��منة اأن �ض��الح ر�ض��ول اهللP ال يكون اإال عن��د االإمام، 

ب�ض��ميمة اأن ال�ض��الح كان عند االإمام الر�ضاQ، كحديث �ض��ليمان بن جعفر، 

قال: »كتبت اإلى اأبي الح�ض��ن الر�ض��اQ: عندك �ضالح ر�ضول اهللP. فكتب 
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 .
(((

اإلى بخطه الذي اأعرفه: هو عندي«

وحديث اأحمد بن اأبي عبداهلل عنهQ: »�ض��األته عن ذي الفقار �ض��يف ر�ضول 

اهللP� م��ن اأين هو؟ ق��ال: هبط به جبرئيلQ من ال�ض��ماء، وكانت حليته من 

.
(((

ف�ضة. وهو عندي«

Qن�شو�س اإمامة االإمام محمد بن علي الجواد

6 � االإمام اأبو جعفر محمد بن علي الجواد)�ضلوات اهلل عليه(. 

ويدل على اإمامته حديثا اإبراهيم الكرخي وعي�ض��ى بن عبداهلل المتقدمان في جملة 

 .Qالن�ضو�ص على اإمامة جده اأبي اإبراهيم مو�ضى بن جعفر الكاظم

كما يدل على اإمامته اأي�ض��اً حديث ابن �ضنان المتقدم في ن�ضو�ص اإمامة اأبيه االإمام 

اأبي الح�ض��ن علي بن مو�ضى الر�ضاQ. وحديث اأبي ها�ضم في الطبع على الح�ضى 

االآتي في ن�ضو�ص اإمامة االإمام اأبي محمد الح�ضن الع�ضكريQ. وي�ضاف لذلك..

1 � حدي��ث معم��ر بن خالد، قال: »�ض��معت الر�ض��اQ وذكر �ض��يئاً، فقال: ما 

حاجتكم اإلى ذلك؟! هذا اأبو جعفر قد اأجل�ض��ته مجل�ض��ي، و�ض��يرته مكاني، وقال: اإنا 

 .
(((

اأهل بيت يتوارث اأ�ضاغرنا عن اأكابرنا القذة بالقذة«

 Q2 � حديث الح�ضين بن ب�ضار ]ي�ضار[، قال: »كتب ابن قياما اإلى اأبي الح�ضن

 Qكتاب��اً يقول فيه: كيف تكون اإماماً ولي�ص لك ولد؟! فاأجابه اأبو الح�ض��ن الر�ض��ا

�ضبه المغ�ضب: وما علمك اأنه ال يكون لي ولد؟!. واهلل ال تم�ضي االأيام والليالي حتى 

.
(((

يرزقني اهلل ولداً ذكراً يفرق به بين الحق والباطل«

3 � حدي��ث ابن قياما، قال: »دخلت على علي بن مو�ض��ىL، فقلت له: اأيكون 

اإمامان؟ قال: ال، اإال واأحدهما �ضامت. فقلت له: هوذا اأنت لي�ص لك �ضامت. ولم يكن 

))) بحار االأنوار 26 : ))2/ ب�صائر الدرجات : 205.

)2) الكافي ) : 234/ ب�صائر الدرجات : 200/ عيون اأخبار الر�صا ) : 55/ االأمالي لل�صدوق : 364/ بحار االأنوار 42 : 65.

)3) الكافي ) : 320، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : )2/ االإر�ص���اد 2 : 276/ االخت�ص���ا�س : 279/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 93/ ك�ص���ف 

الغمة 3 : 44).

)4) الكافي ) : 320/ بحار االأنوار 50 : 22/ االإر�صاد 2 : 277/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 94.
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ول��د له اأبو جعفرQ بعد. فقال ل��ي: واهلل ليجعلن اهلل مني ما يثبت به الحق واأهله. 

.
(((

»Qويمحق به الباطل واأهله. فولد له بعد �ضنة اأبو جعفر

4 � حديثه االآخر، قال: »دخلت على اأبي الح�ضن الر�ضاQ وقد ولد له اأبو جعفر

.
(((

Q فقال: اإن اهلل قد وهب لي من يرثني ويرث اآل داود«

5 � حديث الح�ض��ين بن ي�ض��ار، قال: »ا�ضتاأذنت اأنا والح�ض��ين بن قياما على الر�ضا

Q في �ضريا، فاأذن لنا. فقال: افرغوا من حاجتكم. فقال له الح�ضين: تخلو االأر�ص 

م��ن اأن يك��ون فيها اإمام؟ فق��ال: ال. قال: فيكون فيه��ا اثنان؟ ق��ال: ال، اإال واأحدهما 

�ض��امت ال يتكلم. فقال: فقد علمت اأنك ل�ض��ت باإمام. ق��ال: ومن اأين علمت؟ قال: 

اإنه لي�ص لك ولد، واإنما هي في العقب. قال: فقال له: فواهلل ال تم�ض��ي االأيام والليالي 

.
(((

حتى يولد لي ذكر من �ضلبي، يقوم مثل مقامي، يحق الحق، ويمحق الباطل«

6 � حديث ابن اأبي ن�ض��ر، قال: »قال لي ابن النجا�ض��ي: من االإمام بعد �ضاحبك؟ 

فا�ض��تهي اأن ت�ض��األه حتى اأعلم. فدخلت على الر�ض��اQ فاأخبرته. قال: فقال لي: 

.
(((

االإمام ابني. ثم قال: هل يتجراأ اأحد اأن يقول: ابني، ولي�ص له ولد؟!«

7 � حديث �ض��فوان بن يحيى، قال: »قلت للر�ض��اQ: قد كنا ن�ض��األك قبل اأن 

يهب اهلل لك اأبا جعفرQ. فكنت تقول: يهب اهلل لي غالماً. فقد وهبه اهلل لك، فاأقر 

 ،Qعيونن��ا. فال اأرانا اهلل يومك، فاإن كان كون فاإلى من؟ فاأ�ض��ار بيده اإلى اأبي جعفر

وهو قائم بين يديه. فقلت: جعلت فداك، هذا ابن ثالث �ض��نين! فقال: وما ي�ض��ره من 

.
(((

ذلك؟! فقد قام عي�ضىQ بالحجة وهو ابن ثالث �ضنين«

8 � حديث عبداهلل بن جعفر: »دخلت على الر�ضاQ اأنا و�ضفوان بن يحيى، واأبو 

جعفرQ قائم قد اأتى له ثالث �ض��نين، فقلنا ل��ه: جعلنا اهلل فداك، اإن � واأعوذ باهلل � 

))) الكافي ) : )32، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 22 ـ 23/ بحار االأنوار 50 : )2/ االإر�صاد 2: 277/ ك�صف الغمة 3 : 44).

)2) بحار االأنوار 50 : 8)/ ب�صائر الدرجات : 58).

)3) بحار االأنوار 50 : 34.

)4) الكافي ) : 320، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 20، 22/ االإر�صاد 2 : 277/ المناقب البن �صهرا�صوب 3 : 449/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 

2 : 93 ـ 94/ ك�صف الغمة 3 : 44).

)5) الكافي ) : )32، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : )2/ االإر�صاد 2 : 276/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 93/ ك�صف الغمة 3 : 44).
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حدث حدث فمن يكون بعدك؟ قال: ابني هذا، واأوماأ اإليه. قال: فقلنا له: وهو في هذا 

ال�ضن؟ قال: نعم وهو في هذا ال�ضن. اإن اهلل تبارك وتعالى احتج بعي�ضىQ وهو ابن 

.
(((

�ضنتين«

 :Q9 � حديث معمر بن خالد، قال: »�ضمعت اإ�ضماعيل بن اإبراهيم يقول للر�ضا

اإن ابن��ي في ل�ض��انه ثقل، فاأن��ا اأبعث به اإليك غداً، تم�ض��ح على راأ�ض��ه، وتدعو له، فاإنه 

.
(((

موالك. فقال: هو مولى اأبي جعفر، فابعث به غداً اإليه«

 Q10 � حدي��ث الخيراني ع��ن اأبيه، قال: »كنت واقفاً بين يدي اأبي  الح�ض��ن

بخرا�ض��ان، فقال له قائل: يا �ض��يدي اإن كان كون فاإلى من؟ قال: اإلى اأبي جعفر ابني. 

فكاأن القائل ا�ضت�ض��غر �ض��ن اأبي جعفرQ. فقال اأبو الح�ض��نQ: اإن اهلل تبارك 

وتعالى بعث عي�ض��ى بن مريم ر�ض��واًل نبياً �ضاحب �ض��ريعة مبتداأة في اأ�ضغر من ال�ضن 

.
(((

»Qالذي فيه اأبو جعفر

.
(((

11 � ونحوه حديث اإبراهيم بن اأبي محمود 

12 � حديث علي بن جعفرQ عم االإمام الر�ضاQ، قال: »واهلل لقد ن�ضر اهلل 

اأبا الح�ض��ن الر�ضاQ... فقمت فم�ض�ضت ريق اأبي جعفرQ ثم قلت له: اأ�ضهد 

اأنك اإمامي عند اهلل فبكى الر�ض��اQ، ثم قال: يا عم األم ت�ض��مع اأبي وهو يقول: قال 

ر�ضول اهللP: باأبي ابن خيرة االإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم... اأفيكون 

.
(((

هذا يا عم اإال مني؟ فقلت: �ضدقت جعلت فداك«

13 � حديث جعفر بن محمد النوفلي، قال: »لقيت الر�ض��اQ... ف�ضلمت عليه 

ثم جل�ض��ت، فقلت: جعلت فداك، اإن اأنا�ض��اً يزعمون اأن اأباك حي. فقال: كذبوا لعنهم 

))) بحار االأنوار 50 : 35/ كفاية االأثر : 279.

)2) الكافي ) : )32/ بحار االأنوار 50 : 36.

)3) الكافي ) : 322، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 23 ـ 24/ رو�صة الواعظين : 237/ االإر�صاد 2 : 279/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 94/ 

ك�صف الغمة 3 : 45).

)4) بحار االأنوار 50 : 34 ـ 35/ كفاية االأثر : 277 ـ 278.

)5) الكافي ) : 322 ـ 323، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : )2/ م�صائل علي بن جعفر : 322.
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.
(((

اهلل... قلت: فما تاأمرني؟ قال: اقتد بابني محمد من بعدي...«

14 � حديث م�ض��افر، قال: »اأمرني اأبو الح�ضنQ بخرا�ض��ان، فقال: الحق باأبي 

.
(((

جعفر، فاإنه �ضاحبك«

15 � حديث محمد بن اإ�ضماعيل بن بزيع عن االإمام الر�ضاQ: »اأنه �ضئل اأتكون 

االإمامة في عم اأو خال؟ فقال: ال. فقلت: ففي اأخ؟ قال: ال. قلت: ففي من؟ قال: في 

.
(((

ولدي. وهو يومئٍذ ال ولد له«

16 � حديث عقبة بن جعفر، قال: »قلت الأبي الح�ض��ن الر�ض��اQ: قد بلغت ما 

بلغ��ت ولي�ص لك ولد. فقال: يا عقبة اإن �ض��احب هذا االأمر ال يموت حتى يرى خلفه 

.
(((

من بعده«

17 � حديث يحيى ال�ض��نعاني، قال: »دخلت على اأبي الح�ض��ن الر�ض��اQ وهو 

بمكة، وهو يق�ض��ر موزاً، ويطعمه اأبا جعف��رQ، فقلت له: جعلت فداك، هذا المولود 

المبارك؟ قال: نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في االإ�ض��الم مثله مولود اأعظم 

. فاإن �ضوؤال ال�ضائل ظاهر في انتظار المولود الموعود به لالإمامة، 
(((

بركة على �ضيعتنا منه«

وينا�ضبه الجواب.

18 � حديث ابن نافع، قال: »�ضاألت علي بن مو�ضى الر�ضاQ: من �ضاحب هذا 

االأمر بعدك؟ فقال: يا ابن نافع يدخل عليك من هذا الباب من ورث ما ورثته من قبلي، 

 ...Lوه��و حجة اهلل تعالى من بعدي. فبينا اأنا كذلك اإذ دخل علينا محمد بن علي

ثم دخل علينا اأبو الح�ض��نQ فقال لي: يا ابن نافع، �ضلم واأذعن له بالطاعة، فروحه 

.
(((

»Pروحي، وروحي روح  ر�ضول اهلل

))) اإثب���ات اله���داة بالن�ص���و�س والمعج���زات 6 : )6)، واللفظ له/ بحار االأن���وار 50 : 8)/ عيون اأخبار الر�ص���ا ) : 233/ اإعالم الورى باأعالم 

الهدى 2 : 59.

)2) بحار االأنوار 50 : 34/ اختيار معرفة الرجال 2 : 795.

)3) الكافي ) : 286، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 35/ االإمامة والتب�صرة : 59.

)4) بحار االأنوار 50 : 35/ كفاية االأثر : 279.

)5) الكافي 6 : 260، )36، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 35.

)6) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 65)/ المناقب البن �صهرا�صوب 3 : 494.
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19 � حديث زكريا بن اآدم، قال: »اإني لعند الر�ضا اإذ جيء باأبي  جعفرQ و�ضنه 

اأقل من اأربع �ض��نين... فا�ض��تدناه وقبل بي��ن عينيه، ثم قال باأبي اأن��ت واأمي، اأنت لها. 

.
(((

يعني: االإمامة«

20 � حديث دعبل الخزاعي ال�ض��اعر، قال: »اأن�ضدت موالي علي بن مو�ضى الر�ضا

Q ق�ضيدتي التي اأولها:

العر�ض��اتمدار���ص اآي��ات خل��ت م��ن ت��الوة مقف��ر  وح��ي  ومن��زل 

فلما انتهيت اإلى قولي:

م��ح��ال��ة خ���ارج  اإم�����ام ال  خ����روج 

ي��م��ي��ز ف��ي��ن��ا ك���ل ح���ق وب��اط��ل 

والبرك�ات  اهلل  ا���ض��م  على  ي��ق��وم 

والنقم��ات  النعم��اء  عل��ى  ويج��زي 

بكى الر�ض��اQ بكاء �ض��ديداً، ثم رفع راأ�ض��ه اإلي فقال لي: يا خزاعي، نطق روح 

القد�ص على ل�ضانك بهذين البيتين. فهل تدري من هذا االإمام؟ ومتى يقوم؟ 

فقلت: ال يا موالي، اإال اأني �ض��معت بخروج اإمام منكم يطهر االأر�ص من الف�ض��اد، 

ويملوؤه��ا عداًل. فقال: يا دعبل االإمام بعدي محم��د ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد 

.
(((

علي ابنه الح�ضن، وبعد الح�ضن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته...«

 Q21 � حديث اأبي الح�ضين بن محمد بن اأبي عباد، وكان يكتب لالإمام الر�ضا

 ،Qاأبو جعفر 
ّ

ق��ال: »م��ا كانQ يذكر محمداً ابنه اإال بكنيته، يق��ول: كتب اإلي

وكنت اأكتب اإلى اأبي جعفرQ، وهو �ض��بي بالمدينة، فيخاطبه بالتعظيم. وترد كتب 

اأبي جعفرQ في نهاية البالغة والح�ضن، ف�ضمعته يقول: اأبو جعفر و�ضيي، وخليفتي 

. بناء على اأن المراد بالو�ضية الو�ضية الراجعة لالإمامة، كما يظهر 
(((

في اأهلي من بعدي«

.Rمن مجموع الن�ضو�ص الواردة عنهم

22 � حدي��ث هرثمة بن اأعين في وفاة االإمام الر�ض��اQ، وفيه اأن االإمام الر�ض��ا

))) بحار االأنوار 50 : 59.

)2) بحار االأنوار 49 : 237 ـ 238/ عيون اأخبار الر�صا ) : 297/ كمال الدين وتمام النعمة : 372/ كفاية االأثر : 275 ـ 277.

)3) عيون اأخبار الر�صا ) : 266.
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Q قال له عن الماأمون: »فاإنه �ضي�ض��رف علي��ك ويقول لك: يا هرثمة األي�ص زعمتم 

اأن االإمام ال يغ�ض��له اإال اإمام مثله، فمن يغ�ض��ل اأبا الح�ضن علي بن مو�ضى وابنه محمد 

بالمدين��ة م��ن بالد الحجاز ونحن بطو���ص؟ فاإذا قال ذلك فاأجبه، وقل ل��ه: اإنا نقول اأن 

االإمام ال يجب اأن يغ�ض��له اإال اإمام مثله، فاإن تعدى متعد، فغ�ضل االإمام، لم تبطل اإمامة 

االإمام لتعدي غا�ضله، وال بطلت اإمامة االإمام الذي بعهده باأن غلب على غ�ضل اأبيه. ولو 

ترك اأبو الح�ضن علي بن مو�ضى الر�ضاQ بالمدينة لغ�ضله ابنه محمد ظاهراً مك�ضوفاً 

 .
(((

وال يغ�ضله االآن اأي�ضاً اإال هو من حيث يخفى«

23 � حديث اأبي ال�ض��لت الهروي في وفاة االإمام الر�ض��اQ اأي�ض��اً المت�ض��من 

لدعوى االإمام الجوادQ االإمامة واإقرار االإمام الر�ض��اQ له على ذلك، وتعامله 

.Q
(((

معه بما ينا�ضبه وظهور دالئل االإمامة منه

 Qنع��م، هذان الحديثان مختلفان اختالفاً �ض��ديداً في كيفية وفاة االإمام الر�ض��ا

وتجهيزه بنحو ي�ض��عب معه الجمع بينهما. اإال اأن ذلك اأمر خارج عما نحن ب�ض��دده من 

ذكر ن�ضو�ص االإمامة.

Qمجموع الن�شو�س الدالة على اإمامة االإمام الجواد

هذا ما عثرنا عليه من الن�ض��و�ص الدالة على اإمامة االإمام اأبي جعفر محمد بن علي 

الجواد )�ض��لوات اهلل عليه(. وربما تكون هناك ن�ض��و�ص اأخر يحتاج داللتها اإلى كالم 

ال ي�ض��عنا في هذه العجالة، واإذا اأ�ض��يفت اإلى ن�ضو�ص الطائفة الرابعة، المت�ضمنة لذكر 

االأئمة االثني ع�ض��ر )�ضلوات اهلل عليهم( باأ�ضمائهم زادت الن�ضو�ص الدالة على اإمامته

Q على الت�ضعين حديثاً.

))) عيون اأخبار الر�صا ) : 276.

)2) عيون اأخبار الر�صا ) : )27 ـ 274.
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اأحاديث ثبوت االإمامة في االأعقاب

ويوؤكد ذلك اأمران:

الأول: الن�ض��و�ص الكثيرة عن اآبائه )�ض��لوات اهلل عليه��م( � الذين ثبتت اإمامتهم بما 

�ض��بق � المت�ض��منة اأن االإمامة بعد الح�ض��ن والح�ض��ين )�ض��لوات اهلل عليهما( في 

االأعقاب واأعقاب االأعقاب. وال تنتقل اإلى اأخ اأو عم اأو خال. وقد تقدم التعر�ص لها 

ولم�ض��ادرها عند الكالم في ن�ض��و�ص اإمامة االإمام ال�ضادقQ، وهي واإن كانت 

تنفع فيمن �ض��بقه من االأئمة اأي�ض��اً � كم��ا ذكرناه اآنفاً � اإال اأنه��ا فيه وفيمن بعده من 

االأئمة من ولده اأو�ض��ح، لتكثر الن�ضو�ص المت�ض��منة لذلك تدريجياً بتعاقب االأئمة

R. ب��ل في جملة منه��ا التاأكيد على اأن ا�ض��تمرار االإمامة ف��ي عقب االإمامين 

الكاظم والر�ضاL، واأن المهدي من ذريتهما نتيجة ذلك، وقد تقدم بع�ضها.

وم��ن اأجل ذلك كان ظاه��ر جملة من االأحاديث المتقدمة المت�ض��منة للن�ص على 

 ،Qالمفروغية عن ذلك بين ال�ض��يعة في ع�ض��ر االإمام الر�ضا Qاالإمام الجواد

وت�ضالمهم عليه، واأنهم كانوا ينتظرون والدة ولد له، مع مفروغيتهم عن ثبوت االإمامة في 

عقبه، واأن خ�ضومه كانوا يحاولون االإنكار على دعواه االإمامة � قبل والدة االإمام الجواد

Q � باأنه ال عقب له. ومن المعلوم اأن االإمام الر�ضاQ لم يعقب حين وفاته غير 

االإم��ام اأبي جعفر الج��واد، فيكون هو المتعين لالإمامة. وال�ض��يما مع عدم دعوى غيره 

االإمامة بالن�ص.

وم��ن هنا كان الظاهر مفروغية ال�ض��يعة عن اإمامة االإمام الج��واد بعد اأبيه، واإنما كان 

ال�ضوؤال من بع�ضهم اإما قبل والدته، لتحيرهم في االأمر، اأو بعد والدته، للتاأكد والتثبت، 

والجمود على الت�ضبث بالن�ص. 

ولذا روى اأحمد بن محمد بن عي�ض��ى عن االإمام الجواد )�ض��لوات اهلل عليه( نف�ضه 

حديث��اً طوياًل قال فيه: »فقال لي اأبو جعفرQ ابتداء منه: ذهبت ال�ض��بهة. ما الأبي 

.
(((

ولد غيري. قلت: �ضدقت، جعلت فداك«

))) بحار االأنوار 50 : 67 ـ 68/ اختيار معرفة الرجال 2 : 859.
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�شغر �شن االإمام الجوادQ من �شواهد الت�شديد االإلهي

الثاني: اأن من المعلوم اأهمية االإمامة عند ال�ض��يعة وقد�ضيتها، تبعاً لما ورد عن اأئمتهم

R من تميز االإمام بالكرامة على اهلل تعالى ورفعة ال�ض��اأن عنده، حتى مكنه من 

مفاتيح علمه وورثه مواريث االأنبياء )�ض��لوات اهلل عليهم(، و�ضلطه على الت�ضرف في 

الكون، بنحو ي�ض��تطيع خرق نوامي�ص الطبيعة بالمعج��ز، واأوجب على النا�ص طاعته 

والت�ضليم له، والخ�ضوع لحكمه. 

كما اأن هذا المن�ضب مما ي�ضيق به الجمهور الذين هم على خالف خط اأهل البيت 

)�ض��لوات اهلل عليهم(، وخ�ضو�ضاً ذوي ال�ض��لطان منهم، حيث يرون فيه اإنكاراً ل�ضرعية 

خالفتهم و�ضلطانهم.

وم��ن الظاهر اأن االإمام الجواد )�ض��لوات اهلل عليه( قد تقلد هذا المن�ض��ب العظيم 

ف��ي الثامنة من عمره ال�ض��ريف. وهو عمر ال يوؤهل االإن�ض��ان العادي لتحمل م�ض��وؤولية 

بيت واحد، بل وال لتحمل م�ض��وؤولية �ضخ�ض��ه وحده. فلو لم يكن )�ضلوات اهلل عليه( 

حقيقاً بهذا المن�ض��ب الرفيع، ومورداً للعناية الربانية والت�ضديد االإلهي، النهار اأمام هذه 

الم�ضوؤولية العظمى، وف�ضح اأمام النا�ص خا�ضتهم وعامتهم، وكانت نهاية من�ضب االإمامة، 

وف�ضل دعوتها، على يديه.

لكنه)�ضلوات اهلل عليه( قد قام على قدميه، وفر�ص �ضخ�ضيته واحترامه على القريب 

والبعيد، والعدو وال�ضديق، وكان له كيانه المعتد به عند ال�ضلطة، وعند الجمهور، ف�ضاًل 

عن �ضيعته ومواليه.

 وم��ن الملفت للنظر حقاً خ�ض��وع بع�ص م�ض��ايخ الطالبيين له ممن ي�ض��اركونه في 

الن�ضب، ويتقدمون عليه في الطبقة، حيث ال يظهر لهم داع لذلك اإال االإذعان الأمر اهلل 

تعالى فيه، والبخوع لحكمه، لكونهم على ب�ض��يرة من حقهQ، كعمه الح�ض��ين بن 

مو�ضى بن جعفر، وعم اأبيه ال�ضيد الجليل علي بن جعفر العري�ضي.

يقول الح�ض��ين بن مو�ض��ى: »كنت عند اأبي جعفرQ بالمدينة، وعنده علي بن 

جعف��ر، واأعرابي من اأه��ل المدينة جال�ص. فقال لي االأعرابي: من هذا الفتى؟ واأ�ض��ار 
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 .Qبيده اإلى اأبي جعفر

قلت: هذا و�ضي ر�ضول اهللP. قال: يا �ضبحان اهلل! ر�ضول اهلل قد مات منذ مائتي 

�ضنة وكذا وكذا �ضنة، وهذا حدث، كيف يكون هذا و�ضي ر�ضول اهللP؟! 

قلت: هذا و�ض��ي علي بن مو�ض��ى، وعلي و�ض��ي مو�ض��ى بن جعفر، ومو�ضى و�ضي 

جعفر بن محمد، وجعفر و�ضي محمد بن علي، ومحمد و�ضي علي بن الح�ضين، وعلي 

و�ض��ي الح�ضين، والح�ضين و�ضي الح�ضن، والح�ضن و�ضي اأمير الموؤمنين علي بن اأبي 

 .Pطالب، وعلي بن اأبي طالب و�ضي ر�ضول اهلل

ق��ال: ودنا الطبي��ب ليقطع له العرق، فقام علي بن جعفر، فقال: يا �ض��يدي يبداأني، 

 قبلك، قال: قلت )يعني لالأعرابي الذي كان يحدثه(: يهنك. 
َّ

لتكون حدة الحديد في

ه��ذا عم اأبي��ه. قال: فقطع له العرق. ث��م اأراد اأبو جعفرQ النهو���ص، فقام علي بن 

.
(((

جعفر، ف�ضوى له نعليه حتى يلب�ضهما«

وعن علي بن جعفر اأنه قال: »قال لي رجل اأح�ض��به م��ن الواقفة: ما فعل اأخوك اأبو 

الح�ضن؟ قلت: قد مات. قال: وما يدريك بذاك؟ قال: قلت: اقت�ضمت اأمواله، واأنكحت 

ن�ض��اوؤه، ونطق الناطق من بعده. قال: ومن الناطق من بعده؟ قلت: ابنه علي. قال: فما 

فعل؟ قلت له: مات. قال: وما يدريك اأنه مات؟ قلت: ق�ضمت اأمواله، ونكحت ن�ضاوؤه، 

ونط��ق الناطق من بعده. قال: ومن الناطق من بع��ده؟ قلت: اأبو جعفر ابنه. قال: فقال 

له: اأنت في �ض��نك وقدرك، وابن جعفر بن محم��د، تقول هذا القول في هذا الغالم؟! 

قال: قلت: ما اأراك اإال �ض��يطاناً. قال: ثم اأخذ بلحيته فرفعها اإلى ال�ض��ماء، ثم قال: فما 

.
(((

حيلتي اإن كان اهلل راآه اأهاًل لهذا، ولم ير هذه ال�ضيبة لهذا اأهاًل؟«

وعن محمد بن الح�ض��ن بن عمار قال: »كنت عند علي بن جعفر بن محمد جال�ض��اً 

بالمدينة. وكنت اأقمت عنده �ض��نتين اأكتب عنه ما ي�ضمع من اأخيه � يعني: اأبا الح�ضن

Q � اإذ دخل عليه اأبو جعفر محمد بن علي  الر�ضاQ الم�ضجد، م�ضجد الر�ضول

P فوث��ب علي ب��ن جعفر بال ح��ذاء وال رداء، فقبل يده وعظمه. فق��ال له اأبو جعفر

))) معجم رجال الحديث 2) : 6)3 ـ 7)3 في ترجمة علي بن جعفر، واللفظ له/ اختيار معرفة الرجال 2 : 729.

)2) اختيار معرفة الرجال 2 : 728، واللفظ له.معجم رجال الحديث 2) : 6)3 في ترجمة علي بن جعفر.
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Q: يا عم اجل�ص رحمك اهلل، فقال: يا �ض��يدي كيف اأجل�ص واأنت قائم؟ فلما رجع 

علي بن جعفر اإلى مجل�ض��ه جعل اأ�ض��حابه يوبخونه، ويقولون: اأنت عم اأبيه واأنت تفعل 

به هذا الفعل! فقال: ا�ض��كتوا اإذا كان اهلل عزوجل � وقب�ص على لحيته � لم يوؤهل هذه 

ال�ض��يبة، واأّهل هذا الفتى، وو�ض��عه حيث و�ضعه اأنكر ف�ضله؟! نعوذ باهلل مما تقولون بل 

.
(((

اأنا له عبد«

واالإن�ض��اف اأن ذلك من اأقوى االأدلة على اإمامتهQ واإمامة  اآبائهR من قبله، 

الأن اإمامته فرع اإمامتهم، واأ�ض��دق البراهين على حقية دعوة االإمامة الظافرة و�ضالمتها، 

 َقِ�يٌّ 
َ
نَا َوُر�ُصِلـــي اإِنَّ اهلل

َ
ْغِلبَنَّ اأ

َ
وعل��ى عناي��ة اهلل تعالى بها ورعايت��ه لها، وقد {َكتَـــَب اهللُ الأ

.
(((

َعِزيٌز}

ويجري هذا بعينه في االإمام الهاديQ الذي ت�ض��نم هذا المن�ض��ب العظيم في 

مثل �ضن اأبيه االإمام الجوادQ، على ما ياأتي التعر�ص له.

بل االإن�ضاف اأن هذا يجري في جميع االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم(، كما 

ياأت��ي اإن �ض��اء اهلل تعالى عند ذكر القرائن الموؤيدة للن�ض��و�ص. اإال اأن لالإمامين الجواد 

وولده الهادي )�ض��لوات اهلل عليهما( تميزهما ب�ضبب �ضغر ال�ضن. ومن ثم خ�ض�ضناهما 

بهذا الحديث.

Qن�شو�س اإمامة االإمام اأبي الح�شن علي بن محمد الهادي

7 � االإمام اأبو الح�ضن علي بن محمد الهادي )�ضلوات اهلل عليه(.

 ويدل على اإمامته حديث اأبي حمزة الثمالي المتقدم في جملة ن�ضو�ص اإمامة جده 

اأبي الح�ضن الر�ضاQ، حيث ت�ض��من عده اأحد االأئمة االأربعة المف�ضر بهم االأ�ضهر 

الحرم، وحديث دعبل المتقدم في جملة الن�ض��و�ص عل��ى اإمامة اأبيه االإمام اأبي جعفر 

محمد الجواد )�ض��لوات اهلل عليه(، وحديث اأبي ها�ضم المت�ضمن الختم على الح�ضى 

الذي ياأتي في جملة ن�ضو�ص اإمامة ولده االإمام اأبي محمد الح�ضن الع�ضكري)�ضلوات 

))) الكافي ) : 322/ معجم رجال الحديث 2) : 7)3 في ترجمة علي بن جعفر.

)2) �صورة المجادلة االآية:)2.
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اهلل عليه(. وي�ضاف لذلك..

1 � حديث الخيراني اأن اأباه كان يلزم باب االإمام اأبي جعفر  الجوادQ للخدمة، 

وكان اأحمد بن محمد بن عي�ضى يجيء في ال�ضحر في كل ليلة، ليعرف خبر علة االإمام 

الجوادQ، قال: »وكان الر�ض��ول الذي يختلف بي��ن اأبي جعفرQ وبين اأبي اإذا 

ح�ضر قام اأحمد، وخال به اأبي، فخرجت ذات ليلة، وقام اأحمد عن المجل�ص، وخال اأبي 

بالر�ضول، وا�ض��تدار اأحمد، فوقف حيث ي�ضمع الكالم، فقال الر�ضول الأبي: اإن موالك 

يقراأ عليك ال�ض��الم، ويقول لك: اإني ما�ص، واالأمر �ض��ائر اإلى ابن��ي علي، وله عليكم 

بعدي ما كان لي عليكم بعد اأبي. ثم م�ض��ى الر�ض��ول، ورجع اأحمد اإلى مو�ضعه، وقال 

الأبي: ما الذي قد قال لك؟ قال: خيراً. قال: قد �ض��معت ما قال، فِلَم تكتمه؟! واأعاد 

ما �ضمع. فقال له اأبي... فاحفظ ال�ضهادة، لعلنا نحتاج اإليها يوماً ما، اإياك اأن تظهرها اإلى 

وقتها.

فلما اأ�ض��بح اأبي كتب ن�ض��خة الر�ضالة في ع�ضر رقاع، وختمها، ودفعها اإلى ع�ضرة من 

وجوه الع�ض��ابة، وق��ال: اإن حدث بي حدث الم��وت قبل اأن اأطالبكم به��ا، فافتحوها، 

واعملوا بما فيها. فلما م�ضى اأبو جعفرQ ذكر اأبي اأنه لم يخرج من منزله حتى قطع 

على يديه نحو من اأربعمائة اإن�ضان.

واجتمع روؤ�ضاء الع�ضابة عند محمد بن الفرج يتفاو�ضون هذا االأمر، فكتب محمدبن 

الفرج اإلى اأبي يعلمه باجتماعهم عنده، واأنه لوال مخافة ال�ضهرة ل�ضار معهم اإليه، وي�ضاأله 

اأن ياأتيه، فركب اأبي و�ض��ار اإليه، فوجد القوم مجتمعين عنده، فقالوا الأبي: ما تقول في 

هذا االأمر؟ فقال اأبي لمن عنده الرقاع: اأح�ضروا الرقاع. فاأح�ضروها. فقال لهم: هذا ما 

اأمرت به. فقال بع�ضهم: قد كنا نحب اأن يكون معك في هذا االأمر �ضاهد اآخر. 

فقال لهم: قد اأتاكم اهلل عزوجل به. هذا اأبو جعفر االأ�ض��عري ي�ضهد لي ب�ضماع هذه 

الر�ض��الة، و�ض��األه اأن ي�ضهد بما عنده... قال: قد �ض��معت ذلك... فلم يبرح القوم حتى 

 .
(((

قالوا بالحق جميعاً«

))) الكافي ) : 324، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 9)) ـ )2).
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2 � حديث اإ�ض��ماعيل ب��ن مهران، قال: »لم��ا خرج اأبو جعف��رQ من المدينة 

اإل��ى بغداد، في الدفعة االأولى من خرجتيه، قلت ل��ه عند خروجه: جعلت فداك، اإني 

 �ض��احكاً، وقال: 
َّ

 بوجهه اإلي
ّ
اأخ��اف عليك في هذا الوجه، فاإلى من االأمر بعدك؟ فكر

لي�ص الغيبة حيث ظننت في هذه ال�ض��نة. فلما اأخرج به الثانية اإلى المعت�ض��م �ض��رت 

اإلي��ه، فقلت له: جعلت فداك، اأنت خارج، فاإلى من هذا االأمر من بعدك؟ فبكى حتى 

. االأمر من بعدي اإلى ابني 
ّ

، فقال: عند هذه يخاف علي
ّ

اخ�ضلت لحيته. ثم التفت اإلي

.
(((

عل��ي«

3 � حدي��ث ال�ض��قر بن اأبي دلف، قال: »�ض��معت اأبا جعفر محمد بن علي الر�ض��ا

L يق��ول: اإن االإم��ام بعدي ابني علي، اأم��ره اأمري، وقوله قول��ي، وطاعته طاعتي. 

واالإمام بعده ابنه الح�ض��ن، اأمره اأمر اأبيه، وقوله قول اأبيه، وطاعته طاعة اأبيه. ثم �ضكت. 

فقلت له: يا ابن ر�ض��ول اهلل، فمن االإمام بعد الح�ض��ن؟ فبكىQ بكاء �ض��ديداً، ثم 

قال: اإن من بعد الح�ض��ن ابن��ه القائم بالحق المنتظر. فقلت له: يا ابن ر�ض��ول اهلل، ِلَم 

�ض��مي القائم؟ ق��ال: الأنه يقوم بعد موت ذك��ره، وارتداد اأكثر القائلي��ن باإمامته. فقلت 

ل��ه: وِلَم �ض��مي المنتظر؟ قال: الأن له غيبة يكثر اأيامه��ا، ويطول اأمدها. فينتظر خروجه 

المخل�ض��ون، وينكره المرتابون، وي�ض��تهزئ بذكره الجاحدون، ويك��ذب فيها الوقاتون، 

.
(((

ويهلك فيها الم�ضتعجلون، وينجو فيه الم�ضلمون«

4 � حدي��ث محمد بن عي�ض��ى: »اأن اأبا جعفرQ لما اأراد الخ��روج من المدينة 

اإلى العراق ومعاودتها اأجل�ص اأبا الح�ض��ن في حجره بعد الن�ص عليه، وقال له: ما الذي 

.
(((

تحّب...«

5 � حديث اأمية بن علي القي�ضي، قال: »قلت الأبي جعفر الثانيQ: من الخلف 

.
(((

بعدك؟ فقال: ابني علي...«

))) الكافي ) : 323، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 8)).

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 378، واللفظ له/ كفاية االأثر : 283/ وذكره باخت�صار في بحار االأنوار 50: 30، 57)ـ58).

)3) بحار االأنوار 50 : 23)/ عيون المعجزات : 9)).

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 209 ـ 0)2/ الغيبة للنعماني : 85).
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6 � حديث محمد بن اإ�ض��ماعيل بن بزيع، قال: »قال لي اأبو جعفرQ: يف�ض��ي 

هذا االأمر اإلى اأبي الح�ض��ن وهو ابن �ض��بع �ض��نين. ثم قال: نعم، واأقل من �ضبع �ضنين، 

.
(((

كما كان عي�ضى«

7 � حديث محمد بن عثمان الكوفي عن االإمام الجوادQ: »اأنه قال له: اإن حدث 

.
(((

بك � واأعوذ باهلل � حادث فاإلى من؟ فقال: اإلى ابني هذا. يعني: اأبا الح�ضن...«

8 � حديث علي بن مهزيار، قال: »قلت الأبي الح�ضنQ: اإني كنت �ضاألت اأباك 

عن االإمامة، فن�ص عليك، ففيمن االإمامة بعدك، فقالQ: في اأكبر ولدي، ون�ص على 

.
(((

اأبي محمدQ، فقال: اإن االإمامة ال تكون في اأخوين بعد الح�ضن والح�ضين«

Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام الهادي

هذا ما عثرنا عليه عاجاًل من الن�ضو�ص على اإمامة االإمام اأبي الح�ضن علي بن محمد 

الهادي )�ض��لوات اهلل عليه(. وهناك بع�ص االأحاديث التي تحتاج داللتها اإلى �ضرح ال 

ي�ضعنا ذكره. واإذا اأ�ضيفت هذه االأحاديث اإلى ما �ضبق في الطائفة الرابعة من الن�ضو�ص 

 Qالمت�ضمنة لذكر االأئمة االثني ع�ضر باأ�ضمائهم تزيد االأحاديث الدالة على اإمامته

على �ضبعين حديثاً.

 .Qويوؤكدها االأمران اللذان �ض��بق منا �ض��وقهما لتاأكيد اإمامة اأبيه االإمام الجواد

لم�ض��اركتهQ الأبيه فيهما، بل هما فيه اأظهر، الأن ال�ضوابط العامة كلما تكرر العمل 

عليها تزداد و�ض��وحاً وتركزاً في النفو�ص. ولعله لذا قل ما و�ض��ل اإلينا من االأ�ض��ئلة من 

معا�ضري اأبيهQ عن اإمامته، ال�ضتغنائهم بتلك ال�ضوابط.

نع��م يفترق االإمام اله��اديQ عن اأبيه االإمام الجوادQ ب��اأن لالإمام الجواد

Q ولداً اآخر هو مو�ض��ى المبرقع، بينما انح�ض��ر عقب االإمام  الر�ض��اQ باالإمام 

الجوادQ، كما�ضبق.

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : ))2.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : ))2.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 279/ عيون المعجزات : 23).
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اإال اأن مو�ض��ى المبرقع لم يدع االإمامة، ولم يدعها اأحد له، ليكون طرفاً في الترديد، 

ويحتاج في ترجيح االإمام الهاديQ عليه للدليل.

Qن�شو�س اإمامة االإمام الح�شن بن علي الع�شكري

8 � االإمام اأبو محمد الح�ضن بن علي الع�ضكري )�ضلوات اهلل عليه(.

وي��دل على اإمامته حديث دعب��ل بن علي الخزاعي ال�ض��اعر المتقدم في اأحاديث 

الن�ص على اإمامة جده االإمام اأبي جعفر الجواد )�ض��لوات اهلل عليه(. وحديثا ال�ضقر بن 

اأبي دلف وعلي بن مهزيار المتقدمان في اأحاديث الن�ص على اإمامة اأبيه االإمام علي بن 

محمد الهاديQ. وي�ضاف لها..

1 � حديث �ض��عد بن عبداهلل عن جماعة من بني ها�ض��م � منهم الح�ضن بن الح�ضن 

االأفط�ص � اأنهم ح�ض��روا يوم توفي اأبو جعفر محمد بن االإمام علي الهادي، وقد ب�ض��ط 

لالإمام الهاديQ في �ض��حن داره، والنا�ص جلو�ص حول��ه، فقالوا: »قدرنا اأن يكون 

حوله من اآل اأبي طالب وبني ها�ض��م وقري�ص مائة وخم�ض��ون رجاًل، �ضوى مواليه و�ضائر 

النا�ص، اإذ نظر اإلى الح�ضن بن علي قد جاء م�ضقوق الجيب، حتى قام عن يمينه، ونحن 

ال نعرفه.

فنظر اإليه اأبو الح�ض��نQ بعد �ضاعة، فقال: يابني اأحدث هلل عزوجل �ضكراً، فقد 

اأحدث فيك اأمراً، فبكى الفتى، وحمد اهلل، وا�ضترجع، وقال: الحمد هلل رب العالمين. 

واأنا اأ�ض��األ اهلل تم��ام نعمه لنا فيك. واإن��ا هلل واإنا اإليه راجعون. ف�ض��األنا عنه، فقيل: هذا 

الح�ض��ن ابنه. وقدرنا له في ذلك الوقت ع�ضرين �ضنة، اأو اأرجح. فيومئٍذ عرفناه، وعلمنا 

 .
(((

اأنه قد اأ�ضار اإليه باالإمامة، واأقامه مقامه«

2 � ونحوه خبر علي بن جعفر، قال: »كنت حا�ض��راً اأبا الح�ضنQ لما توفي ابنه 

.
(((

محمد، فقال للح�ضن: يا بني اأحدث هلل �ضكراً، فقد اأحدث فيك اأمراً«

3 � وحديث اأحمد بن محمد بن عبد اهلل بن مروان االأنباري،  قال: »كنت حا�ض��راً 

))) الكافي ) : 326 ـ 327، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 245/ االإر�صاد 2: 8)3 اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 35)/ ك�صف الغمة 3 : )20.

)2) الكافي ) : 326/ بحار االأنوار 50 : 244.
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عند ]م�ض��ي[ اأب��ي جعفر محمد بن عليL، فجاء اأبو الح�ض��نQ، فو�ض��ع له 

كر�ضي، فجل�ص عليه، وحوله اأهل بيته، واأبو محمد قائم في ناحية، فلما فرغ من اأمر اأبي 

جعفر التفت اإلى اأبي محمدQ، فقال: يا بني اأحدث هلل تبارك وتعالى �ض��كراً، فقد 

.
(((

اأحدث فيك اأمراً«

4 � وحديث محمد بن اأبي ال�ض��هبان، قال: »لما مات اأبو جعفر محمد بن علي بن 

محمد بن علي بن مو�ض��ىR و�ض��ع الأبي الح�ض��ن علي بن محمدQ كر�ضي، 

فجل���ص عليه، وكان اأبو محمد الح�ض��ن ب��ن عليL قائماً في ناحي��ة، فلما فرغ من 

غ�ضل اأبي جعفر التفت اأبو الح�ضنQ اإلى اأبي محمدQ، فقال: يا بني اأحدث 

.
(((

هلل �ضكراً، فقد اأحدث فيك اأمراً«

5 � حديث اأبي ها�ض��م الجعفري، قال: »كنت عند اأبي الح�ضنQ بعدما م�ضى 

ابنه اأبو جعفر، واإني الأفكر في نف�ض��ي اأريد اأن اأقول: كاأنهما � اأعني اأبا جعفر واأبا محمد 

� في هذا الوقت كاأبي الح�ض��ن مو�ض��ى واإ�ض��ماعيل ابني جعفر بن محمدR، واإن 

 .Qق�ضتهما كق�ضتهما، اإذ كان اأبو محمد المرجى بعد اأبي جعفر

فاأقبل علي اأبو الح�ض��ن قبل اأن اأنطق. فقال: نعم يا اأبا ها�ض��م، بدا هلل في اأبي محمد 

بعد اأبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في مو�ضى بعد م�ضي اإ�ضماعيل ما ك�ضف 

به عن حاله. وهو كما حدثتك نف�ضك، واإن كره المبطلون. واأبو محمد ابني الخلف من 

.
(((

بعدي، عنده علم ما يحتاج اإليه، ومعه اآلة االإمامة«

 Q6 � حديث علي بن عمرو العطار، قال: »دخلت على اأبي الح�ضن الع�ضكري

واأب��و جعف��ر ابنه في االأحياء، واأنا اأظ��ن اأنه هو، فقلت له: جعلت ف��داك من اأخ�ص من 

ولدك؟ فقال: ال تخ�ض��وا اأحداً حتى يخرج اإليكم اأمري. قال: فكتبت اإليه بعد: فيمن 

: في الكبير من ول��دي. قال: وكان اأبو محمد اأكبر 
ّ

يك��ون هذا االأمر؟ قال: فكتب اإلي

))) الكافي ) : 326، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 240/ االإر�صاد 2 : 6)3/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 34).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 277/ الغيبة للطو�صي : 203/ بحار االأنوار 50 : 243.

)3) الكافي ) : 327، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : )24/ االإر�صاد 2 : 9)3.
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.
(((

من اأبي جعفر«

7 � حديث علي بن عمر النوفلي، قال: »كنت مع اأبي الح�ضنQ في �ضحن داره، 

فمر بنا محمد ابنه، فقلت له: جعلت فداك، هذا �ض��احبنا بعدك؟ فقال: ال. �ض��احبكم 

.
(((

بعدي الح�ضن«

8 � حديث اأحمد بن عي�ضى العلوي، قال: »دخلت على اأبي  الح�ضنQ ب�ضريا، 

ف�ض��لمنا عليه، فاإذا نحن باأبي جعفر واأبي محمد قد دخال، فقمنا اإلى اأبي جعفر لن�ض��لم 

عليه. فقال اأبوالح�ضنQ: لي�ص هذا �ض��احبكم.عليكم ب�ضاحبكم، واأ�ضار اإلى اأبي 

.
(((

»Qمحمد

 اأبو الح�ض��ن في كتاب: 
ّ

9 � حديث �ض��اهويه بن عبداهلل الجالب، قال: »كتب اإلي

اأردت اأن ت�ض��األ عن الخلف بعد اأبي جعف��ر، وقلقت لذلك، فال تغتم، فاإن اهلل عزوجل 

ال ي�ض��ل قوماً بعد اإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. و�ضاحبك بعدي اأبو محمد ابني 

َها  ْو نُن�صِ
َ
وعنده ما تحتاجون اإليه. يقدم ما ي�ضاء اهلل، ويوؤخر ما ي�ضاء اهلل {َما نَن�َصْخ ِمْن اآيٍَة اأ

.
(((

ْو ِمْثِلَها}. قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان«
َ
ْنَها اأ ِت ِبَخْيٍر مِّ

ْ
نَاأ

10 � حديث علي بن مهرياز، قال: »قلت الأبي الح�ضنQ: اإن كان كون � واأعوذ 

.
(((

باهلل � فاإلى من؟ قال: عهدي اإلى االأكبر من ولدي«

 Q11 � حديث داود بن القا�ض��م اأبي ها�ض��م الجعفري قال: »�ض��معت اأبا الح�ضن

يقول: الخلف من بعدي الح�ضن. فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف، فقلت: وِلَم جعلني 

اهلل فداك؟ فقال: اإنكم ال ترون �ضخ�ضه، وال يحل لكم ذكره با�ضمه. فقلت: فكيف نذكره؟ 

.
(((

. وقريب منه اأو عينه حديثه االآخر
(((

»Rفقال: قولوا: الحجة من اآل محمد

))) الكافي ) : 326، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 244.

)2) الكافي ) : 325 ـ 326، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 242.

)3) بحار االأنوار 50 : 242/ للغيبة للطو�صي : 99).

)4) الكافي ) : 328، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 242 ـ 243.

)5) الكافي ) : 326، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 244.

)6) الكافي ) : 328، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 240.

)7) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 274.
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12 � حديث يحيى بن ي�ضار، قال: »اأو�ضى اأبو الح�ضنQ اإلى ابنه الح�ضن قبل 

.
(((

م�ضيه باأربعة اأ�ضهر، واأ�ضهدني على ذلك، وجماعة من الموالي«

13 � حديث عبد اهلل بن محمد االأ�ضفهاني، قال: »قال اأبو الح�ضنQ: �ضاحبكم 

. قال: ولم نعرف اأبا محمد قبل ذلك. قال: فخرج اأبو محمد، 
ّ

بعدي الذي ي�ض��لي علي

.
(((

ف�ضلى عليه«

14 � حديث عبدالعظيم الح�ضني المت�ضمن اأنه عر�ص دينه على االإمام اأبي الح�ضن 

عل��ي بن محمد الهادي، فذكر االأئمةR واحداً بع��د واحد، حتى انتهى اإليه، فقال

Q: »وم��ن بعدي الح�ض��ن ابني، فكيف للنا�ص بالخلف م��ن بعده؟! قال: فقلت: 

وكيف ذاك يا موالي؟ قال: الأنه ال يرى �ضخ�ض��ه، وال يحل ذكره با�ض��مه، حتى يخرج، 

.
(((

فيمالأ االأر�ص ق�ضطاً وعداًل، كما ملئت جوراً وظلماً«

15 � حديث ال�ض��قر بن اأبي دلف، قال: »�ض��معت علي بن محمد بن علي الر�ض��ا

R يقول: اإن االإمام بعدي الح�ضن ابني، وبعد الح�ضن ابنه القائم الذي يمالأ االأر�ص 

 .
(((

ق�ضطاً وعداًل، كما ملئت جوراً وظلماً«

16 � حديث��ه االآخر عن��هQ في تعيين اأيام االأ�ض��بوع لالأئم��ةR. وفيه قال

Q: »والخمي�ص ابني الح�ض��ن، والجمعة ابن ابني، واإليه تجتمع ع�ضابة الحق، وهو 

.
(((

الذي يملوؤها ق�ضطاً وعداًل، كما ملئت جوراً وظلماً...«

 :Q17 � حديث اأحمد بن محمد بن رجا �ضاحب الترك، قال: »قال اأبو الح�ضن

.
(((

الح�ضن ابني القائم من بعدي«

 اأبو الح�ضنQ: اأبو محمد ابني 
َّ

18 � حديث اأبي بكر الفهفكي، قال: »كتب اإلي

اأن�ضح اآل محمد غريزة، واأوثقهم حجة، وهو االأكبر من ولدي، وهو الخلف، واإليه ينتهي 

))) الكافي ) : 325، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 346.

)2) الكافي ) : 326، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 243 ـ 244.

)3) كمال الدين وتمام النعمة : 379 ـ 380، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 239/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 274.

)4) كمال الدين وتمام النعمة : 383، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 239.

)5) كمال الدين وتمام النعمة : 382 ـ 383/ كفاية االأثر : )29/ رو�صة الواعظين : 392/ بحار االأنوار 24 : 239.

)6) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 276/ الغيبة للطو�صي : 99)/ بحار االأنوار 50 : 242.
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.
(((

عرى االإمامة واأحكامها. فما كنت �ضائلي ف�ضله عنه، فعنده ما يحتاج اإليه«

ال��ه��ادي االإم�����ام  ع��ن  ب��اإ���ض��ن��اده  عي�ضى  ب��ن  م��ح��م��د  ح��دي��ث   �  19

.
(((

ب����ع����دي« ال��خ��ل��ف م���ن  اب��ن��ي  اأب����و م��ح��م��د  ق����ال:  »اأن�����ه   :Q

21 � حديث اإ�ض��حاق بن محمد النخعي عن اأبي ها�ضم داود بن القا�ضم الجعفري، 

قال: »كنت عند اأبي محمدQ، فا�ضتوؤذن لرجل من اأهل اليمن عليه. فدخل رجل 

عبل طويل ج�ض��يم، ف�ض��لم عليه بالوالية، ف��رد عليه بالقبول، واأم��ره بالجلو�ص، فجل�ص 

مال�ض��قاً لي: فقلت في نف�ضي: ليت �ضعري من هذا؟ فقال اأبو محمدQ: هذا من 

ولد االأعرابية �ض��احبة الح�ض��اة التي طبع اآبائيR فيها بخواتيمهم، فانطبعت، وقد 

جاء بها معه يريد اأن اأطبع فيها. 

ثم قال: هاتها، فاأخرج ح�ض��اة، وفي جانب منها مو�ض��ع اأمل���ص، فاأخذها اأبو محمد

Q، ثم اأخرج خاتمه، فطبع فيها، فانطبع، فكاأني اأرى نق�ص خاتمه ال�ضاعة: )الح�ضن 

ابن علي(. 

فقلت لليماني: راأيته قبل هذا قط؟ قال: ال واهلل. واإني لمنذ دهر حري�ص على روؤيته، 

حتى كاأن ال�ض��اعة اأتاني �ض��اب ل�ض��ت اأراه، فقال لي: قم فادخل، فدخلت. ثم نه�ص 

اليماني وهو يقول: رحمة اهلل وبركاته عليكم اأهل البيت. ذرية بع�ضها من بع�ص. اأ�ضهد 

باهلل اأن حقك لواجب، كوجوب حق اأمير الموؤمنينQ، واالأئمة من بعده )�ضلوات 

اهلل عليهم اأجمعين(. ثم م�ضى، فلم اأره بعد ذلك«. 

قال اإ�ض��حاق: قال اأبو ها�ض��م الجعفري: »و�ض��األته عن ا�ض��مه، فقال: ا�ضمي مهجع 

ابن ال�ض��لت بن عقبة بن �ض��معان بن غانم بن اأم غانم. وهي االأعرابية اليمانية �ضاحبة 

.
(((

»Qوال�ضبط اإلى وقت اأبي الح�ضنQالح�ضاة التي طبع فيها اأمير الموؤمنين

))) الكافي ) : 327 ـ 328، واللفظ له/ بحار االأنوار 50 : 345.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 279.

)3) الكافي ) : 347/ الغيبة للطو�صي : 203 ـ 204.
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Qمجموع ن�شو�س اإمامة االإمام الح�شن الع�شكري

ه��ذا ما عثرنا عليه عاجاًل من الن�ض��و�ص على اإمامة االإمام اأبي محمد الح�ض��ن بن 

علي الع�ضكري )�ضلوات اهلل عليه(. واإذا اأ�ضيفت اإلى ما تقدم في الطائفة الرابعة � من 

الن�ض��و�ص المت�ضمنة لذكر االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم( باأ�ضمائهم � قاربت 

الن�ضو�ص الدالة على اإمامته الت�ضعين حديثاً.

ويوؤكدها الن�ض��و�ص الم�ضتفي�ض��ة باأن االإمامة تجري في االأعقاب واأعقاب االأعقاب، وال ت�ضير 

اإلى اأخ اأو عم اأو خال، مع ما هو المعلوم من عدم دعوى االإمامة بعد اأبيه بالن�ص لغيره من اخوته.

Qالكالم حول دعوى االإمامة لجعفر بن االإمام الهادي

نع��م، ادعاها اأو ادعيت لجعفر اأخيه بعد م�ض��يهQ، لدعوى  اأن االإمام الح�ض��ن 

الع�ض��كريQ ال ول��د له. اإما عل��ى اأن يكون جعفر هو االإمام من بع��د اأخيه االإمام 

الح�ض��نQ، واإما على اأن يكون موت االإمام الح�ضنQ من دون ولد كا�ضفاً عن 

بطالن اإمامته، اإذ البد في االإمام قبل الثاني ع�ض��ر من وجود عقب له، الأن االإمامة بعد 

الح�ضن والح�ضينL تجري في االأعقاب، وال تنتقل اإلى اأخ وال عم وال خال، فالبد 

م��ن انتقال االإمامة من االإمام علي الهاديQ اإلى جعفر راأ�ض��اً. وعلى كل حال لم 

يدع اأحد الن�ص على جعفر ابتداء.

 Qلك��ن حيث ثبت باالأدلة القاطعة وجود الخلف لالإمام الح�ض��ن الع�ض��كري

واإمامته، تعين بطالن ال�ضبهة المذكورة التي تبتني عليها اإمامة جعفر.

ويوؤكد ذلك اأمران:

الأول: ما ثبت من عدم اأهلية �ض��خ�ص جعفر لالإمامة، ف�ض��اًل عن اأن تكون االإمامة في 

عقبه. 

الثاني: اأن القائلين باإمامة جعفر قد انقر�ض��وا، ولم يبق لهذه الدعوة من يحملها ويدعو 

لها. وقد اأ�ضرنا عند الكالم في اإمامة االإمام مو�ضى بن جعفر الكاظمQ اأن ذلك 

دليل على بطالنها. ومن هنا ال مخرج عما يق�ض��ي باإمامة االإمام اأبي محمد الح�ضن 

الع�ضكري )�ضلوات اهلل عليه(.
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 ن�شو�س اإمامة الحجة بن الح�شن المنتظر)عجل اهلل فرجه(

9 � االإم��ام المنتظر الحجة بن الح�ض��ن المهدي �ض��احب الزمان| و�ض��لى عليه 

وعلى اآبائه الطيبين الطاهرين، و�ضلم ت�ضليماً كثيراً. 

وبعد ثبوت اإمامة اآبائه )�ض��لوات اهلل عليهم( فالدليل على اإمامته الن�ض��و�ص الواردة 

منهمR، كحديث المف�ضل بن عمر عن االإمام ال�ضادقQ المتقدم في ن�ضو�ص 

اإمامة االإمام مو�ض��ى بن جعفر الكاظمQ، والمت�ض��من الت�ض��ريح بن�ضبه، وحديث 

دعب��ل الخزاعي ال�ض��اعر عن االإمام الر�ض��اQ المتقدم في ن�ض��و�ص اإمامة االإمام 

محمد الجوادQ، وحديث ال�ض��قر عن االإمام الجوادQ المتقدم في ن�ض��و�ص 

اإمام��ة جده االإم��ام علي اله��اديQ، واأحاديث عبدالعظيم واأبي ها�ض��م الجعفري 

وال�ضقر عن االإمام علي الهاديQ، المتقدمة في ن�ضو�ص اإمامة اأبيه االإمام الح�ضن 

 .Qالع�ضكري

وي�ضاف اإلى ذلك..

 Qوفيه: »ان الح�ضين ،Q1 � حديث ثابت بن اأبي �ض��فية عن االإمام الباقر

ق��ال: يظهر اهلل قائمنا، فينتقم من الظالمين. فقيل له: يا ابن ر�ض��ول اهلل، من قائمكم؟ 

قال: ال�ض��ابع من ولد ابني محمد بن علي. وهو الحجة بن الح�ض��ن بن علي بن محمد 

ابن علي بن مو�ض��ى بن جعفر بن محمد بن علي ابني. وهو الذي يغيب مدة طويلة، ثم 

.
(((

يظهر، ويمالأ االأر�ص ق�ضطاً وعداًل، كما ملئت جوراً وظلماً«

2 � حديث اأحمد بن اإ�ضحاق االأ�ضعري عن االإمام الح�ضن الع�ضكريQ، وفيه: 

»فقلت له: يا ابن ر�ضول اهلل، فمن االإمام والخليفة بعدك؟ فنه�صQ م�ضرعاً فدخل 

البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غالم كان وجهه القمر ليلة البدر، من اأبناء الثالث �ضنين، 

فقال: يا اأحمد بن اإ�ض��حاق، لوال كرامتك على اهلل عزوجل وعلى حججه ما عر�ض��ت 

عليك ابني هذا. اإنه �ضمي ر�ضول اهللP وكنيه، الذي يمالأ االأر�ص ق�ضطاً وعداًل، كما 

ملئ��ت ج��وراً وظلماً... فقلت له: ي��ا موالي فهل من عالمة يطمئ��ن اإليها قلبي؟ فنطق 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 38).
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الغالمQ بل�ض��ان عربي ف�ض��يح، فقال: اأنا بقية اهلل في اأر�ضه، والمنتقم من اأعدائه، 

.
(((

فال تطلب اأثراً بعد عين يا اأحمد بن اإ�ضحاق...«

3 � حديثه االآخر، قال: »�ضمعت اأبا محمد الح�ضن بن علي الع�ضكريQ يقول: 

الحم��د هلل ال��ذي لم يخرجني من الدني��ا حتى اأراني الخلف من بعدي، اأ�ض��به النا�ص 

.
(((

بر�ضول اهللP َخْلقاً وُخُلقاً...«

 من اأبي محمد قبل م�ض��يه 
ّ

4 � حدي��ث محمد بن عل��ي بن بالل، قال: »خرج اإلي

 من قبل م�ض��يه بثالثة اأيام يخبرني 
ّ

ب�ض��نتين يخبرن��ي بالخلف من بعده، ث��م خرج اإلي

.
(((

بالخلف من بعده«

5 � حدي��ث عمرو االأهوازي، قال: »اأراني اأبو محمد ابنه، وقال: هذا �ض��احبكم من 

.
(((

بعدي«

6 � حديث رجل من اأهل فار�ص لزم باب االإمام الح�ض��ن الع�ضكري ليخدمه، وفيه: 

»ثم ناداني: ادخل. فدخلت، ونادى الجارية فرجعت اإليه، فقال لها: اك�ضفي عما معك، 

فك�ضفت عن غالم اأبي�ص ح�ضن الوجه، وك�ضف عن بطنه، فاإذا �ضعر نابت من لبته اإلى 

�ض��رته اأخ�ضر، لي�ص باأ�ضود، فقال: هذا �ضاحبكم. ثم اأمرها فحملته، فما راأيته بعد ذلك 

.
(((

»Qحتى م�ضى اأبو محمد

7 � حدي��ث يعق��وب بن منقو�ص، ق��ال: »دخلت على اأبي محمد الح�ض��ن بن علي

L، وه��و جال�ص عل��ى دكان في الدار، وعن يمينه بيت عليه �ض��تر م�ض��بل. فقلت 

له: ]يا[ �ض��يدي، من �ض��احب هذا االأمر؟ فقال: ارفع ال�ضتر، فرفعته، فخرج اإلينا غالم 

خما�ضي، له ع�ضر اأو ثمان اأو نحو ذلك... ثم قال لي: هذا �ضاحبكم. ثم وثب، فقال له: 

.
(((

يا بني ادخل اإلى الوقت المعلوم...«

))) كمال الدين وتمام النعمة : 384/ بحار االأنوار 52 : 24/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 248.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 427، و 7 : 38)/ كمال الدين وتمام النعمة : 409/ كفاية االأثر : 295/ بحار االأنوار )5 : )6).

)3) الكافي ) : 328/ االإر�صاد 2 : 348/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 250/ ك�صف الغمة 3 : 246.

)4) الكافي ) : 328/ رو�صة الواعظين : 262.

)5) الكافي ) : 329/ كمال الدين وتمام النعمة : 436.

)6) كمال الدين وتمام النعمة : 407، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6: 425ـ426/ الخرائج والجرائح 2 : 958.
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8 � حديث مو�ض��ى بن جعفر بن وهب، قال: »�ض��معت اأبا محمد الح�ض��ن بن علي

L يق��ول: كاأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني. اأما اإن المقر باالأئمة بعد 

 بجميع اأنبياء اهلل ور�ضله، ثم اأنكر نبوة ر�ضول اهلل
ّ
ر�ضول اهللP المنكر لولدي كمن اأقر

.
(((

P... اأما اإن لولدي غيبة يرتاب فيها النا�ص، اإال من ع�ضمه اهلل عزوجل«

9 � حديث اأبي عمرو عثمان بن �ض��عيد العمري، قال: »�ض��ئل اأبو محمد الح�ض��ن 

اب��ن عليL � واأنا عنده � عن الخبر الذي روي عن اآبائهR: اأن االأر�ص ال تخلو 

م��ن حجة هلل على خلقه اإلى يوم القيام��ة، واأن من مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتة 

جاهلية؟ فقالQ: اإن هذا حق، كما اأن النهار حق. فقيل له: يا ابن ر�ضول اهلل، فمن 

الحجة واالإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد هو االإمام والحجة بعدي. من مات ولم يعرفه 

.
(((

مات ميتة جاهلية. اأما اإن له غيبة...«

10 � حدي��ث حكيم��ة بنت االإمام الج��وادQ عن االإمام اأبي محمد الح�ض��ن 

الع�ض��كريQ، المت�ض��من لوالدة االإمام الحجة المنتظر ليلة الن�ضف من �ضعبان، 

وفيه اأن االإمام الع�ضكري قال لها: »فاإن اهلل تبارك وتعالى �ضيظهر في هذه الليلة الحجة، 

وهو حجته في اأر�ضه...« وفيه اأنها ح�ضرت والدته )عجل اهلل فرجه(، واأنهQ ولد في 

.
(((

تلك الليلة، وراأته

11 � حدي��ث اأحمد ب��ن اإبراهيم، قال: »دخلت على خديج��ة بنت محمد بن علي

Q �ض��نة اثنتين و�ض��تين ومائتين، فكلمتها م��ن وراء حجاب، و�ض��األتها عن دينها، 

ف�ضمت لي من تاأتم بهم، ثم قالت: فالن ابن الح�ضن، و�ضمته. فقلت لها: جعلت فداك، 

.
(((

معاينة اأو خبراً؟ قالت: خبراً عن اأبي محمدQ، كتب اإلى اأمه...«

12 � حديث اأبي غانم الخادم، قال: »ولد الأبي محمدQ ولد، ف�ض��ماه محمداً، 

))) كمال الدين وتمام النعمة : 409، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 427ـ428/ كفاية االأثر : 295 ـ 296.

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 409، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�ص���و�س والمعجزات 6: 428/ كفاية االأثر : 296/ بحار االأنوار )5 : 60)/ 

اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 253/ ك�صف الغمة 3 : 335 ـ 336.

)3) كم���ال الدي���ن وتمام النعمة : 424ـ  426، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�ص���و�س والمعج���زات 6 : 430/ بحار االأنوار )5 : 2ـ3/ اإعالم الورى 

باأعالم الهدى 2 : 4)2 ـ 5)2.

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 5)/ كمال الدين وتمام النعمة : )43/ الغيبة للطو�صي: 230/ بحار االأنوار )5 : 364.
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فعر�ض��ه على اأ�ضحابه يوم الثالث، وقال: هذا �ض��احبكم من بعدي، وخليفتي عليكم، 

.
(((

وهو القائم الذي تمتد اإليه االأعناق باالنتظار...«

13 � حديث اأحمد بن الح�ض��ن بن اإ�ض��حاق القمي، قال: »لما ولد الخلف ال�ضالح

Q ورد من موالنا اأبي محمد الح�ض��ن بن عليL على يدي اأحمد بن اإ�ض��حاق 

كت��اب، واإذا فيه مكتوب � بخط يدهQ الذي كان ترد به التوقيعات �: ولد المولود. 

فليكن عندك م�ض��توراً، وعن جمي��ع النا�ص مكتوماً، فاإنا لم نظه��ره اإال لالأقرب لقرابته، 

 .
(((

والمولى لواليته. اأحببنا اإعالمك، لي�ضرك اهلل، كما �ضرنا. وال�ضالم«

وهو واإن لم ي�ض��رح فيه باإمامتهQ اإال اأنه يت�ض��من والدة مولود معهود منتظر ي�ضر 

بوالدته، ولي�ص هو اإال المنتظر لالإمامة، الذي يكتم خبره خوفاً عليه.

14 � حدي��ث محمد ب��ن معاوية بن حكي��م ومحمد بن اأيوب بن ن��وح ومحمد بن 

عثمان العمري، قالوا: »عر�ص علينا اأبو محمدQ ابنه، ونحن في منزله، وكنا اأربعين 

رج��اًل، فقال: هذا اإمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم، اأطيعوه، وال تتفرقوا من بعدي، 

فتهلكوا في اأديانكم. اأما اإنكم ال ترونه بعد يومكم هذا. فما م�ض��ت اإال اأيام قالئل حتى 

.
(((

»Qم�ضى اأبو محمد

وروي بوجه مقارب لذلك عن جماعة من ال�ضيعة � منهم علي بن بالل، واأحمد بن 

هالل، ومحمد بن معاوية بن حكيم، والح�ضن بن اأيوب بن نوح � في خبر طويل م�ضهور، 

قالوا جميعاً: »اجتمعنا اإلى اأبي محمد الح�ض��ن بن عليL ن�ض��األه عن الحجة من 

.
(((

بعده، وفي مجل�ضه اأربعون رجاًل...«

15 � حدي��ث اأب��ي االأديان، قال: »كنت اأخدم الح�ض��ن ب��ن عليL، فدخلت 

اإلي��ه في علته التي توفي فيها، فكتب معي كتباً، وقال: تم�ض��ي بها اإلى المدائن، فاإنك 

�ضتغيب خم�ضة ع�ضر يوماً، فتدخل اإلى �ضر من راأى يوم الخام�ص ع�ضر، وت�ضمع الواعية 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : )43/ كمال الدين وتمام النعمة : )43/ بحار االأنوار )5 : 5/ ينابيع المودة 3 : 323.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 432 ـ433، واللفظ له/ كمال الدين وتمام النعمة : 433ـ434/ بحار االأنوار )5 : 6).

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 433/ الغيبة للطو�صي : 357/ بحار االأنوار )5 : 346ـ347/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 252/ 

ك�صف الغمة 3 : 335.

)4) الغيبة للطو�صي : 357، واللفظ له/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 25.
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في داري، وتجدني على المغت�ض��ل. قال اأبو االأديان: فقلت: يا �ضيدي فاإذا كان كذلك 

فم��ن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي. فقلت: زدني. فقال: من 

 فهو القائم بعدي. فقلت: زدني. فقال: من اأخبر بما في الهميان فهو القائم 
ّ

�ض��لى علي

من بعدي...«. 

ث��م ذك��ر اأن ما اأخبر بهQ ح�ض��ل، وفي تتمة الحديث: »فتق��دم جعفر بن علي 

لي�ض��لي على اأخيه، فلما هم بالتكبير خرج �ض��بي بوجهه �ضمرة، وب�ضعره قطط، باأ�ضنانه 

تفلج، فجذب رداء جعفر بن علي، وقال: يا عم تاأخر، فاأنا اأحق بال�ضالة على اأبي. فتاأخر 

جعفر، وقد اربدَّ وجهه. فتقدم ال�ض��بي، ف�ضلى عليه، ودفن اإلى جنب قبر اأبيه. ثم قال: 

يا ب�ض��ري هات جوابات الكتابات التي معك...«، وذكر في اآخره اأنهQ اأر�ض��ل من 

.
(((

يخبر بما في الهميان

16 � حديث ب�ضر المت�ضمن �ضراء اأم المهدي القائمQ، واأن االإمام علي الهادي

Q قال لها: »فاب�ض��ري بولد يملك الدنيا �ض��رقاً وغرباً، ويمالأ االأر�ص ق�ضطاً وعداًل، 

كم��ا ملئت ظلماً وجوراً...«. وفيه: اأنهQ ذكر اأن ذل��ك المولود من ابنه االإمام اأبي 

.Q
(((

محمد الح�ضن الع�ضكري

17 � حديث كامل بن اإبراهيم، المت�ضمن اأنه دخل على االإمام اأبي محمد الح�ضن 

الع�ض��كريQ لي�ضاأله عن بع�ص الم�ضائل، فارتفع ال�ض��تر، واإذا خلفه فتى كاأنه فلقة 

قمر من اأبناء اأربع �ضنين اأو مثلها، فاخبره بما في نف�ضه، وبين له ما اأراد اأن ي�ضاأل عنه، ثم 

رجع ال�ض��تر اإلى حالته االأولى، فقال له االإمام الع�ضكريQ: »يا كامل ما جلو�ضك 

.
(((

وقد اأنباأك بحاجتك الحجة من بعدي؟!...«

 Q18 � حديث اإ�ضماعيل بن علي النوبختي في دخوله على االإمام الح�ضن الع�ضكري

في المر�ضة التي مات فيها، واأنهQ اأمر الخادم باأن يدعو له �ضبياً من داخل الدار. 

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 6 : 434، 435/ كمال الدين وتمام النعمة: 475ـ476/ الثاقب في المناقب : 607/ الخرائج والجرائح 

3 : )0)) ـ 02))/ بحار االأنوار 50 : 332.

423/ رو�ص���ة الواعظين : 255/ الغيبة للطو�ص���ي: 4)2/ المناقب البن �صهرا�ص���وب 3 : 540/ بحار االأنوار  )2) كمال الدين وتمام النعمة : 7)4ـ 

.(0 : 5(

)3) الغيبة للطو�صي : 246 ـ 247/ اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 9)ـ20/ بحار االأنوار 25 : 337.
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وفيه: »فلما مثل ال�ض��بي بين يديه �ض��لم، واإذا هو دري اللون، وفي �ضعر راأ�ضه قطط، 

مفلج االأ�ضنان، فلما راآه الح�ضنQ بكى، وقال: يا �ضيد اأهل بيته ا�ضقني الماء، فاإني 

ذاهب اإلى ربي، واأخذ ال�ضبي القدح المغلي... فقال له اأبو محمدQ: اب�ضر يا بني، 

فاأنت �ضاحب الزمان، واأنت المهدي، واأنت حجة اهلل على اأر�ضه، واأنت ولدي وو�ضيي، 

واأنا ولدتك، واأنت  محمد بن الح�ض��ن بن علي بن محمد بن علي بن مو�ض��ى بن جعفر 

 .Pولدك ر�ض��ول اهلل .Rابن محمد بن علي بن الح�ض��ين بن علي بن اأبي طالب

واأنت خاتم ]االأو�ض��ياء[ االأئمة الطاهرين. وب�ض��ر بك ر�ض��ول اهللP و�ضماك وكناك. 

 اأبي عن اآبائك الطاهرين، �ض��لى اهلل على اأهل البي��ت ربنا اإنه حميد 
ّ

بذل��ك عه��د اإلي

.
(((

مجيد. ومات الح�ضن بن علي من وقته )�ضلوات اهلل عليهم اأجمعين(«

19 � حديث محمد بن عبدالجبار، قال: »قلت ل�ض��يدي الح�ضن بن عليQ: يا 

ابن ر�ض��ول اهلل: جعلني اهلل فداك، اأحب اأن اأعلم من االإمام وحجة اهلل على عباده من 

بعدك؟ فقالQ: اإن االإمام وحجة اهلل من بعدي ابني، �ضمي ر�ضول اهللP وكنيه، 

.
(((

الذي هو خاتم حجج اهلل، واآخر خلفائه...«

 Q20 � حدي��ث محم��د بن علي بن حم��زة العلوي، قال: »�ض��معت اأبا محمد

يق��ول: قد ولد ولي اهلل وحجته على عباده، وخليفتي من بعدي، مختوناً ليلة الن�ض��ف 

.
(((

من �ضعبان �ضنة خم�ص وخم�ضين ومائتين عند طلوع الفجر...«

21 � حديث اإبراهيم بن محمد بن فار�ص الني�ضابوري عن االإمام الح�ضن الع�ضكري

Q، اأنه دخل عليه، وعنده غالم ف�ض��األه عن��ه، فقال: »هو ابني وخليفتي من بعدي، 

وه��و الذي يغيب غيب��ة طويلة، ويظهر بعد امت��الء االأر�ص جوراً وظلم��اً، فيملوؤها عداًل 

.
(((

وق�ضطاً«

22 � حديث علي بن عا�ضم الكوفي عن االإمام الح�ضن الع�ضكريQ المت�ضمن 

))) الغيبة للطو�صي : 272 ـ 273/ وذكر ق�صمًا منه في اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : )2/ بحار االأنوار 52 : 6)ـ7).

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 37)ـ38)/ م�صتدرك الو�صائل 2) : 280.

)3) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 39).

)4) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 39)/ م�صتدرك الو�صائل 2) : )28.



في رحاب العقيدة / ج   2443

اأنه كان جال�ضاً على ب�ضاط، فاأراه فيه اآثار االأنبياء واالأو�ضياء واالأئمة )�ضلوات اهلل عليهم(. 

.
(((

وفيه اأنهQ قال له: »وهذا اأثر ابني المهدي، الأنه قد وطاأه، وجل�ص عليه«

23 � حديث عي�ض��ى بن محمد الجوهري المت�ض��من دخوله م��ع جماعة على االإمام 

الح�ض��ن الع�ض��كريQ، لتهنئته بوالدة االإمام المهدي )عج��ل اهلل فرجه(. وفيه اأنه

Q قال: »وفيكم من اأ�ضمر عن م�ضاألتي عن ولدي المهدي، واأين هو؟ وقد ا�ضتودعته 

.
(((

اهلل كما ا�ضتودعت اأم مو�ضى حين قذفته في التابوت في اليم، اإلى اأن رده اهلل اإليها«

مجموع ن�شو�س اإمامة الحجة بن الح�شن )عجل اهلل فرجه(

هذا ما عثرنا عليه عاجاًل من الن�ضو�ص على اإمامة االإمام المنتظر الحجة بن الح�ضن 

المهدي )عجل اهلل فرجه( واإذا اأ�ض��يفت اإلى ما تقدم في الطائفة الرابعة � المت�ض��منة 

لذكر االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم( باأ�ضمائهم � زادت الن�ضو�ص الدالة على 

اإمامته )�ضلوات اهلل عليه( على الت�ضعين حديثَا.

الن�شو�س الدالةعلى جريان االإمامةفي االأعقاب

وي�ض��اف اإلى ذلك كله ما ذكرناه غير مرة من ا�ضتفا�ضة الن�ضو�ص من اآبائه )�ضلوات 

اهلل عليهم( باأن االإمامة بعد الح�ضن والح�ضين )�ضلوات اهلل عليهما( تكون في االأعقاب، 

وتنتق��ل م��ن الوالد لولده، وال تكون في اأخ وال عم وال خال. اإذ ت�ض��هد حينئٍذ باإمامته 

)�ضلوات اهلل عليه( طوائف من الن�ضو�ص ال�ضريفة..

ما دل على اأن االأئمة اثنا ع�شر

الأول��ى: االأحاديث الم�ضتفي�ض��ة، بل المتواترة اأو التي تزيد عل��ى التواتر التي رواها 

ال�ض��يعة والجمهور المت�ض��منة اأن االأئمة اثنا ع�ضر. لظهور اأنه اإذا كان االإمام الح�ضن 

الع�ض��كري )�ض��لوات اهلل عليه( هو االإمام الحادي ع�ضر بمقت�ضى االأدلة المتقدمة، 

فالبد اأن يكون الثاني ع�ضر هو ابنه )�ضلوات اهلل عليه(.

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 42) ـ 43)/ بحار االأنوار 50 : 304 ـ 305.

)2) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 43).
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Qما دل على اأن االأئمة ت�شعة من ذرية الح�شين

الثاني��ة: االأحاديث الم�ضتفي�ض��ة في اأن ت�ض��عة م��ن االأئمة من ذرية االإمام الح�ض��ين 

)�ض��لوات اهلل عليه(. لظهور اأن الثامن منهم بمقت�ض��ى االأدل��ة المتقدمة هو االإمام 

الح�ضن الع�ضكري، فالبد اأن يكون التا�ضع هو ابنه )�ضلوات اهلل عليه(.

Qما دل على اأن المهدي من ذرية الح�شين

 المت�ضمنة 
(((

الثالثة: االأحاديث الم�ضتفي�ضة، بل المتواترة التي رواها ال�ضيعة والجمهور

اأن االإمام المهدي من ذرية االإمام الح�ض��ين )�ض��لوات اهلل عليه(. لو�ضوح اأنه لي�ص 

ف��ي االأئمة الثمانية الذين ثبتت اإمامتهم باالأدلة ال�ض��ابقة من هو المهدي، فالبد اأن 

.Qيكون المهدي ابناً لالإمام الثامن منهم، وهو االإمام الح�ضن الع�ضكري

ما ت�شمن اأن المهدي هو اآخر االأئمة اأو من ذريتهم

الرابعة: االأحاديث الكثيرة المت�ض��منة اأن االإمام المهدي )�ضلوات اهلل عليه( هو اآخر 

االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم(، اأو اآخر االأئمة من ذرية الح�ضينQ، اأو 

التا�ض��ع منهم )�ض��لوات اهلل عليهم(، اأو اأنه من ذرية بع�ص االأئمة ال�ضابقين من دون 

تحديد طبقته في الن�ضب. 

وهي اأحاديث كثيرة رواها ال�ض��يعة والجمهور. لظهور اأنه اإذا كان الحادي ع�ض��ر من 

االأئمة الطاهرين )�ضلوات اهلل عليهم(، والثامن من ذرية الح�ضينQ منهم هو االإمام 

الح�ض��ن الع�ضكري )�ضلوات اهلل عليه(، وكانت االإمامة تجري في االأعقاب، فالبد من 

كون المهدي )�ضلوات اهلل عليه( ابناً له.

))) راج���ع الغيب���ة للطو�ص���ي : 89)، وبح���ار االأن���وار )5 : 35، واالإمامة والتب�ص���رة : 0)) في ب���اب اإن المهدي من ولد الح�ص���ينQ، وكامل 

الزيارات : 6))، وعلل ال�صرائع ) : 98، وعيون اأخبار الر�صا ) : )7، واالأمالي لل�صدوق : 78، وكمال الدين وتمام النعمة : 78 ،)24، 257، 

260، )26، 336، 359 ، 527، ومعاني االأخبار: )9، 26)، وكفاية االأثر: 88)، 99)، 250، ورو�صة الواعظين: 00)، والهداية الكبرى : 337، 

والغيبة للنعماني : 0) ،60، 67، 02)، 282، واالخت�صا�س : 257، واال�صتن�صار : 9، وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.

وراجع من م�ص���ادر الجمهور كل من: ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ) : 37) ذكر ما جاء اأن المهدي في اآخر الزمان منهما: ذكر   

ما جاء من ذلك مخت�ص���ًا بالح�ص���ين، وينابيع المودة 2 : 44، 0)2، 6)3، و 3 : )29، 386، 394، 395، وميزان االعتدال 4 : 50 في ترجمة 

العبا�س بن بكار ال�صبي، ول�صان الميزان 3 : 237 في ترجمة العبا�س بن بكار ال�صبي، والك�صف الحثيث ): 47) في ترجمة العبا�س بن بكار 

ال�صبي، والفتن لنعيم بن حماد ) : )37، 373.
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ما ت�شمن خروج المهدي اآخر الزمان

الخام�سة: ما ت�ض��من اأن االإمام المهدي )�ض��لوات اهلل عليه( يظهر اآخر الزمان، اأو بعد 

غيب��ة طويلة، وياأ�ص، وه��رج ومرج، وامت��الء االأر�ص ظلماً وج��وراً، ونحو ذلك. مما 

ا�ضتفا�ص في اأحاديث ال�ضيعة والجمهور. 

لظه��ور اأنه بعد جري��ان االإمامة في االأعق��اب من الوالد لولده فالب��د اأن يكون هذا 

االإمام ابناً لالإمام الح�ضن الع�ضكري )�ضلوات اهلل عليه( الذي ثبتت له االإمامة باالأدلة 

ال�ضابقة.

ما ت�شمن تحديد طبقة المهدي في الن�شب

ال�ساد�سة: بع�ص االأحاديث الواردة عن اآبائه )�ض��لوات اهلل عليهم( المت�ضمنة لتحديد 

طبقته في الن�ضب اأو في االإمامة مثل..

1 � م��ا روي عن اأمير الموؤمني��نQ وفيه: »اأنه كان اإذا اأقبل اإليه الح�ض��ن، قال: 

مرحب��اً يا ابن ر�ض��ول اهلل. واإذا اأقبل الح�ض��ين يقول: باأبي اأنت يا اأب��ا ابن خير االإماء. 

فقيل: يا اأمير الموؤمنين، ومن ابن خير االإماء؟ فقال: ذاك الفقيد الطريد ال�ضريد محمد 

اب��ن الح�ض��ن بن علي بن محمد بن علي بن مو�ض��ى بن جعفر ب��ن محمد بن علي بن 

.
(((

»Qالح�ضين هذا. وو�ضع يده على راأ�ص الح�ضين

2 � حدي��ث اأب��ي حمزة الثمالي، قال: »كنت عند اأب��ي جعفر محمد بن علي الباقر

L ذات ي��وم. فلما تفرق من كان عن��ده قال لي: يا اأبا حمزة من المحتوم الذي ال 

تبديل له عند اهلل قيام قائمنا... ثم قال: باأبي واأمي الم�ض��مى با�ض��مي المكنى بكنيتي 

.
(((

ال�ضابع من ولدي. باأبي من يمالأ االأر�ص ق�ضطاً وعداًل. كما ملئت جوراً وظلماً«

3 � حديث �ض��فوان بن مهران عن االإمام ال�ض��ادقQ وفي��ه: اأنه قيل له: فمن 

 .
(((

المهدي من ولدك؟ فقال: »الخام�ص من ولد ال�ضابع يغيب عنكم �ضخ�ضه...«

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7: 7)2/ مقت�صب االأثر : )3.بحار االأنوار )5: 0))ـ))).

42)/ الغيبة للنعماني : 86/  )2) اإثبات الهداة بالن�ص���و�س والمعجزات 7 : 64/ ورواه باختالف ي�ص���ير وفيه: )ال�ص���ابع من بعدي( في 7 : )4)ـ 

بحار االأنوار 24 : )24ـ242، 36 : 393ـ294.

)3) كمال الدين وتمام النعمة : 333/ بحار االأنوار )5 : 32/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 234.
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والمراد بال�ض��ابع هو �ضابع االأئمة االإمام مو�ض��ى الكاظمQ، ولي�ص الخام�ص من 

ولده من االأئمة اإال االإمام المهدي الحجة بن الح�ضن )�ضلوات اهلل عليهما(.

.Q
(((

4 � ونحوه حديث عبداهلل بن اأبي يعفور عنه 

5 � حديث اأبي ب�ض��ير عنهQ وفيه: »فقلت: يا ابن ر�ض��ول اهلل ومن القائم منكم 

اأهل البيت؟ فقال: يا اأبا ب�ضير هو الخام�ص من ولد ابني مو�ضى، ذلك ابن �ضيدة االإماء، 

 
(((

يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون...«

6 � وحديث علي بن جعفر عن اأخيه االإمام الكاظمQ اأنه قال: »اإذا فقد الخام�ص 

.
(((

من ولد ال�ضابع فاهلل اهلل في اأديانكم ال يزيلنكم اأحد عنها«

7 � وحديث يون�ص بن عبدالرحمن: »دخلت على مو�ضى بن جعفرL فقلت له: 

يا ابن ر�ض��ول اهلل، اأنت القائم بالحق؟ فقال: اأنا القائم بالحق. ولكن القائم الذي يطهر 

.
(((

االأر�ص... هو الخام�ص من ولدي، له غيبة يطول اأمدها...«

8 � حديث ال�ض��يد الحميري ال�ضاعر عن االإمام ال�ضادقQ. وفيه اأنه قال له: يا 

ابن ر�ض��ول اهلل: قد روي لنا اأخبار عن اآبائكR في الغيبة و�ض��حة كونها، فاأخبرني 

بمن تقع؟ فقالQ: »اإن الغيبة �ض��تقع بال�ض��اد�ص من ولدي، وهو الثاني ع�ض��ر من 

.
(((

»...Pاالأئمة الهداة بعد ر�ضول اهلل

9 � حديث �ض��ليمان الديلمي في ق�ضة واقعة القاد�ض��ية، واأن يزدجرد خرج هارباً في 

اأهل بيته، فوقف بباب االإيوان، فقال: ال�ضالم عليك اأيها االإيوان. ها اأناذا من�ضرف عنك، 

وراجع اإليك اأنا اأو رجل من ولدي، لم يدن زمانه، وال اآن اأوانه. قال �ض��ليمان: »فدخلت 

على اأبي عبداهللQ ف�ضاألته عن ذلك، وقلت له: ما قوله: رجل من ولدي؟ فقال: ذاك 

))) كمال الدين وتمام النعمة : 338/ بحار االأنوار )5 : 32.

)2) كمال الدين وتمام النعمة: 334.

)3) كم���ال الدي���ن وتم���ام النعمة : 359ـ  360/ م�ص���ائل علي بن جعف���ر : 325/ االإمامة والتب�ص���رة : 3))/ الكافي ) : 336/ علل ال�ص���رائع ) : 

244ـ245.

)4) كمال الدين وتمام النعمة : )36/ كفاية االأثر : 269/ بحار االأنوار )5 : )5).

)5) كمال الدين وتمام النعمة : 342/ بحار االأنوار 47 : 7)3/ اإعالم الورى باأعالم الهدى ) : 539، 2 : 97).
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.
(((

�ضاحبكم القائم باأمر اهلل عزوجل ال�ضاد�ص من ولدي، قد ولده يزدجر، فهو ولده«

10 � حديث اأبي الهيثم بن اأبي حبة عنهQ اأنه قال: »اإذا اجتمعت ثالثة اأ�ضماء 

 .
(((

متوالية محمد وعلي والح�ضن فالرابع القائم«

.
(((

وقريب منه اأو عينه حديث اأبي الهيثم التميمي

11 � حديث الح�ض��ين بن خالد عن االإمام الر�ض��اQ. وفي��ه: »فقيل له: يا ابن 

.
(((

ر�ضول اهلل، ومن القائم منكم اأهل البيت؟ قال: الرابع من ولدي...«

12 � حديث الريان بن ال�ض��لت عنهQ في و�ض��ف القائ��مQ، وفيه: »ذاك 

.
(((

الرابع من ولدي، يغيبه اهلل في �ضتره ما �ضاء...«

13 � حدي��ث عبدالعظي��م الح�ض��ني عن االإمام الج��وادQ، وفي��ه: »اإن القائم 

من��ا ه��و المهدي الذي يج��ب اأن ينتظر في غيبت��ه ويطاع في ظهوره، وه��و الثالث من 

.
(((

ولدي...«

ما ت�شمن اأن االأر�س ال تخلو من اإمام وحجة على النا�س

ويوؤكد ذلك كله ما ي�ض��تفاد من االأحاديث الكثيرة من اأن االأر�ص ال تخلو من اإمام 

وحجة من اهلل تعالى على خلقه، اإما ظاهر م�ض��هور اأو خائف مغمور. وقد تقدم الحديث 

عنها في جواب ال�ضوؤال الرابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة.

وكذل��ك قولهP: »اإن في كل خلف من اأمت��ي عداًل من اأهل بيتي ينفي عن هذا 

الدي��ن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاأويل الجاهلي��ن، واإن اأئمتكم قادتكم اإلى 

.
(((

اهلل عزوجل، فانظروا بمن تقتدون في دينكم و�ضالتكم«

))) اإثبات الهداة بالن�صو�س والمعجزات 7 : 7)2ـ8)2/ بحار االأنوار )5 : 63)ـ64).

)2) كمال الدين وتمام النعمة : 333 ـ 334.

)3) كمال الدين وتمام النعمة : 334/ االإمامة والتب�صرة : 4))/ بحار االأنوار )5 : 43)/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : 234.

)4) كمال الدين وتمام النعمة : )37ـ372/ كفاية االأثر : 274ـ275/ بحار االأنوار 52: )32ـ322/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : )24.

)5) كمال الدين وتمام النعمة : 376/ بحار االأنوار 52 : 322/ اإعالم الورى باأعالم الهدى 2 : )24.

)6) كم���ال الدي���ن وتمام النعم���ة : 377/ كفاية االأثر : 280ـ)28/ الخرائ���ج والجرائح 3 : )7))ـ72))/ بحار االأن���وار )5 : 56)/ اإعالم الورى 

باأعالم الهدى 2 : 242.

)7) تقدمت م�صادره في بداية جواب هذا ال�صوؤال في )ما ورد في حق اأهل البيتR عمومًا( �س:32).



249 في رحاب العقيدة / ج   3

وبعد كل ذلك كيف ي�ضك ال�ضاك في اإمامته )�ضلوات اهلل عليه( ويجادل المجادل 

فيها؟!

 Qول��ذا يظهر من كثير من الن�ض��و�ص اأنه يكفي في ثب��وت اإمامته| معرفة اأنه

قد ولد، واأنه موجود ب�ض��بب تعمد التكتم في ذلك، خوفاً عليهQ. ولذا اقت�ض��ر في 

كثير من االأحاديث والن�ضو�ص التاريخية على بيان والدته ووجوده )�ضلوات اهلل عليه(، 

وعلى �ضهادة جماعة بروؤيتهم له|.

ب��ل طوائف االأحاديث ال�ض��ابقة وحدها قا�ض��ية بوجوده ال�ض��ريف، وكافية في قيام 

الحجة على ذلك. واإنما وقع ال�ض��وؤال عنه من ال�ضيعة وبّين لهم، اإما لعدم و�ضوح بع�ص 

ما �ضبق لبع�ص النا�ص، ب�ضبب عدم اطالعهم على االأحاديث ال�ضابقة، لكونها في �ضدور 

الرجال من دون اأن تنت�ضر انت�ضاراً كافياً في قيام الحجة. واإما طلباً للمزيد منها، اأو تاأكيداً 

للحجة عليهم ا�ضتظهاراً، واإما الأن االأمور الح�ضية اأوقع في النف�ص من الح�ضابات العقلية 

واالأمور الغيبية.

وف��ي حدي��ث لعبد اهلل بن جعفر الحمي��ري. قال: »اجتمعت اأنا وال�ض��يخ اأبو عمرو

 عند اأحمد بن اإ�ضحاق... فقلت له: يا اأبا عمرو اإني اأريد اأن اأ�ضاألك عن �ضيء. 
(((
M

وما اأنا ب�ض��اك فيما اأريد اأن اأ�ض��األك عنه، ف��اإن اعتقادي ودين��ي اأن االأر�ص ال تخلو من 

حج��ة... ولكني اأحبب��ت اأن اأزداد يقيناً، واإن اإبراهيمQ �ض��األ ربه عزوجل اأن يريه 

كيف يحيي الموتى، قال: اأو لم توؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. 

وقد اأخبرني اأبو علي اأحمد بن اإ�ض��حاق عن اأبي الح�ضنQ قال: �ضاألته وقلت: 

من اأعامل، اأو عمن اآخذ، وقول من اأقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما اأدى اإليك عني 

فعني يوؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فا�ضمع له واأطع، فاإنه الثقة الماأمون. واأخبرني 

اأبو علي اأنه �ضاأل اأبا محمدQ عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما اأديا 

اإليك عني فعني يوؤديان، وما قاال لك فعني يقوالن، فا�ضمع لهما واأطعهما، فاإنهما الثقتان 

))) اأبو عمرو هذا هو عثمان بن �صعيد العمري ال�صمان، اأول نواب االإمام الحجة )عجل اهلل فرجه(/ وكان قبل ذلك من وكالء جده االإمام اأبي 

الح�ص���ن علي بن محمد الهادي، واأبيه اأبي محمد الح�ص���ن بن علي الع�ص���كري )�صلوات اهلل عليهما(. وابنه هو اأبو جعفر محمد بن عثمان � 

المع���روف  بالخالن���ي � وه���و ثاني نواب االإمام الحجة )عجل اهلل فرجه(، وكان من قبل ذلك من وكالء اأبيه االإمام اأبي محمد الح�ص���ن بن 

علي الع�صكري )�صلوات اهلل عليه(.
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الماأمونان، فهذا قول اإمامين قد م�ضيا فيك.

قال: فخر اأبو عمرو �ض��اجداً. وبكى. ثم قال: �ض��ل حاجت��ك. فقلت له: اأنت راأيت 

الخلف من بعد اأبي محمدQ؟ فقال: اإي واهلل، ورقبته مثل ذا، واأوماأ بيده.

 فقلت له: فبقيت واحدة. فقال لي: هات. قلت: فاال�ضم؟ 

ق��ال: محرم عليكم اأن ت�ض��األوا عن ذل��ك. وال اأقول هذا من عن��دي، فلي�ص لي اأن 

اأحل��ل، وال اأحرم، ولكن عنهQ، فاإن االأمر عند ال�ض��لطان اأن اأبا محمد م�ض��ى ولم 

يخلف ولداً، وق�ض��م ميراثه، واأخذه من ال حق له في��ه. وهو ذا عياله يجولون لي�ص اأحد 

يج�ضر اأن يتعرف اإليهم، اأو ينيلهم �ضيئاً، واإذا وقع اال�ضم وقع الطلب. فاتقوا اهلل واأم�ضكوا 

.
(((

عن ذلك«

ه��ذا ما و�ض��عنا من الكالم في الن�ض��و�ص الدالة على اإمامة االإم��ام المنتظر الحجة 

المهدي|. والحديث في ذلك طويل جداً مت�ضعب، وال ي�ضعنا ا�ضتق�ضاوؤه. وقد األفت 

فيه كتب كثيرة، فليرجع اإليها من اأراد المزيد.

وبذلك ينتهي الحديث عن الن�ض��و�ص على اإمامة االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل 

عليهم(. 

ويق��ع الكالم بعد ذل��ك في القرائن النقلية والعقلية الموؤيدة للن�ض��و�ص المذكورة، 

وهي اأمور..

 ما �شدر عن االأئمةR من المعاجز والكرامات

الأمر الأول: ما وري عنهم)�ضلوات اهلل عليهم( من المعاجز والكرامات التي هي من 

�ضنخ معاجز االأنبياء )�ضلوات اهلل عليهم( وكراماتهم. كاإحياء الموتى و�ضفاء المر�ضى، 

واإبراء االأكمه واالأبر�ص، ومعرفة منطق الحيوان، واالإخبار بالغيب، وا�ضتجابة الدعاء، 

وطي االأر�ص، وا�ض��تنطاق الجماد، وغير ذلك من وجوه الت�ضرف في الكون، وخرق 

نوامي�ضه المعهودة، والخروج عما تقت�ضيه قدرة الب�ضر المتعارف.

وال ي�ض��عنا ذك��ر مفردات ذلك بعد �ض��يوعها وا�ضتفا�ض��تها بنحو تزي��د على التواتر 

))) الكافي ) : 329، 330/ الغيبة للطو�صي : 243 ـ 244/ بحار االأنوار )5 : 347 ـ 348.
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بمراتب، وتتجاوز حّد الح�ضر واال�ضتق�ضاء. فليرجع اإليها في مظانها من الكتب الموؤلفة 

في تراجم االأئمةR وعر�ص �ضيرتهم.

حيث ي�ض��هد ذلك بتمكين اهلل تعالى لهم من مفاتيح علمه وغيبه وقدرته، ت�ض��ديقاً 

لدعوتهم، ودعماً للن�ص، وتاأكيداً للحجة، وقطعاً للعذر. اإما لعدم و�ض��وح الن�ص في حق 

بع�ص االأ�ضخا�ص، اأو في بع�ص االأوقات، ب�ضبب الدواعي الكثيرة � التي منيت بها االأمة 

� الإخفائ��ه، والتلبي�ص عليه، والتعامي عنه. واإما من اأجل تاأكيد الن�ص وتركيز م�ض��مونه 

في النفو�ص، لما لهذه االأمور من االأثر العظيم في جالء الحقيقة وتركيزها وتجذرها في 

النفو�ص، بنحو يلحقها بالبديهيات. على نحو ما ح�ضل مع االأنبياء )�ضلوات اهلل عليهم(. 

اإذ يقب��ح على اهلل تعالى اأن يجري ذلك على اأيديهمR اإذا لم يكونوا �ض��ادقين في 

دعوى االإمامة، لئال يلزم الت�ضليل واالإغراء بالقبيح.

وال�ض��يما واأن كثيراً من ذلك قد ورد في مق��ام التحدي واإقامة الحجة على االإمامة، 

وبيان �ضواهدها. نظير ما �ضبق من �ضهادة الحجر االأ�ضود باإمامة االإمام علي بن الح�ضين 

زين العابدين )�ضلوات اهلل عليه(، وطبع االأئمةR على الح�ضى عالمة على اإمامتهم، 

وغير ذلك مما هو كثير جداً.

وقد كان هذا الطريق عديل الن�ص عند الخا�ض��ة من ال�ضيعة، واالأهم من الن�ص عند 

العامة منهم، في اإثبات اإمامة االإمام وفر�ص �ضخ�ضيته وقد�ضيته وهيبته في النفو�ص:

اأوًل: لعدم تي�ض��ر اطالع العامة على الن�ض��و�ص، خ�ضو�ض��اً مع �ض��دة الخوف، واللجاأ 

للتقية.

وثانيًا: الأن الكرام��ات والمعاجز اأقوى تاأثيراً في النفو�ص من الن�ص المنقول، اإذ لي�ص 

الخبر كالعيان.

كم��ا كان لتلك الكرامات والمعاجز اأعظم االأثر في تجلي الحقيقة، وثبات ال�ض��يعة 

على اإمامة االأئمة )�ضلوات اهلل عليهم( وانت�ضار مذهبهم.

وال �ض��يما مع تكرر ذلك حتى بعد وفاتهم)�ضلوات اهلل عليهم(، وبعد غياب قائمهم 

)عجل اهلل فرجه(، عند اللجاأ اإليهم، واال�ضت�ض��فاع بهم، وتجدد الحاجة للتذكير بحقهم 
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وت�ض��ديق دعوتهم. وال زال اأثره مح�ضو�ض��اً ظاهراً للعيان، بنحو فر�ص نف�ض��ه على اأر�ص 

الواقع حتى على كثير من غير ال�ضيعة ممن لم يقر بحّق اأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم( 

ول��م يذعن باإمامتهم. والحديث في ذلك طويل جداً. وياأتي طرف منه في تتمة الكالم 

في االأمر الثالث.

Rلل�شيعة في دعوى اإمامتهم Rاإقرار االأئمة

الأمر الثاني: اأنه ال ريب عند ال�ضيعة في اأن االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات اهلل عليهم( 

الذين اعتق��دوا باإمامتهم، ورووا الن���ص عليهم، قد ادعوا الأنف�ض��هم االإمامة، وقاموا 

بن�ضاطاتها ووظائفها، وتظلموا ممن ادعاها لنف�ضه دونهم، اأو لم يعترف لهم بها، وبرئوا 

منهم، ووالوا من دان هلل تعالى بها، واخت�ضوا بهم. كل ذلك من الظهور بحد ال يقبل 

الت�ضكيك عندهم، ف�ضاًل عن االإنكار.

وال يهمن��ا بع��د ذلك اإنكار الجمهور لموقف االأئمةR ه��ذا، الأن المهم في هذا 

المقام قناعة ال�ضيعة الأنف�ضهم، وتح�ضيل القرائن التي تدعم الن�ضو�ص التي رووها، كي 

يح�ض��ل لهم القطع باإمامة اأئمتهم )�ضلوات اهلل عليهم(، لما �ضبق � في مقدمة الجواب 

عن هذا ال�ضوؤال � من اأنه ال يفتر�ص في هذا المقام التقيد بطرق الجمهور وقناعاتهم.

وبعد ذلك فمن الظاهر اأن الدعوى المذكورة منهمR تبتني :

اأوًل: على الن�ص من اهلل تعالى الذي اأوحى به للنبيP، وبلَّغ به النبيP اأمته. 

وثاني��ًا: على اإيداع مواريث النبوة ومفاتيح العلم واأ�ض��راره من االإمام ال�ض��ابق لالإمام 

الالحق، لكفاءته الذاتية، ومميزاته ال�ضخ�ضية، وع�ضمته وطهارته.

وعل��ى ذلك فدعوى االإمام��ة منهم )�ض��لوات اهلل عليهم( ال تبتن��ي على الحد�ص 

واالجته��اد، القابل للخطاأ، الذي قد يعذر فيه االإن�ض��ان، بل مدعيها بين اأمرين ال ثالث 

لهما، فهو اإما �ض��ادق قد بلغ الذروة في الدين والكمال والقد�ص والجالل، واإما كاذب 

مفت��ر، قد هوى للح�ض��ي�ص ف��ي الدجل والت�ض��ليل، والجراأة عل��ى اهلل تعالى وانتهاك 

حرمته.

وحيث كانوا )�ض��لوات اهلل عليهم( منزهين عن الثاني، تعين االأول. وهو المنا�ض��ب 
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لم��ا ياأتي في االأم��ر الثالث من فر�ص احترامهم وقد�ض��يتهم وجاللتهم على ال�ض��عيد 

االإ�ضالمي العام.

اأ�ض��ف اإلى ذلك ما �ض��بق في جواب ال�ضوؤال الثالث من اخت�ض��ا�ص ال�ضيعة باأئمة 

اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( وتفاعلهم معهم. وقد عرف عن ال�ض��يعة من ال�ض��در 

االأول دع��وى اإمام��ة االأئمة م��ن اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم( بالن���ص، وتميزهم 

بالع�ض��مة والمعجز، وقد �ضاع ذلك عن ال�ض��يعة وعرف منهم في مواقفهم واحتجاجهم 

مع خ�ضومهم، وفي �ضعر �ضعرائهم، حتى �ضنع بذلك عليهم اأعداوؤهم.

فر�س االأئمةR �شخ�شيتهم واحترامهم على الجمهور

الأمر الثالث: اأن من الظاهر اأن دعوى ال�ض��يعة في االأئمة االثني ع�ض��ر )�ضلوات اهلل 

عليهم( دعوى عري�ضة جداً، فهم يعتقدون.. 

 اأوًل: با�ض��تحقاقهم االإمامة والخالفة بالن�ص بنحو يق�ض��ي بعدم �ضرعية خالفة غيرهم 

من المتقدمين والمتاأخرين. 

وثانيًا: بتميزهم عن بقية االأمة بالعلم والمعرفة والخلق الرفيع، و�ض��ائر جهات الكمال، 

حتى بلغوا مرتبة الع�ضمة، و�ضاركوا النبيP في ذلك. 

وثالثًا: بقد�ضيتهم ورفعة �ضاأنهم عند اهلل تعالى، وتمييزه لهم باألطافه وعنايته، فهم اأف�ضل 

االأمة عنده، واأقربها اإليه، واأخ�ض��ها به، حتى اأقدرهم على فعل المعجز، ومكنهم من 

مفاتيح علمه وقدرته. 

ورابعًا: باأن مواالتهم من اأ�ض���ص الدين، واأن��ه: »اليدخل الجنة اإال من عرفهم وعرفوه، 

.
(((

وال يدخل النار اإال من اأنكرهم واأنكروه«

 واإن هذه الدعوى � وبهذه ال�ض��عة � معروفة عن ال�ض��يعة من ال�ض��در االأول، على ما 

ذكرناه اآنفاً.

 كما ال ريب في اأنه كان لل�ض��يعة كيان ظاهر ووجود وا�ض��ع منت�ض��ر في كافة طبقات 

االأمة و�ض��رائحها االجتماعية، وهي مع ذلك تحاول اإثبات دعوتها، واال�ضتدالل عليها، 

))) نهج البالغة 2 : 40 ـ )4.
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وحمل النا�ص على اعتناقها.

ومن الظاهر اأن هذه الدعوى بهذه المقارنات التي تحيط بها ي�ض��يق منها الجمهور � 

بجميع فئاته � غاية ال�ض��يق، وياأباها اأ�ضد االإباء. فهي تهدد ال�ضلطان الغالب في �ضلطانه، 

وتك�ض��ر كبرياء العلماء وذوي ال�ض��اأن والكلمة الم�ض��موعة في الجمه��ور، وتثير العامة 

الذين يقد�ض��ون الخلفاء االأولين ويرفعون من �ض��اأنهم، نتيج��ة االإعالم المعادي الأهل 

البيت )�ضلوات اهلل عليهم(. بل ي�ضيق منها حتى بقية اأهل البيت ومن �ضار في فلكهم 

من غير االإمامية.

ومن الظاهر اأن االأئمة )�ض��لوات اهلل عليهم( لم يكونوا محجوبين عن عموم النا�ص، 

وال معزولين عنهم، وال بعيدين منهم، بل كانوا يخالطونهم ويعا�ضرونهم، ويحتكون بهم. 

فلو لم يتميزوا )�ض��لوات اهلل عليهم( بواقعهم الرفيع، و�ض��لوكهم ال�ض��ليم، وكانوا اأنا�ض��اً 

عاديين، لكانوا معر�ضين للهفوات والزالت في العلم والعمل.

ولو �ض��در ذل��ك منهم التخذه اأعداوؤهم نقطة �ض��عف عليهم، وظاهرة �ض��لبية فيهم، 

ول�ض��خموها واأ�ضافوا اإليها، من اأجل الت�ض��نيع عليهم، وتب�ضيع �ضورتهم، واإ�ضقاطهم في 

نفو�ص عموم الم�ضلمين. 

نظير ما جهد به االإعالم االأموي من اإ�ض��اعة اأن اأمير الموؤمنين )�ض��لوات اهلل عليه( 

ومن وااله قد قتلوا عثمان، ت�ض��بثاً منهم بحجج واهية، من اأجل تبرير موقفهم العدواني 

منه )�ضلوات اهلل عليه(.

وال�ض��يما مع ما يملكه اأعداء ال�ضيعة من قوى اإعالمية هائلة. وبذلك ي�ضعفون دعوة 

ال�ضيعة بل يجهزون عليها من اأي�ضر الطرق واأقربها.

مع اأن �ضيئاً من ذلك لم يح�ضل، بل اأمّد اهلل تعالى االأئمة )�ضلوات اهلل عليهم( بعنايته 

وت�ض��ديده، وع�ضمهم من الهفوات والزالت، وطهرهم من الرج�ص تطهيراً، و�ضد الطريق 

على اأعدائهم ومناوئيهم. ففر�ض��ت �ضخ�ض��يتهم على الع��دو والولي، وبخعت لمقامهم 

الرفيع اأعناق الخالئق، واأجمعت الكلمة على جاللتهم وتقدي�ضهم وتعظيمهم.

بل ذكر لهم كثير من علماء الجمهور من الف�ضائل والكرامات ما ي�ضهد بتميزهم عن 
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عامة النا�ص، وكونهم مورداً لعناية اهلل تعالى ورعايته واألطافه وفيو�ضاته.

غاي��ة االأم��ر اأن النفو�ص كانت تاأب��ى االإذعان لهم بحقهم، وت�ض��يق م��ن تعاليمهم 

ومفاهيمهم، وال�ضدور تغلي على �ضيعتهم ومواليهم الذين ثبتوا تلك المفاهيم وركزوها، 

وا على تلك التعاليم، وروجوها، وقد حمل ذلك ال�ضلطات المتعاقبة على الت�ضييق 
ّ
وجر

عل��ى االأئمة )�ض��لوات اهلل عليه��م( وظلمهم، م��ن دون مبرر ظاهر، ب��ل بوجه عدواني 

�ضافر.

ثم ان�ض��بت نقمتها ونقمة من �ض��ار في فلكها، وتبنى مفاهيمها الدينية تبعاً لها، على 

اأتب��اع اأئمة اأهل البيتR و�ض��يعتهم، فجدوا في ظلمه��م، والتنكيل بهم، واالفتراء 

عليهم، وتب�ضيع �ضورتهم، والت�ض��نيع عليهم، ونحو ذلك مما يفر�ضه ال�ضعف واالإفال�ص 

المبدئ��ي على من يملك الق��وة المادية اأمام خ�ض��مه، كما قال االإم��ام زين العابدين 

 .
(((

)�ضلوات اهلل عليه(: »واإنما يحتاج اإلى الظلم ال�ضعيف«

موقف الماأمون العبا�شي وم�شروعه الخطير

نع��م خرج عن ذلك الماأمون العبا�ض��ي، فحاول � بما اأوتي من ده��اء وبعد نظر � اأن 

يلتف على االإمام الر�ض��اQ، ويجره للدخول في ال�ض��لطة، والتوحل فيها، من اأجل 

اأن يتعر�ص لما يتعر�ص له ال�ض��لطان من مفارقات و�ض��لبيات ت�ض��وه �ضورته عند النا�ص، 

وت�ضقطه عن عر�ص الجاللة والتقدي�ص. 

Qمحاورة الماأمون مع االإمام الر�شا

فقد روى اأبو ال�ض��لت الهروي حديث محاورته الطويلة مع االإمام الر�ضاQ حين 

امتنع )�ضلوات اهلل عليه( من الدخول في ال�ضلطة. 

وفيه: »فقال الماأمون: يا ابن ر�ض��ول اهلل اإنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نف�ضك، 

ودفع هذا االأمر عنك، ليقول النا�ص: اإنك زاهد في الدنيا. فقال الر�ض��اQ: واهلل ما 

كذبت منذ خلقني ربي عزوجل، وما زهدت في الدنيا للدنيا. واأني الأعلم ما تريد. فقال 

))) ال�صحيفة ال�صجادية الدعاء الثامن واالأربعون دعاوؤهQ يوم االأ�صحى والجمعة.
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الماأمون: وما اأريد؟ قال: االأمان على ال�ضدق؟ قال: لك االأمان.

ق��ال: تريد بذل��ك اأن يقول النا�ص: اإن علي بن مو�ض��ى الر�ض��اL لم يزهد في 

الدنيا، بل زهدت الدنيا فيه. اأال ترون كيف قبل والية العهد طمعاً في الخالفة؟

فغ�ض��ب الماأمون، ثم قال: اإنك تتلقاني اأبداً بما اأكرهه، واأمنت �ضطوتي. فباهلل اأق�ضم 

لئن قبلت والية العهد، واإال اأجبرتك على ذلك. فاإن فعلت واإال �ضربت عنقك.

فقال الر�ض��اQ: قد نهاني اهلل تعالى اأن األقي بيدي التهلكة. فاإن كان االأمر على 

ه��ذا فافع��ل ما بدا لك، واأنا اأقب��ل على اأني ال اأولي اأحداً، وال اأع��زل اأحداً، وال اأنق�ص 

ر�ض��ماً، وال �ضنة، واأكون في االأمر من بعيد م�ضيراً. فر�ضي منه بذلك، وجعله ولي عهده 

.
(((

على كراهة منهQ بذلك«

حديث النوبختي عن موقف الماأمون

وقال محمد بن يحيى ال�ض��ولي: »وقد �ضح عندي ما حدثني به اأحمد بن عبيد اهلل 

من جهات، منها اأن عون بن محمد حدثني عن الف�ض��ل بن �ض��هل النوبختي اأو عن اأخ 

ل��ه، قال: لما عزم الماأمون على العقد للر�ض��اQ بالعهد قلت: واهلل العتبرن ما في 

نف�ص الماأمون من هذا االأمر اأيحب اإتمامه، اأو هو ت�ضنع به؟. فكتبت اإليه على يد خادم 

ل��ه كان يكاتبني باأ�ض��راره على يده: وقد عزم ذو الريا�ض��تين على عق��د العهد والطالع 

ال�ض��رطان، وفيه الم�ضتري. وال�ضرطان واإن كان �ضرف الم�ضتري فهو برج منقلب، ال يتم 

اأمر ينعقد فيه. ومع هذا فاإن المريخ في الميزان )الذي هو الرابع ووتد االأر�ص( في بيت 

العاقب��ة. وهذا يدل على نكبة المعقود له. وعرفت اأمير الموؤمنين ذلك لئال يعتب علي 

اإذا وقف على هذا من غيري.

 مع الخادم. ونف�ض��ك اأن يقف اأحد 
َّ

فكت��ب اإلي: اإذا ق��راأت جوابي اإليك فاأرده اإلي

على ما عرفتنيه، اأو اأن يرجع ذو الريا�ض��تين عن عزمه. فاإنه اإن فعل ذلك األحقت الذنب 

بك، وعلمت اإنك �ضببه.

قال: ف�ض��اقت علي الدنيا، وتمنيت اإني ما كنت كتبت اإليه. ثم بلغني اأن الف�ض��ل 

))) عيون اأخبار الر�صا ): )5)ـ52)/ علل ال�صرائع ): 237ـ238/ االأمالي لل�صدوق : 25)ـ27).
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ابن �ضهل ذا الريا�ضتين قد تنبه على االأمر، ورجع عن عزمه، وكان ح�ضن العلم بالنجوم. 

فخف��ت واهلل على نف�ض��ي، وركبت اإليه، فقلت له: اأتعلم في ال�ض��ماء نجماً اأ�ض��عد من 

الم�ضتري؟ قال: ال. قلت: اأفتعلم اأن في الكواكب نجماً يكون في حال اأ�ضعد منها في 

�ضرفها؟ قال: ال. قلت: فاأم�ص العزم على ذلك اإذ كنت تعقده، و�ضعد الفلك في اأ�ضعد 

حاالته. فاأم�ض��ى االأمر على ذلك. فما علمت اإني من اأهل الدنيا حتى وقع العهد، فزعاً  

.
(((

من الماأمون«

حديث القفطي عن موقف الماأمون

وينا�ضب ذلك ما ذكره القفطي في ترجمة عبداهلل بن �ضهل بن نوبخت. قال القفطي: 

»وكان الماأم��ون ق��د راأى اآل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب متخ�ض��ين مختفين من 

خوف المن�ض��ور ومن جاء بعده من بني العبا�ص، وراأى العوام قد خفيت عنهم اأمورهم 

باالختفاء، فظنوا بهم ما يظنونه باالأنبياء، ويتفوهون في �ضفتهم بما يخرجهم عن ال�ضريعة 

من التغالي، فاأراد معاقبة العامة على هذا الفعل. ثم اأفكر اأنه اإذا فعل هذا بالعوام زادهم 

اإغراء به.

فنظ��ر في هذا االأمر نظراً دقيقاً، وقال: لو ظهروا للنا�ص، وراأوا ف�ض��ق الفا�ض��ق منهم، 

وظل��م الظالم، ل�ض��قطوا م��ن اأعينهم، والنقلب �ض��كرهم لهم ذماً. ثم ق��ال: اإذا اأمرناهم 

بالظهور خافوا، وا�ضتتروا، وظنوا بنا �ضوءاً. واإنما الراأي اأن نقدم اأحدهم، ويظهر لهم اإماماً. 

فاإذا راأوا هذا اأن�ض��وا وظهروا، واأظهروا ما عندهم من الحركات الموجودة في االآدميين. 

فيتحق��ق للع��وام حالهم، وما هم عليه مما خفي باالختفاء. ف��اإذا تحقق ذلك اأزلت من 

اأقمته، ورددت االأمر اإلى حالته االأولى.

وقوي هذا الراأي عنده، وكتم باطنه عن خوا�ض��ه. واأظهر للف�ضل بن �ضهل اأنه يريد اأن 

يقيم اإماماً من اآل اأمير الموؤمنين ]علي[ )�ضلوات اهلل عليه(. واأفكر هو وهو فيمن ي�ضل�ح، 

فوقع اإجماعهما على الر�ضاء. فاأخذ الف�ضل بن �ضهل في تقرير ذلك وترتيبه، وهو اليعلم 

باطن االأمر. واأخذ في اختيار وقت لبيعة الر�ضاء، فاختار طالع ال�ضرطان، وفيه الم�ضتري.

))) عيون اأخبار الر�صا ) : 59)/ فرج المهموم : 42)ـ43)/ بحار االأنوار 49 : 32)ـ33).
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قال عبد اهلل بن �ض��هل بن نوبخت هذا: اأردت اأن اأعلم نية الماأمون في هذه البيعة، 

واأن باطن��ه كظاه��ره اأم ال، الأن االأم��ر عظي��م. فاأنفذت اإليه قبل العق��د رقعة مع ثقة من 

خدم��ه، وكان يجيء في مهم اأمره. وقلت له: اإن هذه البيعة في الوقت الذي اختاره ذو 

.
(((

الريا�ضتين ال تتم...« وذكر قريباً مما �ضبق في حديث ال�ضولي

واالأحاديث التي رواها ال�ضيعة في امتناع االإمام الر�ضا )�ضلوات اهلل عليه( من قبول 

والي��ة العهد، واإخبارهQ باأنها ال تتم، وفي اتهام��ه للماأمون في مواقفه معه، واإخباره 

باأنه �ضوف يقتله، كثيرة جداً.

ف�شل الماأمون في م�شروعه

وعل��ى كل حال فالماأم��ون واإن نفذ ما اأراد، واألزم االإمام الر�ضا)�ض��لوات اهلل عليه( 

بقبول والية العهد، اإال اأنه باالآخرة ف�ض��ل ف�ض��اًل ذريعاً في م�ض��روعه الجهنمي الخطير، 

فقد ازداد االإمام الر�ض��اQ رفعة و�ض��اأنا في نفو�ص الخا�ض��ة والعامة، بما ظهر له في 

طريقه اإلى خرا�ض��ان، وعند واليته العهد، من كرامة اهلل تعالى له وعنايته، ومن موؤهالته 

ال�ضخ�ضية الرفيعة، و�ضيرته الذاتية المتميزة.

حتى اأنهQ لما حدث بحديث �ضل�ضلة الذهب في ني�ضابور عن اآبائه )�ضلوات اهلل 

عليهم( �ضار للحديث المذكور ال�ضاأن العظيم في نفو�ص اأهل الحديث وعامة النا�ص.

وقد كان ل�ضل�ضلة اإ�ضناده عن اآبائه )�ضلوات اهلل عليهم( عن النبيP موقعها العظيم 

في نفو�ص اأهل الحديث، حتى قال غير واحد: »لو قراأت هذا االإ�ضناد على مجنون لبرئ 

، كما تقدم في اأواخر الجواب عن ال�ضوؤال الثامن.
(((

من جنته«

وحتى اأن الماأمون نف�ض��ه حينما اأراد اأن يبايع لالإمام الر�ضاQ بوالية العهد اأظهر 

اهلل على ل�ض��انه حقاً َجِهَد كثير من النا�ص في اإخفائه، فقال: »اأيها النا�ص جاءتكم بيعة 

 .Rعلي بن مو�ضى بن جعفر بن محمد بن علي بن الح�ضين بن علي بن اأبي طالب

))) تاريخ الحكماء من كتاب اأخبار العلماء باأخبار الحكماء : )22 ـ 223.

)2) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال الثامن في �س: )2).
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 .
(((

واهلل لو قرئت هذه االأ�ضماء على ال�ضم البكم لبروؤوا باإذن اهلل عزوجل«

وحينم��ا انتهت بيعتهQ اإلى المدينة خطب عبدالجبار بن �ض��عيد بن �ض��ليمان 

 عهدكم؟ فقالوا: ال. قال: هذا علي 
ّ

الم�ضاحقي، فقال في اآخر خطبته: »اأتدرون من ولي

.Rبن مو�ضى بن جعفر بن محمد بن علي بن الح�ضين بن علي بن اأبي طالب

ُ
ه����م  م��ا   

ُ
ه���م اآب��اٍء  �ض��ب��عة 

)2(

 خير من ي�ض��رب �ضوب الغمام«
ْ
هم

وبع��د اأن قتل الماأمون االإمام الر�ض��اQ اأظهر االأ�ض��ف والحزن عليه، وا�ض��طر اإلى 

تكريمه حتى في دفنه، حيث دفنه في القبة التي دفن فيها اأبوه هارون، وجعله في قبلته 

.Qمقدماً عليه. وبقي يظهر الح�ضرة عليه ويوؤكد عالقته به، وبولده االإمام الجواد

حتى اأن الدراهم التي �ضربت بعد بيعة االإمام الر�ضا)�ضلوات اهلل عليه( بوالية العهد 

وهي تحمل ا�ض��مه ال�ضريف، قد اأعيد �ض��ربها بعد  وفاتهQ. ح�ضبما حدثنا به قبل 

مدة طويلة مدير ق�ض��م الم�ض��كوكات االأثرية في المتحف العراقي. وال يظهر لنا �ض��بب 

لذلك اإال طلب النا�ص لها وتبركهم بها.

كل ذلك من الماأمون للتغطية على جريمة قتله، والمت�ضا�ص نقمة النا�ص عليه.

و�ضار لبقية االأئمة من ولد االإمام الر�ضا)�ضلوات اهلل عليهم( من بعده مرتبة متميزة 

في البالط العبا�ض��ي، وبق��ي االعتراف بها، حتى ف��ي العهد االأ�ض��ود، عهد المتوكل 

الذي هو من اأ�ض��د بني العبا�ص على اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم(، وعلى �ضيعتهم، 

، وانتهك الحرمات، وفعل االأفاعيل، حنقاً 
(((

Q، وحرثه
(((

حتى هدم قبر الح�ض��ين

وحقداً.

وم��ع كل ذل��ك كان يحترم ف��ي الظاهر االإمام اأبا الح�ض��ن علي ب��ن محمد الهادي 

))) عيون اأخبار الر�صا ) : 58)/ االأمالي لل�صدوق : 758/ رو�صة الواعظين : 229.

)2) عيون اأخبار الر�صا ) : 57)/ مقاتل الطالبين : 377/ االإر�صاد 2 : 262 ـ 263/ بحار االأنوار 49 : 55).

)3) طبقات ال�ص���افعية الكبرى 2 : 54/ النجوم الزاهرة 2 : 283 ذكر والية اإ�ص���حاق بن يحيى على م�ص���ر/ تاريخ الطبري 5 : 2)3 في اأحداث 

�ص���نة �ص���ت وثالثين ومائتين/ الكامل في التاريخ 6 : 08) في اأحداث �صنة �صت وثالثين ومائتين: ذكر ما فعله المتوكل بم�صهد الح�صين بن 

علي بن اأبي طالبQ/ البداية والنهاية 0) : 5)3 في اأحداث �ص���نة �ص���ت وثالثين ومائتين/ �ص���ذرات الذهب ) : 86 في اأحداث �ص���نة 

�صت وثالثين ومائتين/ تاريخ الخلفاء ) : 347 في ترجمة المتوكل على اهلل/ ماآثر االإنافة ) : )23 في ترجمة المتوكل على اهلل: الحوادث 

والمجريات في خالفته.

)4) طبقات ال�صافعية الكبرى 2 : 54.
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)�ض��لوات اهلل عليه(. كل ذلك الأن قد�ضية االأئمة من اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم( 

قد فر�ضت بقدرة اهلل تعالى في الواقع االإ�ضالمي، بنحو ال يمكن تجاهله والتغا�ضي عنه، 

تثبيتاً للحجة، وتاأكيداً لها،  وقطعاً للمعاذير.

Rتعظيم الم�شلمين لقبر االإمام الر�شا وقبور اآبائه

ثم �ض��ار قبر االإمام الر�ضا)�ض��لوات اهلل عليه( في طو�ص كعب��ة للوافدين من جميع 

الم�ض��لمين يتقربون بزيارته اإلى اهلل تعالى، ويتو�ضلون اإليه به في حل م�ضاكلهم وك�ضف 

مهماتهم وق�ضاء حوائجهم، من دون اأن يخت�ص ذلك بال�ضيعة.

فه��ذا ابن حبان قد تقدم منه في جواب ال�ض��وؤال الثال��ث اأنه ذكر في ترجمة االإمام 

ال�ض��ادقQ اأنه يحتج بروايته ما كان من غير رواي��ة اأوالده، ومع ذلك يقول عن قبر 

االإمام الر�ض��اQ: »قد زرته مراراً كثيرة. وما حلت بي �ضدة في وقت مقامي بطو�ص، 

فزرت قبر علي بن مو�ض��ى الر�ض��ا )�ض��لوات اهلل على جده وعليه(، ودعوت اهلل اإزالتها 

عني، اإال ا�ض��تجيب لي، وزالت عني تلك ال�ض��دة. وهذا �ض��يء جربته مراراً، فوجدته 

كذلك.

اأماتنا اهلل على محبة الم�ض��طفى واأهل بيته، �ض��لى اهلل عليه و�ض��لم اهلل عليه وعليهم 

.
(((

اأجمعين«

وق��ال اأبو بك��ر محمد بن الموؤمل بن الح�ض��ن بن عي�ض��ى: »خرجنا م��ع اإمام اأهل 

الحدي��ث اأبي بكر بن خزيمة، وعديله اأبي علي الثقفي، مع جماعة من م�ض��ايخنا، وهم 

اإذ ذاك متوافرون اإلى زيارة قبر علي بن مو�ضى الر�ضا بطو�ص. قال: فراأيت من تعظيمه � 

 .
(((

يعني: ابن خزيمة � لتلك البقعة وتوا�ضعه لها وت�ضرعه عندها ما تحيرنا«

وقال الحاكم محمد بن عبد اهلل البيع: »�ضمعت اأبا الح�ضين]اأبا الح�ضن[ محمد بن 

علي بن �ض��هل الفقيه يقول : ما عر�ص لي مهم في اأمر الدنيا فق�ضدت قبر الر�ضا لتلك 

الحاجة، ودعوت عند القبر اإال ق�ضيت لي تلك الحاجة، وفرج اهلل عني ذلك المهم. 

))) الثقات 8 : 457 في ترجمة علي بن مو�صى الر�صا.

)2) تهذيب التهذيب 7 : 339 في ترجمة علي بن مو�صى الر�صا.
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ثم قال اأبو الح�ض��ن: وقد �ض��ارت اإلي هذه العادة اأن اأخرج اإلى ذلك الم�ض��هد في 

جميع ما يعر�ص لي، فاإنه عندي مجرب«.

وقال الحاكم اأي�ض��اً: »�ضمعت اأبا الح�ض��ين بن اأبي بكر الفقيه يقول: قد اأجاب اهلل 

لي في كل دعوة دعوته بها عند م�ض��هد الر�ضا، حتى اإني دعوت اهلل ]اأن يرزقني ولداً[ 

فرزقت ولداً بعد االآيا�ص«. 

وقال الحاكم اأي�ض��اً: »وقد عرفني اهلل من كرامات التربة خير كرامة، منها: اأني كنت 

متقر�ضاً ال اأتحرك اإال بجهد، فخرجت وزرت، وان�ضرفت اإلى نوقان بخفّين من كرابي�ص، 

.
(((

فاأ�ضبحت من الغد بنوقان وقد ذهب ذلك الوجع، وان�ضرفت �ضالماً اإلى ني�ضابور«

وقال اأبو الن�ض��ر الموؤذن الني�ض��ابوري: »اأ�ضابتني علة �ض��ديدة ثقل فيها ل�ضاني، فلم 

اأقدر منها على الكالم، فخطر ببالي زيارة الر�ض��اQ والدعاء عنده والتو�ض��ل به اإلى 

اهلل تعالى ليعافيني، فخرجت زائراً وزرت الر�ض��ا، وقمت عند راأ�ض��ه و�ضليت ركعتين، 

وكنت في الدعاء والت�ض��رع م�ضت�ضفعاً �ض��احب القبر اإلى اهلل عز وجل اأن يعافيني من 

علتي، ويحل عقدة ل�ضاني، اإذ ذهب بي النوم في �ضجودي، فراأيت ]فاأريت[ في منامي 

كاأن القم��ر ق��د انفرج فخرج منه رجل اآدم كهل �ض��ديد االأدمة، فدنا من��ي فقال: يا اأبا 

الن�ض��ر قل: ال اإله اإال اهلل، قال: فاأوماأت اإليه كيف اأقول ذلك ول�ض��اني منغلق؟ ف�ضاح 

 �ض��يحة وقال: تنكر هلل القدرة؟! قل: ال اإله اإال اهلل، قال: فانطلق ل�ضاني فقلت: ال 
ّ

علي

اإله اإال اهلل، ورجعت اإلى منزلي راجاًل وكنت اأقول: ال اإله اإال اهلل ولم ينغلق ل�ضاني بعد 

 .
(((

ذلك«

وقال زيد الفار�ضي: »كنت بمرو الرود منقر�ضاً مدة �ضنتين، ال اأقدر اأن اأقوم قائماً وال 

اأن اأ�ض��لي قائماً، فاأريت في المنام: اأال تمر بقبر الر�ض��ا، وتم�ضح رجليك به، وتدعو اهلل 

تعالى عند القبر حتى يذهب ما بك؟! 

ق��ال: فاكتري��ت ]دابة[ وجئت اإلى طو�ص وم�ض��حت رجلي بالقب��ر ودعوت اهلل عز 

))) فرائد ال�صمطين 2: 220 الباب االأربعون حديث 496، 498، 497.

)2) فرائد ال�صمطين 2: 7)2 الباب االأربعون حديث )49.
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 .
(((

وجل فذهب عني ذلك النقر�ص والوجع، فاأنا هاهنا منذ �ضنتين وما نقر�ضت«

ويق��ول حاجب حمويه بن علي �ض��احب جي�ص خرا�ض��ان: »كنت م��ع حمويه ببلخ 

فرك��ب يوماً واأن��ا معه، فبينا نحن في �ض��وق بلخ اإذ راأى حمويه رج��اًل فوكل به، وقال: 

احملوه اإلى الباب، ثم عند ان�ض��رافه اأمر باإح�ضار حمار فاره و�ضفرة وجبنة وماأتي درهم، 

فلما اأح�ض��ر قال: هاتوا الرجل، فجيئ به، فلما وقف بين يديه قال: قد �ضفعتني �ضفعة 

واأنا اقت�ض��ها منك اليوم؟! ]اأ[تذكر اليوم الذي زرنا جميعاً قبر الر�ض��ا ر�ض��ي اهلل عنه، 

فدعوت اأنت وقلت: اللهم ارزقني حماراً وماأتي درهم و�ض��فرة فيها جبنة وخبزة. وقلت 

اأنا: اللهم ارزقني قيادة خرا�ضان. ف�ضفعتني وقلت: ال ت�ضاأل ما ال يكون. فاالآن قد بلغني 

.
(((

اهلل عز وجل ماأمولي، وبلغك ماأمولك، وال�ضفعة لي عليك«

 وال زال��ت الكرامات تظه��ر واالأدعية 
(((

وقد ذكر ال�ض��دوق ق�ض�ض��اً اأخ��رى كثيرة

ت�ض��تجاب عنده قبره ال�ض��ريف حتى اأيامنا هذه، وهي اأكثر من اأن تح�ضى، وقد جربت 

بنف�ضي ذلك والحمد هلل، حتى قال الحر العاملي في اأرجوزته:

م�ضهده ب���رك���ات  م���ن  ب���دا  ل��ق��ا���ض��دي��ه اأم�����ض��ه م��ث��ل غ��دهوم���ا 

ب�ه وال��ع��م��ى  ال��م��ر���ض��ى  اإج����اب����ة ال����دع����اء ف���ي اأع��ت��اب��هوك�����ض��ف��ا 

وح��ال قب��رهQ في ذل��ك حال قب��ور اآبائ��ه واأبنائهR حيث �ض��ارت كعبة 

للوافدين، وو�ض��يلة للراغبين، وملجاأ للمكروبين. يقول �ضيخ الحنابلة اأبو علي الخالل: 

»ما اأهمني اأمر فق�ض��دت قبر مو�ض��ى بن جعفر فتو�ض��لت به اإال �ضهل اهلل تعالى لي ما 

.
(((

اأح��ب«

وقال ابن حجر عن االإمام مو�ض��ى بن جعفر الكاظمQ : »وكان معروفاً عند اأهل 

 .
(((

العراق بباب ق�ضاء الحوائج عند اهلل« 

))) فرائد ال�صمطين 2: 9)2 الباب االأربعون حديث 494.

)2) فرائد ال�صمطين 2: 9)2 الباب االأربعون حديث 495.

)3) عيون اأخبار الر�صا 2: 283 ـ 292.

)4) تاريخ بغداد ) : 20) باب ما ذكر في مقابر بغداد المخ�صو�صة بالعلماء والزهاد.

)5) ال�صواعق المحرقة: 307.
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كل ذلك لجاللتهم وقد�ضيتهم ورفعة �ضاأنهم عند عموم الم�ضلمين.

ويزيد في غرابة هذا االأمر..

اأوًل: اأن بع�ص االأئمة )�ض��لوات اهلل عليهم( قد ت�ض��نم من�ض��ب االإمامة، وهو في �ضرخ 

�ضبابه، حيث تكون �ضهوات االإن�ضان في اأوجها، وغرائزه في عنفوانها. بل كان بع�ضهم 

في عهد الطفولة المبكرة � كما �ضبق في االإمامين محمد بن علي الجواد وابنه علي 

ابن محمد الهاديL � حيث ال ينتظر من مثله اال�ضتقالل باإدارة اأموره الخا�ضة، 

ف�ضاًل عن القيام باأعباء هذا المن�ضب الخطير.

وثاني��ًا: الحفاظ على الكمال في �ضل�ض��لة ن�ض��بية واحدة، حيث ورث ع�ض��رة رجال، 

كل منه��م عن اأبيه العلم والكمال والهيبة والجالل، وا�ض��تطاع كل منهم اأن يفر�ص 

�ضخ�ضيته، وقد�ضيته، واحترامه، على العدو وال�ضديق، من دون قوة تدعمه. بل على 

خالف االتجاه العام، مع اإنكار �ضرعية ال�ضلطان الغالب. وقد تميزوا بذلك عن بقية 

اأهل البيت ممن ي�ضاركهم في بع�ص اآبائهم الكرام )�ضلوات اهلل عليهم(، ف�ضاًل عن 

غير اأهل البيت من بقية الم�ضلمين.

وذلك بمجموعه خارق للعادات، وال تف�ضير له اإال بمميزات ذاتية اأودعها اهلل تعالى 

فيه��م، ورفعهم بها عن م�ض��توى الب�ض��ر، وحاطه��م بعنايته ورعايته، وت�ض��ديده وتاأييده، 

تثبيت��اً للحجة وتاأكيداً لها، وقطعاً للمعاذير {لِّيَْهِلَك َمـــْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن َحيَّ َعن 

. وكفى بذلك عا�ضداً للن�ض��و�ص المتقدمة، وقرينةعلى �ضدقها، و�ضاهداً على 
(((

ِّنٍَة} بَي

المدعى في المقام.

الأمر الرابع: ما اأ�ضرنا اإليه في جواب ال�ضوؤال ال�ضاد�ص من اأن الحق البد اأن يكون من 

الو�ضوح والجالء بحد ال يخرج عنه اإال مكابر معاند، اأو جاهل مق�ضر ال ينفعه جهله 

ع��ذراً عند اهلل تعالى، كي تق��وم بذلك الحجة على النا�ص {لِّيَْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة 

.
(((

ِّنٍَة} َويَْحيَى َمْن َحيَّ َعن بَي

))) �صورة االأنفال االآية:42.

)2) �صورة االأنفال االآية:42.
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وكما قال النبيP: »قد تركتكم على البي�ض��اء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي 

.
(((

اإال هالك«

فاإن ذلك ي�ض��تلزم اأن يكون في جميع الع�ض��ور ناطق بالحق ظاهر يدعو النا�ص اإليه، 

وينبهه��م م��ن غفلتهم، من اأج��ل اأن يبحثوا عن الح��ق، وينظروا في اأدلت��ه، واإال كانوا 

معذوري��ن ف��ي ترك الحق لغفلته��م، ولم يعاقبوا علي��ه، وهو خالف ما ت�ض��منته االأدلة 

ال�ضابقة في جواب ال�ضوؤال المذكور.

وقد �ض��رح بذلك في الحديث الم�ضهور عن النبيP اأنه قال: »ال تزال طائفة من 

.
(((

اأمتي ظاهرين على الحق، ال ي�ضرهم من خذلهم، حتى ياأتي اأمر اهلل وهم كذلك«

ومن ثم يتعين..

اأوًل: امتن��اع اجتماع االأمة على ال�ض��الل، كما �ض��رح به غير واحد. ب��ل تكاد االأمة 

تجتمع على ذلك. 

وثاني��ًا: اأن يك��ون اندثار بع�ص الفرق، وعدم ظه��ور الناطق بها الداعي اإليها، �ض��اهداً 

ببطالنها، ومخالفتها للحق.

وبعد اأن اأثبت ال�ضيعة اأن الحق الأهل البيت)�ضلوات اهلل عليهم( واأن النجاة باتباعهم 

واالئتمام بهم، وبالتم�ض��ك بحبلهم، وركوب �ض��فينتهم. فالالزم النظر في الترجيح بين 

الف��رق التي ت��رى اأن الخالفة واالإمامة في اأهل البيتR. فاإذا ثبت بطالن قول غير 

االإمامي��ة من ه��ذه الفرق تعين كون الحق م��ع االإمامية، م��ن دون حاجة للدخول في 

التفا�ضيل.

ومن هنا نقول: تترجح فرقة االإمامية � وهي التي تدين باإمامة االأئمة االثني ع�ضر المعهودين 

)�ض��لوات اهلل عليهم( � باأمور ي�ضهد كلها اأو بع�ضها ببطالن دعوى بقية الفرق المنت�ضبة 

الأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم(. بل حتى الفرق االأخرى التي ال تنت�ضب لهم.

))) تقدمت م�صادره في جواب ال�صوؤال ال�صاد�س في 2 : 238.

)2) �ص���حيح م�ص���لم 3 : 523)، واللف���ظ له، : 524) كتاب االإم���ارة: باب قوله0: ال تزال طائفة من اأمتي ظاهرين على الحق ال ي�ص���رهم من 

خالفهم/ �ص���حيح البخاري 3 : )33) كتاب المناقب: باب �ص���وؤال الم�ص���ركين اأن يريهم النبي0 اآية فاأراهم ان�صقاق القمر/ �صحيح ابن 

حبان ) : )26 كتاب العلم: ذكر اإثبات الن�ص���رة الأ�ص���حاب الحديث اإلى قيام ال�ص���اعة، 5) : 248 باب وفاته0 ذكر البيان باأن الفتن اإذا 

وقعت واالآيات اإذا ظهرت كان في خللها طائفة على الحق اأبدًا/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.
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الأول: بقاء ال�ضيعة االإمامية وظهور دعوتهم، و�ضماع �ضوتهم بنحو ي�ضل�ح لتنبيه الغافل 

ورفع عذره، واندثار كثير من الفرق التي �ض��غلت ال�ضاحة في بع�ص الفترات الزمنية 

المحدودة، كالفطحية والواقفة وغيرهما.

الثاني: ما ت�ضمن اأن االأر�ص ال تخلو من اإمام تجب معرفته وطاعته، وقد تقدم التعر�ص 

له في جواب ال�ضوؤال الرابع من االأ�ضئلة ال�ضابقة. حيث �ضبق اأن ذلك ينا�ضب كون 

االإمامة بالن�ص، بنحو ال يحتاج اإلى اأمر قد ال يح�ض��ل، كبيعة النا�ص لل�ضخ�ص، كما 

يقول به الجمهور، والخوارج، وكجهاده بال�ضيف، كما ين�ضب للزيدية، وغير ذلك.

الثالث: ما ت�ض��من اأن االأئمة اثنا ع�ض��ر، خ�ضو�ضاً بعد ما تقدم عند الكالم في الطائفة 

الثانية من ن�ضو�ص االإمامة، من ظهور جملة كثيرة من الن�ضو�ص في اأن االإمامة عهد 

معهود من اهلل، عهده اإلى النبيP، وبلغ به النبيP من بعده.

الراب��ع: قاعدة اللطف القا�ض��ية بع�ض��مة االإمام، والتي تقدم ال��كالم فيها في جواب 

ال�ض��وؤال الخام�ص من االأ�ض��ئلة ال�ض��ابقة، كما تقدم ما يوؤيد ذلك في اأواخر جواب 

ال�ض��وؤال الثامن من هذه االأ�ض��ئلة، عند التعر�ص لما منيت به ال�ض��نة ال�ض��ريفة من 

الماآ�ضي والمحن.

فاإن هذه االأمور بمجموعها تكفي في ترجيح فرقة االإمامية. على غيرها من الفرق التي 

تدين باأن الحق الأهل البيتR واالإمامة فيهم. بل على جميع فرق الم�ضلمين.

واإذا ثبت اأنها هي الفرقة المحقة الناجية من بين هذه الفرق كان اإجماعها وت�ضالمها 

في اأمر االإمامة حجة، لئال يلزم �ضالل االأمة باأجمعها. وحينئٍذ تثبت اإمامة من ت�ضالمت 

واأجمعت على اإمامته من االأئمة االثني ع�ض��ر، بنحو يغن��ي عن تواتر الن�ص على اإمامة 

كل منه��م، لو فر�ص عدم ح�ض��وله. وكفى بهذا قرينة قاطعة ت�ض��اف للقرائن ال�ض��ابقة 

ال�ضاهدة ب�ضدق الن�ضو�ص المتقدمة على اإمامتهم )�ضلوات اهلل عليهم(.

الأم��ر الخام�س:ما �ض��بق منا في جواب ال�ض��وؤال الثالث من هذه االأ�ض��ئلة من تميز 

االأئمة االأثني ع�ض��رR بتراث �ض��خم من الحكم والمواعظ والخطب واالأدعية 

والزيارات وغيرها مما يفي�ص بالعلم االإلهي والمفاهيم الدينية. 
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وقد امتازت بم�ض��امينها العالية، ول�ض��انها الرفيع، وبيانها الفري��د في القوة والجزالة، 

والر�ض��انة، والف�ض��احة، والبالغ��ة، والجمال، والبه��اء، فه��ي دون كالم الخالق وفوق 

كالم المخلوقين، وبذلك تتميز مدر�ض��ة اأهل البيت )�ض��لوات اهلل عليهم(، الذين هم 

اأمراء الكالم وعندهم الحكمة وف�ض��ل الخطاب، بنحو ي�ض��رف بالمن�ض��ف على القطع 

باخت�ضا�ضهم بميراث النبوة، وانفرادهم بكنوز العلم االإلهي، وانهم اأبواب مدينة الحكمة 

النبوية، كما تظافرت بذلك الن�ضو�ص.

وق��د جرى ذلك ف��ي جميع االأئمة R حتى المتاأخري��ن منهم حيث ورد عنهم 

الكثير كزيارة الجامعة الكبيرة الواردة عن االإمام اأبي الح�ض��ن علي بن محمد الهادي

L، واأدعي��ة االفتتاح وال�ض��مات وغيرهما مما ورد ع��ن االإمام المهدي )عجل اهلل 

تعالى فرجه ال�ض��ريف( عن طريق نوابه في غيبته ال�ضغرى، حيث ي�ضهد ذلك بتميزهم 

R من بين من ي�ض��اركهم في ن�ض��بهم ال�ض��ريف، واأخذهم له خلفاً عن �ض��لف عن 

النب��يP، حتى اعترف كثير من علماء الجمهور لهم بمن�ض��ب االإمامة بالت�ضل�ض��ل 

الذي عليه ال�ض��يعة، وترجم لهم بع�ضهم بعنوان االإمامة، وان حاولوا ق�ضر اإمامتهم على 

الجان��ب العلمي والديني، دون الجانب ال�ضيا�ض��ي ليتنا�ض��ق مع مبانيه��م في االإمامة 

ال�ضيا�ض��ية، وعلى كل حال يظهر منهم المفروغية عن توارثهم االإمامة والعلم خلفاً  عن 

�ض��لف.

وبالمنا�ض��بة يقول ال�ض��ريف الجرجاني في �ض��رح المواقف: »الجفر والجامعة وهما 

كتابان لعليLقد ذكر فيهما  على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث اإلى 

انقرا���ص العال��م، وكانت االأئمة المعروفون م��ن اأوالده يعرفونهما ويحكمون بهما، وفي 

كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن مو�ضىL اإلى الماأمون: اإنك قد عرفت من 

حقوقن��ا ما لم يعرفه اآباوؤك، فقبلت منك عه��دك، اإاّل اأن الجفر والجامعة يدالن على اأنه 

. 
(((

ال يتم«

هذا ما تي�ضر لنا عاجاًل من عر�ص الن�ضو�ص على اإمامة االأئمة االثني ع�ضر )�ضلوات 

))) �صرح المواقف 2: 68، وقد ذكر العهد هذا الفخري في االآداب ال�صلطانية: 0)2، وغيره.
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اهلل عليهم( والقرائن العا�ضدة لها. وقد اخت�ضرنا الحديث في بع�ص الجهات اأو تجاوزناه، 

ل�ضيق المجال، واكتفاء بما ذكره علماوؤنا )ر�ضوان اهلل تعالى عليهم( في المطوالت.

بقي �سيء:

وهو اأنه قد يقال: اإن اإمامة االئمة المذكورين اإذا كانت بهذا الو�ضوح لكثرة الن�ضو�ص 

الواردة في حق كل منهم، والقرائن العا�ض��دة لتلك الن�ضو�ص، فلم اإذاً اختلف ال�ضيعة 

ف��ي اإمامة كثير منهم، وحدثت الفرق نتيجة لذل��ك، كالزيدية التي جعلت االإمامة بعد 

الح�ض��ين Q فيمن يخرج بال�ضيف من ذرية الح�ضن والح�ضين L، والناوو�ضية 

التي وقفت على االإمام ال�ض��ادقQولم تقل باإمامة من بعده، والفطحية التي قالت 

باإمام��ة عبد اهلل االأفطح ابن االإمام ال�ض��ادقQبعد اأبي��ه، والواقفة التي وقفت على 

االإم��ام الكاظمQولم تقل باإمامة م��ن بعده، والفرق التي حدث��ت بعد االإمام اأبي 

محمد الح�ضن الع�ضكريQ ولم تقل باإمامة ولده المهدي، بل وقفت عليه اأو قالت 

باإمامة اأخيه جعفر من بعده بداًل عنه... اإلى غير ذلك.

لكن��ه يندفع .. اأوًل: باأن حدوث الفرق ل�ض��بهة مخرجة عن الحق ال ينافي و�ض��وح 

الحق وقيام الدليل عليه بالنحو الكافي في و�ضوح حجته وتماميتها.

فاإن الخروج عن الحق اإن كان من اأجل الم�ض��الح الدنيوية ف�ض��احب الم�ضلحة ال 

يهمه و�ضوح الحق، وال يمنعه من الخروج عنه والتلبي�ص على نف�ضه وعلى النا�ص رعاية 

لم�ضلحته.

ول��ذا لم يمنع و�ض��وح حج��ة االأنبياء )�ض��لوات اهلل عليهم( من وق��وف قومهم في 

وجوههم وردهم عليهم.

واإن كان ل�ض��بهة موهمة فما اأكثر ال�ضبهات التي تثار اأمام الحق الوا�ضح الذي تمت 

الحجة عليه، وما اأكثر التابعين لها غفلة اأو تغافاًل عن تلك الحجة. 

وباأدنى مالحظة لواقع النا�ص في حا�ضرهم وما�ضيهم في اأعماق التاريخ يرى االإن�ضان 

منه العجب العجاب في تغافلهم عن الحقائق ومكابرتهم فيها اإنكاراً اأو تحريفاً ل�ضبهات 

ْماآُن َماًء َحتَّى اإَِذا  وخطابيات ما اأنزل اهلل بها من �ض��لطان بل هي {َك�َصَراٍب ِبِقيَعٍة يَْح�َصبُُه الظَّ
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.
(((

 ِعْنَدُه َفَ�فَّاُه ِح�َصابَُه َواهللُ �َصِريُع اْلِح�َصاِب}
َ
َجاَءُه لَْم يَِجْدُه �َصْيئًا َوَوَجَد اهلل

ُة  ِه اْلُحجَّ وال يلتزم بالحجة ويحافظ على الموازين العقلية اإاّل من ع�ض��م اهلل: {ُقْل َفللَّ

ْن 
َ
 و{اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهَذا َوَمـــا ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْ�ال اأ

(((
ْجَمِعيَن}

َ
اْلبَاِلَغـــُة َفَلْ� �َصاَء لََهَداُكـــْم اأ

.
(((

َهَدانَا اهللُ}

وثاني��ًا: اأن و�ض��وح حجة االأئمةR ال ينافي احتياجها لمزي��د من الفح�ص والتدبر 

بمو�ضوعية وتجرد عن العواطف والروا�ضب، وال �ضيما بعد اأن لم تكن الن�ضو�ص مثبتة 

في كتب معروفة من�ض��ورة، كما هو الحال االآن، بل هي محفوظة في �ض��دور الرجال 

اأو في كتب م�ض��تورة، مع ما ابتلي به خط اأهل البيتR من مقاومة ال�ض��لطة له 

وفتكها برموزه واتباعه. حيث يلزم ذلك بالتحفظ على �ض��خ�ص االإمام وعلى ال�ضيعة 

بنحو من االخفاء واالإيهام، وان كان الحق بحيث لو فح�ص عنه الم�ضلم بمو�ضوعية 

وتجرد عن العواطف والروا�ضب لظهر له، لتكثر االأدلة وو�ضوحها.

ولذا اأ�ض��رنا اآنفاً اإلى اأن لمعاجز االإمام وكراماته حينما يت�ض��نم من�ضب االإمامة اأعظم 

االأثر في و�ضوح حجته الأتباعه، ب�ضبب خفاء الن�ص على كثير منهم، حتى كان ذلك هو 

ال�ضبب لتعرف بع�ص خوا�ص ال�ضيعة على الحق بعد التبا�ص االأمر عليهم ب�ضبب �ضغوط 

ال�ض��لطة واالإيهام المتعم��د من قبل االأئمةRواإثارة ال�ض��بهات من قبل المنحرفين 

والنفعيين.

وبع��د كل ذلك فنحن على قناعة تامة باأن ما ذكرن��اه كاف في قيام الحجة المعذرة 

مع اهلل �ض��بحانه وتعالى يوم نفد عليه، ونوقف بين يدي��ه و{اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهـَذاَوَما 

. ون�ضاأله بمنه وف�ضله اأن يثبتنا 
(((

{ ْن َهَدانَا اهللُ لََقْد َجاءْت ُر�ُصُل َربِّنَا ِباْلَحقِّ
َ
ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْ�ال اأ

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي االآخرة، واأن يع�ضمنا في مهاوي الهلكات. اإنه اأرحم 

الراحمين، وولي الموؤمنين.

))) �صورة النور االآية:39.

)2) �صورة االأنعام االآية:49).

)3) �صورة االأعراف االآية:43.

)4) �صورة االأعراف االآية:43.
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 هل اأدلة بقية فرق الم�شلمين اأقوى من اأدلة االإمامية؟

وبعد كل ذلك نذكر بما �ضبق في اأول هذا الحديث من اأن م�ضاألة االإمامة ال تخ�ص 

ال�ض��يعة، بل هي ق�ض��ية اإ�ض��المية عامة ملحة.الأن من مات ولي�ص له اإمام، اأو ال يعرف 

اإمامه، مات ميتة جاهلية، كما ا�ضتفا�ضت بذلك الن�ضو�ص على ما تقدم.

حيث يتعين بعد هذا العر�ص الطويل على كل م�ض��لم يخ�ض��ى اهلل واليوم االآخر 

اأن ينظ��ر ف��ي اأدلته عل��ى اإمامة اأئمت��ه الذين يدي��ن اهلل تعالى باإمامته��م، وفي اأدلة 

ال�ض��يعة المتقدمة وغيرها مما ل�ضنا ب�ضدد عر�ض��ه، ثم يقارن بينها بمو�ضوعية كاملة، 

وتجرد من التراكمات والم�ض��لمات، ويحكم �ضميره ووجدانه، و{االإن�صان على نف�صه 

، ثم يختار ما يراه االأقوى منها، واالأحرى بالحق، ليكون على ب�ض��يرة من 
(((

ب�صيرة}

�ْصئُ�لُ�َن* َما لَُكْم  نَُّهـــم مَّ اأم��ره، وعذر عند ربه يوم يف��د عليه، حين ينادى {َوِقُف�ُهْم اإِ

ا َعِمَلْت  ـــى ُكلُّ نَْف�ٍس مَّ َها َوتَُ�فَّ ِتي ُكلُّ نَْف�ٍس تَُجـــاِدُل َعن نَّْف�صِ
ْ
، و{يَـــْ�َم تَاأ

(((
ـــُروَن} ال تَنَا�صَ

 .
(((

َوُهـــْم الَ يُْظَلُمـــ�َن}

ْولَـِئَك يَْقَروؤُوَن ِكتَابَُهْم َواَل يُْظَلُم�َن 
ُ
وِتَي ِكتَابَُه ِبيَِميِنِه َفاأ

ُ
َماِمِهْم َفَمْن اأ نَا�ٍس ِباإِ

ُ
{يَـــْ�َم نَْدُع� ُكلَّ اأ

.
(((

لُّ �َصِبيًا} �صَ
َ
ْعَمى َواأ

َ
ْعَمى َفُهَ� ِفي االآِخَرِة اأ

َ
َفِتيًا * َوَمن َكاَن ِفي َهـِذِه اأ

وبذل��ك نك��ون ق��د اأّدين��ا م��ا علين��ا م��ن التذكي��ر والن�ض��يحة، ث��م ل��كل امرئ 

.
(((

ْجَمِعيَن}
َ
ِبيـــِل َوِمْنَها َجاآِئـــٌر َولَـــْ� �َصـــاء لََهَداُكـــْم اأ ـــُد ال�صَّ وم��ا اخت��ار. {َوَعَلـــى اهلِل َق�صْ

هذا، وبعد هذه الجولة الطويلة في جواب االأ�ض��ئلة الت�ض��عة الت��ي وجهتها، فالظاهر 

اأنا لم ن�ض��توف االأجوبة حقها من الكالم، ولم ن�ض��تق�ص ال�ضواهد والقرائن الدخيلة في 

الموا�ضيع المطروقة في هذه االأجوبة، ل�ضيق الوقت عن ذلك. لكن المي�ضور ال ي�ضقط 

بالمع�ضور، وما ال يدرك كله ال يترك كله.

ونرجو اأن يكون الهدف من هذا الحوار الطويل هو الو�ضول للحقيقة والتعرف عليها، 

))) �صورة القيامة االآية:4).

)2) �صورة ال�صافات االآية: 24ـ 25.

)3) �صورة النحل االآية: ))).

)4) �صورة االإ�صراء االآية: )7 ـ 72.

)5) �صورة النحل االآية:9.
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من اأجل اأداء حقها، والخروج عن م�ضوؤوليتها، وعن عهدتها، ليكون الحوار مثمراً، حرياً 

ب�ضرف الوقت، وبذل الطاقة والجهد.

التذكير ب�شدة الم�شوؤولية وخطورة الموقف

وفي ختام هذا الحوار يح�ضن بنا التنبيه على اأمر ينبغي لكل م�ضلم التوجه له، وعدم 

اإغفاله. وهو اأن ال�ضراع قد ا�ضتد في ع�ضور االإ�ضالم االأولى بين االأطراف، وبلغ الخ�ضام 

بينهم الذروة. ولكل هدفه في �ض��راعه، دينياً كان اأو دنيوياً، نبياًل كان اأو �ض��ريراً، وعلم 

ذلك عند اهلل تعالى.

وكل طرف قد جنى ثمرة �ض��راعه في الدنيا، اأو تحمل ماآ�ضيه واآالمه، ثم هو يتحمل 

م�ض��وؤوليته في االآخرة، ويحا�ض��ب علي��ه يوم يفد على اهلل �ض��بحانه {ثُمَّ يُْجـــَزاُه اْلَجَزاء 

، واإن اهلل عزوج��ل ال يحابي اأحداً، ولي�ص بينه وبي��ن اأحد قرابة، بل كلهم 
(((

ْوَفـــى}
َ
االأ

عبيده، فاأكرمهم عليه اأطوعهم له واأتقاهم، واأهونهم عليه اأ�ضدهم محادة له واأع�ضاهم.

اأما االأجيال الالحقة فهي واإن بعدت عن ذلك ال�ض��راع والخ�ضام، ولم تجن �ضيئاً من 

ثمراته، ولم تع�ص ماآ�ض��يه واآالمه، اإال اأنها تتحمل تبعاته في االآخرة، وت�ضارك في م�ضوؤوليته، 

تبعاً لمن تختار مواالته في ذلك ال�ض��راع، وتر�ض��ى عمله وتبرره، الأن من ر�ضي بعمل قوم 

ح�ض��ر معهم، والمرء مع من اأحب، واإنما يجمع النا�ص الر�ضا والغ�ضب، كما ورد عن النبي

.Rواأهل بيته الطاهرين P

ففي حديث ال�ض��كوني عن االإمام ال�ض��ادقQ عن اأبيه عن  عليL: »قال 

ر�ض��ول اهللP من �ض��هد اأمراً، فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن اأمر فر�ض��يه 

 .
(((

كان كمن �ضهده«

وفي حديث عبد اهلل قال: »جاء رجل اإلى ر�ضول اهلل0 فقال: يا ر�ضول اهلل كيف تقول 

 .
(((

في رجل اأحب قوماً، ولم يلحق بهم، قال ر�ضول اهلل0: المرء مع من اأحب«

))) �صورة النجم االآية: )4.

)2) و�صائل ال�صيعة )) : 409 باب:5 من اأبواب االأمر والنهي وما ينا�صبهما حديث:2.

)3) �صحيح البخاري 5 : 2283 كتاب االأدب: باب عالمة حب في اهلل عزوجل لقوله: ]اإن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل[، واللفظ له/ 

�ص���حيح م�ص���لم 4 : 2034 كتاب البر وال�ص���لة واالآداب: باب المرء مع من اأحب/ �صحيح ابن حبان 2 : 6)3 باب ال�صحبة والمجال�صة : ذكر 

الخبر المدح�س قول من زعم اأن خطاب هذا الخبر ق�صد به التخ�صي�س دون العموم/ وغيرها من الم�صادر الكثيرة جدًا.
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وعن عبد اهلل بن ال�ض��امت عن اأبي ذر قال: »قلت يا ر�ض��ول اهلل: اإنا لنحب قوماً ما 

نبلغ اأعمالهم، قال: فاإنك مع من اأحببت. فقال القوم: ونحن كذلك يا ر�ضول اهلل قال: 

.
(((

اأنتم كذلك«

وعن اأمير الموؤمنين Q اأنه قال: »اإنما يجمع النا�ص الر�ض��ا وال�ضخط، فمن ر�ضي 

.
(((

، ... ونحوها كثير
(((

اأمراً فقد دخل فيه، ومن �ضخطه فقد خرج منه«

وقد قال اهلل تعالى في الحديث عن اليهود الذين كانوا في ع�ض��ر النبيP وكانوا 

ُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد 
ْ
ِتيَنَا ِبُقْربَاٍن تَاأ

ْ
الَّ نُ�ؤِْمَن ِلَر�ُص�ٍل َحتََّى يَاأ

َ
 َعِهَد اإِلَْينَا اأ

َ
يخا�ضمونه:{الَِّذيَن َقالُ�ْا اإِنَّ اهلل

، فن�ضب قتل 
(((

اِدِقيَن} َجاءُكْم ُر�ُصٌل مِّن َقْبِلي ِباْلبَيِّنَاِت َوِبالَِّذي ُقْلتُْم َفِلَم َقتَْلتُُم�ُهْم اإِن ُكنتُْم �صَ

االأنبياء والر�ضل لهم، مع اأنهم لم يبا�ضروا قتلهم، واإنما قتلهم اأ�ضالفهم.

وق��د ورد عن االإمام ال�ض��ادقQ ف��ي اأحاديث متع��ددة اأنهم لما ر�ض��وا بفعل 

اأ�ض��الفهم ولم يبروؤوا منهم، كان ذلك من�ض��اأ لن�ض��بة القتل لهم وتحمله��م اإثمه واإن لم 

.
(((

يبا�ضروه باأنف�ضهم

ونتيجة لذلك فعلى العاقل الر�ضيد اأن يرتاد لنف�ضه، ويحكم اأمره، ويكون على ب�ضيرة 

من دينه، وبينة من موقفه، فيوالي من هو اأهل للمواالة، ويبراأ ممن ي�ض��تحق البراءة، مع 

كمال التثبت والتروي. اأما اإذا فرط في ذلك فهو قد يتحمل تبعة اأعمال الما�ض��ين من 

دون اأن يجن��ي ثمارها وينعم بلذتها، وبذلك يخ�ض��ر الدنيا واالآخ��رة {َذِلَك ُهَ�اْلُخ�ْصَراُن 

.
(((

اْلُمِبيُن}

وعما قريب يرفع الغطاء، وتنك�ضف الحقائق، وتبلى ال�ضرائر، والت حين منا�ص {اإِْذ 

نَّ 
َ
�ْصبَاُب * َوَقاَل الَِّذيَن اتَّبَُع�ْا لَْ� اأ

َ
َعْت ِبِهُم االأ ُوْا اْلَعَذاَب َوتََقطَّ

َ
 الَِّذيَن اتُِّبُع�ْا ِمَن الَِّذيَن اتَّبَُع�ْا َوَراأ

َ
اأ تَبَرَّ

))) المعجم االأو�صط 8 : 85، واللفظ له/ الكامل في �صعفاء الرجال 3 : 59 في ترجمة الخليل بن مرة.

)2) و�صائل ال�صيعة )) : ))4 ، باب 5 من اأبواب االأمر والنهي وما ينا�صبهما ، حديث 9.

)3) راجع �صحيح البخاري 3 : 349) كتاب ف�صائل ال�صحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب اأبي حف�س القر�صي العدويL، و 5 : 2283 كتاب 

االأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك، و�ص���حيح م�ص���لم 4: 2032 ، 2033 كتاب البر وال�ص���لة واالآداب: باب المرء مع من اأحب، وغيرها 

من الم�صادر الكثيرة جدًا.

)4) �صورة اآل عمران االآية:83).

)5) و�صائل ال�صيعة )) : 2)4 باب:5 من اأبواب االأمر والنهي وما ينا�صبهما حديث:3)، 4)،  و: 509 باب:39 من االأبواب المذكورة حديث:5، 6.

)6) �صورة الحج االآية:)).
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ْعَمالَُهْم َح�َصَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجيَن 
َ
وْا ِمنَّا َكَذِلَك يُِريِهُم اهللُ اأ وؤُ  ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ

َ
اأ ًة َفنَتَبَرَّ لَنَـــا َكرَّ

.
(((

ِمَن النَّاِر}

 ،
(((

يَرٌة} ِه بَ�صِ هذا ما اأردنا التنبيه عليه، واإلفات نظر الم�ضلمين اإليه، و{االإن�َصاُن َعَلى نَْف�صِ

َاَح َما ا�ْصتََطْعُت َوَما تَْ�ِفيِقي اإاِلَّ ِباهلِل  ِريُد اإِالَّ االإِ�صْ
ُ
ْنَهاُكْم َعْنُه اإِْن اأ

َ
لَى َما اأ َخاِلَفُكْم اإِ

ُ
ْن اأ

َ
ِريُد اأ

ُ
{َوَمـــا اأ

.
(((

ِنيُب}
ُ
ْلُت َواإِلَْيِه اأ َعَلْيِه تََ�كَّ

ون�ضاأل اهلل �ضبحانه وتعالى بمنه وكرمه اأن يجعلنا جميعاً ممن اأجاب دعوته واهتدى 

به��داه، ووالى اأولياءه، وعادى اأع��داءه، واأن يمدنا جميعاً بالتاأييد والت�ض��ديد، لتحقيق 

الحقائق الدينية ال�ضريفة، واإي�ض��احها، ودفع غائلة الت�ضكيك وال�ضبهات عنها، والدعوة 

لها بالحكمة والموعظة الح�ضنة. مع خلو�ص النية وح�ضن ال�ضريرة والطوية. 

واأن ينبهنا جميعاً من نومة الغافلين، و�ِض��نة الم�ض��رفين، ونع�ضة المخذولين، ويبعدنا 

عن اللجاج والعناد، واالإ�ض��رار واال�ض��تكبار، ويجعلنا ممن دعي فاأجاب، ووعظ فاأناب، 

وذكر فاذكر، وب�ضر فا�ضتب�ضر. اإنه الهادي اإلى �ضواء ال�ضبيل، وهو ح�ضبنا، ونعم الوكيل، 

نعم المولى، ونعم الن�ضير. 

والحمد هلل رب العالمين، وله ال�ض��كر وا�ض��باً اأبداً، دائماً �ض��رمداً. و�ضلى اهلل على 

ر�ضوله االأمين، واآله الغر الميامين، و�ضلم ت�ضليماً كثيراً.

وال�ضالم عليك وعلى اإخوانك جميعاً، ورحمة اهلل وبركاته.

))) �صورة البقرة االآية:66) ـ 67).

)2) �صورة القيامة االآية:4).

)3) �صورة هود االآية:88.
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الم�شادر والمراجع

)� القراآن الكريم.

)� اإثب��ات اله��داة بالن�س��و�س والمعج��زات: محمد بن الح�ض��ن الح��ر العاملي 

)ت1104ه�( المطبعة العلمية � قم.

)� الآثار: اأبو يو�ضف يعقوب بن اإبراهيم االأن�ضاري )ت182ه�( ن�ضر دار الكتب العلمية 

�� بيروت، 1355ه�، تحقيق: اأبو الوفا. 

)� اإجمال الإ�س��ابة في اأقوال ال�س��حابة: خليل بن كيكلدي العالئي )ت761ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ض��ر جمعية اإحياء التراث االإ�ضالمي �� الكويت، 1407م، تحقيق: 

د.محمد �ضليمان االأ�ضقر.

)� الآح��اد والمثان��ي: اأبو بكر اأحمد بن عمرو بن ال�ض��حاك ال�ض��يباني )ت287ه�( 

الطبع��ة االأولى، ن�ض��ر دار الراية �� الريا���ص، 1411ه�/1991م، تحقيق: د.با�ض��م 

في�ضل اأحمد الجوابرة.

)� الأحادي��ث المخت��ارة: اأبو عبد اهلل محم��د بن عبد الواحد الحنبلي المقد�ض��ي 

)ت643ه�(، الطبعة االأولى 1410ه�، ن�ضر مكتبة النه�ضة الحديثة �� مكة المكرمة، 

تحقيق: عبدالملك بن عبداهلل بن دهي�ص. 

)� الحتج��اج: اأحمد بن علي الطبر�ض��ي )ت 560ه�(، طبع ون�ض��ر من�ض��ورات  دار 

النعمان للطباعة والن�ضر، تحقيق: ال�ضيد محمد باقر الخر�ضان.

) � اإحق��اق الحق واإزهاق الباطل: القا�ض��ي ال�ض��يد نور اهلل الح�ض��يني المرع�ض��ي 

الت�ض��تري ال�ضهيد ببالد الهند، 1019ه�، مع تعليقات اآية اهلل �ضهاب الدين النجفي 

المرع�ضي. باهتمام ح�ضن الغفاري، طبع المطبعة االإ�ضالمية �� طهران.
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) � اأح��كام القراآن: اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي الج�ض��ا�ص )ت370ه�( ن�ض��ر دار 

اإحياء التراث العربي �� بيروت، 1405ه�، تحقيق: محمد ال�ضادق قمحاوي. 

1) � اأحوال الرجال: اأبو اإ�ضحاق اإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني )ت259ه�(، الطبعة 

االأولى 1405ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ضالة �� بيروت، تحقيق: �ضبحي ال�ضامرائي.

)) �  الأخبار الطوال: اأبو حنيفة اأحمد بن داود الدينوري )ت282ه�( الطبعة االأولى 

1960م، ن�ضر دار اإحياء الكتب العربية، تحقيق: عبد المنعم عامر.

))�  اأخب��ار مكة: اأبو عبد اهلل محمد بن اإ�ض��حاق بن العبا���ص الفاكهي )ت275ه�( 

 الطبع��ة الثاني��ة، ن�ض��ر دار خ�ض��ر ���� بي��روت، 1414ه���، تحقيق: د.عب��د الملك 

عبد اهلل دهي�ص. 

))� الخت�س��ا�س: ال�ض��يخ المفيد )ت413ه�( ن�ض��ر جماعة المدر�ضين في الحوزة 

العلمية، تحقيق: علي اأكبر الغفاري.

))� اختي��ار معرفة الرجال: ال�ض��يخ الطو�ضي )ت460ه�( الطبعة 1404ه�، بعثت � 

قم، ن�ضر موؤ�ض�ضة اآل البيت R، تحقيق: مير داماد، محمد باقر الح�ضيني، ال�ضيد 

مهدي الرجائي. 

))� الأدب المفرد: اأبو عبد اهلل محمد بن اإ�ض��ماعيل البخاري الجعفي )ت256ه�( 

الطبعة الثالثة، ن�ض��ر دار الب�ضائر االإ�ض��المية �� بيروت، 1409ه�/1989م، تحقيق: 

محمد فوؤاد عبدالباقي. 

))� الإر�س��اد ف��ي معرفة حجج اهلل على العباد: ال�ض��يخ المفيد )ت413ه�( طبع 

ون�ضر دار المفيد، تحقيق: موؤ�ض�ضة اآل البيت R لتحقيق التراث. 

))� اأ�س��باب نزول الآيات: الواحدي )ت468ه�(، طبعة 1388ه� ، ن�ض��ر موؤ�ض�ض��ة 

الحلبي و�ضركاوؤه �� القاهرة. 

))� اأ�س��باب ورود الحديث: جالل الدين ال�ض��يوطي )ت911ه�( الطبعة االأولى، 

ن�ض��ر دار المكتبة العلمية �� بيروت، 1404ه�/1984م، تحقيق: يحيى اإ�ض��ماعيل 

اأحمد.
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))� ال�س��تيعاب في معرفة الأ�سحاب: يو�ضف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر 

)ت463ه���(، الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار الجيل �� بي��روت، 1412ه�، تحقيق: علي 

محمد البجاوي. 

1)� ال�ستن�سار في الن�س على الأئمة الأطهار: اأبو الفتح الكراجكي )ت449ه�( 

طبعة 1405ه�، مطبعة دار االأ�ضواء �� بيروت.

))� اأ�س��د الغاب��ة: عز الدين بن االأثير )ت630ه�(، ن�ض��ر انت�ض��ارات اإ�ض��ماعيليان � 

طهران.

))� الإ�سابة في تمييز ال�سحابة: ابن حجر الع�ضقالني )ت852ه�(، الطبعة االأولى 

1412ه�، ن�ضر دار الجيل �� بيروت، تحقيق: علي محمد البجاوي. 

))� العتقادات: ال�ضيخ ال�ضدوق )ت381ه�( تحقيق: ع�ضام عبد ال�ضيد. 

))� اأع��ام الن�س��اء: عمر ر�ض��ا كحال��ة، طبعة 1378ه���/1959م، مطبع��ة المكتبة 

الها�ضمية �� دم�ضق. 

))� اإعام الورى باأعام الهدى: الف�ض��ل بن الح�ضن الطبر�ضي )ت548ه�( طبعة 

ربيع االأول 1417ه�، �ض��تارة �� قم، ن�ضر وتحقيق: موؤ�ض�ضة اآل البيت R الإحياء 

التراث �� قم الم�ضرفة.

))� الأغان��ي: اأبو الفرج االأ�ض��فهاني )ت356ه���( الطبعة الثانية، ن�ض��ر دار الفكر �� 

بيروت، تحقيق: �ضمير جابر.

))� الكتف��اء بما ت�س��منه م��ن مغازي ر�س��ول اهلل والثاثة الخلف��اء: اأبو الربيع 

�ض��ليمان بن مو�ض��ى الكالعي االأندل�ض��ي )ت643ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر عالم 

الكتب �� بيروت، 1997م، تحقيق: د.محمدكمال الدين عزالدين علي. 

))� الإكمال في رفع الرتياب عن الموؤتلف والمختلف في الأ�س��ماء والكنى 

والأن�س��اب: علي بن هبة اهلل بن اأبي ن�ض��ربن ماكوال )ت475ه�( الطبعة االأولى، 

ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت، 1411ه�. 

))� الإمامة وال�سيا�سة: اأبو محمد عبد اهلل بن م�ضلم بن قتيبة الدينوري )ت276ه�(، 
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طبع��ة 1418ه���/1997م، دار الكتب العلمي��ة، بيروت �� لبنان، ن�ض��ر محمد علي 

بي�ضون، تعليق: خليل المن�ضور.

1)� اأمالي ال�س��دوق: ال�ض��يخ ال�ض��دوق )ت318ه�( طبعة 1417ه�، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة 

البعثة، تحقيق: ق�ضم الدرا�ضات االإ�ضالمية � موؤ�ض�ضة البعثة � قم. 

))� اأمالي الطو�سي: محمد بن الح�ضن الطو�ضي )ت460ه�( طبع دار الثقافة 1414ه�، 

ن�ضر دار الثقافة � قم، تحقيق: ق�ضم الدرا�ضات االإ�ضالمية � موؤ�ض�ضة البعثة.

))� اأمال��ي المحامل��ي: اأب��و عب��د اهلل الح�ض��ين بن اإ�ض��ماعيل ال�ض��بي المحاملي 

)ت330ه���( الطبعة االأولى، ن�ض��ر المكتبة االإ�ض��المية، دار اب��ن القيم، 1412ه�، 

تحقيق:د.اإبراهيم القي�ضي.

))� اأمال��ي المفيد: ال�ض��يخ المفيد )ت413ه�(، المطبعة االإ�ض��المية، ن�ض��ر جماعة 

المدر�ض��ين في الح��وزة العلمية � قم، تحقيق: الح�ض��ين، ا�ض��تاد ول��ي، علي اأكبر 

غفاري. 

))� الإمامة والتب�س��رة من الحي��رة: ابن بابويه القمي )ت329ه�( ن�ض��ر وتحقيق: 

مدر�ضة االإمام المهدي Q� قم المقد�ضة.

))� امتاع الأ�س��ماع بما للر�س��ول من الأبناء والأم��وال والحفدة والمتاع: تقي 

الدين اأحمد ابن علي المقريزي )ت845ه�(، طبع لجنة التاأليف والترجمة والن�ض��ر 

1941م، ت�ضحيح و�ضرح: محمود محمد �ضاكر.

))� الأن�س��اب: اأب��و �ض��عد عبد الكري��م بن محمد بن من�ض��ور التميمي ال�ض��معاني 

)ت562ه���( طب��ع ون�ض��ر دار الجن��ان 1408ه���، تقدي��م وتعلي��ق: عب��د اهلل عمر 

البارودي. 

))� اأن�س��اب الأ�س��راف: اأحمد بن يحيى ب��ن جابر الب��الذري )ت 279ه�(، طبعة 

1417ه���، دار الفكر للطباعة والن�ض��ر والتوزيع، بيروت �� لبنان، تحقيق: د.�ض��هيل 

زكار، د.ريا�ص زركلي، باإ�ض��راف مكتب البحوث والدرا�ضات في دار الفكر للطباعة 

والن�ضر والتوزيع. 
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))� الإيمان لبن مندة: محمد بن اإ�ض��حاق ب��ن يحيى بن مندة )ت395ه�( الطبعة 

الثانية، ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ضالة �� بيروت، 1406ه�، تحقيق: د.علي بن محمد بن نا�ضر 

الفقيهي. 

))� بحار الأنوار: المولى محمد باقر المجل�ضي )ت1111ه�(، طبع 1403 ه�/1983 

م الم�ضححة، طبع ون�ضر موؤ�ض�ضة الوفاء بيروت � لبنان.

1)� بحر الدم: اأحمد بن محمد بن حنبل )ت241ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار الراية 

� الريا�ص، 1989م، تحقيق: د.اأبو اأ�ضامة و�ضي اهلل بن محمد بن عبا�ص. 

))� البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقد�ضي )ت507ه�( ن�ضر مكتبة الثقافة الدينية 

� القاهرة.

))� البداية والنهاية: اأبو الفداء اإ�ضماعيل بن عمر بن كثير القر�ضي )ت774ه�( ن�ضر 

مكتبة المعارف � بيروت.

))� ب�سائر الدرجات الكبرى: محمد بن ح�ضن بن فروخ ال�ضفار )ت290ه�( طبع 

مطبعة االأحمدي � طهران، 1404ه� ن�ضر موؤ�ض�ضة االأعلمي �� طهران، تحقيق: ميرزا 

مح�ضن كوجه باغي. 

))� بغي��ة الطلب ف��ي تاريخ حلب: كم��ال الدين عمر بن اأحمد ب��ن اأبي جرادة، 

الطبعة االأولى ن�ضر دار الفكر �� بيروت، 1988م، تحقيق: د.�ضهيل زكار. 

))� باغات الن�ساء: اأبو الف�ضل بن اأبي طاهر المعروف بابن طيفور )ت380ه�( ن�ضر 

مكتبة ب�ضيرتي � قم المقد�ضة.

))� البي��ان والتبيي��ن: اأبو عثمان عمرو بن بحر )ت255ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار 

�ضعب � بيروت، 1968م، تحقيق: المحامي فوزي عطوي.

))� البيان والتعريف: اإبراهيم بن محمد الح�ض��يني )ت1120ه�( ن�ض��ر دار الكتاب 

العربي � بيروت، 1401ه�، تحقيق: �ضيف الدين الكاتب. 

))� تاج العرو�س من جواهر القامو�س: محمد مرت�ضى الزبيدي )ت1205ه�( ن�ضر 

مكتبة الحياة �� بيروت.
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))� تاري��خ اأب��ي الفداء )المخت�س��ر ف��ي اأخبار الب�س��ر(: اأبو الف��داء عماد الدين 

اإ�ض��ماعيل بن علي الدويني �ض��احب حماة )ت732ه�(، الطبع��ة االأولى، المطبعة 

الح�ضينية الم�ضرية.

1)� تاري��خ بغداد: اأحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت463ه�(، ن�ض��ر دار الكتب 

العلمية �� بيروت.

))� تاري��خ جرجان: اأبو القا�ض��م حمزة بن يو�ض��ف الجرجان��ي )ت345ه�( الطبعة 

الثالث��ة، ن�ض��ر عالم الكتب �� بي��روت، 1401ه�/ 1981م، تحقي��ق: د.محمد عبد 

المعيد خان. 

))� تاريخ الحكماء وهو مخت�س��ر الزوزني الم�سمى بالمنتخبات الملتقطات 

من كت��اب اإخبار العلماء باأخبار الحكماء: اأبو الح�ض��ن جمال الدين علي بن 

يو�ضف القفطي، طبعة برلين المحققة. 

))� تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�ضيوطي )ت911ه�( الطبعة االأولى، 

ن�ض��ر مطبعة ال�ضعادة � م�ضر، 1371ه�/ 1952م، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد. 

))� تاريخ خليفة بن خياط: اأبو عمر خليفة بن خياط الليثي الع�ضفري )ت240ه�( 

الطبعة الثانية، ن�ضر دار القلم � دم�ضق، موؤ�ض�ضة الر�ضالة � بيروت، 1397ه�، تحقيق: 

د.اأكرم �ضياء العمري.

))� تاريخ دم�س��ق: اأبو القا�ض��م علي بن الح�ض��ن بن هبة اهلل بن عبد اهلل ال�ض��افعي 

المعروف بابن ع�ضاكر )ت 571ه�(، اعتماداً على برنامج تاريخ دم�ضق البن ع�ضاكر، 

اإعداد الخطيب لالنتاج والت�ضويق، باإ�ضراف مركز التراث الأبحاث الحا�ضب االآلي.

))� تاري��خ الطبري )تاريخ الأمم والملوك(: محمد بن جرير الطبري )ت310ه�(، 

الطبعة االأولى 1407ه� ، ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت. 

))� التاري��خ الكبي��ر: محمد بن اإ�ض��ماعيل البخاري )ت256ه�(، ن�ض��ر دار الفكر، 

تحقيق ال�ضيد ها�ضم الندوي.
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))� تاريخ المدينة المنورة: عمر بن �ض��بة النميري )ت262ه�( مطبعة قد�ص �� قم، 

ن�ضر دار الفكر، تحقيق: فهيم محمد �ضلتوت. 

))� تاريخ وا�س��ط: اأ�ضلم بن �ض��هل الرزاز الوا�ضطي )ت292ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر 

عالم الكتب �� بيروت، 1406ه�، تحقيق: كوركي�ص عواد.

1)� تاريخ اليعقوبي: اأحمد بن اأبي يعقوب بن جعفر العبا�ض��ي، ن�ض��ر دار �ض��ادر �� 

بيروت.

))� تالي تلخي�س المت�سابه: اأبو بكر اأحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت463ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار ال�ضميعي �� الريا�ص، 1417ه�، تحقيق: م�ضهور بن ح�ضن 

اآل �ضلمان، اأحمد ال�ضقيرات. 

))� تحف العقول عن اآل الر�س��ول )�سلى اهلل عليهم(: ابن �ضعبة الحراني )توفي 

في القرن الرابع الهجري( طبعة 1404ه�، ن�ض��ر موؤ�ض�ض��ة الن�ضر االإ�ضالمي لجماعة 

المدر�ضين، تحقيق: علي اأكبر الغفاري.

))� تحفة الأحوذي ب�س��رح جامع الترمذي: محمد بن عبدالرحمن المباركفوري 

)ت1353ه�(، ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت.

))� التحف��ة اللطيف��ة ف��ي تاري��خ المدينة ال�س��ريفة: �ض��م�ص الدين ال�ض��خاوي 

)ت902ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، 1993م.

))� تحفة المحتاج اإلى اأدلة المنهاج: عمر بن علي بن اأحمد الواديا�ضي االأندل�ضي 

)ت804ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار حراء �� مكة المكرمة، 1406ه�، تحقيق: عبد 

اهلل بن �ضعاف اللحياني.

))� تدري��ب الراوي: عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�ض��يوطي )ت911ه�( ن�ض��ر مكتبة 

الريا�ص الحديثة �� الريا�ص، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

))� التدوي��ن في اأخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، ن�ض��ر دار 

الكتب العلمية �� بيروت، 1987م، تحقيق: عزيز اهلل العطاردي.

))� تذكرة الحفاظ: اأبو عبداهلل محمد بن اأحمد الذهبي )ت748ه�(، طبعة 1374ه�، 
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ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى.

)) � تذك��رة الخوا�س: يو�ض��ف الفرغلي ب��ن عبداهلل البغدادي �ض��بط الحافظ اأبي 

الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنفي )ت654ه�( من�ض��ورات المطبعة الحيدرية، 

النجف االأ�ضرف �� العراق/ 1383ه� – 1964م. قدم له ال�ضيد محمد �ضادق بحر 

العلوم.

1)� الترغيب والترهيب: اأبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت656ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، 1417ه�، تحقيق: اإبراهيم �ضم�ص 

الدين.

))� التطري��ف في الت�س��حيف: اأبو الف�ض��ل عب��د الرحمن بن اأب��ي بكر بن محمد 

ال�ض��يوطي )ت911ه���( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار الفائز �� عم��ان، تحقيق: د.علي 

ح�ضين البواب. 

))� تطهي��ر الجنان والل�س��ان عن الخطور والتفوه بثلب �س��يدنا معاوية بن اأبي 

�س��فيان: اأحمد بن حجر الهيثمي المكي )ت974ه�( المطبوع بهام�ص ال�ضواعق 

المحرق��ة ال��ذي قدم له ال�ض��يد الجزائري، اأخذت من ن�ض��خة قديم��ة في المطبعة 

الميمنية �� م�ضر 1312ه�.

))� التعج��ب: محمد بن عل��ي الكراجكي )ت449ه�( طبع 1410ه�، ن�ض��ر مكتبة 

الم�ضطفوي �� قم. 

))� التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع ال�س��حيح: اأبو الوليد 

الباجي �ض��ليمان بن خلف بن �ض��عد )ت 474ه�(، الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار اللواء 

للن�ضر والتوزيع �� الريا�ص، 1406ه�/ 1986م، تحقيق: د.اأبو لبابة ح�ضين.

))� تعظيم قدر ال�ساة: اأبو عبد اهلل محمد بن ن�ضر بن الحجاج المروزي )ت294ه�( 

الطبع��ة االأولى، ن�ض��ر مكتبة الدار ���� المدينة المنورة، 1406ه���، تحقيق: د. عبد 

الرحمن عبد الجبار الفريوائي.

))� تغلي��ق التعلي��ق: اأحمد بن علي ب��ن محمد بن حجر الع�ض��قالني )ت852ه�( 
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الطبعة االأولى، ن�ض��ر المكتب االإ�ضالمي � بيروت، دار عمار � عمان، تحقيق: �ضعيد 

عبد الرحمن مو�ضى القزقي.

))� تف�سير القراآن العظيم: اأبو الفداء اإ�ضماعيل بن عمر بن كثير )ت774ه�(، طبعة 

1401ه�، ن�ضر دار الفكر �� بيروت.

))� تف�سير الطبري )جامع البيان عن تاأويل اآي القران(: اأبو جعفر محمد بن جرير 

الطبري )ت310ه�(، طبعة 1405ه�، ن�ضر دار الفكر �� بيروت.

))� تف�س��ير القرطب��ي )الجامع لأح��كام الق��راآن(: اأبو عبداهلل محم��د بن اأحمد 

القرطبي )ت671ه�(، الطبعة الثانية 1372ه�، ن�ضر دار ال�ضعب �� القاهرة، بتحقيق: 

اأحمد عبدالعليم البردوني.

1)� تقري��ب التهذيب: اأبو الف�ض��ل اأحمد بن علي بن حجر الع�ض��قالني ال�ض��افعي 

)ت852ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار الر�ضيد � �ضوريا، 1406ه�/ 1986م، تحقيق: 

محمد عوامة. 

 )) � تقوية الإيمان: محمد بن عقيل بن عبد اهلل بن يحيى العلوي الح�ض��يني طبعة 

1414ه�، ن�ضر دار البيان العربي، الروي�ص � بيروت.

))� التقيي��د لمعرف��ة رواة الأ�س��انيد: اأب��و بكر محمد ب��ن عبد الغن��ي البغدادي 

)ت629ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت، تحقيق: كمال يو�ضف 

الحوت. 

))� التمهيد والبيان في مقتل ال�سهيد عثمان المعروف بمقتل ال�سهيد عثمان: 

محمد بن يحيى بن اأبي بكر المالقي االأندل�ض��ي )ت741ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر 

دار الثقافة � الدوحة � قطر، 1405، تحقيق: د.محمود يو�ضف زايد. 

))� التمهي��د لم��ا في الموط��اأ من المعان��ي والأ�س��انيد: ابن عبد الب��ر النمري 

)ت463ه�(، طبعة 1387ه�، ن�ضر وزارة عموم االأوقاف وال�ضوؤون الدينية �� المغرب، 

تحقيق م�ضطفى بن اأحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 

))� تهذيب الأحكام: ال�ض��يخ الطو�ض��ي )ت460ه�( الطبعة الرابعة، خور�ضيد، ن�ضر 
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دار الكتب االإ�ض��المية، تحقيق: ال�ضيد ح�ضن الخر�ض��ان، ت�ضحيح: ال�ضيخ محمد 

االآخوندي. 

))� تهذيب الأ�سماء: اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن �ضرف بن مري بن ح�ضن بن 

ح�ضين بن حزام، الطبعة االأولى، ن�ضر دار الفكر �� بيروت، 1996. 

))� تهذيب التهذيب: ابن حجر الع�ض��قالني )ت852ه�(، الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار 

الفكر � بيروت.

))� تهذيب الكمال: اأبو الحجاج المزي )ت742ه�(، الطبعة االأولى 1400ه�، ن�ضر 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة � بيروت، تحقيق: ب�ضار عواد معروف. 

))� التوحيد: ال�ضيخ ال�ض��دوق )ت381ه�( طبعة 1387ه� ن�ضر جماعة المدر�ضين، 

قم، تحقيق: ال�ضيد ها�ضم الح�ضيني الطهراني.

1)� الثاق��ب ف��ي المناق��ب: ابن حمزة الطو�ض��ي )ت560ه�( طبع 1412ه�، ن�ض��ر 

موؤ�ض�ضة ان�ضاريان � قم المقد�ضة، تحقيق: االأ�ضتاذ نبيل ر�ضا علوان.

))� الثقات: اأبو حاتم محمد بن حبان التميمي الب�ضتي )ت354ه�(، الطبعة االأولى 

1395ه�، ن�ضر دار الفكر، تحقيق: ال�ضيد �ضرف الدين اأحمد. 

))� الجامع ال�س��غير: ال�ض��يوطي )ت911ه�( ن�ض��ر دار طائر العلم �� جدة، تحقيق: 

محمد بن عبدالروؤوف المناوي.

))� الجام��ع لأخاق ال��راوي واآداب ال�س��امع: اأبو بكر اأحمد ب��ن علي الخطيب 

البغدادي )ت463ه�(، طبعة 1403ه�، ن�ض��ر مكتب��ة المعارف �� الريا�ص، تحقيق: 

د.محمود الطحان.

))� الجام��ع: معمر بن را�ض��د االأزدي )ت151ه�(، الطبعة الثانية 1403ه�، المكتب 

االإ�ض��المي � بيروت، تحقيق: حبيب االأعظمي )من�ض��ور كملحق بكتاب الم�ضنف 

لل�ضنعاني(.

))� جام��ع العلوم والحك��م: اأبو الفرج عبد الرحمن بن اأحم��د بن رجب الحنبلي 

)ت750ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار المعرفة � بيروت. 
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))� الج��رح والتعدي��ل: اأبو محمد عبد الرحم��ن بن اأبي حاتم محم��د بن اإدري�ص 

الرازي التميمي )ت327ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار اإحياء التراث العربي � بيروت، 

1271ه�/ 1952م. 

))� جاء الأفهام في ف�س��ل ال�ساة على محمد خير الأنام: اأبو عبد اهلل محمد 

ب��ن اأبي بكر اأيوب الزرعي )ت751ه�( الطبعة الثانية، ن�ض��ر دار العروبة �� الكويت، 

1407ه�/1987م، تحقيق: �ضعيب االأرناوؤوط، عبد القادر االأرناوؤوط.

))� جمهرة خطب العرب: اأحمد زكي �ضفوت ن�ضر المكتبة العلمية � بيروت.

))� الجواهر ال�س��نية في الأحاديث القد�س��ية: الح��ر العاملي )ت1104ه�( طبع 

ون�ضر مكتبة المفيد � قم.

11)� جواهر العقدين في ف�سل ال�سرفين �سرف العلم الجلي والن�سب العلي: 

علي بن عبد اهلل الح�ضني ال�ضمهودي )ت911ه�( طبعة 1405ه�/1984م، مطبعة 

العاني � بغداد، تحقيق: مو�ضى بناي العليلي.

 :Q 1)� جواه��ر المطالب في مناقب الإمام الجليل عل��ي بن اأبي طالب(

محمد بن اأحمد الدم�ضقي الباعوني ال�ضافعي )ت871ه�( طبع دان�ص 1415ه�، ن�ضر 

مجمع اإحياء الثقافة االإ�ضالمية �� قم المقد�ضة، تحقيق: ال�ضيخ باقر المحمودي.

)1)� حا�سية ابن القيم على �سنن اأبي داود: لمحمد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبي 

عبداهلل )ت 751ه�(، الطبعة الثانية، ن�ض��ر 1415ه�/ 1995ه�، دار الكتب العلمية 

�� بيروت. 

)1)� حا�س��ية الطحط��اوي على مراق��ي الفاح: اأحمد بن محمد بن اإ�ض��ماعيل 

الطحطاوي الحنفي )ت1231ه�( الطبعة الثالثة، ن�ضر مكتبة البابي الحلبي �� م�ضر، 

1318ه�. 

)1)� حج��ة اهلل البالغ��ة: ال�ض��يخ اأحمد المعروف ب�ض��اه ولي اهلل اب��ن عبدالرحيم 

الدهلوي، ملتزم الطبع والن�ض��ر دار الكت��ب الحديثةبالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد، 

طبع:اال�ضتقالل الكبرى �� م�ضر، حققه وراجعه: ال�ضيد�ضابق.
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)1)� حلي��ة الأولياء وطبقات الأ�س��فياء: اأبو نعيم اأحمد بن عبداهلل االأ�ض��بهاني 

)ت430ه�(، الطبعة الرابعة 1405 ه�، ن�ضر دار الكتاب العربي �� بيروت.

)1)� خاتمة م�س��تدرك و�سائل ال�س��يعة: المحقق النوري الطبر�ضي )ت1320ه�( 

طبع �ض��تارة � قم 1415ه�، ن�ض��ر وتحقيق: موؤ�ض�ضة اآل البيت R الإحياء التراث 

� قم.

)1)� الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي )ت573ه�( ن�ض��ر وتحقيق موؤ�ض�ضة 

االإمام المهدي Q �� قم المقد�ضة.

)1)� خ�س��ائ�س م�س��ند اأحم��د: اأبو مو�ض��ى محمد ب��ن عمر بن اأحم��د المديني 

)ت581ه�( ن�ضر مكتبة التوبة �� الريا�ص، 1410ه�.

)1)� الخ�س��ال: ال�ضيخ ال�ض��دوق )ت381ه�( ن�ض��ر جماعة المدر�ضين في الحوزة 

العلمية، تحقيق: علي اأكبر الغفاري. 

1))� الدراي��ة في تخري��ج اأحاديث الهداية: اأبو الف�ض��ل اأحمد بن علي بن حجر 

الع�ضقالني )ت852ه�( ن�ض��ر دار المعرفة �� بيروت، تحقيق: ال�ضيد عبد اهلل ها�ضم 

اليماني المدني.

)))� الدر المنثور في التف�س��ير بالماأثور: جالل الدين ال�ضيوطي )ت911ه�( ن�ضر 

دار الفكر � بيروت، 1993ه�. 

)))� دلئ��ل الإمام��ة: اأبو جعفر محمد بن جرير بن ر�ض��تم الطبري )توفي في اأوائل 

القرن الرابع الهجري( طبع ون�ض��ر موؤ�ض�ضة البعثة 1413ه�، تحقيق: ق�ضم الدرا�ضات 

االإ�ضالمية � موؤ�ض�ضة البعثة � قم. 

)))� دلئل ال�سدق : ال�ضيخ محمد ح�ضن المظفر، ن�ضر مكتبة ب�ضيرتي � قم � �ضارع 

ارم، 1395ه�.

)))� دعائ��م الإ�س��ام: نعمان بن محمد بن من�ض��ور بن اأحمد ب��ن حيون التميمي 

المغربي )ت363ه�( ن�ضر دار المعارف 1383ه�/1963م، تحقيق: اآ�ضف بن علي 

اأ�ضغر في�ضي.
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)))� ذخائ��ر العقبى في مناق��ب ذوي القربى: اأبو العبا�ص محب الدين اأحمد بن 

عب��د اهلل بن محمد ب��ن اأبي بكر بن محم��د الطبري )ت694ه�( ن�ض��ر دار الكتب 

الم�ضرية.

)))� الذري��ة الطاه��رة: اأبو ب�ض��ر محمد بن اأحمد بن حم��اد الدوالبي )ت310ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ضر الدار ال�ضلفية � الكويت، تحقيق: �ضعد المبارك الح�ضن. 

)))� ذك��ر من اختلف العلماء ونق��اد الحديث فيه: عمر بن اأحمد بن عثمان بن 

اأحمد )ت385ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر اأ�ضواء ال�ضلف � الريا�ص، تحقيق: حماد بن 

محمد االأن�ضاري. 

)))� ذكر من ا�سمه �سعبة: اأبو نعيم اأحمد بن اإ�ضحاق بن مو�ضى بن مهران االأ�ضبهاني 

)ت430ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر مكتبة الغرباء االأثرية �� المدينة المنورة، 1997م، 

طارق محمد �ضلكوع العمودي. 

)))� ذي��ل تذك��رة الحف��اظ: اأبو المحا�ض��ن محمد بن علي بن الح�ض��ن بن حمزة 

الح�ضيني الدم�ضقي )ت748ه�( ن�ضر دار اإحياء التراث العربي.

1))� رجال م�سلم: اأبو بكر اأحمد بن علي بن منجويه االأ�ضبهاني )ت428ه�( الطبعة 

االأولى، ن�ضر دار المعرفة �� بيروت، 1407ه�، تحقيق: عبداهلل الليثي.

)))� رج��ال النجا�س��ي: اأب��و العبا�ص اأحمد بن علي النجا�ض��ي االأ�ض��دي الكوفي 

)ت450ه�( طبع ون�ض��ر موؤ�ض�ض��ة الن�ضر االإ�ض��المي التابعة لجماعة المدر�ضين بقم 

الم�ضرفة، 1416ه�، تحقيق: ال�ضيد مو�ضى ال�ضبيري الزنجاني.

)))� ر�س��الة في الجرح والتعديل: اأبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 

)ت656ه���( الطبعة االأولى، ن�ض��ر مكتبة دار االأق�ض��ى �� الكوي��ت، تحقيق: عبد 

الرحمن عبد الجبار الفريوائي.

)))� ال��رواة الثق��ات المتكلم فيهم بما ل يوجب رده��م: اأبو عبد اهلل محمد بن 

اأحم��د بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت748ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار الب�ض��ائر 

االإ�ضالمية � بيروت، 1992م، تحقيق: محمد اإبراهيم المو�ضلي.
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)))� روح المعاني في تف�سير القراآن العظيم وال�سبع المثاني: اأبو الف�ضل �ضهاب 

الدين محمود االألو�ضي )ت1270ه�(، ن�ضر دار اإحياء التراث العربي �� بيروت. 

)))� رو�س��ة الواعظين: محمد بن الفتال الني�ض��ابوري )ت508ه�( ن�ضر من�ضورات 

الر�ضي قم �� اإيران، تحقيق: ال�ضيد محمد مهدي ال�ضيد ح�ضن الخر�ضان.

)))� الريا���س الن�س��رة ف��ي مناق��ب الع�س��رة: اأب��و جعف��ر اأحم��د ب��ن عب��داهلل 

الطبري)ت694ه�(، الطبعة االأولى 1996م، ن�ض��ر دار الغرب االإ�ضالمي �� بيروت، 

تحقيق: عي�ضى عبداهلل محمد مانع الحميري.

)))� زاد الم�س��ير في علم التف�سير:ابن الجوزي )ت597ه�(، المكتب االإ�ضالمي 

للطباعة والن�ضر.

)))� زاد المع��اد ف��ي ه��دي خير العب��اد: اأبو عب��د اهلل محمد بن اأب��ي بكر اأيوب 

الزرعي )ت751ه�( الطبعة الرابعة ع�ض��ر، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة الر�ض��الة �� بيروت، مكتبة 

المنار االإ�ض��المية � الكويت، ن�ض��ر 1407ه�/1986م، تحقيق: �ضعيب االأرناوؤوط، 

عبد القادر االأرناوؤوط. 

)))� الزه��د: اأحم��د بن محم��د بن حنبل ال�ض��يباني )ت241ه�( ن�ض��ر دار الكتب 

العلمية � بيروت، 1398ه�.

1))� �س��بل ال�س��ام: محمد بن اإ�ض��ماعيل ال�ض��نعاني االأمير )ت852ه���( الطبعة 

الرابعة، ن�ض��ر دار اإحياء التراث العربي � بي��روت، 1379ه�، تحقيق: محمد بن عبد 

العزيز الخولي.

)))� �س��بل الهدى والر�س��اد في �س��يرة خير العباد: محمد بن يو�ضف ال�ضالحي 

ال�ض��امي )ت942ه�( طبع 1414ه�، ن�ض��ر دار الكتب العلمية ���� بيروت، تحقيق: 

ال�ضيخ عادل اأحمد عبدالموجود.

)))� ال�س��نة لعبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل ال�ض��يباني 

)ت290ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار ابن القيم �� الدمام، 1406ه�، تحقيق: د.محمد 

�ضعيد �ضالم القحطاني.
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)))� ال�س��نة : اأبو بكر اأحمد بن عمرو بن اأبي عا�ض��م ال�ضحاك ) ت287ه�(، الطبعة 

االأولى 1400ه�، ن�ض��ر المكتب االإ�ض��المي �� بيروت، تحقيق: محمد نا�ضر الدين 

االألباني.

)))� ال�سنة للخال: اأبو بكر اأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل )ت311ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ضر دار الراية � الريا�ص، 1410ه�، تحقيق: د.عطية الزهراني. 

)))� �س��نن اأبي داود:اأبو داود �ضليمان بن االأ�ضعث ال�ضج�ضتاني ) ت275ه�(، ن�ضر 

دار الفكر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد.

)))� �س��نن ابن ماجة: اأب��و عبداهلل محمد بن يزيد القزويني )ت275ه�(، ن�ض��ر دار 

الفكر �� بيروت، تحقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي. 

)))� �س��نن الترمذي )الجامع ال�س��حيح(: اأبو عي�ض��ى محمد بن عي�ضى الترمذي 

)ت279ه�(، ن�ض��ر دار اإحياء التراث العربي �� بيروت، تحقيق: اأحمد محمد �ضاكر 

واآخرون. 

)))� �س��نن الدارقطني: اأبو الح�ضن علي بن عمر الدارقطني البغدادي )ت385ه�( 

ن�ضر دار المعرفة �� بيروت، 1386ه�/1966م، تحقيق: ال�ضيد عبد اهلل ها�ضم يماني 

المدني. 

)))� �س��نن الدارمي: اأب��و محمد عبداهلل ب��ن عبدالرحمن الدارم��ي )ت255ه�(، 

الطبع��ة االأولى 1407ه�، ن�ض��ر دار الكتاب العربي �� بي��روت، تحقيق: فواز اأحمد 

زمرلي وخالد ال�ضبع المعلمي.

1))� ال�س��نن الكب��رى: اأبو بك��ر اأحمد بن الح�ض��ين البيهق��ي )ت458ه�(، طبعة 

1414ه�، ن�ضر مكتبة دار الباز �� مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

)))� ال�س��نن الكب��رى: اأبو عبدالرحمن اأحمد بن �ض��عيب الن�ض��ائي )ت303ه�(، 

الطبعة االأولى 1411ه�، ن�ض��ر دار الكتب العلمية �� بي��روت، تحقيق: د.عبدالغفار 

�ضليمان البنداري، �ضيدك�ضروي ح�ضن. 

)))� ال�س��نن الواردة في الفتن وغوائلها وال�س��اعة واأ�س��راطها: اأبو عمرو عثمان 
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ابن �ض��عيد المقريء الداني )ت444ه�(، الطبعة االأولى 1416ه�، ن�ضر العا�ضمة �� 

الريا�ص، تحقيق: �ضياء اهلل بن محمد اإدري�ص المباركفوري. 

)))� �سوؤالت البرذعي: اأبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم بن يزيد الرازي )ت264ه�( 

الطبعة الثانية، ن�ضر دار الوفاء �� المن�ضورة، تحقيق: د.�ضعدي الها�ضمي.

)))� �سوؤالت البرقاني: اأبو الح�ضن علي بن عمر الدارقطني البغدادي )ت385ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ض��ر كتب خانة جميلي �� باك�ضتان، تحقيق: د. عبد الرحيم محمد 

اأحمد الق�ضقري. 

)))� �س��ير اأعام النباء: اأبو عبداهلل محمد بن اأحمد الذهبي )ت748ه�(، الطبعة 

التا�ضعة 1413ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ضالة �� بيروت، تحقيق: �ضعيب االأرناوؤوط ومحمد 

نعيم العرق�ضو�ضي.

)))� �س��يرة ابن اإ�سحاق الم�س��ماة بكتاب المبتداأ والمبعث: محمد بن اإ�ضحاق 

 بن ي�ض��ار )ت151ه�(، ن�ضر معهد الدرا�ض��ات واالأبحاث للتعريب، تحقيق: محمد 

حميد اهلل. 

)))� ال�س��يرة الحلبية )اإن�سان العيون في �سيرة الأمين الماأمون(: علي بن برهان 

الدين الحلبي )ت1044ه�( ن�ضر دار المعرفة �� بيروت، 1400ه�.

)))� ال�س��يرة النبوية: عبدالملك بن ه�ض��ام الحميري )ت213ه�(، الطبعة االأولى 

1411ه�، ن�ضر دار الجيل � بيروت، تحقيق: طه عبدالروؤوف �ضعد. 

)))� �سذرات الذهب في اأخبار من ذهب: عبد الحي بن اأحمد العكري الدم�ضقي 

)ت1089ه�( ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت.

1))� �سرح اأ�سول اعتقاد اأهل ال�سنة والجماعة: اأبو القا�ضم هبة اهلل بن الح�ضن بن 

من�ضور الاللكائي )ت418ه�( ن�ضر دار طيبة �� الريا�ص، 1402ه�، تحقيق: د.اأحمد 

�ضعد حمدان.

)))� �س��رح الزرقاني على موطاأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يو�ض��ف 

الزرقاني )ت1122ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت. 
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 ))) � �س��رح المقا�سد: م�ضعود بن عمر بن عبد اهلل، ال�ضهير ب�ضعد الدين التفتازاني

)ت 793 ه�( ، تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة، الطبعة االأولى 1409ه� 

/1989م ، من�ضورات ال�ضريف الر�ضي.

))) � �سرح المواقف: ال�ضيد علي بن محمد بن علي الح�ضيني الحنفي اال�ضترابادي، 

المعروف بال�ضريف الجرجاني)ت 816 ه�( � دار الطباعة العامرة � 1257ه�.

)))� �س��رح نه��ج الباغة: ابن اأب��ي الحديد )ت665ه�(، ن�ض��ر دار اإحياء الكتاب 

العربي، تحقيق: محمد اأبي الف�ضل اإبراهيم.

)))� �س��عب الإيم��ان: اأبو بك��ر اأحمد بن الح�ض��ين البيهقي )ت458ه���( الطبعة 

االأول��ى، ن�ض��ر دار الكتب العلمي��ة �� بي��روت، 1410ه�، تحقيق: محمد ال�ض��عيد 

ب�ضيوني زغلول. 

)))� �سواهد التنزيل لقواعد التف�سيل في الآيات النازلة في اأهل البيت: عبيد 

اهلل بن اأحمد الحاكم الح�ضكاني من اأعالم القرن الخام�ص الهجري، طبع 1411ه�، 

ن�ضر مجمع اإحياء الثقافة االإ�ضالمية، تحقيق: ال�ضيخ محمد باقر محمودي.

)))� �س��بح الأع�سى في �سناعة الإن�ساء: اأحمد بن علي القلق�ضندي )ت821ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ضر دار الفكر �� دم�ضق، 1987م، تحقيق: د.يو�ضف علي طويل.

)))� �س��حيح اب��ن حبان بترتيب اب��ن بلبان: اأبو حاتم محمد ب��ن حبان التميمي 

)ت354ه���(، الطبعة الثانية ن�ض��ر موؤ�ض�ض��ة الر�ض��الة ���� بيروت، تحقيق: �ض��عيب 

االأرناوؤوط. 

)))� �سحيح ابن خزيمة: اأبو بكر محمد بن اإ�ضحاق بن خزيمة ال�ضلمي الني�ضابوري 

)ت311ه�( ن�ضر المكتب االإ�ضالمي � بيروت، 1390ه�/ 1970م.

 تحقيق: د. محمدم�ضطفى االأعظمي.

1))� �س��حيح البخ��اري: اأبو عبداهلل محمد بن اإ�ض��ماعيل البخ��اري )ت256ه�(، 

الطبعة الثالثة 1407ه�، ن�ض��ر دار ابن كثير اليمامة � بيروت، تحقيق: م�ضطفى ديب 

البغا.
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)))� �س��حيح م�سلم: اأبو الح�ضين م�ضلم بن الحجاج الني�ضابوري )ت261ه�(، ن�ضر 

دار اإحياء التراث � بيروت، تحقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي.

 .Q 1))� ال�سحيفة ال�سجادية: االإمام زين العابدين

)))� �سفوة ال�سفوة: اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت597ه�( الطبعة 

الثانية، ن�ض��ر دار المعرف��ة � بيروت، 1399ه�/1979م، تحقي��ق: محمود فاخوري، 

د.محمد روا�ص قلعه جي. 

)))� ال�س��واعق المحرق��ة على اأهل الرف�س وال�س��ال والزندق��ة: اأبو العبا�ص 

اأحمد بن محمد بن محمد بن علي، ابن حجر الهيثمي )ت973ه�(، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة 

الر�ضالة � بيروت، 1997م، تحقيق: عبد الرحمن بن عبداهلل التركي، وكامل محمد 

الخراط. 

)))� ال�سعفاء: اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل بن اأحمد االأ�ضبهاني )ت430ه�( الطبعة 

االأول��ى، ن�ض��ر دار الثقافة �� ال��دار البي�ض��اء، 1405ه�/1984م، تحقي��ق: فاروق 

حمادة. 

)))� ال�س��عفاء: اأب��و جعف��ر محمد بن عم��رو العقيلي )ت322ه���(، الطبعة االأولى 

1404ه�، ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، تحقيق: د.عبدالمعطي اأمين قلعجي. 

)))� ال�سعفاء والمتروكين: اأبو الفرج عبدالرحمن بن محمد الجوزي )ت579ه�(، 

الطبع��ة االأول��ى 1406ه�، ن�ض��ر دار الكت��ب العلمي��ة � بيروت، تحقي��ق: عبداهلل 

القا�ضي. 

)))� طبقات ال�سافعية الكبرى: ابن ال�ضبكي )ت 771ه�(، الطبعة االأولى، المطبعة 

الح�ضينية الم�ضرية ال�ضهيرة. 

)))� الطبقات الكبرى: محمد بن �ض��عد الب�ض��ري )ت230ه�(، ن�ض��ر دار �ضادر �� 

بيروت.

)))� طبقات المدل�س��ين: اأبو الف�ضل اأحمد بن علي بن حجر الع�ضقالني ال�ضافعي 

)ت852ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر مكتبة المنار �� عمان، 1403ه�/1983م، تحقيق: 
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د.عا�ضم بن عبداهلل القريوتي. 

)))� الطرائف: ابن طاوو�ص الح�ضني )ت664ه�( طبع الخيام �� قم 1371ه�.

1))� طرح التثريب في �س��رح التقريب: اأبو الف�ض��ل زين الدي��ن عبدالرحيم بن 

الح�ضين بن عبدالرحمن العراقي )ت806ه�(، طبع جمعية الن�ضر والتاأليف االأزهرية 

� م�ضر، 1353ه�. 

)))� العتب الجميل على اأهل الجرح والتعديل: محمد بن عقيل )ت1350ه�( 

ن�ضر هيئة البحوث االإ�ضالمية � اندوني�ضيا 1391ه�.

)))� العدد القوية: العالمة الحلي )ت726ه�( الطبعة االأولى 1408ه�، مطبعة �ضيد 

ال�ضهداء، ن�ضر مكتبة اآية اهلل المرع�ضي النجفي، تحقيق: ال�ضيد مهدي رجائي.

 ))) � العظمة: عبداهلل بن محمد بن جعفر بن حيان االأ�ضبهاني )ت369ه�(، الطبعة 

االأولى 1408ه�، ن�ض��ر دار العا�ضمة � الريا�ص. تحقيق: ر�ضاء اهلل بن محمد اإدري�ص 

المباركفوري.

)))� العق��د الفري��د: اأبو عمر اأحمد بن محمد بن عبد ربه االأندل�ض��ي )ت328ه�(، 

ن�ض��ر دار الكتاب العربي �� بيروت، �ضرحه و�ضبط ورتب فهار�ضه: اإبراهيم االأبياري، 

قدم له: د.عمر عبد ال�ضالم تدمري.

)))� علل الدارقطني: اأبو الح�ض��ن علي بن عمر الدارقطني البغدادي )ت385ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار طيب��ة � الريا�ص، 1405ه���/1985م، تحقيق: د.محفوظ 

الرحمن زين اهلل ال�ضلفي. 

)))� علل ال�سرائع: ال�ضيخ ال�ضدوق )ت381ه�( المطبعة الحيدرية �� النجف، ن�ضر 

المكتبة الحيدرية 1386ه�/1966م. 

)))� العلل المتناهية: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي )ت597ه�( الطبعة االأولى، 

ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، تحقيق: خليل المي�ص.

)))� العلل ومعرفة الرجال: اأحمد بن حنبل )ت241ه�(، الطبعة االأولى 1408ه�، 

تحقيق: و�ضي اهلل بن محمد عبا�ص.
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)))� العمدة: ابن بطريق االأ�ض��دي الحلي )توفي ف��ي 600ه� تقريباً( طبع وتحقيق: 

جامعة المدر�ض��ين � قم، 1407ه�، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة الن�ضر االإ�ض��المي التابعة لجماعة 

المدر�ضين � قم. 

1))� عون المعبود: لمحمد �ض��م�ص الحق العظيم اآبادي اأبي الطيب، الطبعة الثانية، 

ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، 1415ه�. 

)))� عي��ون الأخب��ار: ابن قتيب��ة، طبع وزارة الثقافة واالإر�ض��اد القومي، الموؤ�ض�ض��ة 

الم�ضرية العامة للتاأليف.

)))� عيون اأخبار الر�س��ا: ال�ضيخ ال�ضدوق )ت381ه�(، طبعة 1970م، من�ضورات 

المطبعة الحيدرية �� النجف االأ�ضرف.

)))� عي��ون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الوا�ض��طي )توفي في القرن 

ال�ض��اد�ص الهج��ري( طبعة 1376ه��� ، طبع ون�ض��ر دار الحديث، تحقيق: ح�ض��ين 

الح�ضني البيرجندي. 

)))� عيون المعجزات: ال�ض��يخ ح�ضين بن عبد الوهاب )توفي في القرن الخام�ص 

الهج��ري( طبع المطبعة الحيدرية �� النجف، 1369ه�، ن�ض��ر محمد كاظم ال�ض��يخ 

�ضادق الكتبي.

)))� الغدير في الكتاب وال�س��نة والأدب: ال�ض��يخ عبد الح�ضين االأميني، الطبعة 

الرابعة 1397ه�/1977م، ن�ضر الحاج ح�ضن اإيراني.

)))� غريب الحديث: اأبو عبيد القا�ض��م بن �ضالم الهروي )ت224ه�( طبع مجل�ص 

دائ��رة المعارف العثماني��ة �� الهند، ن�ض��ر دار الكتاب العربي ���� بيروت،1396ه�، 

تحقيق: محمد عبد المعيد خان.

)))� غري��ب الحدي��ث: عبد اهلل بن م�ض��لم ب��ن قتيبة الدين��وري )ت276ه�( طبع 

1408ه�، ن�ضر دار الكتب العلمية، تحقيق: د. عبد اهلل الجبوري. 

)))� غوام�س الأ�س��ماء المبهمة: اأبو القا�ض��م خلف بن عبد الملك بن ب�ض��كوال 

)ت578ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر عالم الكتب �� بي��روت، 1407ه�، تحقيق: د.عز 
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الدين علي ال�ضيد، محمد كمال الدين عز الدين. 

)))� غنية النزوع اإلى علمي الأ�س��ول والفروع: اب��ن زهرة الحلبي )ت585ه�( 

طبع اعتماد �� قم، 1417ه�، ن�ض��ر موؤ�ض�ض��ة االإمام ال�ضادق Q، تحقيق: ال�ضيخ 

اإبراهيم البهادري باإ�ضراف ال�ضيخ ال�ضبحاني. 

1))� الغيبة: محمد بن الح�ض��ن الطو�ض��ي )ت460ه�( طبع بهمن، 1411ه�، ن�ض��ر 

موؤ�ض�ض��ة المعارف االإ�ضالمية �� قم المقد�ض��ة، تحقيق: عباد اهلل الطهراني وال�ضيخ 

علي اأحمد نا�ضح.

)))� الغيبة: محمد بن اإبراهيم النعماني )ت380ه�( طبع ون�ض��ر مكتبة ال�ض��دوق �� 

طهران، تحقيق: علي اأكبر الغفاري.

)))� الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخ�ض��ري )ت538ه�( الطبعة 

الثانية، ن�ض��ر دار المعرفة �� لبنان، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد اأبو الف�ضل 

اإبراهيم. 

)))� فتح الباري في �س��رح �سحيح البخاري: ابن حجر الع�ضقالني )ت852ه�(، 

طبعة 1379ه�، ن�ض��ر دار المعرفة �� بي��روت، تحقيق: محمد فوؤاد عبدالباقي، محب 

الدين الخطيب. 

)))� فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التف�س��ير: محمد بن 

علي ال�ضوكاني )ت1250ه�(، دار اإحياء التراث العربي � بيروت. 

 )))� فتح الملك العلي ب�س��حة حديث ب��اب مدينة العلم علي)ع(: اأحمد بن 

محمد بن ال�ض��ديق الح�ضني المغربي )ت1380ه�(، ن�ض��ر مكتبة اأمير الموؤمنين ، 

اأ�ضفهان. تحقيق: محمد هادي االأميني.

)))� الفتن: نعيم بن حماد المروزي)ت288ه�(، الطبعة االأولى 1412ه�، ن�ضر مكتبة 

التوحيد � القاهرة، تحقيق: �ضمير اأمين الزهيري.

)))� الفتنة ووقعة الجمل: �ض��يف بن عمر ال�ض��بي االأ�ض��دي )ت200ه�( الطبعة 

االأولى ن�ضر دار النفائ�ص � بيروت، تحقيق: اأحمد راتب عرمو�ص.
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)))� الفت��وح: اأب��و محم��د اأحم��د ب��ن اأعث��م الكوف��ي )ت314ه���/926م( طبع 

1406ه�/1986م، تقديم وتعليق: نعيم زرزور.

)))� الفخري في الآداب ال�س��لطانية: محمد بن عل��ي بن طباطبا، المعروف بابن 

الطقطقي)ت709 ه�( � تحقيق: ممدوح ح�ض��ن محمد � ن�ضر مكتبة الثقافة الدينية 

� 1999م.

11)� فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: علي بن مو�ضى بن طاوو�ص الح�ضيني 

)ت664ه�( طبع ون�ضر دار الذخائر للمطبوعات.

)1)� الفردو�س بماأثور الخطاب: اأبو �ضجاع �ضيرويه بن �ضهردار بن �ضيرويه الديلمي 

الهمذان��ي )ت509ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار الكتب العلمية � بيروت، 1986م، 

تحقيق: ال�ضعيدبن ب�ضيوني زغلول. 

)1)� الف��رق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: اأبو من�ض��ور عبد القاهر بن طاهر بن 

محم��د البغدادي )ت429ه���( الطبعة الثانية 1977م، ن�ض��ر دار االآفاق الجديدة � 

بيروت.

)1)� الف�سل في الملل والأهواء والنحل: اأبو محمد علي بن اأحمد بن �ضعيد بن 

حزم الظاهري )ت548ه�( ن�ضر مكتبة الخانجي � القاهرة.

)1)� الف�سل للو�سل المدرج: اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت البغدادي )ت463ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ضر دار الهجرة � الريا�ص، 1418ه�، تحقيق: محمد مطر الزهراني. 

)1)� الف�سول المختارة: ال�ضيخ المفيد )ت413ه�( طبع ون�ضر دار المفيد � بيروت، 

لبنان، 1414ه�/ 1993م، تحقيق: ال�ضيد مير علي �ضريفي.

)1)� ف�س��ائل ال�س��حابة: عبداهلل بن اأحمد بن حنبل، الطبعة االأولى 1403ه�، ن�ضر 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة �� بيروت، تحقيق: د. و�ضي اهلل محمد عبا�ص.

)1)� ف�سائل ال�سحابة: اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �ضعيب الن�ضائي، الطبعة االأولى، 

ن�ضر دار الكتب العلمية �� بيروت، 1405ه�. 

)1)� الف�سائل: �ضاذان بن جبرئيل القمي )ت660ه� تقريباً( طبع المطبعة الحيدرية 
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� النجف االأ�ضرف، ن�ضر المكتبة الحيدرية � النجف االأ�ضرف، 1381ه�/1962م.

)1)� الفهر�ست: اأبو الفرج محمد بن اإ�ضحاق النديم )ت385ه�( ن�ضر دار المعرفة � 

بيروت، 1398ه�/1978م. 

1))� الفهر�ست: اأبو جعفر محمد بن الح�ضن الطو�ضي )ت460ه�( طبع موؤ�ض�ضة الن�ضر 

االإ�ضالمي 1417ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة ن�ضر الفقاهة، تحقيق: ال�ضيخ جواد القيومي.

)))� الفوائد )مجل�س من فوائد الليث بن �سعد(: الليث بن �ضعد المعري، الطبعة 

االأولى 1407ه�، ن�ض��ر دار عالم الكتب للن�ض��ر والتوزيع � الريا�ص، تحقيق: محمد 

ابن رزوق الطرهواني. 

)))� في�س القدير �سرح الجامع ال�سغير: محمد عبدالروؤوف المناوي )ت1331ه�(، 

الطبعة االأولى، المكتبة التجارية الكبرى � م�ضر، 1356ه�.

)))� قرب الإ�سناد: اأبو العبا�ص عبد اهلل الحميري البغدادي )ت300ه�( طبع مهر � 

قم، 1413ه�، ن�ضر وتحقيق: موؤ�ض�ضة اآل البيت الإحياء التراث � قم. 

)))� الكا�س��ف: اأب��و عبد اهلل الذهبي )ت748ه���( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار القبلة 

للثقافة االإ�ضالمية، موؤ�ض�ضة علو � جدة، 1413ه�/1992م، تحقيق: محمد عوامة. 

)))� الكافي: ال�ض��يخ الكليني )ت329ه�( طبع حيدري،1388ه�،ن�ض��ر دار الكتب 

االإ�ضالمية � اآخوندي، تحقيق: علي اأكبر غفاري.

)))� كامل الزيارات: ال�ض��يخ جعفر بن محمد ب��ن قولويه القمي )ت368ه�( طبع 

موؤ�ض�ضة الن�ضر االإ�ضالمي، 1417ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة ن�ضر الفقاهة، تحقيق: ال�ضيخ جواد 

قيومي.

)))� الكامل في التاريخ: محمد بن محمد بن عبد الواحد ال�ض��يباني )ت630ه�( 

الطبع��ة الثانية، ن�ض��ر دار الكتب العلمية � بيروت، 1415ه���/1995م، تحقيق: اأبو 

الفداء عبد اهلل القا�ضي.

)))� الكامل في �سعفاء الرجال: عبد اهلل بن عدي الجرجاني )ت365ه�(، الطبعة 

الثالثة 1409ه�، ن�ضر دار الفكر � بيروت، تحقيق: يحيى مختار غزاوي.
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)))� الكامل في اللغة: اأبو العبا�ص المبرد، مطبعة م�ض��طفى البابي الحلبي واأوالده 

بم�ض��ر، الطبعة:االأولى 1356ه� �� 1937م، تحقيق: اأحمد محمد �ض��اكر القا�ضي 

ال�ضرعي.

1))� كتاب �س��ليم بن قي�س الهالي: اأبو �ض��ادق �ضليم بن قي�ص الهاللي العامري 

الكوفي )توفي في القرن االأول(، تحقيق: ال�ض��يخ محمد باقر االأن�ض��اري الزنجاني 

الخوئيني.

)))� الكتاب المقد�س: المطبعة الكاثوليكية �� عاريا �� لبنان، 1988م، من�ض��ورات 

دار الم�ضرق.

)))� الك�س��ف الحثيث عن من رمي بو�سع الحديث: اإبراهيم بن محمد الحلبي 

)ت841ه���(، الطبعة االأولى 1407ه�، ن�ض��ر عالم الكتب، مكتبة النه�ض��ة العربية، 

تحقيق: �ضبحي ال�ضامرائي. 

)))� ك�س��ف الخف��اء ومزيل الإلبا�س عما ا�س��تهر من الأحاديث على األ�س��نة 

النا�س: اإ�ضماعيل بن محمد العجلوني الجراحي )ت1162ه�( الطبعة الرابعة، ن�ضر 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة �� بيروت، تحقيق: اأحمد القال�ص.

)))� ك�سف الظنون: م�ضطفى بن عبد اهلل الق�ضطنطيني الرومي الحنفي )ت1067ه�( 

ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت، 1413ه�/1992م.

)))� ك�س��ف الغم��ة ف��ي معرفة الأئم��ة: علي بن عي�ض��ى بن اأبي الفت��ح االأربلي 

)ت693ه�( طبع ون�ضر دار االأ�ضواء �� بيروت، 1405ه�/1985م. 

)))� كفاي��ة الأث��ر في الن���س على الأئمة الثني ع�س��ر: الخ��زاز القمي الرازي 

)ت400ه�( طبع الخيام �� قم �� 1401ه�، ن�ض��ر انت�ض��ارات بيدار، تحقيق: ال�ض��يد 

عبد اللطيف الح�ضيني الكوهكمري الخوئي. 

)))� الكفاي��ة في علم الرواية: اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 

)ت463ه�( ن�ضر المكتبة العلمية �� المدينة المنورة، تحقيق: اأبو عبد اهلل ال�ضورقي، 

اإبراهيم حمدي المدني.
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)))� كفاي��ة الطال��ب ف��ي مناق��ب عل��ي بن اأب��ي طال��ب Q: اأب��و عبد اهلل 

محم��د بن يو�ض��ف بن محمد الكنجي ال�ض��افعي )ُقتل في 658ه���( الطبعة الثانية 

1390ه�/1970م، ن�ض��ر المطبعة الحيدرية � النجف االأ�ض��رف، تحقيق وت�ض��حيح 

وتعليق: محمد هادي االأميني.

)))� كمال الدين وتمام النعمة: ال�ض��يخ ال�ضدوق )ت381ه�( طبع 1405ه�، ن�ضر 

موؤ�ض�ض��ة الن�ضر االإ�ض��المي التابعة لجماعة المدر�ض��ين، تحقيق وت�ضحيح وتعليق: 

علي اأكبر الغفاري.

1))� كن�ز العمال: المتقي الهندي )ت975ه�( مطبعة موؤ�ض�ض��ة الر�ض��الة �� بيروت، 

ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ضالة � بيروت، تحقيق: ال�ضيخ بكري حياني وال�ضيخ �ضفوة ال�ضقا.

)))� كن��ز الفوائ��د: العالمة ابو الفتح محمد بن عل��ي الكراكجي )ت449ه�( طبع 

1410ه�، ن�ضر مكتبة الم�ضطفوي �� قم.

)))� ل�سان العرب: ابن منظور )ت711ه�(، الطبعة االأولى، دار �ضادر �� بيروت.

)))� ل�س��ان الميزان: ابن حجر الع�ض��قالني، الطبعة الثالثة 1406ه�، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة 

االأعلمي للمطبوعات �� بيروت.

)))� ماآثر الإنافة في معالم الخافة: اأحمد بن عبد اهلل القلق�ض��ندي )ت821ه�( 

الطبعة الثانية، ن�ضر مطبعة حكومة الكويت �� الكويت، 1985، تحقيق: عبد ال�ضتار 

اأحمد فراج. 

 )))� مائة منقبة من مناقب اأمير الموؤمنين: محمد بن اأحمد بن الح�ضن بن �ضاذان 

القميM )بقي حياً اإلى 412ه�( طبع اأمير �� قم، 1407ه�، تحقيق ون�ضر: مدر�ضة 

االإمام المهدي Q � قم المقد�ضة.

)))� المجروحي��ن من المحدثين وال�س��عفاء والمتروكين: اأبو حاتم محمد بن 

حب��ان التميم��ي )ت354ه�(، الطبعة االأول��ى 1396ه�، ن�ض��ر دار الوعي �� حلب، 

تحقيق: محمود اإبراهيم زايد. 

)))� مجمع البيان في تف�سير القراآن: اأمين االإ�ضالم الف�ضل بن الح�ضن الطبر�ضي 
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)ت560ه�(، طبع 1415ه�، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة االأعلمي للمطبوعات �� بيروت، تحقيق: 

لجنة من العلماء والمحققين االأخ�ضائين.

)))� مجمع الزوائ��د ومنبع الفوائد: علي بن اأبي بكر الهيثمي )ت807ه�(، طبعة 

1407ه�، ن�ضر دار الريان للتراث � القاهرة، دار الكتاب العربي � بيروت. 

)))� المجم��وع في �س��رح المهذب: محيي الدين بن الن��ووي )ت676ه�( طبع 

ون�ضر: دار الفكر. 

1))� محا�س��بة النف�س: ال�ض��يخ الكفعمي )ت 905ه�( طبعة 1413ه�، نمونة �� قم، 

ن�ضر موؤ�ض�ضة قائم اآل محمد )عج( � قم، تحقيق: ال�ضيخ فار�ص الح�ضون. 

)))� المحدث الفا�سل بين الراوي والواعي: الح�ضن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 

)ت360ه�( الطبعة الثالثة، ن�ض��ر دار الفكر � بي��روت، 1404ه�، تحقيق: د. محمد 

عجاج الخطيب.

)))� المحلى: ابن حزم الظاهري )ت456ه�(، ن�ض��ر دار االآفاق الجديدة �� بيروت، 

تحقيق: لجنة اإحياء التراث العربي.

)))� مخت�سر ب�سائر الدرجات: الح�ضن بن �ضليمان الحلي )توفي في القرن التا�ضع 

الهجري( طبع 1370ه�/1950م، ن�ضر المطبعة الحيدرية �� النجف.

)))� المدخل اإلى ال�سنن الكبرى: اأبو بكر اأحمد بن الح�ضين البيهقي )ت458ه�(، 

طبعة 1404ه�، دار الخلفاء للكتاب االإ�ض��المي � الكويت، تحقيق:د. محمد �ضياء 

الرحمن االأعظمي.

)))� المدخل اإلى ال�س��حيح: اأبو عبد اهلل محم��د بن عبد اهلل بن حمدويه الحاكم 

الني�ض��ابوري )ت405ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ضالة �� بيروت، 1404ه�، 

تحقيق: د.ربيع هادي عمير المدخلي. 

)))� مروج الذهب ومعادن الجوهر: اأبو الح�ض��ن علي بن الح�ض��ين الم�ض��عودي 

ن�ضر دار الفكر للطباعة والن�ضر والتوزيع، تحقيق وتعليق: �ضعيد محمد اللحام.

))) � م�سائل الإمام اأحمد: اأحمد بن محمد بن حنبل )ت241ه��( ن�ضر الدار العلمية. 
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دلهي. الطبعة االأولى. 1988م. تحقيق: د.ف�ضل الرحمن دين محمد.

)))� الم�س��ائل الجارودية: ال�ض��يخ المفيد )ت413ه�( طبع ون�ض��ر: دار المفيد �� 

بيروت، 1414ه�/1993م، تحقيق: ال�ضيخ محمد كاظم مدير �ضانجي.

)))� م�س��ائل علي بن جعفر: علي بن جعفر ال�ضادق Q )ت147ه�( طبع مهر 

� قم، 1409ه�، ن�ض��ر الموؤتمر العالمي لالإمام الر�ض��ا Q، تحقيق: موؤ�ض�ض��ة اآل 

البيت الإحياء التراث � قم.

1))� الم�ستدرك على ال�سحيحين: اأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل الحاكم الني�ضابوري 

)ت405ه�(، الطبعة االأولى 1411ه�، ن�ض��ر دار الكتب العلمية �� بيروت، تحقيق: 

م�ضطفى عبدالقادر عطا.

)))� م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل: المحقق النوري الطبر�ضي )ت1320ه�( 

طبع 1408ه�، ن�ضر وتحقيق: موؤ�ض�ضة اآل البيت R الإحياء التراث. 

)))� الم�س��تفاد من ذيل تاريخ بغداد: اب��ن النجار البغدادي )ت643ه�( طبع دار 

الكت��ب العلمية � بيروت،1419ه�، ن�ض��ر محمد علي بي�ض��ون، تحقيق: م�ض��طفى 

عبدالقادر عطا.

)))� م�س��ند اأب��ي حنيف��ة: اأب��و نعي��م اأحمد بن عب��د اهلل ب��ن اأحمد االأ�ض��بهاني 

)ت430ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر مكتبة الكوثر � الريا���ص، 1415ه�، تحقيق: نظر 

محمد الفاريابي.

)))� م�سند اأبي عوانة: اأبو عوانة يعقوب بن اإ�ضحاق االأ�ضفرائيني )ت316ه�( الطبعة 

االأولى، ن�ضر دار المعرفة � بيروت، 1998م، تحقيق: اأيمن بن عارف الدم�ضقي.

)))� م�س��ند اأب��ي يعلى: اأبو يعلى اأحم��د بن علي المو�ض��لي )ت307ه�(، الطبعة 

االأولى 1404ه�، ن�ضر دار الماأمون للتراث � دم�ضق، تحقيق: ح�ضين �ضليم اأ�ضد.

)))� م�سند اأحمد بن حنبل: اأحمد بن حنبل ال�ضيباني )ت241ه�(، ن�ضر موؤ�ض�ضة 

قرطبة � م�ضر.

)))� م�س��ند ابن الجع��د: علي بن الجع��د الجوهري )ت230ه���(، الطبعة االأولى 
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1410ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة نادر�� بيروت، تحقيق: عامر اأحمد حيدر.

)))� الم�س��ند: اأب��و بكر عبداهلل ب��ن الزبير الحميدي )ت219ه�(، ن�ض��ر دار الكتب 

العلمية � بيروت، مكتبة المتنبي � القاهرة، تحقيق: حبيب الرحمن االأعظمي.

)))� م�سند البزار: اأبو بكر البزار )ت292ه�(، الطبعة االأولى 1409ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة 

علوم القران � بيروت، مكتبة العلوم والحكم � المدينة. 

1))� م�س��ند الح��ارث: الحارث ب��ن اأبي اأ�ض��امة )ت282ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر 

مركز خدمة ال�ضنة وال�ض��يرة النبوية � المدينة المنورة، 1413ه�/1992م، تحقيق: 

د.ح�ضين اأحمد بن �ضالح الباكري. 

)))� م�سند الروياني: اأبو بكر محمد بن هارون الروياني )ت307ه�( الطبعة االأولى، 

ن�ضر موؤ�ض�ضة القرطبة � القاهرة، 1416ه�، تحقيق: اأيمن علي اأبو يماني. 

)))� م�س��ند ال�س��اميين: �ض��ليمان بن اأحمد الطبراني )ت360ه���(، الطبعة االأولى 

1405ه�، ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ضالة � بيروت، تحقيق: حمدي عبد المجيد ال�ضلفي.

)))� م�س��ند ال�سا�س��ي: اأبو �ض��عيد الهيثم بن كليب ال�ضا�ض��ي )ت335ه�( الطبعة 

االأولى، ن�ضر مكتبة العلوم والحكم �� المدينة المنورة، 1410ه�، تحقيق: د.محفوظ 

الرحمن زين اهلل.

)))� م�سند ال�سهاب: اأبو عبد اهلل محمد بن �ضالمة بن جعفر الق�ضاعي )ت454ه�( 

الطبعة الثانية، ن�ضر موؤ�ض�ضة الر�ض��الة � بيروت، 1407ه�/1986م، تحقيق: حمدي 

ابن عبد المجيد ال�ضلفي. 

)))� م�س��ند الطيال�سي: �ضليمان بن داود الطيال�ضي )ت204ه�(، ن�ضر دار المعرفة � 

بيروت.

)))� م�سند عبد بن حميد )المنتخب من م�سند عبد بن حميد(: عبد بن حميد 

)ت249ه�(، الطبعة االأولى 1408ه�، ن�ض��ر مكتبة ال�ضنة � القاهرة،تحقيق: �ضبحي 

ال�ضامرائي ومحمود محمد خليل ال�ضعيدي. 

)))� م�ساهير علماء الأم�سار: اأبو حاتم محمد بن حبان بن اأحمد التميمي الب�ضتي 



301 في رحاب العقيدة / ج   3

)ت354ه�( ن�ضر دار الكتب العلمية � بيروت، 1959م، تحقيق: م.فالي�ضمهر. 

)))� م�سباح الزجاجة: اأحمد بن اأبي بكر بن اإ�ضماعيل الكناني )ت840ه�( الطبعة 

الثانية، ن�ضر دار العربية � بيروت، 1403ه�، تحقيق: محمد المنتقى الك�ضناوي. 

)))� م�س��باح المتهجد: ال�ضيخ الطو�ضي )ت460ه�( طبع 1411ه�/1991م ، ن�ضر 

موؤ�ض�ضة فقه ال�ضيعة �� بيروت �� لبنان.

1))� الم�سنف: اأبوبكر عبداهلل بن محمد بن اأبي �ضيبة الكوفي )ت235ه�(، الطبعة 

االأولى 1409ه�، ن�ضر مكتبة الر�ضد � الريا�ص، تحقيق: كمال يو�ضف الحوت.

)))� الم�س��نف: اأبو بكر عبدالرزاق بن همام ال�ض��نعاني )ت211ه�(، الطبعة الثانية 

1403ه�، ن�ضر المكتب االإ�ضالمي � بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن االأعظمي.

)))� المع��ارف: اب��ن قتيب��ة الدين��وري )ت276ه���(، طبع��ة 1960م، مطبعة دار 

الكتب.

))) � معالم التنزيل )تف�سير البغوي(: الح�ضين بن م�ضعود الفراء البغوي )ت516 

ه�(. ن�ضر دار المعرفة �� بيروت. الطبعة الثانية. 1407ه�� �� 1987م. تحقيق: خالد 

العك - مروان �ضوار.

)))� معان��ي الأخبار: ال�ضيخ ال�ض��دوق )ت381ه�( طبع ون�ضر انت�ضارات اإ�ضالمي، 

1361ه�، تحقيق: علي اأكبر الغفاري.

)))� المعت�س��ر من المخت�سر من م�سكل الآثار: اأبو المحا�ضن يو�ضف بن مو�ضى 

الحنفي، ن�ضر عالم الكتب � بيروت، مكتبة المتنبي � القاهرة. 

)))� معج��م الأدباء: ياقوت الحموي مطبوعات دار الماأمون، مطبعة عي�ض��ى البابي 

الحلبي و�ضركاوؤه � م�ضر.

)))� المعجم الأو�س��ط: �ض��ليمان بن اأحمد الطبراني )ت360ه�(، طبعة 1415ه�، 

ن�ض��ر دار الحرمين � القاهرة، تحقيق: طارق بن عو�ص بن محمد وعبدالمح�ض��ن بن 

اإبراهيم الح�ضيني. 

)))� معجم رجال الحديث وتف�سيل طبقات الرواة: ال�ضيد اأبو القا�ضم المو�ضوي 
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الخوئي )ت1413ه�( الطبعة الخام�ضة 1413ه�، تحقيق: لجنة التحقيق.

)))� معجم ال�س��حابة: اأبو الح�ضين عبد الباقي بن قانع )ت351ه�( الطبعة االأولى، 

ن�ض��ر مكتبة الغرباء االأثرية �� المدينة المنورة، 1418ه�، تحقيق: �ض��الح بن �ضالم 

الم�ضراتي.

1))� المعجم ال�س��غير: �ض��ليمان بن اأحمد الطبراني )ت360ه���(، الطبعة االأولى 

1405ه�، ن�ض��ر المكتب االإ�ض��المي �� بيروت، دار عمار �� عم��ان، تحقيق: محمد 

�ضكور محمود الحاج اأمرير.

)))� معجم ال�سيوخ: اأبو الح�ضين محمد بن اأحمد بن جميع ال�ضيداوي )ت402ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ض��ر موؤ�ض�ضة الر�ض��الة �� بيروت، دار االإيمان �� طرابل�ص، 1405ه�، 

تحقيق: د.عمر عبد ال�ضالم تدمري. 

)))� معجم �سيوخ اأبي بكر الإ�سماعيلي: اأبو بكر اأحمد بن اإبراهيم بن اإ�ضماعيل 

االإ�ض��ماعيلي )ت371ه���( الطبعة االأولى ن�ض��ر مكتبة العلوم والحك��م �� المدينة 

المنورة، 1410ه�، تحقيق: د.زياد محمد من�ضور.

)))� المعج��م الكبي��ر: �ض��ليمان بن اأحمد الطبران��ي )ت360ه���(، الطبعة الثانية 

1404ه�، ن�ض��ر مكتبة العلوم والحكم �� المو�ضل، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 

ال�ضلفي. 

)))� معجم المحدثين: اأبو عبد اهلل محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )ت748ه�( 

الطبعة االأولى، ن�ضر مكتبة ال�ضديق �� الطائف، 1408ه�، تحقيق: د.محمد الحبيب 

الهيلة.

)))� معرف��ة الثق��ات: اأبو الح�ض��ن اأحمد بن عب��د اهلل بن �ض��الح العجلي الكوفي 

)ت261ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر مكتبة الدار �� المدينة المنورة، 1405ه�/1985م، 

تحقيق: عبد العليم عبد العظيم الب�ضتوي. 

)))� معرف��ة عل��وم الحديث: الحاك��م الني�ض��ابوري )ت405ه�(، الطبع��ة الثانية 

1337ه�، ن�ضر المكتبة العلمية �� المدينة المنورة، تحقيق: ال�ضيد معظم ح�ضين.



303 في رحاب العقيدة / ج   3

)))� المغازي للواقدي: محمد بن عمر بن واقد )ت207ه�( مطبعة جامعة اأك�ضفورد 

1966م،تحقيق: الدكتور مار�ضدن جون�ص. 

)))� المغني: اأبو محمد عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة المقد�ض��ي )ت620ه�( الطبعة 

االأولى، ن�ضر دار الفكر �� بيروت، 1405ه�.

)))� المغن��ي ف��ي ال�س��عفاء: اأبو عب��د اهلل محمد ب��ن اأحمد بن عثم��ان الذهبي 

)ت748ه�( تحقيق: نورالدين عتر.

1))� مفت��اح الجن��ة في الحتجاج بال�س��نة: عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�ض��يوطي 

)ت911ه�( الطبعة الثالثة، ن�ضر الجامعة االإ�ضالمية �� المدينة المنورة، 1399ه�. 

)))� مفردات غريب القراآن: الراغب االأ�ض��فهاني )ت502ه�( طبع 1404ه�، ن�ضر 

دفتر ن�ضر الكتاب.

)))� مقاتل الطالبيين: اأبو الفرج االأ�ض��فهاني )ت356ه�( طبع المكتبة الحيدرية �� 

النجف، ن�ضر موؤ�ض�ضة دار الكتاب �� قم.

)))� مقت�سب الأثر في الن�س على الأئمة الثني ع�سر: اأحمد بن محمد بن عبيد 

اهلل بن عيا�ص الجوهري )ت401ه�( المطبعة العلمية � قم، ن�ض��ر مكتبة الطباطبائي 

� قم.

)))� مقتل الح�س��ين: عبدالرزاق المو�ض��وي المقرم)ت1378ه���(، الطبعة الثالثة 

1383ه� �� النجف االأ�ضرف.

)))� المقتنى في �سرد الكنى: �ضم�ص الدين محمد بن اأحمد الذهبي )ت748ه�( 

ن�ض��ر مطابع الجامعة االإ�ضالمية �� المدينة المنورة، 1408ه�، تحقيق: محمد �ضالح 

عبد العزيز المراد. 

)))� مقدم��ة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الح�ض��رمي، الطبعة 

الخام�ضة، دار القلم �� بيروت، 1984م.

)))� المق�س��د الأر�سد في ذكر اأ�س��حاب الإمام اأحمد:برهان الدين اإبراهيم بن 

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن مفلح )ت884ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر مكتبة الر�ضد 
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للن�ضر والتوزيع �� الريا�ص، 1990م، تحقيق: عبد الرحمن بن �ضليمان العثيمين. 

)))� المناقب: الخوارزمي، الطبعة الثانية، طبع ون�ض��ر موؤ�ض�ض��ة الن�ض��ر االإ�ض��المي، 

تحقيق: مالك المحمودي.

)))� مناقب اآل اأبي طالب: ابن �ضهرا�ض��وب )ت588ه�( طبع المطبعة الحيدرية �� 

النجف االأ�ضرف، 1376ه�، تحقيق: لجنة من اأ�ضاتذة النجف االأ�ضرف.

الملل والنحل: اأبي الفتح عبد الكريم ال�ضهر�ض��تاني )ت548ه�( � ت�ضحيح   �(11

وتعليق: اأحمد فهمي محمد � 1368ه� .

)1)� المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  

ابن الجوزي )ت597ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر دار �ضادر �� بيروت، 1358ه�. 

)1)� م��ن تكل��م في��ه: اأبو عب��د اهلل محمد بن اأحمد ب��ن عثمان بن قايم��از الذهبي 

)ت748ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر مكتبة المنار ���� الزرقاء 1406ه� تحقيق: محمد 

�ضكور اأمرير المياديني.

)1)� من حديث خيثمة: خيثمة بن �ضليمان القر�ضي )ت343ه�( الطبعة االأولى، ن�ضر 

دار الكتاب العربي � بيروت، 1980ه�/1400ه�، تحقيق: د.عمر عبد ال�ضالم.

)1)� من ل يح�سره الفقيه: ال�ضيخ ال�ضدوق )ت381ه�( طبع 1404ه�، ن�ضر جامعة 

المدر�ضين 1404ه�، تحقيق: علي اأكبر غفاري.

)1)� منه��اج ال�س��نة النبوية: اأب��و العبا�ص اأحمد بن عبد الحليم ب��ن تيمية الحراني 

)ت728ه���( الطبعة االأولى، موؤ�ض�ض��ة قرطب��ة، 1406ه�، تحقيق: د.محمد ر�ض��اد 

�ضالم. 

)1)� المنهل الروي: محمد بن اإبراهيم بن جماعة )ت733ه�( الطبعة الثانية، ن�ض��ر 

دار الفكر �� دم�ضق، 1406ه�، تحقيق: د.محيي الدين عبد الرحمن رم�ضان. 

)1)� م��وارد الظماآن: اأبوالح�ض��ن علي ب��ن اأبي بكر الهيثمي)ت807ه�( ن�ض��ر دار 

الكتب العلمية� بيروت، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة.

)1)� مو�س��ح اأوهام الجمع والتفريق: اأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
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)ت463ه�( ن�ضر دار المعرفة � بيروت، 1407ه�، د.عبد المعطي اأمين قلعجي.

)1)� المو�س��وعات: علي بن الجوزي )ت597ه�( الطبعة االأولى، 1386ه�، ن�ض��ر 

محمد عبد المح�ض��ن �ض��احب المكتبة ال�ض��لفية �� المدينة المنورة، تحقيق: عبد 

الرحمن محمد عثمان.

1))� موط��اأ مال��ك: مالك بن اأن�ص )ت179ه�(، دار اإحياء التراث العربي �� م�ض��ر، 

تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي.

)))� الموفقي��ات: الزبي��ر بن بكار، مطبعة العاني � بغداد، تقديم: د. �ض��ال�ح اأحمد 

العلي. تحقيق: د. �ضامي مكي العاني. 

)))� مي��زان العتدال في نقد الرجال: �ض��م�ص الدين محمد ب��ن اأحمد الذهبي 

)ت748ه�( الطبعة االأولى، ن�ض��ر دار الكتب العلمي��ة � بيروت، 1995ه�، تحقيق: 

ال�ضيخ علي محمد معو�ص وال�ضيخ عادل اأحمد عبد الموجود. 

)))� النجوم الزاهرة في ملوك م�سر والقاهرة: اأبو المحا�ضن جمال الدين يو�ضف 

ب��ن تغري بردي االأتابكي )ت874ه�(، ن�ض��ر الموؤ�ض�ض��ة الم�ض��رية العامة للتاأليف 

والترجمة والطباعة والن�ضر �� م�ضر. 

)))� نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: الح�ضين بن محمد بن الح�ضن بن ن�ضر الحلواني 

)توفي في القرن الخام�ص الهجري( طبعة مهر �� قم 1408ه�، ن�ضر وتحقيق: مدر�ضة 

.Qاالإمام المهدي

)))� الن�سائح الكافية لمن يتولى معاوية: محمد بن عقيل )ت1350ه�( طبع دار 

الثقافة، 1412ه�، ن�ضر دار الثقافة �� قم المقد�ضة.

)))� ن�س��ب الراية: اأبو محمد عبد اهلل بن يو�ضف الحنفي الزيلعي )ت762ه�( ن�ضر 

دار الحديث �� م�ضر، 1357ه�، تحقيق: محمد يو�ضف البنوري.

)))� نظ��م درر ال�س��مطين: الزرندي الحنفي )ت750ه���(، الطبعة االأولى، 1377 

ه�/1958ه�. 

)))� النكت في مقدمات الأ�سول: ال�ضيخ المفيد )ت413ه�( طبع ون�ضر دار المفيد 
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�� بيروت، 1414ه�/1993م، تحقيق: ال�ضيد محمد ر�ضا الح�ضني الجاللي.

)))� النهاي��ة ف��ي غريب الحدي��ث: ابن االأثير )ت606ه�( طبع ون�ض��ر موؤ�ض�ض��ة 

اإ�ضماعيليان �� قم، تحقيق: طاهر اأحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي.

1))� نهج الباغة: ال�ض��ريف الر�ضي )ت404ه�(، طبع ون�ضر دار المعرفة �� بيروت، 

تحقيق: ال�ضيخ محمد عبده.

)))� ن��وادر المعج��زات في مناقب الأئم��ة الهداةR: اأب��و جعفر محمد بن 

جرير بن ر�ض��تم الطبري )توفي في اأوائل القرن الرابع الهجري( طبع ون�ضر وتحقيق: 

موؤ�ض�ضة االإمام المهديQ� ، 1410ه�.

)))� نور البراهين في اأخبار ال�سادة الطاهرين: لل�ضيد نعمة اهلل المو�ضوي الجزائري 

)ت 1112 ه�( الطبعة االأولى 1417ه�، طبع ون�ضر موؤ�ض�ضة الن�ضر االإ�ضالمي التابعة 

لجماعة المدر�ضين بقم المقد�ضة، تحقيق ال�ضيد رجائي. 

)))� نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد ال�ضوكاني )ت1255ه�( ن�ضر دار الجيل 

�� بيروت، 1973م.

)))� الهداية الكبرى: اأبو عبد اهلل الح�ضين بن حمدان الخ�ضيبي )ت334ه�( طبع 

1411ه�/1991م، ن�ضر البالغ �� بيروت.

)))� و�سائل ال�سيعة: الحر العاملي )ت1104ه�(، طبعة1376ه�، المطبعة االإ�ضالمية 

�� طهران.

)))� وفي��ات الأعي��ان واأنباء الزمان: اأبو العبا�ص �ض��م�ص الدي��ن اأحمد بن محمد 

ب��ن اأبي بكر بن خلكان )ت681ه�( ن�ض��ر دار الثقافة �� بي��روت، 1968م، تحقيق: 

د.اإح�ضان عبا�ص.

)))� وقعة �س��فين: ن�ض��ر بن مزاحم المنقري )ت212ه�( الطبعة الثانية، 1382ه�، 

ن�ض��ر الموؤ�ض�ضة العربية الحديثة للطبع والن�ضر والتوزيع، تحقيق: عبد ال�ضالم محمد 

هارون.

))). ينابيع المودة لذوي القربى: ال�ض��يخ �ض��ليمان بن اإبراهيم القندوزي الحنفي 
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)ت1294ه�(، الطبعة االأولى 1416ه�، ن�ضر دار االأ�ضوة، تحقيق: ال�ضيد علي جمال 

اأ�ضرف الح�ضيني.
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