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بالتَّحقيقِ يف خربِ مُسلمِ اجلصَّاص
دراسة فقه َّية  -رجالية ُ -أصول َّية تتناول موضوع
نطح موالتنا الصدّ يقة الكربى احلوراء زينب (عليها السالم)
جبينها الرشيف بمقدَّ م املحمل

تصنيف
مساحة املرجع الديين آية اهلل احلجَّة احملقق الفقيه

الشيخ حممد مجيل محُّود العاملي

E
الطبعة األوىل
1440هـ 2019 -م
نشر مركز العرتة الطاهرة للدراسات والبحوث
لبنان  -بريوت

بالتعاون مع
مؤسسة قمر بين هاشم
للتسجيالت اإلسالمية والتحقيق والنشر
ماليزيا  -كواالملبور

تنبيه هام
ال نُجيز شرعاً نقل أيّة معلومة من هذا الكتاب شفاهاً أو كتابةً باللفظ أو املعنى ،محاضرة أو
مكاتبةةة مةةن ذور اكةةر املسةةامل وافةةف املسةنى

حلفاقةاً علةةى اصقةةوآ الفكريةةة لل سةةن

يةةة اللةةه

الفقيه الشيخ مح ا ج يل حل ُّوذ العاملي حلفظه املولى تعالى) والله على ما نقول شهيا.
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( )1سورة احلج.
( )2سورة يونس.
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اإلهداء
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وووو ِّ حوووونٍ

وووبب ببوووابكل ُعِو و َ الطووووافُ

J
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والكافر أصلّياً اب أم مرت ّداً أم منتحالً لإلسالم،
احداً لبعض ضروريّاته الناصب ،وهو من نصب العداوة أله البيت أو
ألحدهل ،نطقاً وتصرحياً ،أو لزوماً كراهة ذ رهل ونشر فضائلهل من حيث إنّها
فضائلهل ،والعداوة حملبّيهل بببب ّببّتهل؛ أما حتقّقه ببغضهل فال إشكال فيه،
وأما ببغض ّببيهل وعداوتهل أل

ذلك ،فلداللته أيضاً على بغض احملبوب

وحاص معنى اخلربين أنه ال ينحصر الناصب
مَ ْن أظهر بغضنا بلبانه ،و اهر بعداوتنا؛ ألنه لو اب ذلك مل يو د ناصب
بالكلية؛ ألنك ال جتد أحداً يتظاهر بعداوتنا ويعلن ببغضنا ،وإمنا الناصب لنا والعدو
هو من أبغضكل وهو يعلل أنكل من شيعتنا تتولونا وتتربأوب من أعدائنا ،وعلى هذا
فالنصب والعداوة للشيعة من حيث التشيع مظهر للنصب هلل؛ ويدل على ذلك
ببوضح داللة ما رواه الصدوق

تاب األمالي عن أمري املؤمنن قال ( :من

سره أب يعلل أّبب لنا أم مبغض فليمتحن قلبه ،فإب اب حيب وليَّاً لنا فليس مببغض

ٍّ لنا؛إب اهلل تعاىل أخذ ميثاقاً حملبنا مبودتنا،
لنا ،وإب اب يبغض وليّاً لنا فليس مبحب
و تب

الذ ر اسل مبغضنا ،حنن النجباء وأفراطنا أفراط األنبياء ،) ...احلديث

وحنوه أخبار عديدة
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كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد
حممد مجيل محُّود العاملي
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ُد منها
كلمة ال ب َّ
( فلسفة الشعائر احلسينيَّة املقدَّسة )




()1


( )1نعين باملبتكربين ّ مَن يريد للباط أبْ يهيمن وينتشر ،فمرادنا من املبتعمرين هو املعنى اللغوي لكلمة
"مبتعمر" وليس مرادنا املعنى الشائع بن البياسين وهو األ نيب املتبلط على بلد عربي،وبالتالي فإننا نريد
املعنى العام لكلمة"مبتعمر" فيشم
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َّ مهيمن يريد للباط أب يبتبد وحيكل!..
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حممد مجيل محُّود العاملي
بريوت بتاريخ  14شعبان 1438هجري
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بداية البحث
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السؤال :كي

وجه اجل ع بني القول بأر السياة زينب نطحت ملأفها

مبقام احمل ل وفال الام ،وبني الروايات القائلة بأر اجليش األموي الظالف
حل ل الفاط يات على بعير ضالع بغير غطاء وال وطاء؛ وهذا يعني عام وجوذ
مح ل؟
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ُّ ما يتمنَّى املرءُ يدر هُ

جتري الرياحُ مبا ال تشتهي البفنُ

ما

َرأَيتُكُل ال يَصوبُ العِرضَ ا ُر ُلُ

وَال يَ ِدرُّ عَلى مَرعا ُلُ اللََبنُ

فَإِب تَهبَّ بِما ال تَشتَهي فَلَقَد

تَجري الرِياح بِما ال تَشتَهي ال ُبفُنُ

بَحرِ الغَرام رَسَت

وَ َسريُها ِبرِياح احلُبِّ مُرتَ َهنُ

تَجري الرِياحُ تِباعاً تَحتَ رايَتِهِ

َرَت َوتُ ِق ُّ الفُلكَ أحبارُ

سَفينَةُ احلُبِّ

إِذا
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الفَصْلُ األوَّل
حجيَّ ُة اخلربِ الضعيف
وردّ مزاعم املنكرين له
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دعاوى مزيفة حول ر ّد اخلرب الضعيف سنداً!!..



الوجه األول:

الوجه الثاني:

الوجه الثالث:
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اإليراد على الدعاوى املتقدِّمة:

اإليراذ على الوجه األول) :اخملالفور لف يسحىحوا مجاميعهف الروائية.
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()1

الوحدة اإلسالمية أصل من أصول الدين ،فحىت تتم الوحدة فال
بُ َّد ألتباع الوحدة من الشيعة والسنة من االتعتاا ذهاا األصل ولال فنن تنح
( )1هو الشيخ البرتي حبن اخلشن أحد تالمذة زعيل الضاللة والبدع ّبمد حبن فض اهلل.
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الوحدة...
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اإليراذ على الوجه الثاني) :إر ذعوى وجوب تنقيح كتبنا الروائية من

الشوائب واملعايب التي توجب إبعاذ اخملالفني عن قبول التشيع ،ذونها خرط
القتاذ؛ والك بأمرين ه ا اآلتيار:

(األمر األول):

(األمر الثاني):
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لَۖوَلَۖن ِ
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اإليراذ على الوجه الثالث) :إر ذعوى عام جاوى وجوذ أخبامل ضعيفة في
مجاميعنا الروائية ،ألر الضعي ال يُعتَ َاُ عليه؛ مرذوذة بأمرين ه ا اآلتيار:

(األمر األول):

( )1سورة البقرة.
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(األمر الثاني):

األمر األول) :التفرقة بني اخلبر الضعي واملالَّس أو املوضوع.
إب اخلرب الضعيف:
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واخلرب املُدَلَّس:

القسف األوّل:

القسف الثاني:

القسف الثالث:
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وأمَّا اخلرب املوضوع:

األول:
الثاني:





الثالث:
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.



 


وُي ْعرَفُ وب احلديث موضوعاً بإقرار واضعه بالوضع،
أو ما يُنَزَّل منزلة اإلقرار من قرينة احلال الدالّة على الوضع واالختالق ،فبإقراره
حيكل على ذلك احلديث ،حببب ظاهر الشرع ،مبا حيكل على املوضوع

نفس

األمر ،وإب مل يكن حيص بذلك حكل قطعي باتٌّ بالوضع؛ جلواز ذبه إقراره.
وقد ُي ْعرَف أيضاً بر ا ة ألفاظ املرويّ وسخافة معانيها وما جيري جمرى ذلك ،ما
قد حيكل بصحّة املنت  -مع وب البند ضعيفاً  -إذا اب فيه من أساليب الرزانة
وأفانن البالغة ،وغامضات العلوم وخفيّات األسرار ،ما يببى إال أب يكوب صدوره
من خزنة الوحي ،وأصحاب العصمة ،وحزب روح القدس ،ومعادب القوّة القدسيّة؛
وللمضطلعن بعلل احلديث ملكة قويّة ،وثقافة شديدة يعرفوب بها الصحيح
واملكذوب ،ومييّزوب املوضوع من املبموع
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()1

األدلة على حرمة طرح اخلرب الضعيف احملتمل الدَّس:

(الوجه األول):

( )1أنظر الفص األول من تابنا ( :احلقيقة الغراء تفضي سيِّدتنا الكربى زينب احلوراء على مريل العذراء
.) 
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(الوجه الثاني):
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.

()1



( )1را ع الكتابن التالين (:إفحام الفحول

شبهة تزويج عمر مبوالتنا أم لثوم ) و( احلقيقة الغراء

تفضي الصديقة الكربى زينب احلوراء على مريل العذراء عليهما البالم ) وغريهما.
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()1

( )1وقد فصّلنا ترمجته

تابنا القيّل ( :والية الفقيه العامة امليزاب ) فقرة مقبولة عمر بن حنظلة.
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(الوجه الثالث):
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()1




( )1ومنهلّ :بمد بن سناب ،وأبي مسينة ّبمد بن علي ،وأبي مجيلة املفض بن صاحل ،ويونس بن ظبياب،
وأبي زينب ّبمد بن مقالص ابي اخلطاب [ .انظر :الكشي ترمجة أبي مسينة ّبمد بن علي الصري ].
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(الوجه الرابع):

املسلك األول):


املسلك الثاني):
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()1

( )1الفقيه للشيخ الصدوق ب  122رقل  1149احلديثاب 12 :و .13
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()1

وعجب آخر مفاده:

()2





( )1حبب تصرحيه تعقيبه على اخلرب رقل  397من الباب  :45باب الصالة شهر رمضاب.
( )2احلديث رقل  14من باب :إحرام احلائض واملبتحاضة.
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املسلك احلشوي يف احلديث!..
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السِّر يف التشدد السندي عند السلفيني العُمَريني!..
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ٓ

ُ
اد َۖز ۡي ُتهاَۖيُ ِ ٓ
ِض ُء َۖول ۡو َۖل ۡم َۖت ۡمس ۡس ُهَۖ
 يكَۖ

ُ َٰ ٌ ُّ ٞ
ورَۖي ۡهدِيَۖٱ ه ُ
َّللَۖنلِ ُورِه ِۦَۖمنَۖيشا َُۖء ٣٥ ..
ن َۖ
ارَۖنورَۖلَعَۖن َۖي

()1

( )1سورة النور.
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ۡ

ۡ

ه
يز َۖٱۡل ِمي ِد َۖ،)1( ٨
بِٱَّللِ َۖٱلعزِ ِ
َۖ

( )1سورة الربوج.
 |60إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص

ۡ ْ
ُ ْ ُۡ ۡ هٓ
َل َۖأنَۖيُؤم ُِنواَۖ
 وماَۖنقموا َۖمِنهم َۖإ ِ َۖ
 وما َۖنق ُم ٓوا ْ َۖإ هَلٓ َۖأ ۡن َۖأ ۡغنَۖى َٰ ُه ُم ه ُ
َۖٱَّلل َۖور ُس ُ ُ
وُلۥ َۖمِن َۖ
ِ

ف ۡضلِهِۦَۖ.)1( ٧٤ ....



االستدالل على وجوب تقدُّم املضمون على حجية الصدور من عدة وجوهٍ
هي اآلتية:

الوجه األول :إر حلجيَّة الساومل هي حلجيَّة اقتضائية؛ بين ا حلجية

املض ور هي حلجية فعلية؛ والفعلي مقاَّم على االقتضائي عقالً ونقالً.
أمَّا عقالً
( )1سورة التوبة10 .74:
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وأمَّا نقالً

الوجه الثاني :التسومل اإلمكاني قبل التسايق الوقوعي ،والثبوت
الواقعي قبل اإلثبات اخلاملجي.
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الوجه الثالث :حلاك ية احملكف على املتشابه:



()1


( )1طُبع تابنا املتقدم الذ ر مرتاب متتاليتاب عام 2003م املوافق  1423هجري بريوت ،نشر مر ز العرتة
الطاهرة للدراسات والبحوث.
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أقسام املتشابه:
(الصنف األول):

(الصنف الثاني):
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الصنف األول من املتشابه القرآني:



والصنف الثاني من املتشابه:
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كيفية تطبيق القاعدة على األسانيد واملتون األخبارية:
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ُ ه
ۡ
ۡ
َۖٱَّل ٓ
ِي َۖأنزل َۖعل ۡيك َۖٱلكِتَٰب َۖمِن ُهَۖ
 هو
 ٞه ه
ُُ
 ٞه
َٰ ُ ٌ َٰ ۡ ُّ ٞ
َۖه هن َۖأُ ُّم َۖٱلۡكِتَٰب َۖوأُخ ُر ُ
َۖمت َٰ
َِۖف َۖقلوب ِ ِه ۡم َۖز ۡيغ ََۖيتب ِ ُعونَۖ
شبِه َٰ َۖ
ٱ َُّۖمكمٱ
ءاي َۖ
ٱ َۖفأماَۖٱَّلِين ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ ٓ
ُٓ ه هُ ه ُ
ُۡ ۡ ٓ ۡ ۡ
ۡ ُ
ماَۖت َٰ
َِۖفَۖ
شبهَۖ َۖمِنه َۖٱبتِغاء َۖٱلفِتنةَِۖوٱبتِغاء َۖتأوِيلِهِۦ َۖوماَۖيعلم َۖتأوِيلهۥ َۖإَِل َۖٱَّللَۗۡۖوٱلرَٰسِخون ِ
ه ه ُ هٓ ُُْ ْ ۡ ۡ
()1
ۡٱلعَِۖ ۡل َِۖم َۖي ُقولُون َۖءام هناَۖبه ُ ۡ َۖٞ
َٰ
ب َۖ ٧
ِ
ِۦَۖك َۖمِن َۖعِن ِد َۖربِنا َۗۡۖوما َۖيذكر َۖإَِل َۖأولوا َۖٱۡللب ِ

( )1سورة آل عمراب.
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الوجه الرابع :مشابهة اصجيَّة الساومليَّة لل تشابه:
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ُ ه
َۖٱَّل ٓ
ِيَۖأنزلَۖعل ۡيكَۖ
 هو
 ٞه ه
ۡ
ُُ
ۡ ُ َٰ ُ ٌ َٰ ۡ ُّ ٞ
َۖه هن َۖأُ ُّم َۖ ۡٱلكِتَٰب َۖوأُخ ُر ُ
َۖمت َٰ
َِۖف َۖقلوبِهِ ۡمَۖ
شبِه َٰ َۖ
ٱ َُّۖمكمٱ
ٱلكِتَٰب َۖمِنه َۖءاي َۖ
ٱ َۖفأماَۖٱَّلِين ِ
ِ
ۡ
ۡ
ُۡ ۡ ٓ ۡ
َۖٱلفِ ۡتنةِ َۖوٱبۡتِغَۖآء َۖتأويلِهِۦ َۖوما َۖي ۡعل ُم َۖتأويل ُه ٓۥ َۖإ هَل ه ُ
ز ۡي ٞغ ََۖي هتب ِ ُعون َۖما َۖت َٰ
َۖٱَّللَۗۡۖ
شبهَۖ َۖمِنه َۖٱبتِغاء
ِ
ِ
ِ
ُٞ
ه ه هٓ ُ ُ ْ
ۡ ۡ
ُ ُ
ه ُ
َۖك َۖم ِۡن َۖعِن ِد َۖربِناۗۡ َۖوما َۖيذك ُر َۖإَِل َۖأ ْولواَۖ
َِۖف َۖٱلعَِۖل َِۖم َۖيقولون َۖءام هنا َۖبِهِۦ َۖ
وٱلرَٰسِخون ِ
ۡ ۡ
ب.)1(٧
ٱۡللبَٰ َِۖ

( )1سورة آل عمراب.
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الوجه اخلامس :عرض اخلبر على الكتاب والسنَّة النبويَّة والولويَّة
القطعية:
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()1



 

 

 



 
 
( )1الباب التاسع من أبواب " صفات القاضي " ،وقد روى فيه حوالي مثاب وأربعن حديثاً.
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إشكال وحلّ!

وجه اإلشكال:


واصل هو اآلتي:


(احليثية األوىل):
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()1

.


( )1لعلَّها تصحيف :رأيت.
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.



(احليثية الثانية):



.
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.

 
.
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.
؛

ٓ

ُّ ٌ َٰ ُ
ورَۖي ۡهدِيَۖٱ ه ُ
َّللَۖنلِ ُورِه ِۦَۖمنَۖيشا َُۖء ٣٥َۖ...
 نورَۖلَعَۖن َۖي



()1



( )1سورة النور.
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[ احلديث األول ]:




.
[ احلديث الثاني ]:




ثل قال:

.
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.
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(اجلهة األوىل):



(اجلهة الثانية):

(األمر الثاين) :اآلثامل الشرعية املترتبة على اخلبر الضعي
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فنااً:

(األثر األول) :حرمة طرح اخلرب الضعيف سند ًا ملجرد احتامل الصدور








.






.
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(األثر الثاين) :حرمة طرح اخلرب الضعيف ما دام متوافق ًا مع الكتاب والسنَّة
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(األثر الثالث) :التسليم املطلق لألخبار الرشيفة.



،

 
ثل قال :





.
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. 

(األثر الرابع) :تفرع اخلرب املستفيض من الضعيف.
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األمر األول):
()1


األمر الثاني):

( )1را ع ( القوانن احملكمة األصول ) للمريزا القمي ج 2ص.384
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(األثر اخلامس) :ال يصح التق ُّيد باخلرب الصحيح سند ًا.
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(األثر السادس) :العمدة عىل مضمون اخلرب املدعوم بالشواهد.

(األمر الثالث) :التفاوت التشكيكي في ذملجات الضع

اخلبري:

(احليثية األوىل):

إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص | 93





(احليثية الثانية):
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(األمر الرابع) :انحالل العلف اإلج الي املتض ن ألخبامل الاَّس:
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النقطة األولى):
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النقطة الثانية):

النقطة الثالثة):

النقطة الرابعة):

النقطة اخلامسة):

فذلكة البحث:
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الفصل الثاني
ُمعَاجل ُة سَ َن ِد رِوايةِ اجلَصَّاص
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(( الوجه األول )) :طريق الوجادة:
تقرير ذلك:
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األدلة عىل جواز العمل برواية الوجادة:


األول):

الثاني):

الثالث):

الرابع):
أحدهما:
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وثانيهما:

اخلامس):

األول:
الثاني:

الساذس):

السابع):
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"لمنا َّ
ولده العنماء بنفظ الوجا ة ملا أخا من العنم من صحيفة
فرقوا بني مصا ر وجد
من غري مساع وال لجازة وال مناولة؛ حيث وجدوا العرب قد َّ
لنتميز بني املعاين املختنفة ،فإهنم قالوا :وجد ضالته وجدانا ،بكسر الواو ،ولجدانا

ابهلمزة املكسورة ،ووجد مطنوبه وجو ا ،ويف الغضب موجدة وجدة ،ويف الغين وجدا
ُ ُ
ۡ ُ ُ ه ۡ ۡ ُ
ثَۖسك ُ
ِنَۖو ۡجدِك َۡۖم، ..
نتمَۖم َۖ
وجدة ،وقرئ ابلثالثة يف قوله تعاىل  :أسكِنوهنَۖمِنَۖحي
فنما رأى املولدون مصا ر هاا الفعل خمتنفة بسبب اختالف
ويف احلب وجد اَّ ،
املعاين ،ولدوا هلاا املعىن الوجا ة لنتميز"

ثل إب هذا الضرب
من أخذ احلديث وحتمله هو أب جيد إنباب تاباً أو حديثا خبط را ٍو غري معاصر له
اب ،أو معاصراً مل يلقه أو لقيه ،ولكن مل يبمع منه هذا الوا د ،وال له منه إ ازة
وال حنوها ،فله أب يقول :و دت أو قرأت خبط فالب أو

تاب فالب خبطه:

حدثنا فالب ،ويبوق باقي اإلسناد واملنت ،أو يقول :و دت خبط فالب عن فالب إىل
آخره ،قالوا :وهذا الذي استمر عليه العم قدمياً وحديثاً ،وهو منقطع مرس ،

ولكن فيه شوب اتصال لقوله و دت خبط فالب .
األدلة عىل صحة العمل بالوجادة:
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الاليل األول) :األخبار الدالة عىل صحة الوجادة:

[ اخلرب األول ]:




 

[ اخلرب الثاين ]:


 





[ اخلرب الثالث ]:
 

.
وهذا اخلرب ما يظهر من عمومه العم بالو ادة
يدل على ر حاب الكتابة والنق  ،إمَّا على الو وب ما هو ظاهر األمر ،أو على
االستحباب على احتمال ،ويدل عليه أيضاً ما رواه

الصحيح عندي عن أبي

،

بصري قال :مسعت أبا عبد اهلل يقول :
ورواه الصحيح عن أبي عبد اهلل قال:

. 
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[ اخلرب الرابع ]:



.



الاليل الثاني):

الاليل الثالث):
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الاليل الرابع) :ديدن األصحاب العمل بروايات الوجادة.

()1

ومن الواضح





.

( )1القُذَّة :ريش البهل ،يعين أشباه وأمثال ما يشبه رياش البهل بعضها اآلخر ،وهو مث يضرب للمباواة
بن شيئن ،مباواة ريشة البهل املقطوعة ألُختها؛والنَّعْ هو احلذاء ،أي عم مث عمله من غري تفاوت ما
تقطع إحدى النعلن على قدر النع األخرى ،واحلذو :التقدير والقطع.
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الاليل اخلامس) :شهرة الكتاب بني املتأخرين.
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يقول الفقري إىل رمحة ربه الغافر ابن املنتق
إىل رياض القدس ّبمد تقي طيب اهلل رمبه ّبمد باقر عفى اهلل عن رائمهما
وحشرهما مع أئمتهما :اعلموا يا معاشر الطالبن للحق واليقن املتمبكن بعروة
عنفواب شبابي حريصاً على طلب

أتباع أه بيت سيِّد املرسلن أني نت

العلوم ببنواعها ،مولعاً با تناء فنوب املعالي من أفنانها ،فبفض اهلل سبحانه وردت
حياضها ،وأتيت رياضها ،وعثرت على صحاحها ومراضها ،حتى مألت مي من
ألواب مثارها ،واحتوى ييب على أصناف خيارها ،وشربت من
روية ،وأخذت من

ِّ منه

رعة

بيدر حفنة مغنية ،فنظرت إىل مثرات تلك العلوم

وغاياتها،وتفكرت أغراض احملصلن وما حيثهل على البلوغ إىل نهاياتها ،وتبملت
ما ينفع منها

املعاد ،وتبصرت

ما يوص منها إىل الرشاد ،فبيقنت بفضله

وإهلامه تعاىل أب زالل العلل ال ينقع إال إذا أخذ من عن صافية نبعت عن ينابيع
الوحي واالهلام،وأب احلكمة ال تنجع إذا مل تؤخذ من نواميس الدين ومعاق
األنام ،فو دت العلل لَّه

تاب اهلل العزيز الذي ال يبتيه الباط من بن يديه وال

من خلفه ،وأخبار أه بيت الرسالة الذين علهل اهلل خزاناً لعلمه وترامجة لوحيه،
وعلمت أب علل القرآب ال يفي أحالم العباد باستنباطه على اليقن ،وال حييط به إال
من انتجبه اهلل لذلك من أئمة الدين ،الذين نزل

بيتهل الروح األمن ،فرت ت ما

ضيعت زمانا من عمري فيه ،مع ونه هو الرائج دهرنا ،وأقبلت على ما علمت
أنه سينفعين

معادي ،مع ونه اسداً

األئمة الطاهرين األبرار ،وأخذت

عصرنا ،فاخرتت الفحص عن أخبار
البحث عنها ،وأعطيت النظر فيها حقه،

وأوفيت التدرب فيها حظه ،ولعمري لقد و دتها سفينة جناة ،مشحونة بذخائر
البعادات ،وألفيتها فلكاً مزيناً بالنريات املنجية عن ظلل اجلهاالت ،ورأيت سبلها
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الئحة،وطرقها واضحة ،وأعالم اهلداية والفالح على مبالكها مرفوعة ،وأصوات
الداعن إىل الفوز والنجاح

مناهجها مبموعة ،ووصلت

سلوك شوارعها إىل

رياض نضرة ،وحدائق خضرة ،مزينة ببزهار ّ علل ومثار ّ حكمة ،وأبصرت
طي منازهلا طرقاً مبلو ة معمورة ،موصلة إىل

ِّ شرف ومنزلة ،فلل أعثر على

حكمة إال وفيها صفوها ،ومل أظفر حبقيقة إال وفيها أصلها ،ثل بعد اإلحاطة
بالكتب املتداولة املشهورة تتبعت األصول املعتربة املهجورة اليت تر ت

األعصار

املتطاولة واألزماب املتمادية إمَّا :الستيالء سالطن املخالفن وأئمة الضالل ،أو:
لرواج العلوم الباطلة بن اجلهال املدَّعن للفض والكمال ،أو :لقلة اعتناء مجاعة
من املتبخرين بها ،ا تفاءاً مبا اشتهر منها ،لكونها أمجع و أ فى وأ م وأشفى من
واحد منها ،فطفقت أسبل عنها

شرق البالد وغربها حيناً ،وأحل

الطلب

لدى ّ مَ ْن أظن عنده شيئاً من ذلك وإب اب به ضنيناً ،ولقد ساعدني على ذلك
مجاعة من اإلخواب ،ضربوا

البالد لتحصيلها ،وطلبوها

األصقاع واألقطار

طلباً حثيثاً حتى ا تمع عندي بفض ربي ثري من األصول املعتربة اليت اب عليها
معول العلماء

األعصار املاضية ،وإليها ر وع األفاض

القروب اخلالية،

فبلفيتها مشتملة على فوائد مجة خلت عنها الكتب املشهورة املتداولة ،واطلعت
فيها على مدارك ثري من األحكام اعرتف األ ثروب خبلو

منها عما يصلح أب

يكوب مبخذاً له ،فبذلت غاية هدي تروجيها وتصحيحها وتنبيقها وتنقيحها.
وملا رأيت الزماب

غاية الفباد ،وو دت أ ثر أهلها حائدين عما يؤدي إىل

الرشاد؛ خشيت أب تر ع عما قلي إىل ما انت عليه من النبياب واهلجراب،
وخفت أب يتطرق إليها التشتت ،لعدم مباعدة الدهر اخلواب ،ومع ذلك انت
األخبار املتعلقة بك ِّ مقصد منها متفرقاً األبواب ،متبدداً الفصول ،قلما يتيبر
ألحدٍ العثور على مجيع األخبار املتعلقة مبقصد من املقاصد منها ،ولع هذا أيضا

اب أحد أسباب تر ها ،وقلة رغبة الناس ضبطها .
 |110إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص




إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص | 111







ومه ا يكن األمر
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حرمة التشكيك يف أخبار الثقات:

األمر األول):

األمر الثاني):
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األمر الثالث):












 |114إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص



واحلاصل


بناءعليه
و ً

(( الوجه الثاين )):
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ٍ
وبعبارة أخرى:



 |116إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص

ٓ

ُّ ٌ َٰ ُ
ورَۖي ۡهدِيَۖٱ ه ُ
َّللَۖنلِ ُورِه ِۦَۖمنَۖيشا َُۖء.)1( ٣٥ ...
 نورَۖلَعَۖن َۖي

(( الوجه الثالث )):

ٍ
وبعبارة أخرى




( )1سورة النور.
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(( الوجه الرابع )):









بقيت

ّبجَّبةٌ وال خمدَّرةٌ إال برزب من خدورهنَّ ،مكشوفةً شعورهنَّ ،خممَّشة و وههنَّ،
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ضاربات خدودهنَّ،يدعوب بالوي والثبور..














ذلك اليوم من وراء ُلّتها

وخطبت أمُّ لثوم بنت أمري املؤمنن عليّ
رافعةً صوتها بالبكاء ،فقالت :

،
إىل أب قال :قال الراوي :ضجّ الناس بالبكاء والنحيب والنوح ،ونشر النباء
شعورهنّ ،وحَث ْينَ التّراب على رؤوس ِهنَّ ،ومخ ْشنَ و وههن ،ولط ْمنَ خدودهن،

ودعوب بالوي والثبور ،وبكى الرّ ال ونتفوا حلاهل. ..
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(( الوجه اخلامس )):
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(( الوجه السادس )):
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.

(( الوجه السابع )):



القرينة األُوىل:
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.
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القرينة الثانية:


أب أحد النصارى رأى رؤيا عجيبة فيها تفاصي مهمة تتوافق مع
مضموب األخبار املتواترة لفظاً ومعنى ،منها قضيتاب :إحداهما ما رى على موالتنا
الطاهرة احلوراء زينب ،وقد رآها النصراني

املنام يتقاطر الدم من حتت قناعها

من شدة و دها وحزنها على ما هي فيه؛ وثانيهما أب اإلمام البجاد ملَّا مسع من

النصراني ما قصَّه عليه من رؤيا دته الصدّيقة الكربى موالتنا الزهراء البتول
حينما أخذت رأس ابنها اإلمام احلبن وضمته إىل صدرها واعتنقته وقبلته
ونا ته بعبارات احلزب واللوعة ،فقام اإلمام البجاد على طوله ونطح دار
البيت بو هه الشريف ،فكبر أنفه وشجَّ رأسه وسال دمه على صدره وخرَّ مغشياً
عليه من شدة احلزب والبكاء ..إخل (.)1




( )1أنظر تاب ( دار البالم ) للمحدث النوري الطربسي ج 2ص.181 - 175
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الناحلية األولى):
الناحلية الثانية):




الناحلية الثالثة):

واصاصل
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القرينة الثالثة:



اخلبر األولى):



()1

"مات رسول هللا بني سحري وحنرى ويف وليت مل
أظنم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سين أن رسول هللا قبض وهو يف ححري ،مث
وضعت رأسه تعنى وسا ة وقمت ألتدم مع النساء واضرب وجهي".
اخلبر الثانية):

()2



"وملا قُتل أبوها ُحنت لىل

الشام مع أختها سكينة ،وتعمتها أم كنثوم بنت تعني ،وزينب العاينة ،فأ خنن تعنى
( ( )1مبنده ) ج 6ص.274
( )2تاب ( سري أعالم النبالء ) ج 5ص.130
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يزيد ،فاالت :اي يزيد أبنات رسول هللا سبااي؟ قال :بل حرائر كرام ،أ خني تعنى
فيهن سفيانية لال ن بة تبكي."..
بنات تعمك ،فدخنت تعنى أهل بيته ،فما وجدت َّ
()1

" أيت بنا يزيد بن معاوية بعد ما قتل احلسني ،وحنن لثنا تعشر



غالما ،وكان أكربن يومئا تعني بن احلسني ،فأ خننا تعنيه ،وكان كل واحد منا مغنولة
يده لىل تعناه ،فاال لنا :أحرزت أنفسكم تعبيد أهل العراق ،وما تعنمت خبروج أيب

تعبد هللا وال باتنه ،وحل أهل الشام بنات رسول هللا سبااي تعنى أحااب اإلبل
فنما أ خنن تعنى يزيد ،قالت فاطمة ابنة احلسني :اي يزيد أبنات رسول هللا سبااي؟
قال :بل حرائر كرام ،أ خني تعنى بنات تعمك جتديهن قد فعنن ما فعنن ،قالت

فاطمة :فدخنت لليهن ،فما وجدت فيهن سفيانية لال متندمة تبكي ".
اخلبر الثالثة):

()2









( )1تاب ( العقد الفريد ) ج 4ص.358
( )2تاب ( معالي الببطن ) ج 2ص 174 - 173اجمللس البادس عشر.
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القرينة الرابعة:

()1




()2

ما بقيت املدينة

خمدَّرة وال ّبجَّبة إال برزب من خدورهنَّ ،مكشوفة شعورهنَّ ،خممشةً و وههنَّ،
ضاربات خدودهنَّ ،يدعوب بالوي والثبور. ..




( )1حبوثنا األُخرى كتاب ( ردّ اهلجوم ) و تاب ( الشعائر احلبينية املقدَّسة ).
( )2تاب ( امللهوف على قتلى الطفوف ) الطبعة األوىل ص 227حتقيق فارس تربيزياب عام  1414هجري.
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.


واحلاصل
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ۡ

ه

ُ ُ
ت ۡر َٰ
ود َۖوَل َۖٱنلهصَٰر َٰ
ى َۖح ه َٰ
َّت َۖت هتبِع َۖمِلت ُه َۡۖمۗۡ ١٢٠ ..
َض َۖعنك َۖٱۡله
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  ولنَۖ

الفصل الثالث
تفنيد شبهة البرتيني
على داللة خرب اجلصّاص
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()1
()2

رأيت

بعض الكتب املعتربة ،روي مرسالً عن مبلل اجلصَّاص قال :دعاني ابن زياد
إلصالح دار اإلمارة بالكوفة ،فبينما أنا اُ صِّص األبواب وإذا أنا بالزعقات قد
ارتفعت من نبات الكوفة ،فبقبلتُ على خادم اب معنا فقلت :مالي أرى الكوفة
تضج؟ قال :الباعة أتوا برأس خار ي خرج على يزيد ،فقلت :من هذا اخلار ي؟
( )1الكتاب املذ ور مطبوع باللغة الفارسية وقد تُر ل أخرياً إىل العربية.
( )2أنظر املصدر املذ ور ج 45ص.114
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فقال:احلبن بن علي قال:فرت ت اخلادم حتى خرج ولطمت و هي حتى
خشيت على عيين أب يذهب [ تذهب ] ،وغبلت يدي من اجلُصِّ ،وخر ت من
ظهر القصر ،وأتيت إىل الكناس؛ فبينما أنا واقف والناس يتوقعوب وصول الببايا
والرؤوس إذ قد أقبلت حنو أربعن شُقَّة ُتحْ َم ُ على أربعن مجالً فيها احلرم والنباء
وأوالد فاطمة ،وإذا بعلي بن احلبن على بعري بغري وطاء ،وأودا ه تشخب
دماً ،وهو مع ذلك يبكي ويقول:
يا أمة البوء ال سقياً لربعكول

يا أمَّة مل تراعِ

لو أننا ورسول اهلل جيمعنا

يوم القيامة ما نتل تقولونا

تبيِّرونا على األقتاب عارية

بننا مل نشيوِّد فيكل دينا

بين أمية ما هذا الوقوف على

تلك املصائب ال تلبوب داعينا

فكل فرحاً

فجاج األرض تببونا

تصفِّقوب علينا

وأنتل

دَّنا فينوووا

أليس دي رسول اهلل ويلكل

أهدى الربية من سب املضلينا

يا وقعة الطف قد أورثتين حزناً

واهلل يهتك أستار املبيئينا

قال :وصار أه الكوفة يناولوب األطفال الذين على احملام بعض التمر واخلبز
واجلوز ،فصاحت بهل أم لثوم ،وقالت:
.
قال:

ُّ ذلك والناس يبكوب على ما أصابهل ،ثل إب أم لثوم أطلعت

رأسها من احملم  ،وقالت هلل:
؛ فبينما هي ختاطبهنَّ إذا بضجة قد

ارتفعت ،فإذا هل أتوا بالرؤوس يقدمهل رأس احلبن وهو رأس زهري قمري،
أشبه اخللق برسول اهلل ،وحليته بواد الببج قد انتص منها اخلضاب ،وو هه
دارة قمر طالع ،والرمح تلعب بها مييناً ومشاالً ،فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها
فنطحت بينها مبقدَّم احملم  ،حتى رأينا الدم خيرج من حتت قناعها وأومبت إليه
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خبرقة و علت تقول:

.
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فَۖوا َۖنور َۖٱَّللَِۖبِأفوَٰهِهِ ۡمَۖ
يدون َۖأنَۖيط ِ
ِ

ۡ
ۡ
هُ هٓ ُ ه ُ
ۡ
ُ
ُ
َٰ
ويأَبَۖٱَّللَۖإَِلَۖأنَۖيتِمَۖنورهۥَۖولوَۖك ِرهَۖٱلكفِرونَۖ ٣٢

()1

.







ولبت أبالي حن اُقَْت ُ مبلماً

على أيِّ نبٍ اب هلل مصرعي

ذات االله وإب يشب

يبارك على أوصالِ شلوٍ ممزع

وذلك



( )1سورة النور.
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إيراداتنا العلميَّة على الشبهة:
الوجه األول):


()1

( )1لوط بن حييى بن سعيد بن خمنف بن سامل األزدي الغامدي املتوفى عام  157هجري.
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()1

الرواية األولى:
ثل
إب عمر بن سعد بعث برأس احلبن ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء مع خولي
بن يزيد األصبحي ومحيد بن مبلل األزدي إىل عبيد اهلل بن زياد ،وأمر برؤوس
الباقن من أصحابه وأه بيته فقطعت ،وسرح بها مع مشر بن ذي اجلوشن ،وقيس
بن األشعث ،وعمرو بن احلجاج (لعنهل اهلل تعاىل) ،فبقبلوا حتى قدموا بها إىل

الكوفة.
وأقام ابن سعد بقية يومه واليوم الثاني إىل زوال الشمس ،ثل رح مبن ختلف من

عيال احلبن ومح نباءه على أحالس أقتاب اجلمال بغري وطاء وال غطاء،
مكشفات الو وه بن األعداء ،وهن ودائع خري األنبياء ،وساقوهنَّ ما يُباق سيب

الرتك والروم أشد املصائب واهلموم. ...
( )1علي بن موسى بن عفر بن طاووس املتوفى عام  664هجري.
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الرواية الثانية:
وسار القوم برأس احلبن ونبائه
واألسرى من ر اله فلما قربوا من دمشق دنت أمُّ لثوم من مشر و اب من
مجلتهل فقالت له:

! فقال :ما حا تك؟ قالت:
! فبمر

واب سؤاهلا أب جيع الرؤوس على الرماح أوساط احملام ؛ بغياً منه و فراً،
وسلك بهل بن النظارة على تلك الصفة ،حتى أتى بهل باب دمشق ،فوقفوا على
درج باب املبجد اجلامع حيث يقام البيب
الرواية الثالثة:
()1



( ( )1حبار األنوار ) ج 45ص.114
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-1

(" )1واحد حمامل احلحاج؛ وامل ْح َمل  -بكسر امليم وتسكني احلاء وفت
امليم  :-الاي يُ ْرَكب تعنيه ،قال ابن سيده :احململ :ش َّاان تعنى البعري ُُْي َمل فيهما
( )1معجل ( لباب العرب ) البن منظور األفريقي املصري :مادة "مح ".
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الزبيل الاي ُيمل فيه العنب لىل اجلَرين ..ومنه احلمولة
العديالن ،واحململ واحلامنةَّ :
َ
واحلمول وهي :اهلوا ج كان فيها النساء أو مل يكن ،وال ياال حول من اإلبل لال ملا

تعنيه اهلوا ج ،واحلمول أيض ا :ما يكون تعنى البعري."...

"املَ ْحمل :اهلو ج ،واحململ

الزنبيل الاي ُيمل فيه العنب
العدالن تعنى جانيب الدابة ُُيمل فيهما ،واحململَّ :

وحنوه ،واجلمع حمامل؛ وياال :ما تعنى البعري َْحم َمل :أي موضع لشيء ُُْي َمل."..
احململ :اهلو ج."..

"املَ ْحمل ،مجع حمامل [حل] :ما ُُْي َمل فيه،

-2

"والشق والش َّاة
ابلكسر [أي :كسر الشني] :نصف الشيء لذا ُشقَّ؛ والشق :الناحية من اجلبل،
والشق ابلفت ؛ فمن َّ
واجلانب من الشقَّ ...
الشق :الفصل يف الشيء."...
"الشق :شق الشيء :جزؤه،
والش َّاة :نصف الشيء لذا ُشقََّّ ،
وشق الشيء :نصفه ،وشق الشيء :جانبهَّ ،
والش َّاة:
والش َّاة :الشظية من لوح أو خشب وغريمهاَّ ،
الاطعة املشاوقة أو املنشاةَّ ،
والش َّاة:

جزء البيت تنفر غالب ا بسكناه أسرة."...

ش َّاة،
"الش َّاة :اجلمع :شاق[ ،شقَّ] :ال ُ

واجلمع :شاق وشااق :ما ُش َّق من ثوب أو حنوه مستطيالا .الاطعة املشاوقة :نصف

الشيء لذا ُشقَّ .الشاة :مسكن من اثنني أو أكثر يف طباة واحدة."..

 |142إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص

إذ أقبلت حنو أربعن شقَّة ُتحْ َم على
أربعن مجالً فيها احلرم والنباء وأوالد فاطمة..
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ومثَل :كل شيء
س مثل ش ْبه و َشبَه ومثْل َ
ْس واحلَنَ ُ
"حنْسَ ،حنَس :حنس :احلن ُ

ل ظَ ْه َر البعري والدابة حتت الرحل وال َاتَب والس ْرج ،وهي مبنزلة املر َشحة تكون حتت
َو َ
وحنَس
الن ْبد ،وقيل :هو كساء رقيق يكون حتت الربذتعة ،واجلمع أ ْ
وحنُوسَ ،
َحالس ُ
سها َحنْسا :غَ َّ
ت بعريي لذا
أحنَ ْس ُ
سها َْ
شامها حبنس .وقال مشرْ :
وُينُ ُ
الناقة والدابة َُْين ُ

ط حتت ُحر املتاع من م ْس وحنوه،
سُ
ْس البيت :ما يُْب َ
ْس .وحن ُ
جعنت تعنيه احلن َ
حول .وفالن
صره ال ُف ُ
واجلمع أ ْ
ْس ،وحلُ ُ
َحالس .ابن األَتعرايب :ياال لبساط البيت احلن ُ

ْس بيته لذا مل يَ ْب َر ْحه ،تعنى املَثَل.
حن ُ

ح لبيت،
األَزهري تعن الغ ََّّتيفي :ياال فالن حنْس من أ ْ
َحالس البيت الاي ال يَ ْب َر ُ

قال :وهو تعندهم ذم أَي أَنه ال يصن لال لنزوم البيت ،قال :وياال فالن من
َحالس البال لناي ال يُزاينها من ُحبه لايها ،وهاا مدح ،أَي أَنه ذو تع َّزة َّ
وشدة وأَنه
أْ

ال يربحها ال يبال َيْن ا وال َسنَةا حىت ُُتْصب البال ُ .وياال :هو ُمتَ َحنس ذها أَي
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مايم .وقال غريه :هو حنْس ذها.
َحالس بيتك حىت أتْتيَك يَد خاطئَة أَو َمنيَّة
كن حنْسا من أ ْ
ويف احلديث يف الفتنةْ :
قاضية ،أَي ال تَ ْب َر ْح أَمره بنزوم بيته وترك الاتال يف الفتنة .ويف حديث أَيب موسى:
قالوا اي رسول َّ
الس بُيُوتكم ،أَي الزموها.
اّلل فما أتْمرن؟ قال :كونوا أ ْ
َح َ
ويف حديث الفنتَّ :
َحالس ،هو الكساء الاي تعنى ظهر البعري
تعد منها فتنة األ ْ

شب ،شبهها ذها لنزومها و وامها.
حتت ال َا َ

َحالسها وأَقتاذها؛ أَي:
ويف حديث تعثمان :يف جتهيز جيش العُ ْسرة تعنى مائة بعري أب ْ

يالسها ،و ُحلوقَها ابلاالص
أبَكسيتها .ويف حديث تعمر يف أَتعالم َّ
النبوة :أَمل تَ َر اجل َّن ول َ

السها؟ .ويف حديث أَيب هريرة يف مانعي الزكاةُْ :حمنَس أَخفافُها شوكا من حديد
وأ ْ
َح َ
ظهور
ت به كما أُلْزَم ْ
وتعوليَ ْ
تبَ
أَي أَن أَخفافها قد طُورقَ ْ
ش ْوك من حديد وأُلْزَم ْته ُ
ت َ
السها"..
اإلبل أ ْ
َح ُ

"احلنْس ،بكسر احلاء

الر ْحل والاتب والسرج ،واحلنس:
ول ظهر الدابة حتت َّ
وتسكني الالم؛ هو :كل ما َ
ما يبسط يف البيت من ُحصر وحنوه حتت كرمي املتاع ،وأحالس اخليل :مالزم
لظهورها".

"احلَنَس :مجع أحالس وحنوس وحنسة :كل ما يوضع
الر ْحل ،ما يبسط يف البيت تعنى األرض حتت ُحر
الس ْرج أو َّ
تعنى ظهر الدابة حتت َّ
الثياب واملتاع."..
-4

كاف البعري ،وقد يؤنث ،والتاكري أَتعم ،ولالك أَنثوا
ب :ل ُ
ب وال َاتَ ُ
"الا ْت ُ
التصغري ،فاالوا :قُتَيبة .قال األَزهري :ذهب النيث لىل أَن قُتَ ْيبة مأْخوذ من الا ْتب.

وارْزَم ،وأَحاط
قال :وقرأْ ُ
ت يف فُتوح ُخراسا َن :أَن قُتَيبة بن مسنم ،ملا أَوقع أبَهل ُخ َ
 |144إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص

يفتحها
ذهم ،أَاته رسوهلم ،فسأَله تعن امسه ،فاال :قُتَيبة ،فاال لهَ :
لست تفتَحها ،لمنا ُ
رجل امسه لكاف ،فاال قُتَيبة :فال يفتحها غريي ،وامسي لكاف .قال :وهاا يوافق ما
قال النيث.

ب البعري ُم َّ
ب ،ولمنا يكون
اكر ال يؤنث ،وياال له :الا ْت ُ
وقال األَصمعي :قَتَ ُ
زوم.
لنسانية؛ ومنه قول لبيد :وأُلْا َي ق ْت بُها املَ ْخ ُ

ب لكاف البعري؛ وقيل :هو اإلكاف الصغري الاي تعنى
ب وال َاتَ ُ
ابن سيده :الا ْت ُ
قَ ْدر َسنام البعري .ويف الصحاحَ :ر ْحل صغري تعنى قَ ْدر َّ
البعري لقْتاابا
السنام .وأَقْتَ َ
ب َ
ب .ويف حديث تعائشة :ال متنع املرأَة نفسها من زوجها ،ولن كانت
لذا َش َّد تعنيه ال َاتَ َ

مطاوتعة
لنحمل كاإلكاف لغريه؛ ومعناه :احلَث َّ
هلن تعنى َ
ب َ
تعنى ظَ ْهر قَتَب؛ ال َاتَ ُ
سعُ ُه َّن االمتناع يف هاه احلال ،فكيف يف غريها .وقيل :لن نساء
أَزواجهن ،وأَنه ال يَ َ
س خلروج الولد،
ْن :لنه أ ْ
العرب ُك َّن لذا أ ََر ْ َن الوال َةََ ،جنَ ْس َن تعنى قَ تَب ،ويَ ُان َ
َسنَ ُ
فأَرا ت تنك احلالةَ .قال أَبو تعبيد :كنا نَرى أَن املعىن وهي تسري تعنى ظَ ْهر البعري،
مجيع أَ اة السانية من أَتعالقها وحباهلا؛
ب ابلكسرُ :
فحاء التفسري بعد ذلك .والا ْت ُ
َ

واجلمع من كل ذلك :أَقتاب؛ قال سيبويه :مل جياوزوا به هاا البناء.
ُ

َمكن أَن
ب ابل َاتَب لقْتاابا؛ قال النحياين :هو ما أ َ
وال َاتُوبةُ من اإلبل :الاي يُ ْاتَ ُ
ب .ويف احلديث :ال صدقة
جاء ابهلاء ،ألَهنا لنشيء مما يُ ْاتَ ُ
يوضع تعنيه ال َاتَب ،ولمنا َ

ْتاب تعنى ظهورها ،فَعولة
يف اإلبل ال َاتوبة؛ ال َاتُوبة ،ابلفت  :اإلبل اليت َ
توض ُع األَق ُ
كالرُكوبة واحلَنوبة؛ أَرا  :ليس يف اإلبل العوامل صدقة"...
مبعىن مفعولةَّ ،
"أقتب البعريَّ :
شد تعنيه ال َاتَب،

وال َاتَب :الر ْح ُل الصغري تعنى قدر سنام البعري ،والا ْتب ،بكسر الااف وتسكني التاء،

الساقية من تعالقها وحباهلا."...
السانية أو َّ
مجيع أ اة َّ

"الاتب :الرحل".
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"مجيع أ اة السانية من أتعالقها وحباهلا"



"اهلوا ج :مراكب مثل
احملفة ،لال أن اهلو ج يابَّب واحملفة ال تابَّب"..
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()1





-5
-6
( )1تاب ( مقت اإلمام احلبن ) ألبي خمنف ص.184
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()1

الر ْحل".
َّ
الاي ُْجيعل فوق الص َّفة".

"الوطاء هو املفرشة تكون فوق صفة
"وامل ْف َرشةُ :الوطاءُ
ش ،كم ْن َربَ :شئ
"وامل ْف َر ُ

فوق
وه َو الوطَاء الَّاي ُْجي َع ُل َ
يَ ُكو ُن كالشاذَ ُكونَة [ أي :ثياب مضرية تعمل ابليمن ]ُ ،
الر ُج ُل ،ويَ ُاولون:
الر ْحل ،يَ ْا ُع ُد َتعنَْي َها َّ
َصغَ ُر م ْنهُ ،تكو ُن تعنى َّ
الص َّفة .وامل ْف َر َشةُ :أ ْ
وه َو َح َس ُن الف ْر َشة ابل َك ْسر :أَي اهلَْي ئَة".
اجع ْل تعنى َر ْحن َ
اءُ ،
َ
ك م ْف َر َشةا ،أ ْ
َي وطَ ا

إذا استب ر دابّةً للر وب ،اشرتط صحّته معرفةُ املتعاقدين مبا
عقدا عليه ،فإذا آ ره مجالً للر وب ،و ب معرفة الرا بن ،واآللة الّيت ير بوب
فيها ،احملارة وغريها ،وه احملم مغطّى أو مكشوف؟ و نس غطائه ،ومعرفة
الوطاء ،وإب اب مَقتباً ذ ره ،وحيتاج إىل معرفة املعاليق القربة والبطيحة والبُّفرة

وحنوها من مجيع ما حيم معه .


( )1البفر البابع ،صفحة .143
 |148إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص



الوجه الثاني):





.)1(



( )1را ع ( البحار ) ج 98ص.322
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"لن اجلبني فوق الص ْدغ ،ومها جبينان تعن ميني اجلبهة
وتعرفهما ابن سيده فاال" :واجلبينان :حرفان مكتنفا اجلبهة من جانبيها ،فيما
ومشاهلاَّ .
بني احلاجبني مصعد ا لىل قصاص الشعر" ،وقيل :لهنما ما بني الاصاص لىل
احلحاجني ،واحلحاج هو :العظم الاي ينبت تعنيه احلاجب".
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إىل أب قال:



.
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وما يؤكد ذلك
()1

قال الراوي:

وسار القوم برأس اإلمام احلبن ونبائه واألسرى من ر اله ،فلمَّا قربوا من

دمشق ،دنت أمّ لثوم من الشمر ( لعنه اهلل تعاىل ) وقالت:
( لعنه اهلل ) :ما هي؟ قالت:

! قال

 أي :دمشق - ،فبمر بضد ما سبلته بغياً منه وعتواً

وسلك بهل على تلك الصفة حتى وصلوا باب دمشق حيث يكوب البيب .
()1

تابه ( امللهوف على قتلى الطفوف ) ص ،210حتقيق فارس تربيزياب احلبوب.
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()1


 ،فقلت :حبَّاً و رامة ،ثل تقدَّمتُ إليه ،وسبلتُه باهللِ ،وبالغت معه،
فانتهرني ومل يفع

.

روى بعض نقلة االخبار :عن سه بن سعد الشهرزوري قال :خر ت من
شهرزور ،أريد بيت املقدس ،فصادف خرو ي أيام قت احلبن ،فدخلت
الشام،فرأيت األبواب مفتحة والد ا ن مغلقة،واخلي مبر ة،واألعالم منشورة،
والرايات مشهورة ،والناس أفوا اً قد امتألت منهل البكك واألسواق ،وهل
أحبن زينة يفرحوب ويضحكوب؛ فقلت لبعضهل :أظن حدث لكل عيدٌ ال نعرفه؟
قالوا :ال .قلت :فما بال الناس افة فرحن مبرورين؟ فقالوا :أغريب أنت أم ال
عهد لك بالبلد؟ قلت :نعل فماذا؟ قالوا :فتح ألمري املفبدين فتح عظيل! قلت:
وما هذا الفتح؟ قالوا :خرج عليه أرض العراق خار ي ،فقتله ،واملنة هلل تعاىل،
وله احلمد .قلت :ومن هذا اخلار ي؟ قالوا :احلبن بن علي بن أبي طالب .قلت:
احلبن بن فاطمة بنت رسول اهلل؟ قالوا  :نعل .قلت :إنَّا هلل وإنا إليه را عوب،
وإب هذا الفرح والزينة لقت ابن بنت نبيكل؟! ،أو ما فا ل قتله حتى مسيتموه
خار ياً؟! فقالوا :يا هذا أمبك عن هذا الكالم ،واحفظ نفبك ،فإنه ما من أحد

يذ ر احلبن خبري إال ضربت عنقه؛ فبكت عنهل با ياً حزيناً ،فرأيت باباً عظيماً،
( )1تاب ( مدينة املعا ز ) ج 4ص ،130احلديث رقل .1134
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قد دخلت فيه األعالم والطبول ،فقالوا :الرأس يدخ من هذا الباب ،فوقفت
هناك و لما تقدموا بالرأس اب أشد لفرحهل ،وارتفعت أصواتهل ،وإذا برأس
احلبن ،والنور يبطع من فيه ،نور رسول اهلل ،فلطمت على و هي،
وقطعت أطماري ،وعال بكائي وحنييب ،وقلت :وا حزناه لألبداب البالية النازحة
عن األوطاب ،املدفونة بال أ فاب ،وا حزناه على اخلد الرتيب ،والشيب اخلضيب،
يا رسول اهلل ليت عينيك ترى رأس احلبن

دمشق ،يطاف به

األسواق،

وبناتك مشهورات على النياق ،مشققات الذيول واألزياق( ،)1ينظر إليهن شرار
الفباق ،أين عليُّ بن أبي طالب يرا ل على هذا احلال؟ ثل بكيت وبكى لبكائي
من مسع منهل صوتي وأ ثرهل ال يفطنوب لكثرة الغلبة وشدة فرحهل،
واشتغاهلل ببرورهل ،وارتفاع أصواتهل ،وإذا بنبوة على أقتاب اجلمال بغري
وطاء ،وال سرت ،وقائلة منهن تقول:

؛ قال :فتعلقت بقائمة احملم  ،وناديت
ببعلى الصوت :البالم عليكل يا آل بيت ّبمد ورمحة اهلل وبر اته ،وقد عرفت
أنها أم لثوم بنت علي ،فقالت:
؟ فقلت هلا :يا سيدتي أنا
ر

من شهرزور ،امسي سه  ،رأيت دَّك ّبمَّ ٍد املصطفى؛ قالت:


؛ فقلت :يا سيدتي يعزُّ واهللِ على
دِّك وأبيك وأمك وأخيك سبط نيب اهلدى؛ فقالت:
( )1األزياق :مجع زيق وهو ما أحاط بالعنق من القميص .والذيول :مجع ذي وهو آخر اإلزار والثوب.
 |154إِحتافُ ذَوِي االختِصَاص

؛ فقلت:حباً و رامة ،ثل تقدَّمتُ إليه وسبلته باهللِ وبالغت
معه ،فانتهرني ومل يفع .
قال سه  :و اب معي رفيق نصراني ،يريد بيت املقدس وهو متقلد سيفاً حتت
ثيابه ،فكشف اهلل عن بصره فبمع رأس احلبن ،وهو يقرأ القرآب ويقول  :وَلَۖ
ا
ه ۡ ُ ه
ۡ ه ه
َۖٱلظَٰل ُِمونَۖ  ٤٢ ...اآلية ،فبدر ته البعادة ،وقال:
َب َۖٱَّلل َۖغَٰفًِل َۖعما َۖيعمل
َتس

أشهد أب ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأب ّبمداً عبده ورسوله .ثل انتضى
سيفه ،وشدَّ به على القوم ،وهو يبكي و ع يضرب فيهل فقت منهل مجاعةً
ثرية ،ثل تكاثروا عليه فقتلوه

 ،فقالت أم لثوم:

فحكيت

هلا احلكاية ،وقالت:
ْ

كنََۖكنُ ٓواَۖأ ُنفس ُه ۡمَۖي ۡظل ُِمونَۖ ٥٧
 وماَۖظل ُموناَۖول َٰ ِ
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عويص ّ
وحل !
إشكال
ٌ
مفاد اإلشكال



واجلواب



"املانعة ما تغطي به املرأة رأسها ،وهو أصغر من الاناع".
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الوجه الثالث):

بال غطاء وال
وطاء

الر ْحل تابض تعنيها املرأة وهي أيضا يف َّ
" اخلشبة يف َّ
مادم اإلكاف،
مادم َّ

وأنشد:

عر يف بيته
وقيَّدين الش ُ

ات احلمارا "
كما قَيَّد اآلسر ُ
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إشكال آخر للبرتيني حول النطح!..




()1

هناك رواية تقول بببّ البيدة زينب يوم العاشر أو يوم رأت

حال [اإلمام] احلبن عليه البالم بعد استشهاده نطحت رأسها مبقدم احملم ؟
أ -ه الرواية صحيحة أم ال؟
ب -هناك قول ألحد اخلطباء بببّ النطح ليس من صفات اإلنباب؛ ب من
صفات املاعز أو النعاج ،ويقول :هي رواية مرسلة ،ويرد على من يقول بتجويز
التطبري حيث إبّ من يطبِّر يوم العاشر ،وخاصة العوام ،يبتدل بهذه الرواية اليت

يضعفها أو ال يعتقد بصحة هذه الرواية إذا انت صحيحة؟
ج -أين تو د هذه الرواية؟ ومَن ر اهلا؟ و أي مقت من مقات الطف  -لو

أرشدمتونا إليه بالبناب جندها  -زا ل اهلل خرياً ؟
اجلواب :بامسه تعاىل :هذه الرواية من القضايا املنقولة عن عقيلة الطالبن؛
( )1ما ( صراط النجاة ) ج 5ص ،374سؤال رقل .1190
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فإذا انت واقعة فال مانع من حدوثها عقالً ،إذ مل يكن نطح مقدم احملم لكوب
زينب قد فقدت صربها ،وهي اليت انت توصي اإلمام البجاد بالصرب ،ب
اب منها هذا العم بداعي اإلعالم عن مظلوميّة سيد الشهداء ،وما رى على
العرتة الطاهرة ،وال ببس بذلك حتى زماننا هذا إذا اب إعالماً عن املظلوميّة اليت
وقعت على أه بيت النيب ،واهلل العامل .

وجوابنا عىل الشبهة من وجهني:
(الوجه األول):

(الوجه الثاين):
()1

" قيل :النط خمصوص ابلكباش ،وكان ابن خروف خيطؤه يف

ذلك ،وقد استعمل يف غري الكباش ،وحكى ابن قتيبة :نط الكبش والثور ،وحكى
النغويون :نط الشحاع قرنه فصرتعه ،ويف كتاب الفصي  :نط الكبش وغريه ينط ؛

ويف (املنتهى) أليب املعاين :وتناطحت األمواج .وقال ابن رستويه يف كتابه (شرح
( ( )1عمدة القاري ) ج 9ص.27
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الفصي ) :النط ابلارنني أ و الرأسني ،وخيص بالك الكباش ألهنا مولعة به ،حىت لن
األقران يف احلرب تشبه ذها ،فياال :تناطحوا وانتطحوا ،ونط فالن قرنه فصرتعه ".
"النط لنكباش وحنوها ،وتناطحت األمواج والسيول والرجال يف احلروب".
"نط تناطحت الكباش
وانتطحت؛ ومن اجملاز تناطحت األمواج والسيول والكباش تنتط يف موطن الاتال،
وبني العاملني والتاجرين تناط ونطاح مسعت منهم من ياول :جرى لنا يف السوق

نطاح وأي نطاح ،وكألك هللا من نواط الدهر :من شدائده ،وأصابه نط  :أمر

شديد ،ونطحته تعن كاا :فعته وأزلته".
َمواج،
"ومن اجملاز :تَناطَحت األ ُ

وج َرى لنا يف السوق
يول ،والر َج ُ
والس ُ
اجريْن نطاحَ .
ال يف احلرب .وبني العال َم ْني والت َ
احلحاز ،ونَطَ َحه تعنه :فَ َعه وأَزالَه .ومن األَمثال
نطَاح .والنطَاح أَيضا املاابنَة يف لُغَة َ

ذات قَ ْرن ،ياال ذلك فيمن ذَ َهب َه َدرا".
َما نَطَ َح ْ
اء ُ
ت فيه َح َ

اخلتام:
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األول:


الثاني:

الثالث:
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مواليت يا زينب أيتها احلوراء اإلنسية املدد املدد
فاشفعي يل عند اهلل تعاىل
عبدك خاضع إىل جنابك يقرع باب إحسانك

حممَّد مجيل محُّود العاملي
حرر بتاريخ  10رجب األصب  1438هجري
الضاحية اجلنوبية  /بريوت
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