هل رواية «فنظر امري املؤمنني(ع) بني خفذهيا» تعارض عصمة الإمام أم ل؟
السائل :فرهاد.ف
توضيح السؤال:
اهل الس نة اشلكوا بأن رواية «فَنَ َظ َر َأ ِم ُري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني عليه السالم ا ََل ب َ َي ٍاض عَ ََل ث َ ْو ِب الْ َم ْر َأ ِة َوب َ ْ َني فَ ِخ َذ ْْيَا» تعارض عصمة امرياملؤمنني عليه السالم ،يف
ِ
اجلواب عن هذه الش بهة ماذا نقول؟
اجلواب:
نص الرواية :
عَل بْ ُن ا ْب َرا ِه َمي َع ْن َأبِي ِه َع ِن ابْ ِن َأ ِِب ُ َُع ْ ٍري َع ْن ُ َُع َر بْ ِن يَ ِزيدَ َع ْن َأ ِِب الْ ُم َع يَل َع ْن َأ ِِب َع ْب ِد ي ِ
اَّلل عليه السالم قَا َل ُأ ِ َِت ُ َُع ُر بْ ُن الْخ يَط ِاب ِِب ْم َر َأ ٍة قَدْ ت َ َعل ي َق ْت
ِ
ِب َر ُج ٍل ِم َن ْ َاْلن َْص ِار َو ََكن َْت َ َْت َوا ُه َول َ ْم ت َ ْق ِد ْر َ َُل عَ ََل ِح َ ٍ
الص ْف َر َة َو َصب ي ِت الْ َب َي َاض عَ ََل ِث َي ِاِبَا ب َ ْ َني فَ ِخ َذ ْْيَا ُ يُث
يَل فَ َذ َه َب ْت فَأَخ ََذ ْت ب َ ْيضَ ًة فَأَخ َْر َج ْت ِم ْنهَا ُّ
َج َاء ْت ا ََل ُ َُع َر فَ َقال َ ْت َ ا َأ ِم َري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ا ين َه َذا يالر ُج َل َأ َخ َذ ِِن ِيف َم ْو ِضع ِ َك َذا َو َك َذا فَ َفضَ َح ِِن قَا َل فَه يَم ُ َُع ُر َأ ْن ي ُ َعا ِق َب ْ َاْلن َْص ِار يي فَ َج َع َل ْ َاْلن َْص ِار ُّي َ َْي ِل ُف
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َو َأ ِم ُري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني عليه السالم َجا ِل ٌس َوي َ ُق ُ
ول َ ا َأ ِم َري ال ُم ْؤ ِم ِن َني تَثَبي ْت ِيف َأ ْم ِري فَل َ يما أ ْك َ ََث ال َف ََت قَا َل ُ َُع ُر ِ َْل ِم ِري ال ُم ْؤ ِم ِن َني عليه السالم َ ا َأ َِب ال َح َس ِن َما تَ َري
فَنَ َظ َر َأ ِم ُري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني عليه السالم ا ََل ب َ َي ٍاض عَ ََل ث َ ْو ِب الْ َم ْر َأ ِة َوب َ ْ َني فَ ِخ َذ ْ َْيا فَ ي َ
ون ا ْحتَالَ ْت ِ َِل ِ َل فَقَا َل ائْ ُت ِوِن ِب َما ٍء َح ٍار قَدْ ُأ ْغ ِ ََل غَل َ َيا ًان
اَت َمهَا َأ ْن تَ ُك َ
ِ
ْ
ْ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
شَ ِديد ًا فَ َف َعلُوا فَل َ يما ُأ ِ َِت ِِبلْ َما ِء َأ َم َر ُ ُْه فَ َص ُّبوا عََل َم ْو ِضع ِ ال َب َي ِاض فَ ْاش تَ َوي َذ ِ َل ال َب َي ُاض فَأَ َخ َذ ُه َأم ُري ال ُم ْؤمن َني عليه السالم فَأَلقَا ُه ِيف فيه فَل يما َع َر َف
اَّلل َع يز َو َج يل َع ِن ْ َاْلن َْص ِار ِي ُع ُقوب َ َة ُ َُع َر.
َط ْع َم ُه َألْقَا ُه ِم ْن ِفي ِه ُ يُث َأ ْق َب َل عَ ََل الْ َم ْر َأ ِة َح يَت َأقَ ير ْت ِب َذ ِ َل َو َدفَ َع ي ُ
اللكيِن الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اإحساق (املتويف 823هـ) ،الاكيف ،ج ،7ص ،222انرش :اسالميه  ،طهران  ،الطبعة الثانية2832،
هـ.ش.
هذه الرواية عالوة عَل كتاب الاكيف ،جاءت يف املصادر املذكورة يف اِليل ايضا:
الطويس ،أِب جعفر محمد بن احلسن ( املتويف  234ه) َ ،تذيب اْلحاكم يف رشح املقنعة للش يخ املفيد  ،ج  3ص ِ 842بب ِ -22بب من الز ادات
يف القضا ا ،حتقيق :الس يد حسن املوسوي اخلرسان  ،انرش :دار الكتب الاسالمية طهران ِبزار سلطاِن  ،التصحيح الش يخ محمد اْلآخوندي  2824ه
ق.
احلر العامَل  ،محمد بن احلسن (،املتويف 2242ه ) ،وسائل الش يعة اإَل حتصيل مسائل الرشيعة ،ج  27ص ِ 232بب ِ -22بب مجَل من القضا ا و
اْلحاكم ،حتقيق و نرش  :مؤسسة أآل البيت ( ع) لإحياء الرتاث  -مق املرشفة الطبعة  :الثانية  -جامدي اْلآخرة  2222ه .

النوري الطربيس  ،مريزا حسني (املتويف2824هـ) ،مس تدرك الوسائل ومس تنبط املسائل  ،انرش  :مؤسسة أآل البيت عليهم السالم لإحياء الرتاث -
بريوت  -لبنان  ،ج  27صِ 837بب ِ -27بب مجَل من القضا ا و اْلحاكم  ،حتقيق  :مؤسسة أآل البيت عليهم السالم لإحياء الرتاث،الطبعة :
الثانية،س نة الطبعة 2233 - 2243 :م
اجملليس ،محمد ِبقر (املتويف 2222هـ) ،حبار اْلنوار ،حتقيق :محمد الباقر البهبودي،ج  24ص ِ 848بب  -27قضا اه صلوات هللا عليه و ما ،...انرش:
مؤسسة الوفاء  -بريوت  -لبنان ،الطبعة :الثانية املصححة 2238 - 2248 ،م.
هذه الرواية من مك جانب ميكن فيها ادلقة و التأمل فلنشري اليها يف الاس مترار:
اجلانب الاول  :دراسة س ند الرواية:
هذه الرواية من حيث الس ند فيه اشاكل؛ ْلن يف س ندها ،أبو العالء او أبو املعَل اِلي هو من اجملاهيل؛ كام ان العالمة املامقاِن يف كتاب تنقيح
املقال يف رشح حاَل يقول:
أبو املعَل روي يف ِبب النوادر من كتاب اْلحاكم من الاكيف عن ُعر بن يزيد عنه عن أِب عبد هللا عليه السالم ومل أقف عَل اهمه ول حاَل.
املامقاِن ،الش يخ عبد هللا ،تنقيح املقال ،جِ ،8بب املمي من فصل الكِن ،ص ،83طبع يف املطبعة املرتضوية ،النجف اْلرشف ـ 2832هـ .
يف النيتجة هذه الرواية لميكن الاسنناد و الاس تدلل ِبا.
اجلانب الثاِن :دراسة دلةل الرواية:
اخملالفون لهل البيت عليهم السالم اس تفادوا من هذه الرواية أن أمري املؤمنني عليه السالم قد نظر بني خفذي املرأة و ننيجة ِلل تناقض عصمة ذل
الإمامْ .لنه كيف ميكن للمعصوم أن ينظر بني خفذي املرأة؟
و لكن بعناية يف نص الرواية جند أن الإمام (ع) مل ينظر بني الفخذين ؛ وبد ًل من ذل  ،نظر اإىل مالبس املرأة يف احملل الواقع بني خفذْيا و صب املاء
الساخن عىل مالبسها .و هناك دليل يف اصل الرواية سنشري اإليها ِبختصار:
الفَ :صب ي ِت الْ َب َي َاض ع َ ََل ِث َي ِاِبَا:
جاء يف الرواية هكذا:
« َو َصب ي ِت الْ َب َي َاض عَ ََل ِث َي ِاِبَا ب َ ْ َني فَ ِخ َذ ْْيَا».
و الامام عليه السالم ايضا نظر اَل حمل صب البياض اِلي َكن عَل ثياهبا ،و ليس اَل خفذهيا:

فَنَ َظ َر َأ ِم ُري الْ ُم ْؤ ِم ِن َني عليه السالم ا ََل ب َ َي ٍاض عَ ََل ث َ ْو ِب الْ َم ْر َأ ِة َو ب َ ْ َني فَ ِخ َذ ْْيَا . ...
ِ
ُث قال الإمام عَل عليه السالم هكذا:
فَقَا َل ائْ ُت ِوِن ِب َما ٍء َح ٍار قَدْ ُأغْ ِ ََل غَل َ َيا ًان شَ ِديد ًا فَ َف َعلُوا ...
يتبني من خالل هذه الفقرة من الرواية انه مل يكن جسد املرأة عر اان و يف الننيجة الامام عليه السالم مل ينظر اَل جسدها العر ان؛ بل نظر اَل حمل
صب البياض اِلي َكن عَل ثياهبا.
لبد من الالتفات اَل هذه النكتة ان املاء اِلي صب علهيا ،مل يصبه عَل جسد املرأة؛ بل صبه عَل ثياهبا و الا لبد من حرق رجلها بصب املاء
الساخن عَل جسدها ،و مل جيوز حلامك ان جيرح املدع..
هذا املطلب ايضا شاهد أآخر عَل ان امري املؤمنني عليه السالم مل ينظر اَل جسد هذه املرأة.
ب  :الرواية ترتبط ِبلتعزير:
هذه الرواية مل ترتبط ببحث الزان! دقة النظر يف نص الرواية تبني ان املرأة ادعت بتصنع ان هذا الانصاري يف فالن ماكن الصق عَل و اخزاِن(يعِن
الصاق اجلسد من عَل الثوب)! ُث جاءت اَل اخلليفة بنفس احلاةل! يعِن عَل الفور حرضت عند اخلليفة حَت تش تيك من الشاب الانصاري!
الشاهد عَل هذا املطلب انه اس تعمل يف الرواية من لكمة «العقوبة» و ليس من لكمة «احلد» .لو َكن احلديث عن الزان ،لبد من اجراء احلد عليه و
ليس ان يقوم عليه ِبلعقوبة (التعزير).
ج  :لكمة « خفذيه » مل تالزم اهنا عر انة من خفذها:
لكمة «خفذيه» دامئا مل تدل عَل كشف الفخذ ،ما يش به هذا النص ذكر يف كتب اهل الس نة حسب ما جاء يف اِليل:
حدثنا مويس بن اإسامعيل حدثنا حامد بن سلمة عن عبيد هللا بن ُعر عن القامس  :أن ُعر طلق مجيَل جفاءت أهما فذهبت ِببنه عامص جفاء ُعر فأخرب
فرفع فرسه فلحقها فضمته بني خفذْيا.
أبو اإحساق احلرِب ،اإبراهمي بن اإحساق ( املتويف ،) 233 :غريب احلديث للحرِب  ،ج  2ص  ، 244دار النرش  :امعة أم القري  -مكة املكرمة -
 ، 2243الطبعة  :اْلوَل  ،حتقيق  :د .سلامين اإبراهمي محمد العايد.
من الواحض انه مل يس تفد من هذه الرواية ان ُعر جعل ابنه بني خفذيه؛ احلال انه عر ان .هل يقول احد يف ترمجة هذه الرواية ان بني خفذيه ،يعِن لبد
ان يلصقه جبدله؟!

هذه القرائن تبني ان املسنشل مل يس تطيع ان يقول يف ترمجة الرواية بشل قطع .ان «الإمام نظر اَل جدل خفذي املرأة» حَت يرد الاشاكل! بل ما
يناسب ظاهر الرواية هو ان الامام نظر اَل الثوب الواقع بني خفذي املرأة! نفس وجود هذا الاحامل اْل آخر يف الرتمجة ،يكف .لرفع الاشاكل!
اجلانب الثالث  :لزوم رعاية ضوابط الشهادة و اخلربوية يف الاسالم:
حَت لو فرضنا ان املقصود من النظر هو النظر اَل اجلدل و ما بني الفخذين ،كذل من املمكن انه من ِبب القضاء ،فضال عن جواز هذا املطلب،
يكون واجبا! لهذا ذكر يف قضية مغرية هكذا:
فقال املغرية سل هؤلء اْلعبد كيف رأوِن مس تقبلهم أو مس تدبرُه وكيف رأوا املرأة أو عرفوها فان َكنوا مس تقبَل فكيف ُث اس ترت أو مس تدبري فبأي
شئ اس تحلوا النظر اإَل يف مزنَل عىل امرأِت وهللا ما أتيت اإل امرأِت وَكنت ش بهها فبدأ بأِب بكرة فشهد عليه انه رأآه بني رجَل أم مجيل وهو يدخهل
وخيرجه َكمليل يف املكحَل قال كيف رأيتهام قال مس تدبرهام قال فكيف اس تثبت رأسها قال حتاملت ُث دعا بش بل بن معبد فشهد مبثل ذل فقال
اس تدبرَتام أو اس تقبلتهام قال اس تقبلتهام وشهد انفع مبثل شهادة أىب بكرة ومل يشهد ز اد مبثل شهادَتم قال رأيته جالسا بني رجَل امرأة فرأيت قدمني
خمضوبتني ختفقان و اس تني مكشوفتني وهمعت حفزاان شديدا قال هل رأيت َكمليل يف املكحَل قال ل قال فهل تعرف املرأة قال ل ولكن أش بهها قال
فتنح وأمر ِبلثالثة جفدلوا احلد وقرأ
"فاإذ مل يأتوا ِبلشهداء فأولئك عند هللا ُه الاكذبون فقال املغرية اشفِن من اْلعبد فقال اسكت أسكت هللا نأمتك أما و هللا لو متت الشهادة لرمجتك
بأجحارك...
البالذري  ،أمحد بن َييي بن جابر (املتويف ، )272 :فتوح البدلان  ،ج 2ص  ،824حتقيق  :رضوان محمد رضوان  ،انرش  :دار الكتب العلمية -
بريوت .2248 -
الطربي ،أِب جعفر محمد بن جرير (املتويف 824هـ) ،جامع البيان عن تأويل أآي القرأآن ،ج  ،2ص ، 228انرش :دار الفكر ،بريوت 2243 -هـ/.اترخي
الطربي ج  8ص274
أبو الفرج اْلصبهاِن الوفاة833 :هـ) ،اْلغاِن  ،ج  23ص ، 243دار النرش  :دار الفكر للطباعة والنرش  -لبنان  ،حتقيق  :عَل همنا وهمري جابر.ج23
ص 882
ابن منظور  ،محمد بن مكرم اْلفريق .املرصي (املتويف 722 :هـ) خمترص اترخي دمشق  ،ج  7ص  ،832دار النرش
ُعر يف مراس مي احلج يعرتف ِبذا املطلب ان شهادة ابوبكرة َكنت يف حملها و لهذا قال ملغرية... :وهللا ما أظن أِب بكرة كذب عليك وما رأيتك اإل خفت
أن أريم حبجارة من السامء .
أبو الفرج اْلصبهاِن الوفاة833 :هـ)  ،اْلغاِن  ،ج  23ص  ، 242دار النرش  :دار الفكر للطباعة والنرش  -لبنان  ،حتقيق  :عَل همنا وهمري جابر.

تعد اخلربوية من أُه أس باب ا إلثبات الَت يسنند اليها يف معظم ادلعاوى القضائية ،و لميكن العثور عىل مواضيع بل قلام ل حنتاج فيها اإىل مراجعة فنية
من قبل خبريِ .لل  ،أصبح الارجاع اإىل اخلبري و اإصدار تعيني اخلبري ممارسة شائعة يف املطالبات.
تسنند العديد من اْلآراء يف القضاء أيضً ا اإىل أآراء اخلرباء و مسنند اليها؛ حىت لو مل يقبلوا الإجابة السابقة و قالوا اإن الإمام عَل نظر بني خفذي تكل
خبريا يف قضية املغرية و أم مجيل .و مثلام
املرأة ،فاإننا نقول اإن اْلمهية اخلاصة للخربة يف التعامل مع ادلعاوى القضائية دفعت ُعر اإىل اعتبار الإمام عَل ً
خبريا
حدسا و ً
نقل شهود املشهد قصة املغرية الفاسق اإىل ُعر شاهد ًا ،و وف ًقا ملبادئ الفقه اجلنايئ الإساليم ،فاإن رؤية مشهد اجلرمية و اإعادة رسدها ً
ليس ممنوعًا فقط ؛ بل هو لزم و رضوري ،و اإذا َكنت رؤية املشهد فيه اشاكل عىل اخلبري و الشهود من وهجة نظر الفقه  ،فال جيب عىل اخلليفة
نفسه أن يس تفرس عن الشهود ،و يطلب رأي الامام عَل ع مبا انه هو أعدل اخلرباء.
الننيجة :
هذه الرواية من حيث الس ند ضعيفة و راوْيا من اجملاهيل؛ ْلن يف س ندها أِب العالء أو أِب املعَل اِلي مل يوثق يف أي من الكتب الرجالية املعتربة.
من حيث ادللةل ايضا لها جواِبن:
 .2مثريوا الش بهة غلطوا يف ترمجة هذه الرواية ،الرتمجة الصحيحة يه ان الإمام « :نظر اَل الثوب اِلي بني خفذْيا» و ليس اَل جدل الفخذ!
 .2بعض الاحيان من ِبب القضاء و الشهادة ،النظر ادلقيق اَل العورة ،فضال عن جوازه يكون واجبا!
و من هللا التوفيق
فريق الاجابة عن الش بهات
مؤسسة الإمام وَل العرص (جع)لدلراسات العلمية

