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:

اإلمام علي

( نور الزهراء ـ إيران ـ ) ....
إسالمه وفضائله :
س  :لقد وردت هذه الشبهة يف املوسوعة الربيطانية حتت عنوان « علي » :
حممد
عمه ّ
« علي » فىت أسلم على يد ابن ّ

 ،لكن إسالمه إسالم تبعية طفل لشخص أكرب منه ،

تعقلي  ،فال فضل له.
كعادة األطفال  ،أيخذون األشياء بشكل
ّ
عفوي  ،وليس ّ

ووردت شبهة للجاحظ يف الرسالة العثمانية  :أ ّن أاب بكر وعمر أفضل من علي  ،والدليل  :إ ّن أاب بكر

صـلت يف نف ـه هـو وهاعتـه  ،فلكـه لوصـنام واممـر
سنني طويلة يعبد األصنام  ،ويشـرب اممـر  ،ح ّـىت أ ّ
ـل أمـراو صــعباو  ،واومــام علــي أل يواملــه صــعوبة  ،ألنّــه أل يعبــد صــنماو  ،وأل يشــرب
صــع ، ،فعنــدما تركهــا فأـ أعـ أ

مخراو.

التفضل ابإلجابة.
فنريد منكم ّ

ينحل السؤال إىل سؤالني :
جّ :
األول  :إ ّن إسالم أمري املؤمنني
ّأما ّ
أي نوع عع ّقل أو عدبّر.
فيها ّ

كان يف صباه  ،وهو صرر ععبّرد  ،وعبعيرة ضرة لري
مل يعرران مصررالش ال،رررل  ،و ّل املعصررية و

واثنيررا  :إنرّرال ف فضرريلة يفرّرة يف إسررالمال  ،إ هررو
....
ولنق ّدم مق ّدمة خمتصرة مثّ ندخل البحث  ،وهي  :إنّنا ف حنسش السالل
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حباجررة لسرررد النصرروو النبويررة والعلويررة  ،وكل ررات األصررحاب والعل رران يف كررون أمررري املررؤمنني
وصر ر ّدقال  ،ودخ ررل يف
ّأول الق رروم إس ررالما  ،وأق رردمهم إو رران  ،و ّأول م ررن اس ررتجاب لرس ررول
ودررد
اإلسررالم  ،و ّأول مررن ص رلّو ودكررب وسررجد ع سرربحانال  ،بعررد دسررول
 ،و ّأول مررن ّ

سبحانال وعبده  ،و ّأول السابقني إىل الدين  ،و ....
اصاصرة  ،وأُلّفرت فيهرا املؤلّفرات  ،وأابتهرا الثقرات ،
العامة أكثرر مرن ّ
كل هذه أُمود عناقلتها دواة ّ
ّ
وعلينا إابات ال إن لزم.
يف املررا الصررحا ّ  ،ويقررول  « :إ ّن
بيررد أمررري املررؤمنني
مثّ بعررد ال  ،ملررا ا كرران خررذ

هذا ّأول من آمن يب  ،وهذا ّأول من يصافحين يوم القيامة .)1( » ...
ّ « :أولكــم وارداو علـى ا ــول ّأولكــم إسـالماو علــي بـن أيب طالــ)2( » ... ،؟! أو غررري
أو قولرال
لك.
إ يقرول

وكذلك احلديث الصحيح الذي دواه ابن ماجة يف سرننال عرن علري برن أ الرش
 « :أان الص ّديق األكرب  ،صلّيت قبل الناس ب بع سنني  ،ال يقوهلا بعدي إالّ ك ّذاب ».
فهو يفتخر إبسالمال وصالعال قبل الناس  ،و ال لودده دليل علو أ ّن علك منقبرة وفضريلة  ،وإفّ
لو مل عكن كذلك ملا كان فستدفلال هبا معن.
ونضطر ر من ابب
مهم ج ّدا  ،إفّ أ ّن نطوي عنال صفحا فعال ،
ّ
كل هذا ّ
ّ

__________________

 1ر األمررال لل،رريص الصردوق  ، 274 :اإلدشرراد  ، 32 / 1جم ررب الزوالرد  ، 102 / 1املعجررم الكبررري  ، 261 / 6شررر
هن ررل البالغ ررة  ، 228 / 13نظ ررم ددد السر ر طني  ، 82 :كن ررز الع ّ ررال  ، 616 / 11ف رريل الق رردير  ، 472 / 4اتدي ررص
بغداد  ، 460 / 1اتديص مدينة دم،ق  ، 41 / 42أُسد الغابة  ، 287 / 5سرري أعرالم النربالن  ، 71 / 23اإلصرابة 7
املودة  115 / 1و  244و .387
 ، 214 /ينابيب ّ
 2ر املستددل  ، 136 / 3شر هنل البالغة  ، 117 / 4كنز الع ّ ال .616 / 11
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أقرهررا القرررتن الكررره  ،وعسرراملت عليهررا السرنّة النبويررة  ،كر ّرل لررك
املثررال ر لسرررد واقعتررني صررغريعني ّ ،
ب،كل جم ل ج ّدا وخمتصر  ،نطوي عفاصيلال وجن ل لفظال وأتويلال  ،كي نستنتل ما نبغيال منال.
األُوىل  :هررو دررديث الع،رررية يف برردن الرردعوة  ،ديررث أخرجررال غررري وادررد مررن األل ّ ررة احل ّفررا ،

العامة  ،وعل ّقي ابلقبول  ،بل أدسل إدسال املسلّ ات.
ونقلتال كتش الصحا واملسانيد عند ّ
َ
َ
ْ
ََ َ
َ ألَْ َ
ريبنيِ َ ( ، )1قرال أمرري املرؤمنني
نذ ْر َع ِشريََ
وداصلال  :إنّرال ملرا نرزل قولرال سربحانال َ :وأ ِ
ّ
فقــال  :اي علــي  ،إ ّن ه أمــرر أن أنــذر عشــني األقــربني  ...وقــد
 « :دعــار رســول ه
أمرر ه تعـا أن أدعـوكم إليـه  ،فـميّكم يـوالرر علـى هـذا األمـر علـى أن يكـون أخـي ووصـيي  ،وخليفـ

فيكم

وإر ألحــدمهم ســنّاو  ،وأرمصــهم عين ـاو  ،وأعممهــم بطن ـاو ،
قــال  :فــمحجم القــوم عنهــا هيع ـاو  ،وقلــت ّ

نيب ه  ،أكون وليرك عليه  ،فمخذ برقب مثّ قال  :إ ّن هذا أخي  ،ووصيي وخليف
وأمحشهم ساقاو  :أان اي ّ

فــيكم  ،فــا عوا لــه وأطيعــوا  ،قــال  :فقــام القــوم يضــحكون  ،ويقولــون أليب طالــ : ،قــد أمــرك أن ت ــمع

البنك وتطيع .)2( » ...
احلضرمي األخضر  ،ونومرال
النيب
والثانية  :دديث ليلة املبيت  ،ولب أمري املؤمنني
بُرد ّ
بنفسررال ،
مررن م ّكررة بعررد أ يررة امل،ررركني لررال  ،وفررداه
علررو فراشررال ليلررة خررروج دسررول
َ َْ
َْ َ ا ْ َ َْ َ
ونزول قولال عز من قالل َ :و ِم َن َّ
ه .)3( ...
ألنل ِ
شن ي فسه ألت ِغاام رباا ِ أل ِ
اس من ي ِ
ّ
ويكفينرا قررول ابررن أ احلديررد نقررال عررن أُسررتا ه أ جعفررر اإلسرركايف قررال  « :ألنرّرال ابررت ابلترواعر
نص
دديث الفراش  ،فال فرق بينال وبني ما كر يف ّ
__________________

 1ر ال،عران .213 :
 2ر اتديص األُمم وامللول  ، 62 / 2كنز الع ّ ال  ، 114 / 13شر هنل البالغة  ، 211 / 13جرواهر املطالرش 80 / 1
 ،جرامب البيران  ، 141 / 11شرواهد التنزيرل  ، 486 / 1عفسررري القررتن العظريم  ، 364 / 3اتديررص مدينرة دم،ررق / 42
 ، 41السرية النبوية فبن كثري .451 / 1
 3ر البقرة .207
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الكتاب  ،وف جيحده إفّ جمنون  ،أو غري خمالط ألهل امللّة » (.)1
َ َْ
وقد دوى املفسرون كلّهم  :أن قول ععاىل َ :و ِم َن َّ
شن ي  ...نزلرت يف اإلمرام
ألنل ِ
ّ
اس من ي ِ
ّ
ليلة املبيت علو الفراش.
علي
رود التفصريل فيهرا أو كرر مصراددها  ،إ كفرران العالّمرة األمير ( قردس سرره ) يف الغرردير
وف ن ّ
مفصال.
 ،فقد كر هلا أكثر من االاني مصددا  ،وأسهش يف احلديث عنها ّ
وامله ّرم عنردن لري نقرل الواقعرة  ،وف لفظهرا ومردلوهلا  ،إ ر ك را قلنرا ر هنرال عرواعر إ رال علرو
حبق يب املق ّدسات  ،لريجب ك ّرل عاقرل منصرل إىل ضر ريه
املهم فيها عندن أنّنا نتسانل ّ
معناها  ،و ّ

() 2

 ،ويرررى هررل يررؤ ن علررو سر ّرر النبر ّروة والنروامي اإلهليّررة ومق ّدسررات األ ُّمررة فررل ابررن ر سررنني  ،أو
سبب سنني؟ وهو لي أهل حل ل أعبان أمانة الس ان وشؤون الوصاية؟!
ي ررده يف ي ررده  ،ويعطي ررال ص ررفقة وين ررال ابألخ ر ّروة والوص رراية
نفس ررر وض ررب دس ررول
وكي ررل ّ

ر ف مسرح ر يتجاهرل؟ أو ر والعيرا ابع ر
واصالفة  ،إفّ وهو أهل لذلك؟ وهل أ ّن دسرول
يفعررل مررا ف يرضرراه سرربحانال؟ أو ينطررق عررن اهلرروى؟! ومررا ابل هررذا الطفررل مل ن ر قرانررال  ،ومل
يلصق شكالال  ،ومل يالعش الصبيان  ،أو يّ ،كك أو يتذبذب وال مسريه الرسال؟!
َْ
رح املعاملرة مرب لري هرو أهرل
وملا ا قبلت منال الس ان هذه املعاملة املق ّدسرة ي ِ
شن ي ؟! وهرل عص ّ

لذلك؟! أم هل يكون مثل هذا من صيب؟! والرسول يعاملرال معاملرة الروةادة والوصراية تنرذال  ،حبيرث
كل الرجال؟
إ ّن ال أصبح مرعكز اجل يب ّ ،
وعري أبو الش بذال! أف يفهم من هذا أنّال فوق ّ
مثّ لنررا أن نتسررانل  :لررو مل يقبررل إسررالمال ف ررس إ ا أسررلم وقُبررل إسررالمال؟ هررل در ّدانا الترراديص ثررل
هذا؟!

__________________
 1ر شر هنل البالغة .261 / 13
 2ر الغدير .47 / 2
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فل ررا ا ابهررو القرروم بررذال؟ وصر ّرر الرسررول
وإ ا مل يكررن يفرّرة فضرريلة إلسررالم أمررري املررؤمنني
دد عليال  ،وأتيت دثالة داقدة مريضرة بعرد قررون كري عنفرث مسومهرا
بال  ،ومل خيالفال أدد  ،وف ّ
ونصبها بكل ات معسولة؟! وما أدسن ما قيل  :إ ّن القول البا ل ف د ّد لال وف أمد.

روال
الكل يعلم  :إ ّن اتديص النصش واحلقد وقرل أمرام أمرري املرؤمنني
كل هذا  ،فإ ّن ّ
وبعد ّ
دس أوصلال إىل اللعن سبعني سرنة علرو املنرابر  ،وقترل ك ّرل مرن يتسر ّ و ابمسرال  ،ومل
ما بعد الرسالة ّ ،
ينبز أدد ثل هذا الذي أولده الفكر الربيطاين يف موسوعتال  ،و ...
رص مررا أودده احلررافحم ّ ررد بررن جريررر الطررربي يف
ويعجبنررا هنررا كررر مررا وجرردنه بعررد لررك عررن نر ّ

كتابال املسرتشد  ،ديث هو أ ب وأدق ممّا كرنه  ،قرال  « :ةع رت البكريرة أ ّن إسرالم علري
إسالم الصبيان  ،لي كإسالم املعتقد العاد امل يّز !..
فقلنا هلم  :هل لزم عليا اسم اإلسالم ودك ال أم ف؟ فالب ّد من نعم.

مثّ قلنا هلم  :ف ا معن قولكم  :إسالم علي؟! أقلرتم علرو ازراة أم علرو احلقيقرة؟ فرإن قرالوا علرو
أن يكرون دعرا إىل
احلقيقة بطلت دعواهم  ،وإن قالوا علو ازراة فقرد سرخفوا قرول دسرول
دجة عليال!
اإلسالم من ف يعقل  ،وف عقوم ّ
عررر وأقر ّرر  ،أو مل يعررر ومل يقر ّرر؟ فررإ ّن قررالوا  :عررر وأقر ّرر  ،فقررد بطررل
مثّ يقررال هلررم  :فعلرري
أقر ومل يعر  ،قيل هلم  :فلِم مسّيت روه مسرل ا وملرا يسرلم؟! فرإن اقررت نبرا هرل
قوهلم  ،وإن قالوا ّ :
ّ
يقام علو من يلزمال هذا افسم د ّد أو ف يقام عليال؟! فالب ّد من اجلواب!
مثّ يسألون  :هل انتقل عن دالتال اليت هو عليهرا مقريم؟ فرإن قرالوا  :انتقرل  ،فقرد أق ّرروا ابإلسرالم
 ،وإن قررالوا  :مل ينتقررل  ،ف حررال أن يس ر ّ وه ابسررم مل ينتقررل إليررال  ،وف جيرروة أن يس ر ّ و غررري املسررلم
مسل ا.
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أو مل يدعرال؟ فرإن قرالوا  :قرد دعراه  ،قيرل هلرم  :دعرا مرن
ويقال هلم  :فهل دعاه دسرول
رأدب ف مررن ريررق الفررر ،
جيررش أن يرردعوه  ،أو مررن مل جيررش أن يرردعوه؟ فرران قررالوا  :مررن ريررق التر ّ
ريب
قي ررل هل ررم  :فه ررل جي ررش ه ررذا يف غ ررريه م ررن اخوع ررال وبر ر ع ّ ررال  ،أو يف أد ررد الن رراس؟ ومل خي ر ّ
رص الن ر ّ

خاصة  ،ليست يف غريه .» ...
عليا
ابلدعوة  ،وأفرده من بني العامل إفّ لعلّة فيال ّ
ر
مثّ كررر شرواهد لررذلك وقررال  « :أف ررا وقفررت علررو أ ّن هررذا الرجررل ر يعر أمررري املررؤمنني
خمصوو شيان هي ظرودة علرو غرريه  ،كسر ّد أبرواب النراس  ،وفرتح اببرال؟ أو لري قرال دسرول
لال أن جينش يف هذا املسجد  ،ولي لك لغرريه  ،وهرذه أسرباب ف يردفعها مرن تمرن ابع إفّ

من جرى علو العناد!
ديررث دعرري  ،لررو مل جيررش إىل مررا دعرري إليررال أكانررت عكررون
ويقررال هلررم  :أخررربون عررن علرري
دالتال كاإلجابة إىل ما دعي إليال؟ فرإن قرالوا  :احلالتران وادردة  ،فقرد أدرالوا عسر يتهم ّإاه مسرل ا ،
أقروا أيضا ا أنكروه ».
وإن قالوا  :دالتال خال دالتال األُوىل  ،فقد ّ
فيقررال هلررم  :ألرري كرران يف أمررره مص ر ّ ا ،
وخررتم كالمررال بقولررال  « :مثّ يسررألون عررن علرري
والرغبة يف خدمتال مؤارا  ،وألبويرال مفادقرا  ،وألشركالال
وعلو البالا صابرا  ،وملالةمة دسول
ي،رادكال يف انرن
من األدداث مباينرا  ،ولرفاهيرة الردنيا ولر ّذاها مهراجرا  ،قرد لصرق برسرول
رذل
العظام  ،والنواةل اجلسام  ،مثل دصاد ال،عش  ،والصررب علرو اجلروع  ،واصرو مرن ادت رال ال ّ
يف األشرريان كلّهررا غررري النبر ّروة  ،وأنّررال ابيررن األدررداث يف دررال
 ،بررل هررو شرربيال ررى بررن ةكرررا
ددااتال  ،والكهول يف دال كهالتال.

كقصرة
قصرتال ّ
ويقال هلم  :أخربون هرل وجردأ أدردا يف العرامل مرن األ فرال والصرغاد والكبراد مرن ّ
رص بررال؟ كررال  ،وف
علرري
رص ررا خر ّ
؟ أو ععرفررون لررال عررديال أو شرربيها؟ أو ععل ررون أ ّن أدرردا أخر ّ
جيدون إىل لك سبيال  ،فلذلك جعلال املصطفو
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أخاه  ،ووةيرا لنفسال  ،ومن بعده وةيرا ووصيّا وإماما » (.)1
األول وأوقرب  ،إ مل نكرن نعرر أ ّن عردم عبرادة الصرنم
ّأما السؤال الثراين  ،فهرو أكثرر رافرة مرن ّ
أي در ر ّد عنقل ررش املق ررايي  ،و ر ّرزق املر رواةين ،
 ،وش رررب اص ررر  ،أص رربح د يل ررة وعركه ررا فض رريلة! إىل ّ
رح مثرل هررذا  ،فهررو يف دسررول
وعرنح ّ
ط املُثررل  ،ويصرربح املعررو منكررا  ،واملنكررر معروفرا  ،ولررو صر ّ
أشكل  ،إ مل نعر منال أنّال عبد صن ا  ،وف شرب را!
وةمرروا
لتبججروا هبرا  ،و بّلروا ّ
وأخريا  :لو كان مثل هذا فضيلة عند القروم  ،وعر ّدوها كرامرة هلرم ّ ،
بررذلك  ،خصوصررا يرروم السررقيفة  ،ديررث مل جيرردوا هلررم
عليهررا  ،ونشرردوا أصررحاب دسررول
فضيلة سوى كوهنم من قريش  ،أو اهلجرة  ،مب حلو ويلة! وع ر أكرب!
ررد مثررل هررذه السفاسررل والسفسررطات لرروف
ويعلررم وي،ررهد أنرّرال يعر ّرز علينررا أن ن،ررغل أوقاعنررا بر ّ
خوفنا من أن عنطلري علرو بعرل ضرعفان العقرول مرن املسرل ني  ،والبسرطان مرن املرؤمنني  ،وف درول
وف ّقوة إفّ ابع العلي العظيم.
( يوسف إبراهيم القالف ـ الكويت ـ ) ....
أ اؤه وألقابه :
س  :ما هي أ اء اومام علي

ج  :هري  :علري وديردد ُمسّرري هب را قبرل اإلسرالم  ،وبعررده ُمسّري ابملرعضرو  ،ويعسروب املررؤمنني ،
واألنزع البطني  ،وأ عراب  ،وغريها من األمسان.
داجب كتاب حباد األنواد (.)2
ولل زيد من التفصيل دول أمسالال
األول
حبيدد  ،قال العالّمة
ودول عس يتال
ازلسي ( قدس سره )  ( :وكان امسال ّ
ّ

__________________
 1ر املسرتشد .471 :
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الررذي مسّتررال بررال أ ُّمررال ديررددة ابسررم أبيهررا أسررد بررن هاشررم  ،واحليررددة  :األسررد  ،فغر ّرري أبرروه امسررال  ،ومسّرراه
عليّا.
ردل عليررال خررربه  ،يرروم
رح  ،ير ّ
األول أصر ّ
وقيررل  :إن ديرددة اسررم كانررت قرريش عسر يال بررال  ،والقررول ّ
 « :أن الررذي

برررة إليررال مردررش  ،وادقررز عليررال فقررال  :أن الررذي مسّت ر أ ُّمرري مردبررا  ،فأجابررال
مسّت أ ُّمي ديددة » ) (.)1
مسّراه املرعضرو  ،أل ّن
يب
ودول عس يتال ابملرعضو قال ابن شهرتشوب  ( :ويف خرب  :إ ّن النر ّ
حممد  ،إ ّن ه تعا قد ارتضى عليّاو لفاطمة  ،وارتضى فاطمة لعلي
جرباليل
هبط إليال فقال  « :اي ّ
».

وقال ابن عبّاس  :كان عليّا
) ( .) 2

يتّبب يف يب أمره مرضراة

ودسرولال  ،فلرذلك مسّري املرعضرو
أنّال قال  « :علي ّأول من آمـن يب

ودول عس يتال بيعسوب الدين  ،فقد ودد عن دسول
وأول من يصافحين يوم القيامة  ،وهو يع وب املؤمنني » (.)3
ّ ،
 « :ا علي أنت يعسوب املؤمنني  ،واملال يعسوب الظاملني ».
النيب
وقال ّ
قررال  « :قررال دسررول
ودررول عس ر يتال ابألنررزع البطررني فقررد ودد عررن الرضررا  ،عررن تابلررال

 :ا علرري إ ّن قررد غفررر لررك وألهلررك  ،ول،رريعتك و ر ّريب شرريعتك  ،و ر ّريب ر ّريب شرريعتك ،
فأب،ر فإنّك األنزع البطني  ،منزوع من ال،رل  ،بطني من العلم » (.)4

__________________
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رادي ومسررلم والطررربي وابررن
ودررول عس ر يتال ع رراب قررال العالمررة ازلسر ّري قر ّدس سر ّرره  ( :البخر ّ
رش عليّرا  ،فرأ  ،فقرال :
البيب وأبو نعيم وابن مردويرال  :إنّرال قرال بعرل األمرران لسرهل برن سرعد  :س ّ
رش
ّأمررا إ ا أبيررت فقررل  :لعررن أاب ع رراب  ،فقررال  :و إنرّرال إّاررا مسّرراه دسررول بررذلك  ،وهررو أدر ّ
األمسان إليال ) (.)1

( ملاسم كمال ـ الكويت ـ ) ....
كنيته أبيب تراب :
كين اومام علي
س  :ملاذا ّ

ج  :إ ّن لإلمام أمري املؤمنني

بـ « أبو تراب »

ع ّدة ألقاب وكن  ،قد كنّراه هبرا دسرول

 ،ومرن علرك

الكن أبو عراب.
فقد أخررج ال،ريص الصردوق إبسرناده عرن عبايرة برن دبعري قرال  ( :قلرت لعبرد ابرن عبراس  :مل
عليّا أاب عراب؟
كن دسول
ّ
ودجررة علررو أهلهررا بعررده  ،وبررال بقاقهررا  ،وإليررال سرركوهنا  ،وقررد
قررال  :ألنَّررال صررادش األد ّ ،
يقررول  « :إذا كــان يــوم القيامــة  ،ورأف الكــافر مــا أعـ ّد ه تبــارك وتعــا لشــيعة
مسعررت دسررول
علـي مـن الثــواب والزلفـى والكرامــة  ،يقـول  :اي ليتـين كنــت ترابيّـاو ر أي ا ليتر كنررت مرن شريعة علرري ر
وملل  :ويقول الكافر اي ليتين كنت تراابو » ) (.)2
وذلك قول ه ّ
عز ّ
وقررال العالّمررة ازلسر ّري ( قرردس سررره )  « :وكررن أن يكررون كررر اييررة لبيرران وجررال تخررر لتسر يتال
عراب ؛ َّ
ألن شيعتال لكثرة عذلّلهم لال  ،وانقيادهم ألوامرره مسّروا عررااب  ،ك را يف اييرة الكرورة
صررادبهم وقالرردهم  ،ومالررك أُمررودهم مسّرري أاب ع رراب  ، ...أو ألنرّرال وصررل بررال علررو
 ،ولكونررال
جهة املد ف علو ما يزع ال

__________________
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النواصررش لعررنهم
عرابيا » (.)1

ديررث كررانوا يصررفونال

بررال اسررتخفافا  ،فرراملراد يف اييررة  :ا ليت ر كنررت أاب

« يوسف ـ الكويت ـ » ....
ر ّد بعض موارد الغلّو فيه :
صحة ما ن معه من بعض أهل املنابر  :أ ّن القرآن الكرمي نزل يف اومام علي
س  :ما ّ

كل حرف فيه يقصد به اومام
ومطلق  ،وإ ّن ّ

 ،وشكراو.

بشكل عام

ج  :وددت دواات كثرية ر فيهن صحا ومعترربات ر يف أتويرل م
تات مرن الرذكر احلكريم لتطبيقهرا
ّ
 ،وف س يف هذا ازال مراجعة التفاسري الرواليرة  ،مثرل
علو أهل البيت  ،واألل ّ ة املعصومني
 :الربهان  ،نود الثقلني  ،الصايف.
ولكن جيش التنبّال إىل هذه النقطة الرليسرية وهري  :إ ّن التأويرل غرري التفسرري  ،ك را كرر يف لّرال  ،إ
إ ّن التأويررل يعطينررا شررأن نررزول اييررة  ،والتطبيررق يف اصررادج  ،وهررذا ف ر ّدد املعررن السرريّال املسررتفاد
منها الذي هو التفسري  ،وهذا هو دليل است رادية املفاهيم القرتنية إىل األبد.
وبعبررادة أوضررح  :إ ّن ايات القرتنيررة هلررا مفرراهيم نتعر ّرر عليهررا مررن خررالل التفاسررري الصررحيحة ،
 ،وف

ويف نف ر الوقررت هلررا مصرراديق ع،ررري إليهررا النصرروو  ،واياثد ال رواددة مررن املعصررومني
عنايف بني هذين الوجهني للقرتن الكره.
مثّ مررب قبولنررا هررذا املبررن الصررحيح  ،ف يسررعنا املسرراع ّدة علررو قررول القالررل ّ :ن القرررتن ج وعررال

 ،إ م ررن املت رري ّقن أ ّن بع ررل ايات ق ررد نزل ررت يف ش ررأن أعدال ررال  ،أو أ ّن
ن ررزل يف أم ررري امل ررؤمنني
تأمل.
بعضها ايخر وددت لبيان أدكام شرعية  ،وهكذا ك ا هو واضح لل ّ

__________________
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« هار ـ البحرين ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة »
ابلنص يف القرآن :
ال ب ،يف عدم ذكره
ّ
س  :ملــاذا أل يــذكر القــرآن صـراحة اســم اومــام علــي

الرسول األكرم

وأل يــذكر أ ّن امالفــة تــؤول لــه مباشــرة بعــد

ـيب األك ــرم
ج  :أ ّن الق ــرآن الك ــرمي ذك ــر بع ــض األحك ــام بش ــكل ىلم ــل وت ــرك بي ــان تفاص ــيلها إ الن ـ ّ
وأهــل بيتــه

 ،وخــذ مثــاالو يف ذلــك  :إ ّن القــرآن قــد أمــران بوملــوب الصــالة  ،إالّ أنّــه أل يــذكر

تفاصيلها  ،وعدد ركعاهتا  ،بل ترك تفصيل ذلك إ الرسول

.

راحلل واص ر والزكراة
وهكذا أوجش الصوم  ،إفّ أنّال مل ّ
يبني أدكامال  ،وهكرذا ابقري األدكرام ك ّ
 ،و لك ملصلحة ف يعل ها إفّ ععاىل.
النيب
وغري لك  ،فإ ّن عفاصيلها مرتوكة إىل ّ
ومررن لررك اإلمامررة  ،فررإ ّن القرررتن أشرراد إىل صررفة اإلمررام  ،وأعررر عررن امسررال  ،اتدكررا لررك إىل
رنص عليررال مررن قبلررال  ،امررا ك ررا أشرراد إىل الصررالة وعرررل ابقرري عفاصرريلها إىل
ريب
والر ّ
عص رريح النر ّ

.
النيب
ّ
َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ
ألَّليرينَ
ألَّليرين آمنريوأل ِ
ففي معرر إشرادعال إىل اإلمرام قرال ععراىل ِ :إفما و ِِلكم أله ورسوُل و ِ
ا ا َ َّ َ َ َ ا ْ ا َ َّ َ َ َ ا ْ َ ا َ
ون ( ، )1فأشراد القررتن إىل صرفة اإلمرام دون كرر امسرال
ي ِقيمون أللصالة ويؤَون أللزَكة وهم رأل ِكع
 ،وعل نرا مرن اصرادج ر أي مرن الررواات الصرحا ر أ ّن املرؤمنني الرذين صرفتهم هكرذا ينحصررون يف
اإلمام علي بن أ الش .
ردد املنثرود يف عفسرريه لنيرة عرن اصطيرش البغردادي يف املتّفرق عرن
ك ا نقل لرك السريو ي يف ال ّ
للسررالل  « :مررن أعطررال هررذا
ريب
ابررن عبرراس قررال  :عصر ّدق علرري ا ررال وهررو داكررب  ،فقررال النر ّ

اصاأ »؟ قال  :ال الراكب  ،فأنزل
__________________
 1ر املالدة .55 :
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ا

َّ َ َ ُّ ا
أله َو َر اس ا
ك ام ا
وُل  ...قرال :
وأخرج عبد الرةاق  ...عن ابن عباس يف قولال ععاىل  :إِفما و ِِل
نزلت يف علي بن أ الش.
وأخرج الطرباين يف األوسط  ،وابن مردويال عن ع ّ اد بن اسر  ،قال  :وقل بعلي سرالل  ،وهرو

فأعل رال لرك  ،فنزلررت

داكرب يف صرالة عط ّروع  ،فنررزع خا رال فأعطراه السرالل  ،فررأعو دسرول
هرذه اييرة :
النيب
علو ّ
َ ا ْ ا َ َّ َ َ َ ا ْ َ ا َ
علرو أصرحابال  ،مثّ قرال  « :مرن كنرت
ريون  ،فقرأهرا دسرول
ويؤَون أللزَكة وهريم رأل ِكع
موفه فعلي موفه  ،اللهم وال من وافه  ،وعاد من عاداه » (.)1

َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ َ ا ا َ َّ َ َ
أللصريالة
ألَّليرين ي ِقيمريون
ألَّلين آمنريوأل ِ
إِفما و ِِلكم أله ورسوُل و ِ

يتعر القررتن الكرره إىل لرك
النص علو اسم اإلمام علي
النيب
وهكذا ّ
ّ
دون أن ّ
ععهد ّ
 ،ملصلحة ف يعل ها إفّ ععراىل  ،ومرن يرددي فلع ّرل مصرلحة عردم التع ّرر إىل اسرم اإلمرام كانرت
خوفا علو القرتن من أن يتعرر `إىل التحريرل  ،أو اإلنكراد مرن قبرل ق م
روم أنكرروا محرات األداديرث
ّ

 ،وكررانوا شررهودا يف لررك  ،ولعلّهرم ينكرررون أ ّن هررذا القرررتن قررد نررزل مررن
رنص علررو إمامتررال
يف ال ّ
قبررل ععرراىل؛ ملصرراحلهم السياسررية الرريت دفعررتهم إىل إنكرراد مررا شرراهدوه  ،وف دررول وف قر ّروة إفّ ابع
العلي العظيم.
ّ

«  ...ـ  ...ـ » .....

ابلنص :
أل يذكر ا ه يف القرآن
ّ
س  :اومام علي

ذكر يف القرآن كثنياو  ،ولكن ملاذا أل يذكر ابالسم

ج  :يتّضح اجلواب من خالل أُمود :
ّأوف  :نررزل القرررتن الكررره علررو خطرراب « ّإال أعر وامسعرري ا جررادة »  ،أي علررو افسررتع ال
ازاةي والكنالي  ،فإ ّن الكناية أبلغ من التصريح  ،فذكر

__________________
الدد املنثود .213 / 2
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من بعده كناية وجماةا.
وكذلك األل ّ ة
أمري املؤمنني علي
العامرة ك را هرو متعراد يف كترش الدسرتود لك ّرل
اثنيا  :من اقافة القرتن الكره أنّال ّ
يبني القروانني ّ
عفسررر الكلّيررات يف الدسررتود  ،فررالقرتن يبر ّرني
دولررة  ،إفّ أنرّرال يلحررق بررال التنويهررات  ،وامل رواد األُخرررى ّ
األصل الكلّي لإلمامة  ،وأ ّن األل ّ ة علو قس ني  :أل ّ ة ضالل  ،وأل ّ ة هدى يهدون مر .
يبني صفاهم ابلكنايرة وازراة  ،ك را يف تيرة إك رال الردين  ،والتطهرري  ،واإل اعرة  ،والوفيرة ،
مثّ ّ
،
وأن الرول مرن أعطرو الزكراة يف صرالعال ر أي عصر ّدق ابصراأ ر ومل يكرن لرك إفّ اإلمرام علري
املفسرون من السنّة وال،يعة.
ك ا نقل لك ّ
فالقرتن الكره يرتكلّم بنحرو عرام  ،والسرنّة ال،رريفة هري الريت عب ّرني املصراديق واجلزليرات  ،فرالقرتن
َ
َّ َ َ
() 1
 ،والسنّة عقول  :صالة الصبح دكعتان  ،وهكذا ابقي املوادد.
يقول  :أِْ ِم أللصالة
رص علرو إمامرة وخالفرة
والرسول األعظم
يف دواات كثرية ج ّدا ر نقلها املوافق واملخالل ر ن ّ

 ،ك را يف درديث الغردير املترواعر عنرد الفرريقني  ،إفّ أ ّن النراس ادعر ّدوا بعرد دسرول
أمري املرؤمنني
 ،واعرض ر روا عر ررن األدادير ررث النبوير ررة الر رريت قاهلر ررا يف شر ررأنال
عر ررن الوفير ررة  ،ومل ينصر ررروا علير ررا
وخالفتال.
ريب
فلرو كرران امسررال مررذكودا يف القرررتن الكررره ّ
ألدى لرك إىل إنكرراد القرررتن أيضررا  ،ويقولروا  :إ ّن النر ّ
عندما لش منهم الردواة  ،ليكترش هلرم
النيب
ليهجر ر والعيا ابع ر ك ا قاهلا البعل يف مر
ّ
كتااب لن يضرلّوا بعرده  ،وهرذا يعر إنكراد الدسرتود اإلسرالمي  ،وإنكراد اإلسرالم كلّرال  ،وهرذا يتنرا
مب احلك ة اإلهليّة.
__________________
 1ر ال .14 :
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يف القررتن صرر ا  ،وإّارا يرذكر يف عر انرال ،
فاقتضت احلك ة أن ف يذكر اسم اإلمام علي
راد ،
ويف عدل القرتن أي  :السنّة ال،رريفة  ،ليرؤمن مرن يرؤمن وليكفرر مرن يكفرر  ،ف را لرك ع بض ّ
من مصادد أهل السنّة.
وما أكثر األداديث الدالّة علو إمامة وخالفة أمري املؤمنني
جان يف الكايف بس م
عرن قرول ع ّرز
رند صرحيح عرن أ بصرري  ،قرال  :سرألت أاب عبرد
َ ا ْ َ َ َ ا ْ َّ َ ا
َْ
ا
نك ْم ؟ (.)1
أللب اسول َوأ ْو ِِل ألَر ِب ِم
وجل  :أ ِطيعوأل أله وأ ِطيعوأل
ّ
فقال  « :نزلت يف علي بن أ الش  ،واحلسن واحلسني ».
وجل؟
يف كتاب
يسم عليّا وأهل بيتال
ّ
فقلت لال  :إ ّن الناس يقولون  :ف ا لال مل ّ
عز ّ

نزلررت عليررال الصررالة  ،ومل يسر ّرم هلررم اررالاث وف
قررال  :فقررال  « :قول روا هلررم  :إ ّن دسررول
فسرر لرك هلرم  ،ونزلرت عليرال الزكراة  ،ومل يس ّرم هلرم مرن
دس كان دسول
أدبعا ّ ،
هرو الرذي ّ
رل فلرم يقرل
دس كان دسول
كل أدبعني ددمها ددهم ّ ،
فسر لرك هلرم  ،ونرزل احل ّ
هو الذي ّ
ّ
هلرم  :وفروا أسرربوعا  ،در ّرس كرران دسررول

َ َ َ ا ْ َّ ا َ َ ا
َْ
ا
رينكمْ
ْ
أله وأ ِطيعوأل أللبسول وأو ِِل ألَر ِب ِم

َ
ا
أ ِطيع ريوأل

فسررر لررك هلررم  ،ونزلررت :
هررو الررذي ّ
ر ونزلرت يف علري واحلسرن واحلسرني ر فقرال دسرول

فعلي موفه.
يف علي  :من ُ
كنت موفه ّ
رإين سرألت
وقال
 :أُوصريكم بكتراب وأهرل بيريت  ،ف ّ

ع ّرز وج ّرل أن ف يف ّررق بينه را ،
د ّرس يوددمهرا عل ّري احلرو  ،فأعطرراين لرك وقرال  :ف ععلّ روهم فهرم أعلررم مرنكم  ،وقرال  :إ ّهنرم لررن
 ،فلرم يب ّرني
خيرجوكم من ابب هدى  ،ولن يدخلوكم يف ابب ضراللة  ،فلرو سركت دسرول
فدعاه ررا تل ف ررالن وتل ف ررالن  ،لك ر ّرن ع ر ّرز وج ر ّرل أنزل ررال يف كتاب ررال  ،عص ررديقا لنبيّررال
َم ررن أه ررل بيت ررال ّ
َّ
ِإف َما

__________________
 1ر النسان .51 :
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ْ

َ

ْ

َ ْ

ا

ا ا ا ا َ َ ا ا ِّ ْ
ألبيْري ِ َو اي َه ِّر َ
ج َس أ ْهريَ َ
ريبْ ْم َْ ْه ِرريَأل ( ، )1فكران علري واحلسرن
ي ِبيد أله ِِلذ ِهب عنكم أللب
حتررت الكسرران يف بيررت أ ُّم سررل ة  ،مثّ قررال :
 ،فررأدخلهم دسررول
واحلسررني وفا ررة
ريب أهررال واقررال  ،وهررؤفن أهررل بيرريت واقلرري  ،فقالررت أ ُّم سررل ة  :ألسررت مررن أهلررك؟
اللهر ّرم إ ّن لكر ّرل نر ّ

فقال  :إنّك إىل خري  ،ولكن هؤفن أهلي واقلي .)2( » ...

سين »
« ابابن ـ عمان ـ ّ
فرية خان األمني :
س  :ما رأيكم يف امليفة علي

هل صحيح أنّكم تعتقدون أب ّن ملربائيل

حممد
النبوة لعلي ولكنّه خان وأعطاها إ ّ
مقام ّ

ج  :حنن نعتقد ّن اإلمام علي

عبد

ينزل
كان عليه أن ّ

 ،وابن عبده  ،وابن أمتال  ،وهرو وص ّري املصرطفو
األول ف الرابررب  ،واألدلّررة
 ،فهررو اصليفررة ّ

ريب األعظررم
 ،واإلمررام بعررده ّ ،أول َمررن تمررن بنبر ّروة النر ّ
علو لك كثرية من الكتاب والسنّة.
و ّأما ما كرعال يف املسألة الثانية  ،فهو ل افرتان  ،افرتاه علو ال،ريعة مرن ف ديرن لرال وف إنسرانية ،
كل من افرتى هذه الفرية أن يذكر لنا ولو شيعيا واددا يقول هبذه املقولة.
ونتح ّدى ّ
( مايه ـ ال عودية ـ  22سنة ـ طالبة ملامعة )
علّة انتخابه خليفة من قبل أهل ال نّة :
س  :ملاذا متّ اختيار اومام علي ابن أيب طال،

امليفة الرابع من قبل

__________________
 1ر األدزاب .33 :
 2ر الكايف .286 / 1
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أبّنم كانوا من أش ّد املعاديني له  ،وهل كان قبوهلم له ملعلهم يتّبعون أوامره وينهجون
أهل ال نّة علماو ّ
لكل خني.
ّنجه وفّقكم ه ّ

دابررب اصلفران لعلّررال كران مررن ابب افضرطراد  ،فررإ ّهنم ملرا دأوا ال،ررغش
ج  :إ ّن اختيرادهم عليرا
ّ
والفوضررو ع ّ ررا الرربالد يف ةمررن عث رران  ،در ّرس قتررل نتيجررة سررون أع الررال  ،وسرررية اللررذين مررن قبلررال  ،مل
للحق لفررتة قصررية  ،ولكرن دون الترزام قلريب
يروا ب ّدا من الرجوع يف هذا األمر إىل أهلال  ،فاستسل وا ّ
 ،ويف احلقيقة كان هذا ع ل قهري دغم أنل البعل منهم.
بسريعال وفكره

كان يتح ّ ل الكثري مرن العنران والتعرش يف سربيل عصرحيح
ويدل علو ما كرن  :إ ّن اإلمام
ّ
ررتبص
خطررااهم املاضررية  ،ولكررن دون جرردوى يف أكثررر امل روا ن  ،در ّرس أ ّن بعضررهم أصرربح يكيررد وير ّ
دس ّأدى ابلنتيجة إىل است،هاده .
الدوالر علو دكومتال
ّ ،
( أُسامة ـ املغرب ) ....
ّأول من أسلم :
س  :ملاذا علي

دخل اوسالم قبل أيب بكر  ،مع أ ّن أاب بكر كان أكرب سنّاو منه

ج  :إ ّن األدلّررة املسررتقاة مررن كتررش احلررديث والترراديص والسررري صررر ة يف أ ّن ّأول مررن أسررلم هررو اإلمررام
 ،فهرو
 ،اعررت هبرا د ّرس املخرالفني لرال
 ،وهذه فضيلة عظ و ألمري املرؤمنني
علي
مل يعبررد غررري ععرراىل  ،ومل ي،رررل بررال  ،ررال غررريه الررذي قضررو وقتررا كث رريا مررن ع ررره يف عبررادة
األصنام.
( أ ُّم بدر ـ الكويت ـ ) ....
حتمل األذف فظ اوسالم :
ّ
س  :ملاذا أل يشهر األمام علي

سيفه يف مواملهة من اغتص ،امالفة وآذف الزهراء
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ليس ررت ه رردفا  ،ب ررل ه رري وس رريلة إلدق رراق احل ر ّرق

ج  :إ ّن احلكوم ررة يف نظ ررر أه ررل البي ررت
وإبطال البا ل ....
أهررل البيررت مل يريرردوا الرردنيا للرردنيا  ،وإّاررا أدادوا الرردنيا لتكررون وسرريلة إىل ايخرررة  ،لرري ألهررل
ر أنرواع األ ى ألجرل

ه ّرم سروى دضرو ععراىل  ،فتح ّ لروا ر كجر ّدهم املصرطفو
البيرت
.
بقان الدين  ،واست راد شريعة احلبيش املصطفو
كر ّرل األ ى ألجررل احلفررا علررو
فكرران النرراس يف بدايررة إسررالمهم  ،فتح ّ ررل اإلمررام علرري
لال ابلصرب.
النيب
أصل اإلسالم  ،و لك بوصية ّ

 « :فصربت ويف العني قذف  ،ويف ا لق شجا  ،أرف ترامي ّنبا » (.)1
قال اإلمام علي
اختررذ ريقررة إيصررال املفرراهيم
ومررب أنرّرال مل ي،ررهر سرريفا  ،ومل يتّخررذ احلرررب لل عادضررة  ،فإنرّرال
 « :أمـا
احل ّقة وبيان أد ّقيتال ابصالفرة  ،اخترذ هرذا ريقرا لل عادضرة  ،لرحال يلترب احل ّرق  ،فقرال

حمل القط ،من الرحى .)2( » ...
وه  ،لقد ّ
تقمصها ابن أيب قحافة  ،وإنّه ليعلم أ ّن حملّي منها ّ
عت
وق ررال
 « :ابي ررب الن رراس أل بك ررر وأن و أوىل ابألم ررر من ررال  ،وأد ر ّرق ب ررال من ررال  ،فسر ر ُ
عت خمافة أن يرجب الناس ك ّفادا  ،يضرب بعضهم دقاب بعرل ابلسريل  ،مثّ ابيرب النراس ع رر ،
وأ ُ
رت خمافرة أن يرجرب النراس ك ّفرادا  ،يضررب
عت وأ ع ُ
وأن و أوىل ابألمر منال  ،وأد ّرق برال منرال  ،فسر ُ
بعضهم دقاب بعل ابلسيل .)3( » ...

__________________
 1ر شر هنل البالغة .151 / 1
 2ر نف املصدد السابق.
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( أبو ميثم ـ الكويت ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
الغلو :
يشم منها رائحة ّ
رواايت ّ
س  :قال اومام علي أمني املؤمنني  « :أان الذي ال يقع عليه اسم وال صفة ».

وقال
فقال

خماطباو كميل عندما سمله  :اي أمني املؤمنني ما ا قيقة

 « :ما لك وا قيقـة » فقـال  :أول ـت صـاح ،س ّـرك اي أمـني املـؤمنني فقـال  « :بلـى ،

مين »  ،فقال  :أومثلك خيي ،سائالو
ولكن أخاف أن يطفح عليك ما يرشح ّ
 « :احلقيقة ك،ل سبحات اجلالل من غري إشادة .)1( » ...
فقال
أرملو توضيح معىن ا ديثني  ،مبّتنا ه هيعاو على الت ليم يف مقاماهتم

.

ج  :إ ّن البحث دول األداديث اليت كر وها يكون من وجوه :
رحة والتوايررق در ّس يرسررل إدسررال
ّأوف  :إ ّن إسررناد بعررل هررذه الرررواات لرري بررذلك احلر ّد مررن الصر ّ
املسلّ ات  ،فللبحث عن أسانيدها جمال لل تتّبب.

ابملرة  ،برل عرن عردم دجيّتهرا  ،أي ف نتريّقن ّهنرا ك لهرا صرددت
ولكن هذا ف يع إلغان املنت ّ
عغري بعل ألفاظها أو عباداها.
عن اإلمام
 ،فيحت ل أن يكون قد ّ
اثنيا  :بنان علو ما كررن  ،فإنّنرا ذخرذ ابلقردد املتري ّقن مرن املعراين واملفراهيم الريت اشرت لت عليهرا
هررذه الرررواات  ،والرريت عؤيرّردها سررالر النصرروو الدينيررة مررن الكترراب والسرنّة  ،مثّ نطررر مررا ف يسررتقيم
ويتوافق مب هذه املسلّ ات القطعية الصدود.
اثلثرا  :إ ّن أمثرال هرذه الررواات ر مثرل خطبرة البيران والطتنجيرة ر وإن كران ظهودمهرا د را يّ ،رم منرال
الغلو  ،ولكن وكن عفسريها علو ضون القواعد
دالحة ّ
__________________
 1ر نود الرباهني  ، 221 / 1شر األمسان احلسن .131 / 1
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العقليّة والكالمية  ،والنصوو القرتنية والروالية الصحيحة  ،واملعتربة سندا ومتنا.
يوضرح ويب ّرني منراةل
وعلو سبيل املثال  ،فرواية ك يل وكن عفسريها ّ :ن اإلمام
يريرد أن ّ
التوديد  ،في ثّل وينظر ديث ا يكون يف مستوى السالل  ،ك ا يقرال  « :املعقرول ينظّرر ابنسروس »

 ،وللبحث فيها جمال واسب.
ف بررديل وف نظررري لررال يف الوجررود ،
أو إ ّن الروايررة األُوىل  ،وكررن أن عكررون عررن أ ّن اإلمررام
العقليّة والنقليّة.
وهذا مطلش صحيح وواضح  ،وموافق لكافّة أدلّة إمامتال
وامله ّرم يف هرذا املقرام أن ف نقرب يف أخطران الصروفية والغرالة يف عفسرري هكرذا دواات ج ّررد نظرررة

سا جة لظاهرها.
 ،ف ينحصر ابوها أو إاباها بررواات وأداديرث معيّنرة
دابعا  :إ ّن مناةل األل ّ ة املعصومني
دس املستوى الب،رري حبسرش األدلّرة العقليّرة
أجل وأعظم من أن يناهلا ّ
 ،بل إ ّن مراعبهم السامية هي ّ
والنقليّة.
ف را كررنه يف هرذا ازرال لري إفّ حبثرا عل يرا  ،فرال يسرتنتل منرال ر والعيرا ابع ر إنكراد مقامراهم
املعنوية  ،بل صفوة القول  :إ ّن افعتردال يف عفسرري النصروو هرو الطريرق املسرتقيم الرذي عردعو إليرال
.
األل ّ ة اهلداة
(  ....ـ ال عودية ـ ) ....
سكوته عن مطالبة ح ّقه ابمالفة :
س  :ملاذا هذا ال كوت من اومام علي

خالفة أيب بكر إ خالفة عثمان

على املطالبة يف ح ّقه ابمالفة طول هذه امل ّدة  ،أي من

ج ّ :أوف  :امتناعررال عررن البيعررة أل بكررر هررو مطالبررة ابحلر ّرق وإعررالن عررن عرردم أد ّقيررة خالفررة أ
بكر.
كران خليفرة دسرول
اثنيا  :اإلمام أمري املؤمنني
النبوة  ،واحلكومة إّاا هي شأن من شؤون اإلمام  ،فإن
ّ
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ووصريّال يف ك ّرل مقاماعرال ومناةلرال إفّ

انقرراد النرراس وانصرراعوا و لبروا منررال القيررام ابألمررر فحينحررذ جيررش علررو اإلمررام لررك  ،وإفّ فالنرراس هررم
وعصرفال لطل تخر  ،وعدمال منّا.
ّ
املقصرون  ،ولذا يقول عل اقن ّ :ن اإلمامة وجودها لطل ّ ،
 ،ولررذا قررال دس ررول
ع،رربال امررا قضررية هررادون
اثلثررا  :قضررية أمررري املررؤمنني
ـيب بعــدي » ( ، )1وقررد
ألمرري املررؤمنني  « :أال ترضــى أن تكـون مـ ّـين نزلــة هــارون مــن موسـى  ،إالّ أنّــه ال نـ ّ
قصة هادون أنّال
دكو ععاىل يف ّ
__________________
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ْ

َ

ْ َْ ا

َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ا
وِن َوَك ادوأل يقغالونَ ِِن ( ، )1وقضية علي كقضرية
خا ش أخاه موسو قالال  :إِن أللقوم ألسغضعس ِ
هادون اما.
 « :اإلمررام كالكعبررة  ،يرُرؤعو وف يت » ( ، )2وهررذا إشررادة
دابعررا  :قررد ودد عررن اإلمرام علرري

يف عصر ررره جير ررش أن يقص ر ررده النر رراس  ،و عر رروه ويطلب ر روا منر ررال القير ررام ابحلكوم ر ررة
إىل أ ّن اإلمر ررام
والتصر ّدي لتطبيرق األدكرام وال،رريعة اإلسرالمية ّ ،أمرا أن يقصرد هرو ر أي اإلمرام ر النراس لريح لهم
علو افنصياع لال واإل اعة فهذا لي وظيفة اإلمام .
التصر ات الكثرية  ،الدالّرة علرو أنّرال
خامسا  :جند يف هنل البالغة وغريه عن أمري املؤمنني

إّاررا مل يقررم ابألمررر ألنرّرال بقرري ودررده  ،ومل يكررن معررال إفّ القاللررل الررذين حبسررش عص رريح اإلمررام
ضن ر أي ل ر هبم علو املوت.
ّ
يقول يف اصطبرة ال،ق،رقية املعروفرة  « :وطفقـت أرتيـي بـني أن أُصـول بيـد ملـ ّذاء  ،أو
وأيضا

أصرب على طخية عمياء  ،يهرم فيها الكبـني  ،ويشـي ،فيهـا الصـغني  ،ويكـدا فيهـا مـؤمن ح ّـىت يلقـى ربّـه ،

فرأيت الصرب على هاات أحجى  ،فصربت ويف العني قذف  ،ويف ا لق شجا  ،أرف ترامي ّنبا » (.)3

 :أنرّرال دأى أ ّن العرررب سرررتجب عررن اإلسررالم وعرعررد عررن الرردين ولررذلك سرركت ،
وأيضررا عنررال
وإىل غري لك من التصر ات املوجودة عن اإلمام أمري املؤمنني .
« أايد ـ أمريكا ـ » ....
سيفه ذو الفقار :
قد أنزله ه من

س  :هل صحيح أ ّن سيف ذو الفقار لإلمام علي

__________________
 1ر األعرا .150 :
 2ر أوالل املقافت .276 :
 3ر شرر هنرل البالغرة  ، 151 / 1علرل ال،ررالب  ، 150 / 1افدتجراج  ، 283 / 1مناقرش تل أ
الطرالل .418 :
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ال ماء وشكراو ملزيالو.

ج  :إ ّن نررزول سرريل و الفقرراد مررن السر ان نقلررال العالّمررة ابررن شررهر تشرروب عررن عفسررري السرردي
ََ َ ْ
َْ َ
ريد ( ، )1قررال  :أنررزل تدم مررن اجلنّررة معررال و
نزنلَريريا ألَ ِديري
عررن ابررن عبرراس يف قولررال ععرراىل  :وأ
ْ
َ ٌ َ ٌ
يد .
الفقاد  ،خلق من ودق تس اجلنّة  ،مثّ قال ِ :في ِ تأس ش ِد
رن وال ،رريا ني  ،وك رران علي ررال مكت رروب  « :ال يـ ـزال أنبي ــائي
وك رران ب ررال رادب تدم أع رردانه م ررن اجل ر ّ
النيب األُمي ».
نيب  ،وص ّديق بعد ص ّديق ّ ،
حىت يرمه أمني املؤمنني  ،فيحارب به عن ّ
نيب بعد ّ
حياربون به ّ
ريب
مثّ قال  :وقد دوى كافّة أصحابنا أ ّن املراد هبذه ايية و الفقاد  ،أنزل بال من السر ان علرو الن ّ
فأعطاه عليا.
وسررحل اإلمررام الرضررا

مررن أيررن هررو؟ فقررال  « :هــبب بــه ملربائيــل مــن ال ــماء  ،وكــان حليــة [

حليته ] من فضة  ،وهو عندي » (.)2
أن يتّخ ررذ س رريل و
ريب
وه ررذا أد ررد األقر روال  ،إ ه ررش بعض ررهم إىل أ ّن جربالي ررل أم ررر الن ر ّ
كسره  ،وع ل منال و الفقاد.
الفقاد من صنم دديد يف الي ن  ،فذهش علي و ّ

وقيل  :إنّال كان من هداا بلقي إىل سلي ان .
نعررم  ،ودد عررن رررق أهررل السرنّة  ،فضررال عررن ال،رريعة  :إ ّن جرباليررل قررد مسررب يقررول  « :ال ســيف
إالّ ذوالفقار  ،وال فىت إالّ علي » (.)3

__________________
 1ر احلديد .25 :
 2ر مناقش تل أ الش .81 / 3
 3ر الكايف  ، 110 / 8اإلدشاد  ، 84 / 1خالر العقىب  ، 74 :شر هنرل البالغرة  217 / 11و  ، 213 / 13نظرم
ددد الس ر طني  ، 120 :اتج العررروس  ، 474 / 3ك،ررل اصفرران  ، 363 / 2اتديررص مدينررة دم،ررق  201 / 31و 42
 ، 71 /اتدي ررص األُم ررم واملل ررول  ، 117 / 2البداي ررة والنهاي ررة  54 / 4و  6 / 6و  250 / 7و  213و  ، 372الس رررية
رودة
النبوية فبن ه،ام  ، 615 / 3السرية النبوية فبن كثرري  14 / 3و  ، 707 / 4جرواهر املطالرش  ، 181 :ينرابيب امل ّ
 ، 434 / 1و .12 / 2
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قال الطربي  « :د ّدانا أبرو كريرش قرال  :در ّدانا عث ران برن سرعيد قرال  :در ّدانا دبّران برن علري
 ،ع ررن ّ ررد ب ررن عب ررد ب ررن أ داف ررب  ،ع ررن أبي ررال ع ررن ج ر ّده ق ررال  :مل ررا قت ررل عل رري ب ررن أ ال ررش
ّ
اعررة مررن م،ررركي قرريش  ،فقررال لعلرري  « :امحــل علــيهم
أصرحاب األلويررة  ،أبصررر دسرول
ففرق اعتهم  ،وقتل شيبة بن مالك أدد ب عامر بن لؤي.
»  ،فح ل عليهم ّ ،
 « :إنّــه مـ ّـين وأان
فقررال جرباليررل  « :ا دسررول إن هررذه لل واسرراة »  ،فقررال دسررول
منه »  ،فقال جرباليل  « :وأان منكما ».
قال  :فس عوا صوات  :ال سيف إالّ ذو الفقار  ،وال فىت إالّ علي » (.)1
وف مانب أن يكون سيل و الفقاد قد نزل من السر ان  ،فرإ ّن برال ابرت الردين  ،واهنرزم امل،رركون
 ،وعلت كل رة احل ّرق  ،فرإ ا أقرردن شرهادة جرباليرل ن ف سريل إفّ و الفقراد  ،فتعظي را ملقرام هرذا
السيل  ،وإمعان يف بيان فضلال ومنزلتال عند مل يكن نزولال من الس ان شيحا مستبعدا.

َ ٌْ َ
ٌ
َ َ َ ْ َ َْ َ
ريديد
وأنزنلا ألَ ِديريد ِفيري ِ تريأس ش ِ

املفسرين من الفريقني يف عفسري قولال ععراىل :
وقال يب ّ
َ َ ْ َ َ ا َ َ ا ا ا َ ا ا اَ
َ َ َ ا َّ
لن ِاس و ِِلعلريم أله مرين ينُريو ورسريل وأ ّن احلديرد أنزلرال مرب تدم  ،وهري السرندان
ومنافِع ل ِ
واإلبرة واحلبل  ،وكان كلّها من دديد  ،فهرذا إقرراد مرنهم ّن قرد أنرزل مرب تدم هرذه ايفت مرن
احلديد  ،فإنزال السيل هو األوفق بسياق ايية  ،فإ ّن البأس ال،ديد مب منافب النراس إشرادة إىل أ ّن

البأس ال،ديد هو ادبة الك ّفاد  ،وعثبيت كل ة .
مث أدد قولال ععاىل بعد لك َ :وِلَ ْعلَ َم ا
أله َمن يَ ا ا
ِ
نُ اريو إشرادة إىل أ ّن النصرر ف يترأعو إفّ
ّ
آبفت احل رررب  ،ومنه ررا الس رريل  ،ف ناس رربة النص ررر والب ررأس ال ،ررديد ف عك ررون إفّ م ررا يناس رربها وه ررو

السرريل  ،وف معررن لالقتصرراد علررو اإلبرررة والسررندان وغريهررا  ،فررإ ّن اييررة يف مقررام البررأس ال،ررديد ،
وافنتصاد ع ولدينال  ،فال يناسبها
__________________
 1ر اتديص األُمم وامللول .117 / 2
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َ َ َ ا َّ
لن ِاس .
إفّ السيل  ،و كر اإلبرة والسندان يناسش قولال  :ومنافِع ل ِ
فب قتضررو املقابلررة س شررديد يقابلهررا السرريل  ،ومنررافب للنرراس يقابلهررا اإلبرررة والسررندان  ،فررال
املفسرين من ال،يعة والسنّة.
منافاة إ ا من اجل ب بني السيل وبني ما كره ّ
عامة ّ

( مىن ـ الكويت ـ ) ....
قتاله لعمرو بن عبد و ّد يف امندق :
قصة اومام علي
س  :لقد عت عن ّ

يف معركة امندق أنّـه خـرج إ امل ـلمني أحـد كبـار أبطـال

الك ّفار  ،وخاف أن يبارله أحد  ،فخرج إليه اومام علي

 ،فملقى إليه أببيات شعرية  ،وقتله.

القصة ابلتفصيل  ،وما هي األبيات الشعرية ال قاهلا اومام
الرملاء أُريد معرفة هذه ّ

رامري يف معركررة اصنرردق ( األد رزاب )  ،وندى هررل مررن
ج  :لقررد خرررج ع رررو بررن عبررد ّ
ود العر ّ
 « :أن لرال ا دسرول »  ،فقرال لرال
مبادة؟ فلم جيبرال أدرد مرن املسرل ني  ،فقرال اإلمرام علري
 « :إنّــه عمــرو »  ،فسرركت  ،فكر ّررد ع رررو النرردان اثنيررة  ،واثلثررة  ،واإلمررام علرري
ريب
النر ّ

جييبرال  « :إنّـه عمـرو »  ،فيسركت  ،ويف ك ّرل لرك
يقرول  « :أان له اي رسول ه »  ،والرسرول
ابلثبات  ،انتظادا حلركة غرريه مرن املسرل ني  ،وكرأن علرو دقوسرهم
النيب
يقوم علي
فيأمره ّ
الطري صوفهم من ع رو.
 ،فل ّ ررا مل يق رردم أد ررد م ررن
و ررال ن رردان ع رررو بطل ررش املبررادةة  ،وعت ررابب قي ررام أم ررري امل ررؤمنني
ريب
الصحابة  ،قال الن ّ
الشرك كلّه » (.)1

 « :اي علي امـض لشـمنك »  ،ودعرا لرال  ،مثّ قرال  « :بـرل اواـان كلّـه إ

__________________
املودة .281 / 1
 1ر شر هنل البالغة  261 / 13و  285و  ، 61 / 11شواهد التنزيل  ، 16 / 2ينابيب ّ
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فسعو اإلمام علي

دس انتهرو إليرال  ،فقرال لرال  « :اي عمـرو  ،إنّـك كنـت تقـول :
حنو ع رو ّ

ال يدعور أحد إ مالث إالّ قبلتهـا  ،أو واحـدة منهـا »  ،قرال  :أجرل  ،قرال
لرب العاملني ».
حممداو رسول ه  ،وأن ت لم ّ
شهادة أن ال إله إالّ ه  ،وأ ّن ّ

إر أدعـوك إ
ّ «:

 « :أمـا أّنّـا خـني لـك لـو أخـذهتا »  ،مثّ قرال
أخر هذا ع ّ  ،فقال
قال  :ا بن أخي ّ
 « :ترمل ــع م ــن حيـ ـ أتي ــت »  ،ق ررال  :ف ،
 « :ه ــا هن ــا أُخ ــرف »  ،ق ررال  :وم ررا ه رري؟ ق ررال
 « :فهــا هنــا أُخــرف »  ،قررال  :ومررا هرري؟ قررال
عتحر ّدث نسرران قرريش عر ّ بررذلك أبرردا  ،فقررال
 « :أُابرلك وتبارلر ».
فضحك ع رو وقال  :إ ّن هرذه اصصرلة مرا كنرت أظ ّرن أدردا مرن العررب يطلبهرا مر ّ  ،وأن أكرره
ـ،
أن أقتل الرجل الكرره مثلرك  ،وقرد كران أبرول نردوا ل  ،فقرال
 « :وأان كـذلك  ،ولك ّـين أح ّ
أن أقتلك ما دمت أبيّاو للح ّق ».
فح ررو ع رررو  ،ونررزل عررن فرسررال  ،وضرررب وجهررال در ّرس نفررر  ،وأقبررل علررو أمررري املررؤمنني
 ،فضربال أمري املؤمنني .
مصلتا سيفال  ،وبدده بضربة  ،فن،ش السيل يف عرس اإلمام
 :وقرراوف  ،واثدت بينه ررا فرررتة  ،وبقيررا سرراعة ويلررة مل أدمهررا  ،وف
رادي
قررال جررابر األنصر ّ
س رررودا
ريب
مسعررت هل ررا ص رروات  ،مثّ مسعن ررا التكبررري  ،فعل ن ررا أ ّن علي ررا
ق ررد قتلررال  ،وس ر ّرر الن ر ّ
ابلتكبررري  ،وكر ّررب وسررجد ع ععرراىل شرركرا  ،وانك،ررل
عظي ررا  ،ملررا مسررب صرروت أمررري املررؤمنني
ّ
الغباد  ،وعرب أصحاب ع رو اصندق  ،واهنزم عكرمة بن أ جهل  ،وابقري امل،رركني  ،فكرانوا ك را
َ َ ا
َ َ َّ ا َّ َ َ َ
كس ابوأل تِ َايْ ِظ ِر ْم ل ْم ينَالوأل َخ َْأل (.)1
ألَّلين
قال ععاىل  :ورد أله ِ
النيب
وملا قتلال اإلمام علي
ّ
ادتز دأسال  ،وأقبل حنو ّ
ّ
النيب دأس علي ووجهال  ،وقال لال
ل
فقب
،
النيب
ّ ّ
يدي ّ

__________________
 1ر األدزاب .25 :

31

ووجهرال يتهلّرل  ،فرألقو الررأس برني

ع ر بن اصطّاب  :هالّ سلبتال ددعال  ،ف ا ألدد ددع مثلها؟
عمي »  ،وكان ابن مسعود يقرأ من لرك اليروم كرذا
فقال ّ « :
إر استحييت أن أكشف سوأة ابن ّ
ْ
ْ
َ
َ
ّ َ َ ا َ
َ َ
ا ْ
أله ْ ِو ًّيا َع ِزيزأل .
أله ألل امؤ ِم ِن َ ألل ِقغَال ري تعيل ري وَكن
َ :وَْف
و كر أ ّن ع روا قال يف املعركة أبياات  ،هي :
ولقد حبحت من الندان جل عكم هل مرن مبرادة

ووقفت إ وقل ال،جاع مواقل القرن املنراجز

إين مل أةل مترتع ر ر ر ر ر ررا قب ر ر ر ر ر ررل اهلزاه ر ر ر ر ر ررز
وك ر ر ر ر ر ررذال ّ

إ ّن ال،ررجاعة يف الفررس واجلررود مررن خررري الغرالررز

ف ععجلر ّرن فقررد أاتل جميررش صرروعك غررري عرراجز

و نبهر ررة وبصر رررية والصر رردق منجر رري كر ر ّرل فر ررالز

فأجابال علي

:

إين ألدج ر ر ررو أن أُق ر ر رريم علي ر ر ررك نلح ر ر ررة اجلن ر ر ررالز
ّ

م ررن ضر رربة جن ررالن يبق ررو كره ررا عن ررد اهلزاه ررز

وقررال ص ررادش مس ررتددل الص ررحيحني  :مل ررا قت ررل عل رري ب ررن أ
ود عرايال  ،فقالت :
أن،أت أُختال ع رة بنت عبد ّ

ال ررش

() 1

ود
ع رررو ب ررن عب ررد ّ

لر ر ر ر ر ر ررو كر ر ر ر ر ر رران قاعر ر ر ر ر ر ررل ع ر ر ر ر ر ر رررو غر ر ر ر ر ر ررري قاعلر ر ر ر ر ر ررال

بكيتر ر ر ر ر ر ررال مر ر ر ر ر ر ررا أقر ر ر ر ر ر ررام الر ر ر ر ر ر رررو يف جسر ر ر ر ر ر رردي

لك ر ر ر ر ر ر ر ر ررن قاعل ر ر ر ر ر ر ر ر ررال م ر ر ر ر ر ر ر ر ررن ف يع ر ر ر ر ر ر ر ر رراب ب ر ر ر ر ر ر ر ر ررال

وكر ر ر ر ر ر رران ير ر ر ر ر ر رردعو قر ر ر ر ر ر رردوا بيضر ر ر ر ر ر ررة البلر ر ر ر ر ر ررد

() 2

__________________
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( علي املنني ـ األردن ـ ) ....
قتاله للناكثني والقاسطني واملارقني :
س  :أُري ــد تزوي ــدي ابألحاديـ ـ الـ ـ قاهل ــا الرس ــول

وامارملني.

أب ّن عليـ ـاو

يقات ــل القاس ــطني وامل ــارقني

 ،وقررد كرررت هررذا
ج  :دوى هررذا احلررديث ع ر ّدة مررن الصررحابة والتررابعني عررن دسررول
احلديث ع ّدة من مصادد الفريقني  ،نذكر لك بعل الرواات من كتش أهل السنّة :

رادي يف خالفرة ع رر
 1ر دوى احلاكم إبسناده عن عقراب برن اعلبرة  « :در ّدا أبرو أيروب األنص ّ
علرري برن أ الرش بقترال النراكثني والقاسرطني واملررادقني »
برن اصطّراب قرال  :أمرر دسرول
( .) 1
يقول لعلري ابرن أ الرش
النيب
 2ر ودوى إبسناده عن أ أيوب
ّ
األنصادي قال  :مسعت ّ
 « :تقات ـل النــاكثني والقاســطني واملــارقني ابلطرقــات  ،والنهــرواانت  ،وابل ــعفات »  ،قررال أبررو أيرروب :
قلت  :ا دسول مب من نقاعل هؤفن األقوام؟ قال  « :مع علي بن أيب طال.)2( » ،
بقترال النرراكثني
رددي قرال  :أمررن دسرول
 3ر دوى احل روي ّ إبسرناده عررن أ سرعيد اص ّ

والقاسرطني واملررادقني  ،فقلنررا  :ا دسررول  ،أمرعنررا بقتررال هررؤفن  ،ف ررب مررن نقرراعلهم؟ قررال  « :مررب
علي بن أ الش  ،معال يقتل ع ّ اد بن اسر » (.)3
 4ر ودوى إبسناده عن عتاب بن اعلبة قال  « :د ّدا أبو أيوب األنصادي يف خالفرة ع رر برن
النيب
اصطّاب قال  :أمرين ّ

بقتال الناكثني والقاسطني

__________________
 1ر املستددل .131 / 3
 2ر نف املصدد السابق.
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واملادقني مب علي بن أ الش » (.)1
مررن بيررت ةينررش  ،فررأعو منررزل أ ُّم
 5ر ودوى إبسررناده عررن عبررد قررال  :خرررج دسررول
 « :ا أ ُّم س ررل ة  ،ه ررذا و قاع ررل القاس ررطني والن رراكثني
ريب
س ررل ة  ،فج رران عل رري  ،فق ررال الن ر ّ

واملادقني » (.)2
مرة قال  « :مسعرت ع ررو برن سرل ة يقرول  :مسعرت ع ّ راد برن
 6ر ودوى إبسناده عن ع رو بن ّ
اسرر يروم صر ّفني ر شريخا تدم رويال أخرذ احلربرة بيرده ويرده عرعرد ر قرال  :والرذي نفسري بيرده  ،لرو
احلق وهم علو الضالل » (.)3
دس بلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أنّنا علو ّ
ضربون ّ
قرال  « :أُمررت بقترال االارة  :القاسرطني
 7ر ودوى إبسناده عن سعد بن عبرادة عرن علري
فأمررا القاسررطون فأهررل ال،ررام  ،و ّأمررا النرراكثون فررذكرهم  ،و ّأمررا املررادقون فأهررل
والنرراكثني واملررادقني ّ ،
النهروان » (.)4
قرال  « :أُمررت بقترال االارة :
 8ر دوى اصروادةمي إبسرناده عرن سرعد برن عبرادة عرن علري
فأم ررا القاس ررطون فأه ررل ال ،ررام  ،و ّأم ررا الن رراكثون ف ررذكرنهم  ،و ّأم ررا
الن رراكثني والقاس ررطني وامل ررادقني ّ ،
املادقون فأهل النهروان » (.)5
 :إن مررنكم مررن
قررال  « :قررال دسررول
راةل إبسررناده عررن علرري
 1ر دوى ابررن املغر ّ
يقاعررل علررو أتويررل القرررتن  ،ك ررا قاعلررت علررو عنزيلررال  ،فقررال أبررو بكررر  :أن؟ قررال  :ف  ،قررال ع ررر :
فأن؟ قال  :ف  ،ولكن خاصل النعل » ر يع عليّا ر (.)6

__________________
 1ر املصدد السابق .282 / 1
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دي إبسناده عن دكيم بن جبري قال  « :مسعت إبراهيم يقرول  :مسعرت علق رة
 10ر دوى البال ّ
قررال  :مسعررت عليررا يقررول  « :أُمرررت بقتررال النرراكثني والقاسررطني واملررادقني »  ،ودر ّدات أ ّن أاب نعرريم
قال لنا  :الناكثون أهل اجل ل  ،والقاسطون أصحاب ص ّفني  ،واملادقون أصحاب النهر » (.)1

أل ُّم سرل ة  « :هـذا
 11ر دوى الكنج ّري إبسرناده عرن ابرن عبراس قرال  « :قرال دسرول
نيب بعدي
علي بن أيب طال ،مه من مي  ،ودمه من دمي  ،وهو ّ
مين نزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال ّ
ـيي  ،وابيب الـذي أوتـى منـه ،
 ،اي أ ُّم سلمة  ،هذا علي أمني املؤمنني وسيّد امل لمني  ،ووعـاء علمـي  ،ووص ّ

أخي يف الدنيا واآلخرة  ،ومعي يف املقام األعلى  ،يقتل القاسطني والناكثني واملارقني ».
وعررد عليررا بقتررل هررؤفن الطوالررل الررثالث  ،وقررول
ريب
ويف هررذا احلررديث دفلررة علررو أ ّن النر ّ
عليا بقتاهلم.
دق  ،ووعده صدق  ،وقد أمر
الرسول
ّ
دوى لك أبو أيوب عنال  ،وأخرب أنّال قاعل امل،ركني والناكثني والقاسطني  ،وأنّال سريقاعل املرادقني

» ( .) 2
األنصادي وهرو يعلرل خريال لرال
 12ر ودوى إبسناده عن خمنل بن سليم قال  « :أعينا أاب أيوب
ّ
 ،مثّ جح ررت
 ،قررال  :فقلنررا عن ررده فقلررت لررال  :ا أاب أي رروب  ،قاعلررت امل،ررركني م ررب دس ررول
عقاعل املسل ني؟
أم رررين بقت ررال االا ررة  ،الن رراكثني والقاس ررطني واملر رادقني  ،فق ررد قاعل ررت
ق ررال  :إ ّن دس ررول
الناكثني والقاسطني  ،وأن مقاعل إن شان املادقني ابلسعفات ابلطرقرات ابلنهرروانت  ،ومرا أددي
أين هو »؟ (.)3
 13ر قال ّ د بن لحة ال،افعي  ... » :عن ابن مسعود قال  :خرج دسول

__________________
 1ر أنساب األشرا .121 138 / 2
 2ر كفاية الطالش .168 :
 3ر املصدد السابق .161 :
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 « :اي أ ُّم ســلمة  ،هــذا وه قاتــل

فررأعو منررزل أ ُّم سررل ة  ،فجرران علرري  ،فقررال دسررول
القاسطني والناكثني واملارقني من بعدي ».
رالنيب كر ررر يف هر ررذا احلر ررديث فرقر ررا االار ررة  ،صر ر ّرر ّن علير ررا يقر رراعلهم بعر ررده  ،وهر ررم النر رراكثون
فر ر ّ
قررد مسّرراهم هبررا  ،م،رريا إىل أ ّن وجررود كر ّرل
والقاسررطون واملررادقون  ،وهررذه الصررفات الرريت كرهررا
املختصة هبا علّة لقتاهلم مسلّطة عليال.
صفة منها يف الفرق
ّ
وهررؤفن النرراكثون  :هررم الناقضررون عقررد بيعررتهم املوجبررة علرريهم الطاعررة واملتابعررة إلمررامهم الررذي ابيعرروه
ّقررا  ،فررإ ا نقض روا لررك  ،وصرردفوا عررن اعررة إمررامهم  ،وخرج روا عررن دك ررال  ،وأخررذوا قتالررال بغيررا
وعنررادا كررانوا نكثررني ابغررني  ،فيتعر ّرني قترراهلم  ،ك ررا اعت ررده ررب ممرّرن اتبررب عليررا وابيعررال  ،مثّ نقررل
فهم الناكثون.
عهده وخرج عليال  ،وهم أصحاب واقعة اجل ل  ،فقاعلهم علي
و ّأمررا القاسررطون  :فهررم اجلررالرون عررن سررنن احلر ّرق  ،اجلرراحنون إىل البا ررل  ،املعرضررون عررن اعبرراع

اهلدى  ،اصادجون عن اعة اإلمام الواجبة اعتال  ،فإ ا فعلوا لرك واعصرفوا برال عع ّرني قتراهلم  ،ك را
علرو د ّقرال  ،ومنعروه ّإاه فقراعلهم ،
اعت ده الفة ق ّ عوا واعبعوا معاوية  ،وخرجوا ملقاعلة علي
وهي وقالب ص ّفني  ،وليلة اهلرير  ،فهؤفن هم القاسطون ....
و ّأمررا املررادقون  :فهررم اصررادجون عررن متابعررة احلر ّرق  ،املصر ّررون علررو خمالفررة اإلمررام املفرررو اعتررال
ومتابعتررال  ،املصر ّرردون لعررال  ،وإ ا فعلروا لررك واعصررفوا بررال ععر ّرني قترراهلم  ،ك ررا اعت ررده أهررل درررودان
 ،وهم اصوادج.
والنهروان  ،فقاعلهم علي
وان بقترال القاسرطني  ،وهرم أصرحاب
فبدأ علي
بقتال الناكثني  ،وهم أصحاب اجل ل ّ ،

معاوية وأهل ال،ام بص ّفني  ،والّث بقتال املادقني  ،وهم اصوادج أهل درودان والنهروان .)1( » ...

__________________
 1ر مطالش السؤول يف مناقش تل الرسول .117 / 1
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( أبو الزين ـ األردن ـ ) ....
رسول ه انم بينه وبني عائشة :
األعزة  ،الرواية يف حبار األنـوار  :إ ّن أمـني املـؤمنني
س  :أسيادان ّ

قـال  « :سـافرت مـع رسـول ه

لــيس لــه خــادم غــنيي  ،وكــان ــاف لــيس لــه غــنيه  ،ومعــه عائشــة  ،وكــان رســول ه ينــام بيــين وبــني

ب بيده اللحاف من وسطه بيين وبـني
عائشة  ،ليس علينا مالمتنا اف غنيه  ،فإذا قام إ صالة الليل  ،حي ّ

اس اللحاف الفراش الذي حتتنا » (.)1
عائشة ّ ،
حىت ّ

تعليقكم على الرواية امل تغلّة لإلساءة إ مصادران ا ديثية.

ج  :نلفت نظركم للنقاط التالية :
أ ر إ ّن نظرررة ال،رريعة لل صررادد احلديثيررة ختتلررل عررن نظرررة أهررل الس رنّة إليهررا  ،فحيررث ععتقررد أ ّن

رادي ومس ررلم فقررط  ،ف ررإ ّن ال،رريعة ف عنظ ررر إىل
الكتررش السررتة ص ررحيحة  ،أو يعتقرردون بص ر ّ
رحة البخر ّ
جماميعهررا الرواليررة ه ررذه النظرررة  ،بررل ععتق ررد إبخضرراع كافّررة ال رررواات واألداديررث للبحررث الس ررندي
ال،يعي يف كافّة اجلهات.
والدفل  ،وهذه من مميّزات الفكر
ّ
ردل ابملالةمررة علررو قبولررال  ،بررل جيررش البحررث
وعلررو هررذا  ،فررإ ّن ودود دررديث مررا يف جم وعررة ف عر ّ
عن سنده ّأوف  ،ودفلتال اثنيا.
رحة ك ّرل
ب ر إ ّن العالّمة
ازلسي ( قدس سره ) ر صرادش حبراد األنرواد ر بنفسرال كران ف يلترزم بص ّ
ّ
مرا ودد يف كتابررال ر فضررال عرن ايخررين ر ويسررتفاد هرذا املوضرروع مرن مق ّدمتررال علرو حبرراد األنرواد  ،إ

يصر ّرر أنرّرال ررب كررل مررا يف وسررعال مررن األداديررث مررن دون إبرردان دأيررال  ،لكرري عكررون هنررال موسرروعة
كبرية يت ّكن البادث من املراجعة إليها.
صحة جم وعة من
وي،هد هلذا أيضا  ،أنّال ويف مقام البحث السندي ف يرى ّ
__________________
 1ر حباد األنواد .2 / 40
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أداديث الكايف ر الذي هو أمنت الكتش احلديثية عند ال،يعة ر يف كتابال مرتة العقول.
ج ر إ ّن الرواية املنقولرة عرن حبراد األنرواد هري يف احلقيقرة وددت يف ادتجراج ال،ريص الطربس ّري (، )1
نقال عن كتاب سليم بن قي اهلالل ( ، )2وأيضا نقلها ابن شهر تشوب ر بصرودة مرسرلة ر يف مناقبرال
( ، )3وجانت عنال يف حباد األنواد (.)4
دجة لنا أو علينا.
فسند احلديث لي مقطوعا بال ّ ،
دس يصبح ّ
د ر عوجررد هنررال أداديررث كثرررية منقولررة يف اجلوامررب الرواليررة ألهررل الس رنّة خمالفررة للعقررل والنقررل
ويؤولوهنرا بترأويالت سرخيفة ،
القطعي  ،و ّ اجلوانش األساسية للعقيدة  ،ومب هذا يرعضون هبا ّ ،

دفظا منهم هلذه الكتش  ،ولو كران ازرال واسرعا ألوددن بعرل األمثلرة لرذلك  ،ولكرن درصرا علرو
روىل دداسرة
اإل ال يف اجلواب  ،نوكل هذا املوضوع إىل البحوث املستقلّة يف هذا املضر اد  ،والريت عت ّ
روخي للحقيق ررة م رردى قباد ررة بع ررل
أدادي ررث الص ررحا الس ررتّة وغريه ررا  ،د ر ّرس يتب ر ّرني لل نص ررل املت ر ّ

منقوفت أهل السنّة ودكاكتها.
وهرو مرب القررتن؟! وكيرل خيرا منرال وهرو مرب احل ّرق ،
ه ر ر وأخرريا  :كيرل خيرا مرن علري
بل هو داعي الدين واإلسالم؟!
التامة يف علي .
وعلو فر
صحة الرواية  ،فإ ّهنا ّ
عدل علو اقة الرسول ّ
ّ

 ،ك را نقرل عرن ع رر أنّرال

ريب
ومل ينقل عن اإلمام علي
أنّال نظر إىل امررأة مرن نسران الن ّ
للتربة قبل احلجاب.
يتعر لنسان دسول
وهن خادجات ّ
كان ّ
فكان ع ر يغاد علو ةوجاعال  ،و مر الرسول ن ّجبهن  ،والرسول ف
__________________
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يهتم بذلك  ،وف يفعل ما مره بال ع ر!! إىل أن وافق ع ر  ،وأمر الرسول ا أمره بال ع ر!!
ّ
البخادي  « :د ّدانا ى بن بكري قال  :در ّدانا الليرث قرال  :در ّدا عقيرل  ،عرن
ففي صحيح
ّ
ك ررن خي رررجن ابللي ررل إ ا ع ررربةن إىل
ريب
اب ررن ش ررهاب  ،ع ررن ع ررروة  ،ع ررن عال ،ررة  :إ ّن أةواج الن ر ّ

 :ادجش نسانل  ،فلم يكرن دسرول
املناصب ر وهو صعيد افيح ر  ،فكان ع ر يقول للنيب
ريب ليلرة مرن الليرال ع،ران  ،وكانرت امررأة ويلرة  ،فناداهرا
يفعل  ،فخرجت سودة بنت ةمعة ةوج الن ّ
ع ر  :أف قد عرفنال ا سودة  ،درصا علو أن ينزل احلجاب  ،فأنزل احلجاب » (.)1
رك فيرال أدرد  ،وهرل مرن أدرد أعرر بعلري مرن دسرول ؟! ولكرن
وعلي
أ هر من أن يّ ،

وهن فيال.
اإلشكال يف قول ع ر لرسول  :من أ ّن نسانه يدخل
الرب والفاجر ّ ،
ّ
عليهن يف بيتال ّ
البخادي  :د ّدانا مس ّدد  ،عن ى بن سرعيد  ،عرن محيرد  ،عرن أنر قرال  :قرال
ففي صحيح
ّ
ع ررر  :وافقررت يف اررالث  ،أو وافقر دّ يف اررالث  ،قلررت  :ا دسررول لررو اختررذت مررن مقررام

ررب والفرراجر  ،فلررو أمرررت أ ُّمهررات املررؤمنني
إب رراهيم مص رلّو  ،وقلررت  :ا دسررول ع يرردخل عليررك الر ّ
بع ررل نس ررالال  ،ف رردخلت
ريب
ابحلج رراب  ،ف ررأنزل تي ررة احلج رراب  ،ق ررال  :وبلغ ر معاعب ررة الن ر ّ
ليبدلن دسولال خرريا مرنكن  ،د ّرس أعيرت إدردى نسرالال  ،قالرت :
انتهينت أو
عليهن  ،قلت  :إن
ّ
ّ
َ
ا
َعَسريريري َر ُّنيريريري ِإن
ا ع ررر أمررا يف دسررول مررا يعررحم نسررانه در ّرس ععظهررن أنررت  ،فررأنزل :
َّ

َ ا

َ َ

َ ْ ِّ ا
َ َ ا
ك َّن أن يبْد ا
نك َّن ار ْه ِل َما ٍ .)2( ...
ُل أ ْز َوألجا خَأل م
طلق
ِ
الرج ليخا منال دسول .
فلي ت ل يف علي
م ررب أ ّن الرواي ررة يف حب رراد األن ر رواد وج رردت يف كت رراب س ررليم  ،فق ررد ك ررر أ ّن النس ررخة ال رريت عن ررده
ابلوجادة  ،وفب ّد من وجودها يف نف كتاب سليم املسند ف املرسل.

__________________
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وهن ررا ف س أن ن ،ررري إىل أنّررال ف يوج ررد أم ررر مري ررش يف م رردلول الرواي ررة يبع ررث القل ررق  ،إ ج رران
ط بني اإلمام وعال،ة.
التصريح فيها بوجود املانب الذي هو اللحا املنح ّ
سين ـ ) ....
(  ....ـ ّ
صلّى يف بداية البعثة والصالة أل تفرل بعد :
سؤال ب يب  ،أرملو منك التوضيح  ،ملزاك ه خنياو  ،وذلـك يف هـذا ا ـدي  :عـن ملـابر ،

س:
يوم االمنني  ،وصلّى علي يوم الثالاثء.
النيب
قال  :بُِع
ّ
يف اليوم الترال مرن البعثرة؟ والصرالة مل عفرر إفّ بعرد فررتة مرن البعثرة
ال ؤال هو  :كيف صلّى علي
قصة اإلسران واملعراج.
النبوية ال،ريفة  ،و لك يف ّ

يف برردن البعثررة أمررر مس رلّم  ،وف جمررال
ريب
ج  :إ ّن مسررألة صررالة أمررري املررؤمنني
مررب النر ّ
لل،ك أو الرتديد فيها  ،بعد ما أ بقت عليها الرواات والسري من الفريقني (.)1
ّ
 ،فهرري عتبررب موضرروع ععبّررده يف املقررام  ،و ررا أ ّن عبادعررال وصررالعال كانررت
وإمررا كيفيررة صررالعال
ّ
 ،فالظرراهر أ ّهن ررا كرران يعبرردان ععرراىل ّ ،إمررا مطابقررا ل ،رريعة إب رراهيم
لررال
ريب
برردعوة النر ّ
لعامة الناس في ا بعد.
 ،أو غريه ممّن عق ّدمال من األنبيان
وإما موافقا ملا ّقرد ّ
ّ ،

__________________
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و ّأمررا فررر الصررالة علررو األ ُّمررة  ،وإن كرران بعررد مضرري فرررتة وجيررزة عررن البعثررة النبويررة ال ،رريفة ،
دس بعل تخر هبرذه الصرالة  ،أو را يقادهبرا
وعلي
النيب
 ،أو ّ
ولكن هذا ف ينايف ععبّد ّ
يف ال،رركل واملض ر ون يف ةمرران سرربق هررذا الفررر  ،إ الفررر دكررم إلزامرري  ،ووظيفررة مقر ّرردة لكر ّرل

قد ّأدا هذه العبادة بدون أن يرد عليه ا إلزام أو إجياب.
واإلمام
النيب
مسلم  ،ولكن ّ
راو  ،وقررد جرران
وهنررال ادت ررال تخررر وهررو  :أن عكررون صرراله ا قبررل إبررالب الفررر ب،رركل خر ّ
الررودي إبعياهنررا ابلصررودة املوجررودة يف قضررية املعرراج ملصرراا اقتضررت عبررديل ال،رركل مررب إبقران انترروى
واملض ون.
(  ...ـ  .....ـ ) ...
غلو يف حبّه :
ال ّ
الغلو يف اومـام علـي  ،وكيـف أ ّن اومـام علـي روا مـن الرسـول
س:أ ّ
ُود أن افهم مدف ّ

أ ّن اومام علي

قال  « :أان عبد من عبيد الرسول ».

الغلو يف قولرال ععراىل :
الغلو عن قاوة
َج ّ :
ال،ين د ّده  ،لذا هني عن ّ
نود إعالمك أ ّن ْ ّ
ْ
َ َْا
ا
يَا أ ْه ََ أللْكغَ
ك ْم ََ ْ َ
ريَ ألََري ِّ ( )1أل ّن النصرادى قرالوا  :إ ّن املسريح ابرن
اب ال ْالوأل ِِف ِديري ِن
ِ ِ

وكيـف
اْ
َْ

،

علوا كبريا.
غلو يف ّ
دق عيسو كونال ابن  ،ععاىل عن لك ّ
وهذا ّ
رش الرذي يكنّرال ال،ريعة لرال فهرذا ف يعر ّد
الغلو يف اإلمام علي
هرو احل ّ
مثّ إ ا كان قصدل من ّ
غلوا  ،فإ ّن ال،يعة قد عبعت بذلك ععاىل ودسولال  ،ومل عتجاوة لك أبدا  ،ففي درديث الرايرة ،
ّ

يف خيرب  ،وكران برال دمرد
النيب
ك ا عن سل ة بن األكوع قال  ( :كان علي
ختلّل عن ّ
 « :ألعطـني الرايـة ر أو قرال ر ليمخـذن الرايـة غـداو رملـالو حيبّـه ه ورسـوله ر أو
 ...فقرال دسرول
قال ر
__________________
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ـ ،ه ورســوله  ،يفــتح ه عليــه »  ،فررإ ا حنررن بعل ر مي  ،ومررا نرجرروه  ،فقررالوا  :هررذا علرري  ،فأعطرراه
حيـ ّ
ففتح عليال ) (.)1
دسول
ودوى احلاكم يف املستددل عن عو بن أ عث ران النهردي قرال  ( :قرال دجرل لسرل ان  :مرا أشر ّد

ـ ،عليـاو فقـد أحبّــين  ،ومــن أبغــض عليـاو
يقرول  « :مــن أحـ ّ

دبّرك لعلرري! قرال  :مسعررت دسررول
فقد أبغضين » ) (.)2
ريب
كل خري  ،ويف موافعال ّ
وهكذا ودد يف علي بن أ الش ّ
كل جناة  ،فهل دبّال الرذي فرضرال الن ّ
غل ّروا وغرري احل ّرق  ،وهكرذا
ريب
علينا يع ّد غل ّروا وقراوةا؟! أعيرذل ابع أن قعرل مرا فعلرال الن ّ
هو ععاملنا مب اإلمام علي

 ،ف يتجاوة ما أمرن النيب

يف دبّال ووفيتال.

ّ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ا َ ا َ َّ َ َ ا ْ َ َّ
ا ا َْ ا َ
َ
ْ
() 3
قال
ه هم أللا ِابون
ويف قولال ععاىل  :ومن يغول أله ورسوُل و ِ
ألَّلين آمنوأل فإِن ِحزب أل ِ
َّ
َ
ريول َ
احلاكم احلسكاين  ... » :عن مقاعل عن الضحال  ،عرن ابرن عبراس َ :و َمن يغَ َ
أله يعر
َ َّ َ َ ا ْ
رش َ ،و َر اس َ ا
رش علري برن أ الرش ،
و
ر
ع
ي
أل
و
ري
ن
آم
يرين
ألَّل
و
،
ردا
ر
ع
ي
وُل
ِ
ّ
ّ
ّ
َ َّ
ا ا َْ ا َ
َ
ْ
ريابون يعر شريعة  ،وشريعة ّ رد  ،وشريعة علري هرم الغرالبون  ،يعر
ه هم أللا ِ
فإِن ِحزب أل ِ

العالون علو يب العباد  ،الظاهرون علو املخالفني هلم.
قال ابن عباس  :فبدأ يف هذه ايية بنفسال  ،مثّ ا ّرن ح ّ رد  ،مثّ الّرث بعلري  ،مثّ قرال  :فل ّ را
 « :رحم ه علياو  ،اللهـم أدر ا ـ ّق معـه حيـ
نزلت هذه ايية  ،قال دسول
دار ».
املفس ررين أ ّن هررذه
قررال ابررن مررؤمن ( وهررو ال ،ررياةي مررن عل رران أهررل الس رنّة )  :ف خررال بررني ّ
ايية نزلت يف أمري املؤمنني علي » (.)4

__________________
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هكررذا  ،فهررل هررذا غلر ّرو؟ وهررل عقررول ال،رريعة غررري هررذا يف علرري
فررإ ا كرران األمررر يف علرري
رروات أهررل السرنّة  ،عؤّكرد مررا عرذهش إليرال ال،رريعة  ،ومرا ععتقرده يف علرري  ،فهرل هررذا
؟ فهرذه م ّ
غلوا فيال؟!
يع ّد ّ

ـإان نؤّكــد أ ّن املقصــود مــن الــروا يف
ومررا كرعررال مررن س  :كيــف أ ّن اومــام علــي روا مــن الرســول فـ ّ

سؤالك تعين قبل املقة  ،وما بعد املقة.

النيب
ّأما قبل املقة  ،فإ ّن حدي النورانية يؤّكد أ ّن ّ
ه آدم  ،ق ّ م ذلك النور إ ملزئني  ،فجزء رسول ه
نقله علماء أهل ال نّة  ،كما نقله الشيعة.

فلما خلق
وعلي بن أيب طال ،كاان نوراو واحداو ّ ،

ريب
فقررد دوى ابررن عسرراكر عررن سررل ان  ،عررن النر ّ

 ،وملزء علي بن أيب طال ، ،وهذا ا ـدي

قررال  « :كنــت أان وعلــي نــوراو بــني يــدي ه

مطيعاو ي بّح ه ذلك النور ويق ّدسه قبل أن خيلق آدم أبربعة عشر ألف عام » (.)1
قسررم إىل
ريب
وعلرري كرران نررودا وادرردا  ،مثّ ّ
هررذا بعررل مررا دواه عل رران أهررل الس رنّة يف أ ّن النر ّ
 ،ممّرا يعر أ ّهن را دو وادردة يف أصرل خلقته را ،
 ،وايخرر علري
ريب
نودين  ،أدردمها الن ّ
وهي ما ععنيال أداديث النود الوادد اينفة الذكر.

َ َ ْ َ َّ َ
ْ
آجَ ِفي ِ ِمن َبع ِد َمريا
نص علو لك يف قولال ععاىل  :فمن ح
ّأما بعد اصلقة فإ ّن القرتن قد َ ّ
َ
َ
َ
ا
َ
ْ ْ َاْ َ َ ْ َْ ا َ َ
ا
ا َ
ا
َ ا
َج َ
امك ِم َن ألل ِعل ِم فقَ ْ َعال ْوأل ندع أ ْبنامنا َوأ ْبنامك ْم َون ِ َهامنا َون ِ َهامك ْم َوأنس َهنا وأنس َهك ْم

( .) 2

فقرد نقررل السريو ّي يف عفسررريه  ،مرا أخرجررال ابررن مردويرال  ،وأبررو نعريم يف الرردفلل  ،عرن جررابر أنرّال
َ
َ ا َ َ ا
ا
وعلرري  ،أ ْبنَامنَريريا احلسررن واحلسررني ،
ريك ْم دسررول
قررال  :أنس َهريرينا وأنس َهري
َون ِ َهامنَا فا ة (.)3
__________________
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للنصرادى بقولرال  :نردعو أبنرانن ر ومهرا احلسرن واحلسرني ر
ريب
واصطراب كران ّ
موجهرا مرن الن ّ
ريب  ،الرذي هرو
وأبنانكم  ،وندعو نسرانن ر وهري فا رة ر ونسرانكم  ،ونردعو أنفسرنا  ،يعر نفر الن ّ
ريب
 ،أل ّن الض ر ري « ن »  ،وهررو ض ر ري املررتكلّم يرجررب إىل علرري
علرري
 ،فعلرري نف ر النر ّ
قتضو سياق ايية.
وقد كر ابن ماجة يف سرننال عرن أ إسرحاق  ،عرن دب،ري برن جنرادة قرال  :مسعرت دسرول
يؤدي ع ّ إفّ علي » (.)1
يقول  « :علي م ّ وأن منال  ،وف ّ
رؤدي ع ر ّ إفّ أن أو
رذي يف سررننال أيضررا نف ر لفررحم احلررديث  ،إفّ أنّررال ةاد  « :وف ير ّ
ودوى الرتمر ّ
علي » (.)2
 « :علــي مـ ّـين وأان منــه » يعر  :أ ّن « مررن » الرريت عفيررد التبعرريل عؤّكررد أ ّن عليررا مررن
وقولررال
ريب ر أي امتررداد لررال ر وهررو نفسررال  ،ولرري يف لررك دعرروى عرردعيها ال،رريعة دون مررا عسررتند إىل
النر ّ
م
نصوو صر ة صحيحة.
دق علي
علو أ ّن كالمنا هذا يؤّكده أبو بكر يف ّ
السر ّ ال  :إ ّن أاب بكررر قررال لعلري  :مسعررت دسررول
من كت ،له علي اجلوال » (.)3

ردوةي مرا دواه ابرن
ومنزلتال  ،فقد أودد القن ّ
يقرول  « :ال جيــول أحــد علــى الصـرا إالّ

حممــد » ( ، )4فهررذا ف ينررايف عبوديررة علرري
ّأمررا قولررك  :إ ّن عليررا
قررال  « :أان عبــد مــن عبيــد ّ
حممــد » ،
ع ععراىل  ،فعلرري عبررد ع  ،ودسررول عبررد ع  ،ومعررن قولررال  « :أان عبــد مــن عبيــد ّ
يعر  :أن اتبرب مرن أعباعرال  ،ومطيرب لرال  ،وهرو عرن قولرك  :إ ّن ةيرد عبرد لع ررو  ،أي إ ّن ع ررو لررال
دق الطاعة علو ةيد  ،وف يعر أن عريرد يعبرد ع ررو  ،فالعبرد هنرا اتبرب لسريّده  ،ومطيرب لرال  ،وهرذا
ّ
عتصود أ ّن لك يع
يقر لال ابلطاعة وافعباع  ،ولي ك ا ّ
للنيب  ،فهو ّ
منتهو إخالو عل مي ّ

__________________
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العبودية املطلقة  ،فالعبودية املطلقة ع ععاىل ودده  ،ف ي،ادكال فيها أدد  ،ومن قرال خرال
فهو كافر م،رل.
وبذلك فقد اعّضح ما أُشكل لديك.

لرك

( منعم ملعفر ـ البحرين ـ ) ....
ال يبغضك إالّ من خب أصله :
س  :ال يبغضك اي علي إالّ مـن خبـ أصـله  ،هـل هنـاك دليـل عقل ّـي ونقل ّـي يف الـدين اوسـالمي علـى

ذلك

مرب احل ّرق واحل ّرق مرب
ج  :هنال دواات كثرية ج ّدا  ،د ا بلغت در ّد الترواعر  ،علرو أ ّن عليرا
املتجسررد يف دجررل  ،در ّرس أدبّررال كر ّرل
علرري يرردود معررال ديث ررا داد  ،وعلرري مثررال الك ررال  ،واحلُسررن
ّ

إنس رران منص ررل ود ر ّرر  ،وإن مل يك ررن مس ررل ا  ،دي ررث إ ّن املس رريحيني يلهج ررون ابألش ررعاد والقص ررالد
والنظم والنثر يف مد علي .
ازسرردة جل يررب قرريم
ومررن املعلرروم أ ّن الررذي يرربغل مثررل هررذه ال،خصررية املضر ّ
رحية لإلسررالم  ،بررل ّ
رالمي لرردليل واضررح علررو عرردم اسرتوالال العقلر ّري والنفسر ّري  ،وهررو دليررل علررو خبررث منبتررال
الرردين اإلسر ّ

وأصلال.
ولي املقصود من خبث األصل ابن الزن  ،واملتولّد من احلرام فقط  ،بل األمرر أع ّرم مرن لرك ،
فقد يكون من املنافقني أو ابن ديل.
دس يقال ابجلرب  ،وأنّال مرا نرش هرذا
كل من كان ابن ةن يبغل عليا
مضافا إىل أنّال لي
ّ
ّ
رش ابفختيراد ر كاشرل عرن سرون سرريرعال  ،وخبرث
اإلنسران؟ برل إ ّن مرن يربغل عليرا ر والربغل واحل ّ
أعم من ابن الزن ر ك ا قلنا ر.
أصلال  ،وهو ّ
ونقل هذا املعن يف كثري من كتش املسل ني ومنها :
احلنفي يف ينابيب
القندوةي
ما دواه ال،يص الصدوق يف األمال ( )1وأودد
ّ
ّ

__________________
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قال ألمري املؤمنني  « :ف بّرك إف راهر الروفدة وف يبغضرك إف خبيرث

() 1
النيب
إن
:
املودة
ّ
ّ
الوفدة ».
ودوى ال،رريص الصرردوق يف علررل ال،ررالب إن النرريب

قررال لعلرري

 « :ف بّررك إف مررؤمن

 ،وف يبغضك إف منافق أو ولد ةنية أو محلتال ّأمال وهي امث » (.)2
ودوى ابن عساكر يف اتديص مدينة دم،ق عن عبادة برن الصرامت أنرال قرال  « :كنّرا نب ّرود أوفدن
رش علري برن أ الرش عل نرا أنّرال لري منّرا وأنّرال لغرري
حبش علي بن أ الرش فرإ ا دأينرا أدردا ف ّ
ّ
() 3
دشده » .
خريج ملامعة »
« مصطفى ـ البحرين ـ  24سنة ـ ّ
أل حيارب الشيخني :
قوة اومـام علـي بـن أيب طالـ،
س  :على الرغم من ّ

الوالية وهجموا على داره  ،وك روا ضلع الزهراء

 ،ملـاذا أل حيـارب الشـيخني عنـدما سـلبوا منـه

ق ر ّدد الظرررو تنررذال أ ّهنررا ف حتت ررل احلرررب  ،وأ ّن اصررو يف احلرررب مررب
ج  :إ ّن اإلمررام
رؤدي إىل ضررياع اإلسررالم وهررالل الف رريقني  ،أو فسررح ازررال ألعرردان الرردين ليقضروا علررو
املخررالفني ير ّ
عنهم رفال حلفحم أصل اإلسالم.
غل اإلمام
اإلسالم  ،هلذا ّ
شخصي  ،بقدد ما كانرت مسرألة
دق
دق
شخصي  ،أو دفاع عن ّ
واملسألة مل عكن مسألة نزاع ّ
ّ
ّ
رل عررنهم وف
مواةنررة مررا هررو األصررلح لإلسررالم والرسررالة  ،واإلمررام دأى األصررلح للرسررالة هررو أن يغر ّ

يدخل احلرب  ،والقوم كرانوا راولون اسرتدداج اإلمرام إىل احلررب  ،ولكرن اإلمرام مرا أداد أن يعطريهم
مربدا للحرب
ّ
__________________
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دررس ف يقررال ّن عليررا هررو الررذي برردأ ابحلرررب  ،بررل األمررر علررو العكر مررن لررك ديررث إ ّن اإلمررام
لزم الص ت والقعود تنذال عن القتال من أجل دفحم بيضرة اإلسرالم  ،وهرذا مرا قرد ص ّرر برال بقولرال
خاصة » (.)1
 « :وه
علي ّ
ّ
ألساملن ما سلمت أُمور امل لمني  ،وأل يكن فيها ملور  ،إالّ ّ
هذا ابإلضافة إىل الوصيّة اليت كان ملزما هبا من قبل الرسول

.

« أ ُّم لين ،ـ اومارات »
 ،عنه :
رفع عمر بن عبد العزيز ال ّ
يف عهد بين أُمية دام ما يقارب سبعني سنة  ،لذا اطلـ ،مـن

س ،اومام علي
س  :كما نعلم أ ّن ّ

ـ ،عـن اومـام
سيادتكم اوملابة عن هذا ال ؤال  :ما هي ا ادمة ال ب ببها رفع عمر بن عبد العزيز ال ّ

علي

ولكم فائق شكري وتقديري.

رش
رش  ،ديرث شراهد أ ّن هرذا الس ّ
ج  :إ ّن ع رر برن عبرد العزيرز وألغررا سياسرية دفرب هرذا الس ّ
صراد سرببا إلجيراد أدقراد مرن قبررل بر هاشرم وال،ريعة  ،واملنصرفني مررن أهرل السرنّة  ،وأنّرال لرو اسررت ّر
فسيولد اودات ض ّده  ،أل ّن افختنراق قرد بلرغ دوعرال  ،فاجرل احلفرا علرو منصربال ومرن ابب إجيراد
رش عرن اإلمرام علري
بوبية لرال والسريطرة علرو افختنراق املوجرود قرام بعر ّدة أع رال  ،منهرا  :دفرب الس ّ
.
« أمحد ـ ال عودية »
أل يقتل ابن ملجم مع أ ّن امضر قتل الغالم :
س  :مــن املعــروف أ ّن اومــام علــي

كــان يعلــم أ ّن ابــن ملجــم قاتلــه  ،لكنّــه أل يقتلــه  ،ألنّــه ال جيــول

معاقبــة امــرم قبــل أداء ملراتــه  ،لكــن القــرآن الكــرمي حيـ ّدمنا أب ّن امضــر
يصدر اجلرم منه  ،أي من غني ذن،

__________________
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قــد قــام بقتــل الغـالم قبــل أن

ج  :إ ّن القصرراو قبررل وقرروع اجلروررة أمررر مس ررتنكر ومررذموم  ،علررو ضررون الق روانني الت ،رريعية ،
ولك ررن يف د رروةة القر روانني التكويني ررة ل رري األم ررر دال ررا ك ررذلك  ،فق ررد عك ررون هن ررال يف إةه رراق دو
شرخص مصرلحة إهليرة  ،ف عتفرق مرب األدكرام ال،ررعية املتعادفرة  ،فرإ ّن مقرام الت،رريب مقرام التزامرات
يتصر يف الكون بنف التكاليل الواجبة علو الناس.
العباد  ،وف جيش علو ععاىل أن ّ
مكلّل ابألدكرام الت،رريعية  ،برل أغلرش الظ ّرن أنّرال
وفي ا حنن فيال  ،ف علم لنا ّن اصضر
من األادي والوسالط يف عامل اصلق والتكوين ر كاملاللكة ر فال ع ،لال علك األدكام.
وابجل لررة  :فقتررل الغررالم مسررألة عكوينيررة  ،وف ختضررب لاوامررر والن رواهي التكليفيررة  ،وهررو ي،رربال
الكوادث الطبيعية من الزفةل  ،والسيول واألمرا .
صحة املعاقبة قبل وقوع اجلروة.
ومنال يظهر عدم ودود النقل يف املقام علو عدم ّ
«  ....ـ  ....ـ » ...
أل يقم ابوصالا :
س  :ملاذا أل يقم اومام علي

ابوصالا يف لمانه بينما قام ابوصالا اومام ا

ني

ابإلصررال  ،و ررر لرك ررر املسرلّ ات ،
ج  :لقرد كررر السررالل عردم قيررام اإلمررام علري
إف وسرعو لإلصرال حبسرش
وهذا ما ف نوافقال عليال ؛ فلي هنال أدد من أل ّ ة أهل البيت
ما عس ح بال الظرو .
إن م ررن اصط ررأ الف رراد أن يتص ررود أ ّن درك ررة اإلص ررال فبر ر ّد أن عك ررون ابلس رريل دال ررا  ،فق ررد
ال ر ررذي س ر ررعو
عقتض ر رري الظ ر رررو أن عك ر ررون درك ر ررة اإلص ر ررال س ر ررلوب تخ ر ررر  ،فرس ر ررول
لإلصال وهداية الناس يف م ّكة بصودة سرية  ،نفسال جيعل الدعوة علنيرة ولكرن ب،ركل سرل ّي  ،مث
يهاجر إىل املدينة و ادب امل،ركني يف
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كل دركرة مرن هرذه احلركرات
ع ّدة موا ن  ،ونفسال صلوات وسالمال عليال يصاحلهم يف احلديبية .و ّ
هي اولة وسعي منال عليال الصالة والسالم لإلصال ولكن حبسش ما عقتضيال الظرو .
وكانرت دركترال يف
فهو الذي صرب علو ما جرى بعد دسول
كذلك أمري املؤمنني
إصررال الفسرراد ب،رركل سررل ّي دررس قررال قرراللهم  « :لرروف علرري هللررك ع ررر » هررو نفسررال ررادب
 ،فهررو البطررل الضرررغام حتررت دايررة أمررري
النرراكثني والقاسررطني واملررادقني .كررذلك اإلمررام احلسررن
املؤمنني يف دروبال مرب الظراملني إف أنرك عرراه يصراحلهم ك را صراحلهم دسرول يف احلديبيرة .وكرذلك
يف صرلحال مرب معاويرة عرراه ر
صرادش لرك املوقرل املؤيّرد ألخيرال احلسرن
اإلمرام احلسرني
دين ررا دانررت الظرررو املناسرربة بعررد هررالل معاويررة للقيررام بثررودة هلررا صررداها إىل أبررد الرردهر ر يقررل
لك املوقل الذي شهد لال التاديص.
هرري دركررة وادررد وهرردفها وادررد وهررو اإلصررال وهدايررة
وأهررل بيتررال
ريب
إ ا دركررة النر ّ
الناس إف أ ّن األساليش ختتلل حبسش الظرو .

«  ...ـ  ....ـ » ....
ما شرب اممر قبل حتراها :
نص ما نشر يف ىللّة اهلداية ال تصدرها ولارة العدل والشؤون اوسالمية ملكة البحـرين ،
س  :هذا ّ

العدد الثامن والت عون بعد املائتني  ،وهو مقال حتت عنوان  :الدين للحياة  ،أال ال يقربن الصالة سكران
 ،إعداد سعيد نور الدين.

ـذي ( )1بسررنده عررن علرري بررن أ
فيقــول  :روف اللمـ ّ

الررش قررال  :صررنب لنررا عبررد الرررمحن بررن عررو

فدعان  ،وسقان من اص ر  ،فأخذت اص ر منّا ،

__________________
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عامررا

وحضرت الصالة  ،فق ّدمور  ،فقـرأت  َْ :يا أيّرا أللاكفبون ال أعبد ما َعبدون  ،وحنن نعبد مريا
َ َ ُّ َ َّ َ َ ا ْ َ َ ْ َ ا ْ َّ َ َ َ َ ا ْ ا َ َ َ َّ َ َ ْ َ ا ْ
َ
ألَّلين آمنوأل ال ْقبنيوأل أللصالة وأنغم ساكرى حريى ْعلمريوأل مريا
َعبدون  ،فمنزل ه  :يا أيرا ِ
َا ا َ
ون .)1( ...
ْقول
وبعــد هــذه الفقــرة يتطـ ّـرق املعــد إ قضــية حتــرمي اممــر  ،حـ ّـىت يصــل إ هــذه الفقــرة  ،طلــ ،عمــر بــن

فتوملـه إ ه قـائالو  :اللهـم
امطّاب الذي حني قرأت عليه آية البقرة ّ
متىن أن ينزل القرآن بتحـرمي َاممـر ّ ،
َّ
َ َ ا ْ َ َ ْ َ ا ْ َّ َ َ
َ ُّ َ
أللصالة
ألَّلين آمنوأل ال ْقبنيوأل
ّبني لنا يف اممر بياانو شافياو  ...فنزلت اآلية من سورة الن اء  :يا أيرا ِ
َ َ ا ْ ا َ َ َ َّ َ َ ْ َ ا ْ َ َ ا ا َ
ون . ...
وأنغم ساكرى حى ْعلموأل ما ْقول

ما رأيكم فيما كتبه هذا املُعد
ج  :يف اجلواب نذكر بعل النقاط :
قرال  :دعران دجرل مرن األنصراد
 1ر جران يف املسرتددل  « :عرن أ عبرد الررمحن عرن علري
َ
ْ
ْ
َ
ُّ
ا
ا َ
ون فرالتب
قبل حتره اص ر  ،فحضرت صالة املغرب  ،فتق ّدم دجل فقررأ  َْ :يَا أي َرا أللاكفِريب
َ ْ

ْ

َ

َ

َ ْ

َ

ا

َ
َّ َ َ ا ْ ا َ َ َّ َ َ ْ ا َ َ ا َ
ون .
عليال  ،فنزلت  :ال ْق َب انيوأل أللصالة وأنغم ساكرى حى ْعلموأل ما ْقول
رابودي  :هررذا دررديث صررحيح اإلسررناد  ،ومل خيرجرراه  ،ويف هررذا احلررديث فوالررد
قررال احلرراكم النيسر ّ
كثرررية  ،وهرري  :إ ّن اصروادج عنسررش هررذا السرركر وهررذه القررانة إىل أمررري املررؤمنني علرري بررن أ الررش

دون غريه  ،وقد ّبرأه منها  ،فإنّال داوي هذا احلديث » (.)2
 2ر الرواات املروية دول هذه الواقعة فيها العديد من التنايف والتناقل :
ففي بعضها  :الذي صنب الطعام هو عبد الررمحن برن عرو  ،ويف بعضرها  :علري!! ويف بعضرها
 :دجل من األنصاد.
ويف بعضها  :إ ّن الذي صلّو هبم إماما عبد الرمحن بن عو  ،ويف بعضها :

__________________
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علي!! ويف بعضها  :فالن.
إىل تخرهرا  ،مثّ قرال :
ويف بعضها  :إ ّن الرذي قررأ يف الصرالة قررأ :
لي ل دين ولي لكم دين  ،ويف بعضها  :إنّرال قررأ  :قرل ا أيّهرا الكرافرون أعبرد مرا ععبردون  ،ويف
ا ْ َ َ ُّ َ ْ َ ا َ
ريبون
َْ يا أيرريا أللاكفِ

بعضررها  :قررل ا أيّهررا الكررافرون ف أعبررد مررا ععبرردون وحنررن نعبررد مررا ععبرردون  ،ويف بعضررها  :وحنررن
عابدون ما عبدأ ......
ويف بعضررها  :إ ّن احلاض ررين كررانوا االاررة أشررخاو  :علرري وعبررد الرررمحن بررن عررو  ،ودجررل مررن
األنصاد  ،ويف بعضها  :كانوا سة أشخاو  :أبو بكرر وع رر  ،وعلري  ،وعبرد الررمحن برن عرو

 ،وسعد.
درمرت
درمرت يف م ّكرة قبرل اهلجررة  ،وعرن أ هريررة قرال ّ « :
 3ر عند ان ّققني  :إ ّن اص ر قرد ّ
() 1
رح
درمرت ّأوف يف م ّكرة يف ّأول البعثرة فرال عص ّ
مرات »  ،واملقصود  :إ ّن كان أ ّهنا قد ّ
اص ر االث ّ

درمررت يف سررودة البقرررة  ،مثّ يف سررودة النسرران النرراةلتني يف ّأول
الروايررة  ،وإن كرران املقصررود أ ّهنررا قررد ّ
َ َ َُّ
النحاس يرى أن سودة النسان م ّكية  ،وقال بعرل النراس  « :إ ّن قولرال ععراىل  :يا أيرا
اهلجرة فإ ّن ّ
ألنل ا
َّ
اس ديث وقب  ،إّاا هو م ّكي » (.)2
 4ر دوى القطّران يف عفسرريه عررن احلسرن البصرري قرال  « :إ ّن عليرا مل يقبرل أن ي،ررب معهررم يف

داد أ لحة  ،بل خررج مرن بيرنهم سراخطا علرو مرا يفعلرون  ،قرال احلسرن  :و الرذي ف إلرال إفّ
هو  ،ما شرهبا قبل حتروها  ،وف ساعة قط » (.)3
 5ر وأخرريا  :فررإ ّن كر ّرل مررا كرررنه هررو علررو مبرراين أهررل السرنّة  ،و ّأمررا علررو مبرراين ال،رريعة  ،فإنرّرال

مرفررو عقررال ونقررال  ،و لررك ابفسررتدفل آبيرة التطهررري علررو العصر ة  ،وآبات كثرررية  ،وأداديررث
ّ :ن اإلمررام معصرروم
مترواعرة علررو اإلمامررة اإلهليّررة  ،واألداديررث املرويررة مررن رررق أهررل البيررت
األول الذي يولد فيال وإىل أن
من اليوم ّ
__________________
 1ر مسند أمحد .351 / 2
 2ر اجلامب ألدكام القرتن .1 / 5
 3ر الصحيح من السرية .313 / 5
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يفرادق احليراة  ،وأ ّن فطرررة اإلنسران وعقلررال بيران أن يقرربال إمامرة إمررام  ،ويقلّرداه أمررر الردين والرردنيا ،
وهو يف ةمان ما كان قد شرب اص رر  ،أو ادعكرش مرن أمثرال هرذه املعاصري  ،وكرذلك ع،ر لال اييرة
َّ
َ ََ ا َ ْ
أللظال ِ ِم َ (.)1
الكروة  :ال ينال عر ِدن ي

فصرلوات دّ وسررالمال علررو دسرول  ،وعلررو األل ّ ررة النجبرران امليرامني املعصررومني الررذين أ هررش
عنهم الرج و ّهرهم عطهريا  ،ولعنة علو أعدالهم  ،وغاصيب دقروقهم  ،واملفررتين علريهم ،
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ا َّ َ
ا ا َ َ اْ ا ْ ا
َ
ه تِأفوأل ِه ِرم ويريأى أله إِال أن
شك  ،ي ِبيدون أن يه ِسؤوأل نور أل ِ
الذين يرُ َع ّدون من النواصش بال ّ
ا َّ ا َ ا َ َ ْ َ َ ْ َ ا َ
ون (.)2
ي ِغم نورو ولو ك ِبو أللاكفِب
حممد ـ الكويت ـ » ....
« هادي ّ
حول خطب البيان والطتنجية :
الغلو شكراو مل اعيكم.
س  :هل مطبة البيان والطتنجية سند وإذا كان هلا سند  ،أال تفيد ّ

ج  :كثرريا مرا يتسرانل عرن خطبرة البيران واصطبرة الطتنجيرة سرندا ودفلرة  ،برل ك ّرل مرا هنرال مرن
ممرّرا عفيررد الغلر ّرو  ،بررل ال،رررل والكفررر لررو أُديررد منهررا
ألفررا وصررفات إهليررة نسرربت لل عصررومني
األول واآلخ ــر  ،والم ــاهر والب ــاطن  » ...وإىل غ ررري
 « :حن ــن ّ

معانيه ررا الظاهري ررة  ،أمث ررال ق رروهلم
لك.
ضرلت علرو سرالر
خصرت مرن دون األُمرم بفضريلة اإلسرناد  ،وفُ ّ
فنقول  :إ ّن األ ُّمرة اإلسرالمية قرد ّ
 ،من خالل الرجال الثقات وامل دودني.
ال،رالب بنع ة افستناد وافعصال ابملعصومني
وعليرال  ،فك ّرل خررب مرا مل يكرن مسرندا متّصرال ر ضر ن شرروط كررت يف لهرا ر ف قي رة لررال وف
وألي شخص نسش ما مل
ّ
أي أدد صدد ّ ،
دجية من ّ
__________________
 1ر البقرة .124 :
 2ر التوبة .32 :
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يكن ا ا بقرالن عودث الواوق ابلصدود  ،وعليال :
ّأوف  :مل يذكر ألمثال هذه اصطش سندا معتربا  ،بل قد جنده أدسرل ر ابملعرن األعرم ر مرب أ ّن جنرد
وخطبال مسندة يف موا ن  ،وإن كانت مرسلة يف النهل وغريه.
غالش كل ات أمري املؤمنني
اثنيررا  :إ ّن إعررا األعررالم ر وخصوصررا م،رراخينا العظررام ر مرروهن للخرررب  ،بررل قررد يسررقطال عررن
احلجية  ،خصوصا إ ا كان يف مرأى ومس ب منهم.
ّ
اثلثررا  :وجررود الفررة كبرررية مررن أخبرراد العررر ر األخبرراد العالجيررة ر  ،مثررل مررا ودد عررنهم
مستفيضرا مررن قرروهلم  « :مــا خــالف كتــاب ه فهــو  :لخــرف »  ،ويف بعررل الررواات  « :أل نقلــه » ،
ويف بعضرها ايخرر  « :وأضـربه عــرل اجلـدار »  ،وهري أداديرث ف حتصررو كثررة  ،ك را لنرا أداديررث
ّة يف إسقاط ك ّرل درديث خرالل العقرول  ،أو لرزم منرال ال،ررل والكفرر  ،إفّ إ ا أمكرن أتويلرال  ،أو
محل ررال عل ررو ررل ص ررحيح  ،ه ررذا ب ،رركل ع ررام  ،وه رري فال رردة عنف ررب يف مر روادد متع ر ّددة  ،ومقام ررات

أُخرى.
خيص املقام  ،فنقول :
و ّأما ما ّ
ّأوف  :لقررد نسررش لرربعل عل النررا ( ق ر ّدس أس ررادهم ) يف خصرروو خطبررة البيرران كررون ألفاظهررا
رتم
دكيكررة  ،وأ ّهنررا ليسررت بعربيررة فصرريحة  ،وأ ّهنررا خمالفررة للسرران أهررل البيررت
 ،وهررو كررالم إّاررا ير ّ
ررد واإلبررام  ،خصوصررا مررب كررون دررديثنا صررعش مستصررعش ،
خاصررة  ،وفيررال جمررال للر ّ
عنررد أهررل الفررن ّ
ردوه إلينــا  ، » ...ك ررا وخي،ررو مررن عع ي ررال يف مروا ن أُخرررى  ،مررن غررري مررن هررو
وقرروهلم
ّ «:
أهل لذلك.
اثنيررا  :وجررود دواات صررر ة صررحيحة كثرررية مقابررل هررذه األخبرراد ال،ررا ّة النرراددة  ،وهررذا كررا
احلجية.
إلسقا ها عن ّ
مودررد  ،إىل غررري لررك مررن الوجرروه
اثلثررا  :إ ّهنررا خمالفررة للعقررل  ،وف وكررن القررول بظاهرهررا مررن ّ
الكثرية  ،اليت ف غر لنا هنا إبدصالها  ،إ ف جند يفّة ضرودة يف لك.
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َ َ َّ ا ا َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
كى َو َأنَّ ا اه َ
ريو
واحلاصل  :إ ّن ع دة اإلشكال هنا أنّال مرب قولرال ععراىل  :وأن هو أاحَ وأت
اَ َ ا
ا َ َّ ا َ ْ َ ا َ ا َ ا ِّ
ََ َ ََ ْ
حيَ
()1
ريو تِكريَ
رياطن وه
لال
و
وق
،
...
ا
أما وأ
ألآلخب وأللظا ِهب وألب ِ
عز من قالل  :هو ألَ َّول َو ِ
ّ
َّ
َ
ْ
َش ٍم َعل ٌ
ريبأل ِه ا
يم ( ، )2وقولال عز امسرال  :إذ َْال إتْ َ
َ ْ
يم َر ِّ َ
ألَّلن ي احْ ِيريريو َو اي ِميري ا ( )3وغريهرا ،
ي ِ
ِ
ِ
ِ
ّ

أمثررال هررذه األلفررا الرريت يست،ررم منهررا الغلر ّرو

مررثال ومررا أكثرهررا  ،فكيررل يرررد التعبررري عررنهم
والكفر؟ والعيا ابع.
رش اجلرواب عليررال ر فضررال ع ّ ررا سررلل ر هررو  :إنرّرال وددت يف كتبنررا دواات كثرررية عررنهم
ولر ّ
فسررت بغرري
فسرروها لنرا  ،وقرالوا نقصرد منهرا كرذا  ،فلرو ّ
صحيحة  ،عندما كروا هذه األلفا فيها ّ

 ،وفب ر ّد مررن األخررذ بتررأويلهم و ررا
ددا علرريهم
أي كرران  ،أو أخررذ بظواهرهررا  ،لكرران ّ
هررذا مررن ّ
عقول عليهم وافرتان  ،مثال لك :
فسروه  ،وإفّ لكان اب ال مل يقصدوه وف يريدوه  ،بل ّ
ّ
فسررره بقولررال ّ « :أول يف النبـ ّـوة  ،وآخــر يف البعثــة
أ ر قولررال
 « :أان ّ
األول واآلخــر  ، » ...مثّ ّ

.)4( » ...
فسرها .
ب ر ما جان يف مناقش تل أ الش  ،ديث ع ّد جم وعة من الصفات مثّ ّ
األول  ،والف ــاروق
وسررحل أمررري امل ررؤمنني
كيررل أصرربحت؟ فق ررال  « :أص ــبحت وأان الصـ ـ ّديق ّ
ـل شــيء
األعمــم  ،وأان وصـ ّـي خــني البشــر  ،وأان ّ
األول  ،وأان اآلخــر  ،وأان البــاطن  ،وأان المــاهر  ،وأان بكـ ّ

عليم  ،وأان عني ه  ،وأان ملن ،ه  ،وأان أمني ه على املرسلني  ،بنـا عبـد ه  ،وحنـن خـزان ه يف أرضـه

حي ال أموت .» ...
و ائه  ،وأان أُحيي  ،وأان أُميت  ،وأان ّ
__________________
 1ر النجم .43 :
 2ر احلديد .3 :
 3ر البقرة .258 :
 4ر ك،ل الغ ّ ة .13 / 1
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فتعجش اإلعرا من قولال فقرال
ّ

األول ّ ،أول مـن آمـن برسـول ه
 « :أان ّ

 ،وأان اآلخـر

 ،آخر من نمر فيه ملّا كان يف ده  ،وأان المـاهر  ،فمـاهر اوسـالم  ،وأان البـاطن  ،بطـني مـن العلـم  ،وأان

فممــا عــني ه  ،فــمان عينــه علــى
بكـ ّل شــيء علــيم  ،فـ ّ
ـل شــيء أخــرب ه بــه نبيّــه  ،فــمخربر بــه ّ ،
ـإر علــيم بكـ ّ

وأما ملن ،ه  ،فمن تقول نفس  :اي ح ر على مـا فرطـت يف ملنـ ،ه  ..ومـن ف ّـر
املؤمنني والكفرة ّ ،
 ،فلـذلك ّـي خـامت النبيّـني سـيّد
حممـد
نبوة ّ
حىت أيخذه خامتاو مـن ّ
فر يف ه  ،وأل خيرب لنيب ّ
يف فقد ّ
ّ
بقول صادق ،
علمنا رسول ه
وأما ّ
النبيّني  ،وأان سيّد الوصيني ّ ،
خزان ه يف أرضه  ،فقد علمنا ما ّ
َ َ
وأان أُحيي  ،أُحيي سنّة رسول ه  ،وأان أُميت  ،أُميت البدعة  ،وأان ح ّـي ال أمـوت  ،لقولـه تعـا  :وال
َ ْ َ َ َّ َّ
َ َ ِّ ْ ا ْ َ ا َ
ْ َ ْ
َْ
ين ْاغلاوأل ْ ِف َ
ألَّل َ
ون (.)2( » )1
ه أر َوألَا تََ أحيَام ِعند رني ِرم يبزْ
ب
س
َتهَب
ِ
يَ أل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

كرران قاعرردا يف املسررجد  ،وعنررده

ج ر مررا جرران يف افختصرراو  :دوي أ ّن أمررري املررؤمنني
اعررة  ،فقررالوا لررال  :در ّدانا ا أمررري املررؤمنني  ،فقررال هلررم  « :وحيكــم إ ّن كالمــي صــع ،م تصــع ، ،ال

يعقله إالّ العاملون ».
قررالوا  :فبر ّد مررن أن حتر ّدانا  ،قررال  « :قومــوا بنــا »  ،فرردخل الررداد  ،فقررال  « :أان الــذي علــوت
األول واآلخر  ،والماهر والباطن ».
فقهرت  ،أان الذي أُحيي وأُميت  ،أان ّ
للبر رراب  « :اي ابب استم ـ ــك علـ ــيهم »!
فغضر رربوا وقر ررالوا  :كفر ررر!! وقر رراموا  ،فقر ررال علر رري
فاست سك عليهم الباب.
أفسرر لكرم
فقال  « :أمل أقل لكرم  :إ ّن كالمري صرعش مستصرعش ف يعقلرال إفّ العراملون؟! ععرالوا ّ
ّ ،أما قول  :أن الذي علوت فقهرت  ،فأن الذي علروعكم هبرذا السريل  ،فقهررعكم د ّرس أمنرتم ابع
ودسولال.
__________________
 1ر تل ع ران .161 :
 2ر مناقش تل أ الش .205 / 2
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وأما قو  :أن أُديي وأُميت ؛ فأن أُديي السنّة وأُميت البدعة.
ّ
األول ؛ فأن ّأول من تمن ابع وأسلم.
ّأما قو  :أن ّ
اوبال ودفنال.
النيب
ّ
وأما قو  :أن ايخر ؛ فأن تخر من ّ
سجو علو ّ

وأما قو  :أن الظاهر والبا ن  ،فأن عندي علم الظاهر والبا ن ».
ّ
() 1
قالوا ّ :فرجت عنّا ّفرج عنك .
قرال  « :قـال أمـني املـؤمنني
الك،ري مسرندا عرن أ جعفرر
د ر مرا جران يف دجرال ّ

 :أان

األول  ،وأان اآلخــر  ،وأان المــاهر  ،وأان البــاطن  ،وأان وارث األرل  ،وأان
وملــه ه  ،وأان ملنــ ،ه  ،وأان ّ

سبيل ه  ،وبه عزمت عليه ».

الغلو (.)2
فقال معرو بن خربو  :وهلا عفسري غري ما يذهش فيها أهل ّ
وعلّق عليال يف حباد األنواد قولرال  « :وبـه عزمـت عليـه »  ،أي ابع أقسر ت علرو
احلوالل عنال (.)3

عنرد سرؤال

الطرحيي .هولندا ـ  21سنة ـ طال» ،
« علي
ّ
ح ّقه كح ّق الوالد على الولد :
النبوي الشريف  « :اي علي أان وأنت
التكرم ببيان املصادر يف كت ،إخواننا ال نّة للحدي
ّ
س  :نرملو ّ
أبوا هذه األ ُّمة ».

ردوةي احلنف ّري ر املترو ّ سرنة 1214ه ر ر يف
ج  :دوى هذا احلديث ال،يص سلي ان بن إبرراهيم القن ّ
املودة لذوي القر (.)4
كتابال ينابيب ّ
 « :حـ ّق علـي علـى امل ـلمني حـ ّق
وودد هذا احلديث بعبادات أُخرى  ،وهي  :قول الرسرول
الوالد على ولده » (.)5

__________________
 1ر افختصاو .163 :
 2ر اختياد معرفة الرجال .471 / 2
 3ر حباد األنواد .341 / 31
املودة .370 / 1
 4ر ينابيب ّ
 5ر اتديص مدينة دم،ق  ، 308 / 42جواهر املطالش .11 / 1
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 « :اي علي  ،ح ّقك على امل لمني كح ّق الوالد على ولده » (.)1
وقول الرسول
كحق الوالد علو ولده » (.)2
وقولال
دق علي علو هذه األ ُّمة ّ
ّ «:
« ال يّد أمحد ال يّد نزار ـ البحرين » ....
اليهودي عند القاضي شريح :
مع
ّ
بعــض املالحمــات عليهــا  ،وأرملــو أن يبــور عليهــا  ،إذا

قصــة ن ــمعها كث ـنياو  ،ولكــن
س  :هنــاك ّ
القصة صحيحة متناو وسنداو.
كانت ّ
القصة كالتا  :يف أحد األايم واومام علي
ومضمون ّ

يهودي  ،فقال له  « :هذا درعي ».
األايم رأف درعه مع
ّ

ي ني  ،سقب درعه فلم ينتبه له  ،ويف أحد

اليهودي  :ال هذا درعي أان.
فقال
ّ
فقـال لــه اومـام علــي

عنده  ،فقال شريح  :اي أاب ا

 « :تعـال نتقاضــى عنـد القاضــي »  ،فـذهبا إ القاضــي شـريح  ،فاحتكمــا
ن  ،فقال له اومام  « :عاملين مثله  ،واحكم ابلعدل ».

لليهودي  :احلف أ ّن الدرع لك
فقال شريح ألمني املؤمنني  :هل عندك شهود فقال  « :ال »  ،فقال
ّ

لليهودي.
اليهودي  ،فقال شريح  :إ ّن الدرع
 ،فحلف
ّ
ّ

اليهودي املوقف  ،قال  :إ ّن الدرع لإلمام  ،وأنّه
فلما رأف
فقال له اومام  « :لقد حكمت بشرع » ّ ،
ّ
القصة  ،واملالحمات هي كاآل :
فعالو درعه  ،وشهد الشهادتني وأسلم  ،هذه خالصة ّ

 1ـ كيــف حيكــم شــريح ض ـ ّد أمــني املــؤمنني ويطلــ ،مــن اومــام شــهوداو أهنــاك أعمــم مــن شــهادة ه
ورسوله حي قال الرسول يف ح ّق اومام  « :علي مع ا ّق
__________________
املودة .361 / 1
 1ر مناقش اإلمام علي  ، 14 :اتديص مدينة دم،ق  ، 308 / 42ينابيب ّ
املودة  370 / 1و  76 / 2و .238
 2ر اتديص مدينة دم،ق  ، 307 / 42ينابيب ّ
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وا ّق مع علي » (.)1

 2ـ كيف يقول اومام لشريح  :لقد حكمت ابلشرع  ،هل الشرع يقـول الـالف العقيـدة االمـين عشـرية

بعصمة اومام

القص ــة حتم ــل الكث ــني م ــن ال ــدروس والع ــرب يف ذه ــاب اوم ــام إ القاض ــي  ،م ــع أنّــه ك ــان
ص ــحيح أ ّن ّ

اليهودي الضعيف
اليهودي  ،ويف حكم القاضي ض ّد اومام إ صاحل
ابستطاعته أن أيخذ الدرع رغماو على
ّ
ّ
 ،ولكن هذا ال يلغي املالحمات اآلنفة الذكر.

رعيب  ،ولرو سرلّ نا أ ّهنرا
ج  :إ ّن هذه الرواية واددة بسرند ضرعيل لوجرود ع ررو برن ارر وعرامر الّ ،
شهودا من ابب أ ّن الطرر ايخرر ر وهرو
قوي  ،فطلش شريح القاضي من اإلمام
واددة بسند ّ
وعص ر تال  ،نعررم يلتررزم

رودي ر ف يلتررزم بغررري لررك  ،عررن ف يلتررزم إبمامررة أمررري املررؤمنني
اليهر ّ
ابلقواعد القضالية اليت منها  :إدضاد البيّنة.
وقاضرريال إظهرراد هررذه الصررودة العظي ررة لإلسررالم  ،والرريت مل عكررن عظهررر هبررذا
فررأداد أمررري املررؤمنني
ألجررل احلكررم لررال ،

ال،رركل بررل علررو عك ر لررك لررو اسررتدل ش رريح أو غررريه بعص ر ة اإلمررام
خصوصا وأن أمري املؤمنني كان اصليفة السياسي دينها.
اليهودي ديث أسلم علو إاره.
لذلك كان هلذا املوقل أاره البالغ يف نف لك النصراينّ أو
ّ
وقرردد اإلشررادة إىل عرردم وجررود عبررادة « لقررد دك ررت ابل،رررع » يف الروايررة  ،نعررم نقلررت بعررل
فتأمل.
املصادد السنية عبادة  « :أصاب شريح » .وهذا ف يتنا مب ما كرن من عفسري ّ ،

__________________
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( أبو علي ـ الكويت ) ....
معىن األنزع البطني :
س  :هل صحيح أ ّن أمني املؤمنني علي

كان أصلعاو وبديناو  ،كما يروف يف الكت ،قـرأت هـذا يف

أي منها.
وصفه بع ّدة كت ،من كتبنا  ،ولكن أل يدخل إ
عقلي ّ
ّ

أرملو منكم اوفادة  ،سائالو املو تعـا أن يـوفّقكم ملـا فيـه مصـلحة ديـن ه ا ـ ّق  ،وهـو مـذه ،أهـل

البيت

.

املعروفة  :األنزع البطني.
ج  :من ألقاب اإلمام علي
فسررره ّن األنررزع كنايررة عررن امتنرراع
فسررر هررذا اللقررش علررو ظرراهره اللغرروي  ،والرربعل ّ
فررالبعل ّ
ال،رل فيال  ،والبطني كناية عن كثرة العلم واإلوان واليقني  ،ف ضخامة الربطن  ،والردليل علرو لرك
دواات كثرية  ،وددت يف كتش الفريقني يف هذا ازال.
رذديتك  ،ول ،رريعتك وان ر ّريب ش رريعتك ،
منه ررا قول ررال
 « :ا عل ري  ،إ ّن ق ررد غف ررر ل ررك ول ر ّ
انيب ّيب شيعتك  ،فاب،ر فإنّك األنزع البطني  ،منزوع من ال،رل  ،مبطون من العلم » (.)1
و ّ
الظاهري فال أجد يف لرك مرا يتنرا مرب العقرل  ،نعرم العقرل
ولو محلنا األنزع البطني علو معناه
ّ
ريب أو اإلمرام وظراهره مألوفررا حبيرث ف عنفرر منرال النفرروس  ،وكرم أنرزع بطررني
كرم ن يكرون شركل النر ّ
أتلف ررال النف رروس وعنج ررذب إلي ررال  ،وك ررم م ررن ش ررخص ف يتص ررل هب ررذين الوص ررفني عبغض ررال النف رروس وف
عرغش يف دقيتال األعني  ،فتأمل.

وقدد اإلشادة إىل عدم التالةم بني كون اإلنسان بطينا وبرني كثررة األكرل  ،ديرث أن لرك اتبرب
لطبيعة خلقة ال،خص  ،فتجد شخصا حنيفا وف يؤار كثرة
__________________
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:

الطعرام علرو وضررعال  ،وقرد العكر  ،فررال يتنرا هرذا التفسررري مرب ةهرد اإلمررام وقرد ودد عنررال
ـل اب جـال أو ابليمامـة مـن ال
« ولكـن هيهـات أن يغلبـين هـواي  ،ويقـودر ملشـعي إ ط ّـني األطعمـة ـ ولع ّ
طمع له يف القرص  ،وال عهـد لـه ابلشـبع ـ أو أبيـت مبطـاانو وحـو بطـون غرمـى  ،وأكبـاد ح ّـرف  ،أو أكـون
كما قال القائل :

ودسر ر ر ر ر ر ر ر ر رربك ع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادا أن عبي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت ببطن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

ودولر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك أكبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراد حتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ّرن إىل الق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ّد

أأقنع من نف ي أبن يقال  :هذا أمني املـؤمنني  ،وال أشـاركهم يف مكـاره الـدهر  ،أو أكـون أسـوة هلـم يف

ملشوبة العيش! فما خلقت ليشغلين أكل الطيّبات  ،كالبهيمة املربوطة  ،مهّها علفها  ،أو املرسلة  ،شغلها

تقممها  ،تكلش من أعالفها  ،وتلهو عما يراد هبا  ،أو أترك سدف .)1( » ...
حممد العجمي ـ عمان ـ » ....
« ّ
يدل على مشروعية املفاء :
لوامله ال ّ

ـردة غــني شــرعية إذا كانــت شــرعية فخالفــة أبــو بكــر شــرعية  ،وإذا كانــت غــني
س  :هــل كانــت حــروب الـ ّ
يتزوج اومام علي
شرعية  ،فلماذا ّ
ا

ني

لوج ابنه
حممد بن ا نفية  ،كما ّ
تزوج خولة والدة ّ
من سبيهم فهو ّ

من سيب فارس  ،يف عهد امليفة عمر  ،أرملو اوفادة  ...ولكم ملزيل الشكر.

ج  :أنررت ععلررم أ ّن شرررعية األمررر متأعّيررة مررن شرررعية القررال ني بررال  ،وعلررو هررذا وكنررك أن قعررل
رردة عتبررب يف عرردم شرررعيتها إىل فقرردان شرررعية
هررذه القاعرردة منطبقررة علررو مرروددن هررذا  ،فحررروب الر ّ
القال ني عليها  ،وإ ا كان األمر كذلك  ،ف ن أين أتيت شرعية هرذه احلرروب؟ وف وكرن القرول بعرد
لك ب،رعيتها  ،لعدم عوفّر شرعية اصليفة.

__________________
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عزوج ولة بنرت جعفرر برن قري ر والردة ّ رد ابرن احلنفيرة ر فغرري
ّأما كون أمري املؤمنني
قد ّ
 ،ك را عليرال أبرو احلسرن
رردة  ،برل هري سربيت يف ّأام دسرول
اثبت أ ّهنا مرن سريب درروب ال ّ
 ،قرالوا  :بعررث
علري برن ّ رد برن سريل املردال  ،ديرث قرال  :هري سربية يف ّأام دسرول
إىل الرري ن  ،فأص رراب خولررة يف ب ر ةبيررد  ،وق ررد ادع ر ّدوا م ررب ع رررو ب ررن
علي ررا
دس ررول
معدي كرب  ...فصادت يف سهم علي .
 « :إن ولـدت منـك غالمـاو ف ّـمه اب ـي  ،وكنّـه بكنيـ »  ،فولردت لرال بعرد
فقال دسول
ّ دا  ،فكنّراه أاب القاسرم  ،نقرل كرالم املردال القاضري النع ران املغرر يف شرر
موت فا ة
األخباد (.)1
رردة يف ةمررن دسررول
وظهررر مررن لررك  :أ ّن خولررة سرربيت يف دررروب الر ّ
الردة يف ةمن أ بكر.
البعل  :أ ّهنا سبيت يف دروب ّ

روهم
 ،ف ك ررا يتر ّ

مل يتعامل معهم بعنروان سريب
من سيب فادس فإ ّن اإلمام علي
أما ةواج اإلمام احلسني
ف لكروهنن سربيّات ،
 ،بل ععامل معهم ك سل ني  ،وكان عزويل أدرد بنرات كسررى للحسرني
مررن أيررديهم  ،وهرري ظرراهر دوايررة ابررن
بررل لكرروهنن بنررات ملررول در ّررات  ،قررد اسررتنقذها اإلمررام
نصها :
شهر تشوب يف املناقش  ،وإليك ّ

« ملررا ودد بسرريب الفرررس إىل املدينررة أداد ع ررر أن يبيررب النسرران  ،وأن جيعررل الرجررال عبيررد العرررب ،
وعزم علو أن لوا العليل والضعيل  ،وال،يص الكبري يف الطوا  ،ودول البيرت علرو ظهرودهم ،
قــال  :أكرمــوا كــرمي قــوم وإن خــالفوكم  ،وهــؤالء الفــرس
ـيب
فقررال أمررري املررؤمنني
 « :إ ّن النـ ّ

حكمــاء كرمــاء  ،فقــد ألقــوا ال ــالم  ،ورغبــوا يف اوســالم  ،وقــد أعتقــت مــنهم لوملــه ه ح ّقــي  ،وحـ ّق بــين

هاشــم »  ،فقالررت املهرراجرون واألنصرراد  :قررد وهبنررا د ّقنررا لررك ا أخررا دسررول
فإّنم قد وهبوا  ،وقبلت وأعتقت »  ،فقال عمر :
فاشهد ّ

__________________
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 ،فقررال  « :اللّهــم

سبق إليها علي بن أ الش  ،ونقل عزمي يف األعاجم.
ودغررش اعررة يف بنررات امللررول أن يسررتنكحوهن  ،فقررال أمررري املررؤمنني  « :خنـ ّـني وال نكــرههن » ،
فأشاد أكربهم إىل ختيري شهر ابنو بنت يزد جرد  ،فحجبت وأبت  ،فقيل هلرا  :أا كرورة قومهرا مرن
ختتررادين مررن خطّابررك؟ وهررل أنررت داضررية ابلبعررل؟ فسرركتت  ،فقررال أمررري املررؤمنني  « :قــد رضــيت ،

وبقــي االختيــار بعــد ســكوهتا إقرارهــا »  ،فأعررادوا القررول يف التخيررري  ،فقالررت  :لسررت ممرّرن يعرردل عررن
خمرية .)1( » ...
النود السا ب  ،وال،هاب الالمب احلسني إن كنت ّ
مرب هرؤفن لرري ععامرل الرقيرق واإلمرران  ،ممّرا يعر أ ّن اإلمررام
ويظهرر أ ّن ععامرل أمرري املررؤمنني
مل يتعامل معهم أسرى درب  ،ك ا هو ظاهر الرواية.
بصررفة اصليفررة
قررد ععامررل معهررم أسرررى درررب  ،فإنرّرال
عنزلنررا وقلنررا ّن اإلمررام
هررذا ولررو ّ
 ،وإن كران ظراهرا مرن
 ،لرال إقرراد هرذه احلررب ملصرلحة يراهرا هرو
الواقعي بعرد دسرول

يقرروم ابألمررر غررري اصليفررة ال،رررعي  ،أي إق رراد اإلمررام للحرررب  ،أو عرردم إق رراده مررن شررؤون إمامتررال ،
ضر ن شرؤون وفيترال اإلهليّرة  ،وإن كران األمرر يف
وكرذا كثرري مرن املروادد الريت يتص ّرر هبرا اإلمرام
الظاهر لغريه.
ردل علررو م،ررروعية خالفررتهم  ،إ ف
فتبر ّرني  :أ ّن ةواج اإلمررام احلسررني
مررن سرريب فررادس ف ير ّ
مالةمررة بررني ع لهررم وم،ررروعية خالفررتهم  ،فررإ ّن ينصررر دينررال علررو أيرردي م
أنس ف خررالق هلررم ك ررا
البخادي ابب بعنوان ( إ ّن
هو وادد  ،ففي صحيح
ّ

يؤيد الدين ابلرجل الفاجر ).

حممد ـ اومارات ـ ) ....
( وليد ّ
كراماته يف طريقه لص ّفني :
س  :ما معىن الرواية التالية  ،وال احتوت على مفردات أملنبية  :أمناء وملود أمني املؤمنني يف ص ّفني ،

نزلوا كان ليس به ماء  ،مثّ أمرهم حبفر حفرة ،

__________________
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فـإذا بصـخرة عميمــة تلمـع كــاللجني  ،فـممرهم برفعهــا وأل ي ـتطيعوا  ،وهـم مائــة رملـل  ،فــدان منهـا أمــني

املـؤمنني  ،ورفــع يديـه إ ال ــماء قـائالو  « :طــاب طـاب مــراب ـا طبيــواث بومـة شــتميا كـواب ملاحــا نـواث توديثــا
ـاء أعــذب مــن
برحــواث آمــني آمــني ّ
رب هــارون وموســى »  ،مثّ املتــذهبا فرماهــا أربعــني ذراع ـاو  ،مثّ مهــر لنــا مـ و
الع ل  ،وابرد من الثلج.

املطلوب معىن الكلمات األملنبية  ،وفّقكم ه.

القصرة  ،فقرد أوددهرا ال،ريص
ج  :حنبّذ ّأوف أن نذكر الرواية كاملة  ،كي نعطي صرودة جم لرة عرن ّ

الصدوق ( قدس سره ) مسرندة إىل دبيرش برن اجلهرم قرال  :ملرا دخرل بنرا علري برن أ الرش
ّ
إىل بالد ص ّفني  ،نزل بقرية يقال هلا صندودان  ،مثّ أمرن فعربن عنهرا  ،مثّ ع ّررس بنرا يف أد بلقرب ،
فقام إليال مالك بن احلادث األشرت  ،فقال  :ا أمري املؤمنني  :أعنزل الناس علو غري مان؟
ماء أعذب من الشهد  ،وألني مـن الزبـد
فقال  « :اي مالك  ،إ ّن ه ّ
وملل سي قينا يف هذا املكان و
عز ّ
فتعجبنا وف عجش من قول أمري املؤمنني .
الزالل  ،وأبرد من الثلج  ،وأصفى من الياقوت » ّ ،

مثّ أقبررل جير ّرر ددانه  ،وبيررده سرريفال در ّرس وقررل علررو أد
وأصحابك ».

بلقررب  ،فقررال  « :اي مالــك احتفــر أنــت

فقال مالك  :ادتفرن فإ ا حنن بصخرة سودان عظي ة  ،فيها دلقرة عرربق كراللجني  ،فقرال لنرا :
« روموها »  ،فرمناهرا عنرا  ،وحنرن مالرة دجرل  ،فلرم نسرتطب أن نزيلهرا عرن موضرعها  ،فردن أمرري
دافعررا يررده إىل السر ان يرردعو  ،وهررو يقررول  « :طــاب طــاب مــراي عــاأل طيّبــوا اثبومــه ثيــا
املررؤمنني
رب موســى وهــارون »  ،مثّ اجتررذهبا فرماهررا عررن
رب العــاملني ّ
كــواب حاحــانو اثتــو ديثــابر حــواث آمــني آمــني ّ
العني أدبعني داعا.
قررال مالررك بررن احلررادث األشرررت  :فظهررر لنررا مرران أعررذب مررن ال،ررهد  ،وأبرررد مررن الررثلل  ،وأصررفو
دد الصخرة  ،وأمرن أن حنثو عليها الرتاب.
من الياقوت  ،ف،ربنا وسقينا  ،مثّ ّ
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مثّ ادحتل  ،ف ا سرن إفّ غري بعيد قرال  « :من مـنكم يعـرف موضـع العـني »؟ فقلنرا  :كلّنرا ا أمرري
املر ررؤمنني  ،فرجعنر ررا فطلبنر ررا العر ررني  ،فخفر رري مكاهنر ررا علينر ررا أش ر ر ّد خفر رران  ،فظننر ررا أ ّن أمر ررري املر ررؤمنني
قد دهقال العطش  ،فأومأن رافنا  ،فإ ا حنن بصومعة داهش فدنون منهرا  ،فرإ ا حنرن براهرش
قد سقط داجباه علو عينيال من الكرب  ،فقلنا  :ا داهش عندل مان نسقي منال صادبنا؟
ق ررال  :عن رردي م رران ق ررد اس ررتعذبتال من ررذ ي ررومني  ،ف ررأنزل إلين ررا م رران م ر ّررا خ ،ررنا  ،فقلن ررا  :ه ررذا ق ررد
استعذبتال منذ يومني؟ فكيل لو شربت من املان الذي سرقان منرال صرادبنا؟ ودر ّداناه ابألمرر  ،فقرال
نيب.
وصي ّ
نيب؟ قلنا  :ف  ،ولكنّال ّ
 :صادبكم هذا ّ

فنزل إلينا بعد ود،تال منّا  ،وقال  :انطلقوا إىل صادبكم  ،فانطلقنرا برال  ،فل ّ را بصرر برال أمرري
قررال  « :عــون »؟ قررال الراهررش  :نعررم اعررون  ،هررذا اسررم مسّتر بررال أ ُّمرري  ،مررا أ لررب
املررؤمنني
دس أ ّال لك.
عليال أدد إفّ عبادل وععاىل  ،مثّ أنت  ،فكيل عرفتال؟ فأأّ ّ

قال  « :وما تشاء اي عون »؟ قال  :هذا العني وامسال  ،قال  « :هذا العني راحوما وهو من اجلنّـة
 ،شرب منه مالمثائة ومالمة عشر وصيّاو  ،وأان آخر الوصيّني شربت منه ».

قال الراهش  :هكذا وجردت يف يرب كترش اإلجنيرل  ،وأن أشرهد أن ف إلرال إفّ
.
وصي ّ د
دسول  ،وأنّك ّ

 ،وأ ّن ّ ردا

والراهررش يقدمررال در ّرس نررزل بص ر ّفني  ،ونررزل معررال بعابرردين  ،والتقررو
مثّ ددررل أمررري املررؤمنني
ر وعينراه ه رالن ر وهرو
الص ّفان  ،فكان ّأول من أصابتال ال،هادة الراهرش  ،فنرزل أمرري املرؤمنني
أح ، ،الراه ،معنا يوم القيامة  ،ورفيقي يف اجلنّة » (.)1
يقول  « :املرء مع من ّ

__________________
 1ر األمال لل،يص الصدوق .251 :
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ازلسي علو هذه الرواية بقولال  « :بيان  :البلقرب والبلقعرة  :األد القفرر الريت ف
وعلّق العالّمة
ّ
مان هبا » (.)1
رك
القصرة وادردة  ،وفش ّ
وقد دوى هذه الواقعة أهل السرري والتراديص و لفرا خمتلفرة ع ّ را هنرا  ،و ّ
أ ّن عرردم ضرربط دروفررال وكل اعررال واعجامررال وإمهالررال يصررعش علينررا الطريررق  ،بررل يع يررال در ّرس لررو أددن
است ،ررا الكل ررات م ررن لغ ررات أُخ رررى كالعربي ررة  ،أو الس رررانية  ،أو ايدي ررة ال رريت حنت ررل أن يك ررون
الدعان بلغتهم.
لعل من،أه ع ّدة أُمود  ،أمهّها  :إ ّن هذه ألفا كانرت غريبرة
كل هذه النصوو فرق كبري ّ ،
وبني ّ
عررن الرررواة  ،فتناقلتهررا الصرردود  ،مثّ ضرربطتها ر ك ررا مسعتهررا ر السررطود  ،مررب اخررتال بيعرري يف
املس ر ب والسررامب والكاعررش  ،هررذا يف كر ّرل بقررة بقررة مررن أسررانيد الرررواة  ،إىل أن وصررل احلررال إىل
ُ
املصادد مب اختالفها  ،والطبعات وعع ّددها.

كل لفرحم أجنريب أو غريرش  ،ود،ري علرو السرامب أو الناقرل  ،ويؤيّرد مرا كررنه ،
وهو أمر ظاهر يف ّ
أن اتبعنررا ألفررا احلررديث فوجرردنها خمتلفررة  ،وقررد قربررت بعررل كل اعررال عررن بعررل  ،وفصررلت عررن
تخر  ،ممّا كان وليد ال أ ّن مل حنصل علو عوافق يف كل ة واددة من احلديث.
نعم قد اعّفقت هذه الرواات علو كل ة  « :اب اب » و « عامل ».

يف الكتاب الكره  ،والكتش السر اوية
وجند ابن شهر تشوب عند ععداد أمسان دسول
قال  :ومنها العامل  ،مثّ قال  :ويف اإلجنيل  :اب اب أمحد  ،ويقال  :يع يش يش (.)2
مفصررل ر  :جران فيررال خطراب جرباليررل
وودد أيضرا يف كتراب الفضررالل عرن الواقرردي ر يف درديث ّ
لرسول

حممد  ،ال الم عليك
 « :ال الم عليك اي ّ

__________________
 1ر حباد األنواد.41 / 33
 2ر مناقش تل أ الش .132 / 1

65

اي أمحد  ...ال الم عليك اي طاب اي طاب  ،ال الم عليك اي سيّد اي سيّد .)1( » ...
خاصرة  ،ودمرز مع ّرني قصرد برال د ّرل امل،ركلة  ،ف
لعل يف مرا كرر مرن ألفرا الردعان نروع إشرادة ّ
و ّ
أنّال دعان عام يقرأ ويدعو بال  ،أو يسنت بال ويتابب عليال  ،إ ف يراد منال احلفحم  ،أو التعلّم والتعليم.
كل هذا  ،ف ننسو أ ّن اهلد يف نقل هذه الواقعة هو بيان إعجاةهرا  ،و كرر كرامرة لسريّد
وبعد ّ
فيها  ،ف نقل الدعان وضبطال ك ا ف خيفو.
األوصيان
احلق شيحا.
يغري من ّ
هذا  ،وإن جهلنا مثال هذه األُمود ف ّ
( سلوف ـ اومارات ـ سنّية )
منزلته عند ه ورسوله :
الصحايب علي
س  :ماذا يعين لكم
ّ

كان اجلواب بنعم  ،فنريد أن نعرف ال ب،

صحايب آخر أم أ ّن له منزلة أُخرف فإن
وهل هو نزلة أي
ّ

الررش

عنررد

ععرراىل وعنررد دسررول

ج  :حنررن نعتقررد أ ّن منزلررة الصررحا ّ علرري بررن أ
ختتلل عن منزلة بقية الصحابة  ،ابعتباده :
رنص رال ايخررين  ،ك را جرران يف درديث الرداد ر « إ ّن هــذا
ريب
ابل ّ
ّأوف  :إنّرال خليفرة النر ّ

أخي ووصيي وخليف فيكم فا عوا له وأطيعوا » ( )2ر واألداديث األُخرى.
ك نزلة هادون من موسو  ،ك ا جان يف دديث املنزلة.
النيب
واثنيا  :إ ّن منزلتال من ّ

__________________
 1ر الفضالل .33 :
 2ر اتديص األُمم وامللول  ، 62 / 2كنز الع ّ ال  ، 114 / 13شر هنل البالغة  ، 211 / 13جرواهر املطالرش 80 / 1
 ،جرامب البيران  ، 141 / 11شرواهد التنزيرل  ، 486 / 1عفسررري القررتن العظريم  ، 364 / 3اتديررص مدينرة دم،ررق / 42
 ، 41السرية النبوية فبن كثري .451 / 1
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واثلثا  :إنّال
ودابعا  :إنّال

 ،ك ا جان يف دديث الغدير وغريه.
النيب
ول ّ
ّ
كل مؤمن ومؤمنة بعد ّ
 ،ك ا جان يف تية التطهري  ،ودديث الثقلني  ،و ...
كالنيب
معصوم ّ
« علي ح ن الري ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية »
ْ

َ َْ
نزول َو ِم َن َّ
شن ي َفس َه ا  ...فيه من مصادر سنّية :
ألنل ِ
اس من ي ِ

ات ِ
ض ِ
س  :ال خيفى علينا وال عليكم أ ّن اآلية الكراة  ( :أوِم أن الن ِ
ه)
َّاس أمن يأ ْش ِري نأـ ْف أ هُ ابْتِغأاء أم ْر أ
 ،ولكن ما هـو الـدليل أو األدلّـة علـى ذلـك مـن مصـادر إخواننـا أهـل
 ،نزلت يف موالان أمني املؤمنني
() 2

ال نّة شكراو وال الم.

ج  :ودد ل ررك يف عر ر ّدة مص ررادد سر رنّية  ،كت رراديص مدين ررة دم ،ررق فب ررن عس رراكر  ،وشر رواهد التنزي ررل
املودة للقندوةي  ،نود األبصراد لل،ربلنجي ،
للحسكاين  ،وجواهر املطالش فبن الدم،قي  ،ينابيب ّ
وغريها (.)1
( عبد ا ميد شحو ـ املغرب ـ ) ....
أل حيرق أحداو :
س  :هل صحيح أ ّن اومام علي

حرق بعض األشخاص وملاذا

ج  :قد وددت بعل الرواات ع،رري إىل هرذا احلرادث يف ازرامب احلديثيرة عنرد الفرريقني  ،ولكرن
عها قابلة للنقاش يف السند والدفلة  ،و ا أ ّهنا كذلك

__________________
 1ر البقرة .207 :
 2ر أُنظر  :اتديص مدينة دم،ق  ، 67 / 42شرواهد التنزيرل  123 / 1و  127و  121و  ، 131جرواهر املطالرش / 1
املودة  ، 274 / 1نود األبصاد .132 :
 ، 217ينابيب ّ
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احلجية  ،وف وكن افعت اد عليها  ،وافلتزام فادها.
فتفقد ّ
هررذا  ،وقررد جررانت أداديررث أُخرررى مس رلّ ة الدفلررة عنررد الف رريقني عصر ّرر حبكررم القتررل يف مررودد
املرع ّد ر ب،روط كرت يف لّها ر فتنفري اإلدرراق  ،وعليرال فظراهر هرذه الررواات متعادضرة مرب القسرم

صحتها ر.
األول ر إن فرضت ّ
ّ
مثّ إ ّن فتوى العل ان واألصحاب من القده واحلديث يررد احلررق  ،ويؤيّرد القترل ابلنسربة لل رعر ّد ،
وهذا بدوده يكون موهنا من ديث الدفلة لرواات احلرق.
التنزل فهي متعادضرة مرب دواات
وابجل لة  :فرواات احلرق مردودة سندا ودفلة  ،ومب التسليم و ّ
أُخررى مسرلّ ة السرند والدفلرة  ،وأيضرا مرب فتروى الفقهران  ،وأصرحاب الررأي مرن الفرريقني يف دكرم
املرع ّد نّال القتل ف احلرق.
«  ....ـ  ....ـ » ...
معىن استغفاره لربّه :
س  :يرملى اوملابة على هذا ال ؤال :
هل اومام علي

سمل ه تعا أن يتغفر ذنوبه وهل كان عنده ذنوب

 ،ولكررن املقصررود

ج  :جررانت يف بعررل األدعيررة عبررادات قررد عرروهم اسررتغفاد املعصررومني
يتوهم  ،لوجوه :
منها لي ك ا ّ
منها  :إ ّن أدلّة العص ة ُسسها العقليّة والنقليّة قال ة يف املوضوع  ،فكلّ ا ف يوافق هرذه األدلّرة
 ،برل إ ّهنرا

جيش أن ينظر فيال  ،فال عنثلم هبذه الفقرات ر أو أي مثال تخر ر عصر ة املعصرومني
جيش أن عف ّسر علو ضون العص ة.
يتعرف روا علررو الطريق ررة
ومنهررا  :إ ّن أمثررال هررذه العبررادات هرري كل ررات ععلي يررة لنخ ررين  ،در ّرس ّ
الصحيحة يف اعصاهلم ببادلهم ععاىل من إ فل أنفسهم  ،وافعرتا بذنوهبم  ،وسؤال املغفرة منال.
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ومنها  :إ ّن املراد يف أمثال هذه املوادد هو  :دجان نيرل املراعرش العليرا مرن القربرة لردى ععراىل ،
يرررى عصر ّررفاعال وعقلّباعررال يف شررؤون احليرراة ف عليررق للعررر علررو ععرراىل  ،أو أ ّن
فكأّاررا اإلمررام
،
عرررل األوىل نزل ررة الررذنش يف س ررادة كربالررال ع ر ّرز وجر ّرل  ،فه ررذا كلّررال يوج ررش خضرروع اإلم ررام

حبيث ف يرى لنفسال شأن  ،وف ألع الال قددا  ،بل سش أ ّن أع الرال كلّهرا ف عسراوي شريحا  ،وهرذا
منتهو اصضوع واص،وع.
« لائر  ..ـ  ....ـ » ..
ق يم اجلنّة والنار :
األولــني واآلخــرين يــوم
 « :إذا هــع ه ّ

س  :وملــدت هــذا ا ــدي يف كتيّــ : ،قــال رســول ه

حىت كانت معه براءة بوالية علي بن أيب طال،
القيامة  ،ونص ،الصرا على مل ر ملهنم  ،ما ملالها أحد ّ

» (. ) 1

ف ا املقصود من برانة بوفية علي بن أ

؟

الش

اسش الناس يوم القيامة ويدخلهم اجلنّة؟
وما دقيقة ما نس عال من أ ّن اإلمام
صك الرربانة مرن النراد  ،ك را أ ّن هرذه الكل رة وددت يف بعرل األلفرا
ج  :املراد من الربانة أي ّ
األُخرى هلذا احلديث  ،وأيضا ودد يف احلديث لفرحم اجلرواة  « :ال جيـول أحـد الصـرا إالّ مـن كتـ ،لـه
علي اجلوال » ( ، )2أي جواة مرود علو الصراط.
قسرريم اجلنّررة والنرراد  ،أي
وكر ّرل هررذه األلفررا ع،ررري إىل معررن وادررد وهررو  :إ ّن أمررري املررؤمنني
ويّررز املررؤمنني عررن الكررافرين واملنررافقني  ،ومررن الطبيعرري أن ف يرردخل اجلنّررة إفّ مررن كرران قررالال بوفيتررال
.
__________________
 1ر جواهر املطالش .88 / 1
ودة  404 / 2و .230 / 3
 2ر الرا النضرة  ، 118 / 3ينابيب امل ّ
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( خملص ـ بريطانيا ـ ) ....
مصادر تثبت والدته يف الكعبة :
تزودوان ابملصادر الـ تثبـت أ ّن أمـني املـؤمنني
س  :اوخوة األعزاء يف هذا املنتدف  ،أ ّ
ُود أن ّ

يف الكعبــة  ،ومــا حكــم مــن ينكــر هــذه املنقبــة لــه

املراملع حفمهم ه يف ذلك ولكم األملر الكثني.

ولـد

مــن الشــيعة وهــل يعتــرب ضــاالو أم مــاذا ومــا رأي

م ررن القض رراا ال رريت عط ررابق عل ررو إاباه ررا ال رررواة ،
ج  :إ ّن قض ررية وفدة اإلم ررام أم ررري امل ررؤمنني
وعضافر النقل هلا  ،وعواعر األسانيد إليها  ،ونقلتها مصادد الفريقني.
فمن مصادر أهل ال نّة :

رابودي  ،ديرث قرال  « :فقرد عرواعرت األخبراد أ ّن
 1ر املسرتددل علرو الصرحيحني للحراكم النيس ّ
فا ة بنت أسد ِ
ول ِِ ِِدت أمري املؤمنني علي بن أ الش يف جو الكعبة » (.)1
 2ر قرال السريّد رود ايلوسري ر صرادش التفسرري ر يف شرر اصريردة الغيبيرة يف شرر القصريدة

العينية لعبد الباقي أفندي الع ري عند قولال :
أن ر ر ر ر ررت العل ر ر ر ر رري ال ر ر ر ر ررذي ف ر ر ر ر رروق العل ر ر ر ر ررو دفع ر ر ر ر ررا
فقررال  « :وكررون األمررري كر ّررم
الفريقني السنّة وال،يعة … » (.)2
ولل زيد دول وفدة أمري املؤمنني

بر ر ر ر ر ر رربطن م ّكر ر ر ر ر ر ررة عنر ر ر ر ر ر ررد البير ر ر ر ر ر ررت إ وضر ر ر ر ر ر ررعا

وجهررال ولررد يف البيررت أمررر م،ررهود يف الرردنيا  ،و كررر يف كتررش
يف الكعبة داجب  :إةالة اصفان (، )3

__________________
 1ر املستددل .483 / 3
 2ر الغدير .22 / 6
 3ر إةالة اصفان .406 / 4
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الفصرول امله ّ ررة ( ، )1مطالررش السرؤول ( ، )2نررود األبصرراد ( ، )3نظرم ددد السر طني ( ، )4مناقررش اإلمررام
علي ( ، )5وغريها من املصادد (.)6
و ّأمر ررا مر ررن مصر ررادد ال،ر رريعة فراجر ررب  :األمر ررال لل،ر رريص الصر رردوق  ،واألمر ررال لل،ر رريص الطوسر ر ّري ،

واإلدشاد  ،وغريها من املصادد (.)7
وقد أجاد العالّمة األوددابدي ديث أفرد هلذا املوضوع كتااب مستقال  ،مسّاه « علي وليرد الكعبرة
»  ،أابت فيال هذا املوضوع ابألدلّة النقليّة املتواعرة.
و ّأمرا ابلنسربة إىل دكررم مرن أنكررر هرذه املنقبررة فنقرول  :املنكرر ملثررل هرذه املنقبررة إن كران جرراهال ،
أو كرران إنكرراده عررن شرربهة  ،فعلينررا أن نرشررده ونزيررل ال،رربهة منررال  ،وإن كرران مررن أهررل العلررم  ،فررإ ّن
إنكاده ملثل هذه املنقبرة الريت يعررت هبرا د ّرس املخرالل  ،إّارا يكرون ملرر يف قلبرال  ،نسرأل ععراىل
السالمة والعافية.
«  ...ـ  ....ـ » ....
واليته شر لقبول األعمال :
 « :أان الذي ال تقبل األعمال إالّ بوالي ».

س  :أُريد منكم توضيح معىن كلمة أمني املؤمنني
__________________

 1ر الفصول امله ّ ة .30 :
 2ر مطالش السؤول .51 / 1
 3ر نود األبصاد .116 :
 4ر نظم ددد الس طني .80 :
 5ر مناقش اإلمام علي .58 :
 6ر أُنظر  :كفاية الطالش  ، 407 :عذكرة اصواو .20 :
 7ر منتهرو املطلرش  ، 881 / 2حتريرر األدكرام  131 / 1و  ، 120 / 2خصرالص األل ّ رة  ، 31 :دوضرة الرواعظني :
 76و  ، 81مناقررش تل أ الررش  22 / 2و  45و  38 / 3و  48و  51و  ، 11امل رزاد الكبررري  ، 207 :الفضررالل
األول  ، 11 :األم رال لل،رريص الصرردوق  ، 115 :معرراين األخبرراد :
 ، 56 :إقبررال األع ررال  ، 131 / 3امل رزاد لل،ررهيد ّ
 ، 62األمررال لل،رريص الطوسر ّري  ، 707 :ك،ررل الغ ّ ررة  ، 61 / 1ك،ررل اليقررني  ، 18 :املقنعررة  ، 461 :السررالر / 3
 ، 566هذيش األدكام  ، 11 / 6اإلدشاد  ، 5 / 1الع دة  ، 8 :إعالم الودى .306 / 1
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ج  :مل جنررد مصررددا هلررذه الروايررة هبررذا اللفررحم  ،وإن كرران معنرراه صررحيحا  ،وفيررال وددت دواات
كثرية  ،وعوضيحال كالتال :
إ ّن الوفيرة ععر اعبرراع اإلمرام و اعتررال  ،ومعلروم أ ّن التكرراليل واألدكرام ع ومررا ف ععرر إفّ عررن

ري ررق اإلم ررام  ،فاعباع ررال ع ررن اعب رراع م ررا أوض ررحال م ررن أدك ررام  ،وم ررا بيّن ررال م ررن عك رراليل  ،ف ررإ ا ش ر ّذ
اإلنسان عن اعباع اإلمام و اعتال  ،فسو يسلك سربيال تخرر خرذ مرن خاللرال أدكامرا ف عنسرش
 ،فكر ّرل مررا يفرضررال اإلمررام
ريب
إىل ععرراىل  ،إ اإلمررام منصرروب مررن قبررل ععرراىل بواسررطة النر ّ
مفرو من قبرل ععراىل ؛ داكيرا عرن الواقرب الرذي ف التبراس فيرال  ،واعبراع غرري اإلمرام ف يعر إفّ
َ َ ْ َ َّ ا ْ
َ
ا
ه َوال
ون أل ِ
اعبرراع وليجر مرة مررن دون  ،و ريقررا غررري الواقررب  ،قررال ععرراىل  :ولريريم يغ ِذريريذوأل ِمريرين د ِ
َ ْ

ا
وُل َوال ألل ام ْؤ ِم ِن َ َو ِِل َجة (.)1
َرس ِ ِ
ـل وليجــة
قررال اإلمررام البرراقر
يف صررحيحة أ الصرربا الكنرراينّ ّ « :إايكــم والــوالئج  ،فــإ ّن كـ ّ
دوننا فهي طاغوت » ( ، )2ومعلوم أ ّن معن الوليجة هي الدخيلة أو اجلهة  ،فاختا أيّة جهة دوهنرم ف
يع إفّ افحنرا عن الصراط واعباع الطاغوت.
أنرّرال قررال يف أانرران كررالم لررال يف ررب مررن املهرراجرين واألنصرراد يف املسررجد
عررن أمررري املررؤمنني
َ
َ
َ ُّ َ َّ َ َ ا ْ ا ْ
ألَّلين آمنريوأل أ ِطيعريوأل
وملل أتعلمـون حيـ نزلـت  :يا أيرا ِ
أ ّام خالفة عث ان  « :فمنشدكم ه ّ
عز ّ
َ َ َ ا ْ َّ َ ا
َْ
َّ َ َ ُّ ا
ا
أله َو َر اس ا ا
ريم ا
ك ا
ريوُل
أللب اسول َوأ ْو ِِل ألَر ِب ِمرينك ْم ( ، )3وديرث نزلرت ِ :إفمريا و ِِل
أله وأ ِطيعوأل
َ َّ َ َ ا ْ َّ َ ا ا َ َّ َ َ َ ا ْ ا َ َّ َ َ َ ا ْ َ ا َ
ريون ( ، )4وديرث نزلرت َ :ول َ ْ
ريم
ألَّلين ي ِقيمون أللصالة ويؤَون أللزَكة وهم رأل ِكع
ألَّلين آمنوأل ِ
و ِ
َ َّ ا ْ
َ َ
ا
ال ألل ْ ام ْؤمن َ َوِل َ
َ ا
جة ()5؟ قال الناس  :اي رسول
وُل و
ه َوال َرس ِ ِ
ِ
ِِ
ون أل ِ
يغ ِذذوأل ِمن د ِ
__________________
 1ر التوبة .16 :
 2ر عفسري العيّاشي  ، 83 / 2عفسري نود الثقلني .111 / 2
 3ر النسان .51 :
 4ر املالدة .55 :
 5ر التوبة .16 :

72

عامة جلميعهم؟
ه  :أهذه ّ
خاصة يف بعض املؤمنني أم ّ
ـل نبيّــه
فــممر ه عـ ّـز وملـ ّ

أن يعلمهــم والة أمــرهم  ،وأن يف ّ ــر هلــم مــن الواليــة مــا ف ّ ــر هلــم مــن

وحجهم  ،فنصبين للناس بغدير خم » (.)1
صالهتم ولكاهتم  ،وصومهم ّ
ـيب
عن اإلمام الصادق عن أبيال
قرال  « :نـزل ملربائيـل علـى الن ّ

حممـد  ،ال ـالم
فقـال  :اي ّ

ـيهن  ،ومـا خلقـت
يقرئك ال الم  ،ويقول  :خلقت ال ماوات ال بع وما فيهن  ،واألرضني ال بع ومـا عل ّ

خلق ـاو أعمــم مــن الــركن واملقــام  ،ولــو أ ّن عبــداو دعــار هنــاك منــذ خلقــت ال ــماوات واألرضــني  ،مثّ لقيــين

ملاحداو لوالية علي ألكببته يف سقر » (.)2
ـل
وعررن اإلمررام الصررادق
كررذلك قررال  « :إ ّن ّأول مــا ي ــمل العبــد إذا وقــف بــني يــدي ه ملـ ّ
ملالله الصلوات املفروضات  ،وعن الزكاة املفروضة  ،وعن الصيام املفرول  ،وعن ا ّج املفـرول  ،وعـن

وحجـه  ،وإن أل يق ّـر
واليتنا أهل البيـت  ،فـإن أق ّـر بواليتنـا مثّ مـات عليهـا قبلـت منـه صـالته وصـومه ولكاتـه ّ
وملل منه شيياو من أعماله » (.)3
ملل ملالله  ،أل يقبل ه ّ
عز ّ
بواليتنا بني يدي ه ّ

وأهررل بيتررال مررن بعررده أت ّررر أع ررال ال،ررخص  ،دون
وبررذلك عبر ّرني  :أ ّن وفيررة أمررري املررؤمنني
أن عزي ررغ أو عنح ررر ع ررن الواق ررب  ،وع ررن دك ررم عع رراىل  ،وهب ررذا وك ررن عفس ررري ق ررول أم ررري امل ررؤمنني
.
وإاكم من املت ّسكني بوفيتال  ،والسالرين علو هنجال.
جعلنا
ّ

__________________
رودة / 1
 1ر ك ال الدين و ام النع رة  ، 276 :عفسرري نرود الثقلرني  505 / 1و  644و  112 / 2و  ، 500ينرابيب امل ّ

.346
 2ر اناسن  ، 10 / 1األمال لل،يص الصدوق  ، 573 :اواب األع ال  ، 210 :دوضة الواعظني .126 :
 3ر األمال لل،يص الصدوق  ، 328 :دوضة الواعظني .318 :
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( هادي الفقيه ـ أمريكا ـ  21سنة ـ هندسة ا اسبات )
النيب واحد :
نوره ونور ّ

كل شيء حوله فمرملو اوملابة.
س  :أُريد أن أعرف حول حدي النور  ،ما ملاء فيه و ّ

كالمررا شرريفا دررول النودانيررة  ،وكيررل أ ّن
ج  :هررو دررديث ويررل  ،كررر فيررال أمررري املررؤمنني
من نود وادد.
 ،وخلق دسول
ععاىل قد خلقال
عرن النودانيرة
ازلسي ( قدس سرره )  :أ ّن سرل ان وجنرداب سرأف أمرري املرؤمنني
دوى العالّمة
ّ
وملل  ،فممر ه تبـارك وتعـا ذلـك النـور أن يشـ ّق ،
وحممد نوراو واحداو من نور ه ّ
فقال  « :كنت أان ّ
عز ّ
حممداو  ،وقال للنصف  :كـن عليـاو  ،فمنهـا قـال رسـول ه
فقال للنصف  :كن ّ

ومله أاب بكر برباءة إ م ّكة  ،فنزل ملربائيـل
علي  ،وال ّ
يؤدي ّ
عين إالّ علي  ،وقد ّ

 :علـي م ّـين وأان مـن
حممـد
 ،فقـال  :اي ّ

فوملهين يف اسلداد أيب بكر  ،فرددتـه
 ،قال  :لبيك  ،قال  :إ ّن ه أيمرك أن ّ
تؤديها أنت أو رملل عنك ّ ،

يؤدي إالّ أان وعلي ».
يف القرآن قال  :ال  ،ولكن ال ّ
فوملد يف نف ه  ،وقال  :اي رسول ه  ،أنزل ّ
« اي س ــلمان واي ملن ــدب »  ،ق ــاال  :لبي ــك اي أخ ــا رس ــول ه  ،ق ــال

يؤديها عن رسول ه
صحيفة ّ

كيف يصلح لإلمامة

اي ســلمان واي ملنــدب  ،فــمان ورســول ه

 « :م ــن ال يص ــلح م ــل

حممــد املصــطفى ،
كنّــا نــوراو واحــداو  ،صــار رســول ه ّ

ـل عصــر مــن
وصــرت أان وصــيّه املرتضــى  ،وصــار ّ
حممــد النــاطق  ،وصــرت أان الصــامت  ،وإنّــه الب ـ ّد يف كـ ّ
اوعصار أن يكون فيه انطق وصامت.

وملل :
حممد املنذر  ،وصرت أان اهلادي  ،وذلك قوله ّ
اي سلمان صار ّ
عز ّ
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َ

ا ِّ َ

َ
َّ َ َ ا
املنذر  ،وأان اهلادي » (.)2
نذ ٌر َو ِلُك ْ ْومٍ ها ٍد ( ، )1فرسول ه
إِفما أن م ِ
مثّ إ ّن ال ،رريعة مل يتف ر ّرردوا يف ه ررذه امل ررروات  ،ب ررل دوى ل ررك ررب م ررن عل رران السر رنّة  ،م ررنهم :
() 3
راةل يف مناقررش علرري بررن أ الررش ( ، )4سرربط بررن
رافعي يف كفايررة الطالررش  ،ابررن املغر ّ
الكنجر ّري ال،ر ّ

روةي يف عرذكرة اصرواو ( ، )5ابرن أ احلديررد يف شرر هنررل البالغرة ( ، )6الطررربي يف الررا النضرررة
اجل ّ
() 7
رودة ( ، )8وابر ررن عسر رراكر يف اتدير ررص مدينر ررة دم،ر ررق ( ، )1وابر ررن
رافعي يف ينر ررابيب املر ر ّ
 ،القنر ر ّ
ردوةي ال،ر ر ّ
الدم،قي يف جواهر املطالش (.)10
ّ
هذه بعل مصادد عل ان السنّة نقلناها  ،وعليك تابعة الباقي فضال عن مصاددن ال،يعيّة.
( اهلادي ) ........
صك الرباءة بيده من مصادر سنّية :
س  :هــل هــذه الروايــة موملــودة يف كتــ ،أهــل ال ــنّة قــال رســول ه
واآلخرين يوم القيامة  ،ونص ،الصرا على مل ر ملهنّم
__________________
 1ر الرعد .7 :
 2ر حباد األنواد .3 / 26

 3ر كفاية الطالش .314 :
 4ر مناقش اإلمام علي .120 :
 5ر عذكرة اصواو .51 :
 6ر شر هنل البالغة .171 / 1
 7ر الرا النضرة .103 / 3
املودة  47 / 1و .307 / 2
 8ر ينابيب ّ
 1ر اتديص مدينة دم،ق .67 / 42
 10ر جواهر املطالش .61 / 1
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األولــني
 « :إذا هــع ه ّ

حىت كانت معه براءة بوالية علي بن أيب طال.» ،
ما ملالها أحد ّ

أُديد كر ام املصادد  ،أو أكثرها  ،وشكرا.
ج  :ق ررد ك رررت ه ررذه الرواي ررة يف عر ر ّدة مص ررادد أله ررل السر رنّة  ،و لف ررا خمتلف ررة  ،منه ررا م ررثال :
للطربي ( ، )6الصواعق انرقة فبن دجر ( ، )7وغريمها من املصادد (.)8
الرا النضرة
ّ
 ،وأن ر  ،وأ بك ررر  ،وأ س ررعيد
هررذا  ،وق ررد دوى هررذا احل ررديث ك ررال مررن اإلم ررام عل رري
اصددي  ،وابن عباس  ،وعبد
ّ

بن مسعود.

( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
األول وأان اآلخر :
معىن قوله  :أان ّ
س  :أيّها األساتذة الكرام  ،عندي ت اؤل عن قول اومام علي

الماهر وأان الباطن  ،وأان وارث األرل » (.)1

األول وأان اآلخر  ،وأان
 « :وأان ّ

ج  :الودااررة علررو قس ر ني  :ودااررة ملكيررة  ،كررأن يررودث األب ولررده قطعررة مررن األد  ،أو أي
شررين تخررر يت لّكررال اإلنسرران  ،وودااررة ملكوعيررة معنويررة  ،كودااررة اإلمررام املعصرروم لرراد  ،فررإ ّن ةمررام
ر أعررم مررن
أُمودهررا يف الواقررب والبررا ن  ،ويف ملكوهررا ودكومتهررا إّاررا هرري بيررد اإلمررام املعصرروم
ه ررو س رريّد األوص رريان  ،فه ررو وادث األد ،
ر وأم ررري امل ررؤمنني عل رري
ريب أو الوص ر ّري
الن ر ّ
 ،وكذلك األل ّ ة مرن بعرده يرارون األد  ،ك ّرل هرذا
واحلاكم عليها يف ملكوها بعد دسول
إب ن

 ،فإ ّن

جعل هلم األد  ،وأوداهم مقاليدها  ،ودكومة ملكوها واب نها.

__________________
 6ر الرا النضرة .118 / 3
 7ر الصواعق انرقة .361 / 2
رودة  ، 335 / 1مناقررش اإلمررام علرري  140 :و  147و  ، 218اتديررص بغررداد  380 / 3و / 10
 8ر أُنظررر  :ينررابيب املر ّ
 ، 355اتديص مدينة دم،ق .254 / 44
 1ر اختياد معرفة الرجال .471 / 2
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األول أن ايخر »  ،فلال معان ك ا يرذكرها عل ران احلرديث  ،منهرا  :أنّرال
و ّأما قولال
 « :أن ّ
رذد  ،وكرذلك يف الردنيا فهرو ّأول مرن اسرلم برال ،
ّأول من تمن برسول يف عامل األنرواد واألدوا وال ّ
 ،وقررد فاضرت دودررال ال،رريفة
ك را هررو ايخرر لرسررول  ،فإنرّرال تخرر مررن كرران مرب دسررول

.
النيب األعظم ّ د
يف دجر أمري املؤمنني
 ،فهو ّ
األول وهو ايخر مب ّ
 « :وأن الظاهر وأن البا ن »  ،فكرذلك رل معراين دقيقرة  ،ف يل ّقاهرا إفّ و
و ّأما قولال
ريب ّ رد
حم عظيم  ،إفّ أنّال من املعاين املألوفة ك ا ودد يف الرواات عنرال
دّ
 :أنّرال الظراهر مرب الن ّ
يف نص ررعال وأتييررده  ،والبررا ن مررب األنبيرران مررن تدم إىل اصرراأ يف نصرررهم بوفيتررال العظ ررو الرريت
ريب يف الظ رراهر فه ررو
س رربحانال ّإاه  ،فه ررو مررب األنبي رران يف الب ررا ن فهررو الب ررا ن  ،وم ررب النر ّ

أعطاهررا
الظاهر.
وإ ا أددت بعر ررل املعر رراين األُخر رررى فراجر ررب كتر رراب « األس ر رراد العلوير ررة » لل،ر رريص ّ ر ررد فاضر ررل
املسعودي  ،وغريه.
ّ
( أمحد ـ فرن ا ـ ) ...
دابة األرل :
س  :ما هي دابة األرل املذكورة يف عالمات ال اعة

ج  :إ ّن دابة األد هي  :اإلمام علي
فعن أيب بصني عن اومام الصادق

 ،ك ا ودد لك يف دوااعنا :

قـال  « :انتهـى رسـول ه

إ أمـني املـؤمنني

فحركه برملله  ،مثّ قال  :قم اي دابة األرل.
انئم يف امل جد  ،قد هع رمالو  ،ووضع رأسه عليه ّ ،
فقال رملل من أصحابه  :اي رسول ه أي ّمى بعضنا بعضاو هبذا االسم

ـل :
خاصة  ،وهو الدابة الذي ذكره ه يف كتابه  ،فقال ّ
فقال  :ال وه  ،ما هو إالّ له ّ
عز ومل ّ
أوقأ أع الْ أق ْو ُل أعلأْي ِه ْم أ ْخ أر ْملنأا أهلُ ْم أدابَّةو ِّم أن األ ْأر ِ
ل
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وهـو

أوإِ أذا

َ َ
َ
ا َ ِّ ا ا ْ َ َّ َّ َ َ ا
اس َكنوأل تِآيَاَِنا ال ياوِْناون (.)1
َكلمرم أن ألنل

مثّ ق ررال

 :إ ا ك رران تخ ررر الزم رران أخرج ررك

يف أدس ررن ص ررودة  ،ومع ررك ميس ررم عس ررم ب ررال

أعدالك » (.)2
أيضا  « :قال دجل لع ّ اد برن اسرر  :ا أاب اليقضران
ويف دواية أُخرى عن اإلمام الصادق
 ،إ ّن تية يف كتاب أفسدت قليب وش ّككت ؟
قال  :وأية تية هي؟

َ َ َ َ َ ْ َ ْ ا َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ا ْ َ َّ ِّ َ َ ْ ا َ ِّ ا ا ْ َ
ألنلرياسَ
ريم أ َّن َّ
قال  :قرول  :و ِإذأل وقع أللقول علي ِرم أخبجنا لرم دألترية مرين ألَر ِ َكلمر
َ َ َ ا ا َ
َ ا
ون فأية دابّة هي؟
َكنوأل تِآياَِنا ال يوِْن

قال ع ّ اد  :و ما أجل وف تكل وف أشررب د ّرس أُديكهرا  ،فجران ع ّ راد مرب الرجرل إىل أمرري

 ،وهررو كررل ررا وةبرردا  ،فقررال لررال  :ا أاب اليقضرران  :هلررم  ،فجلر ع ّ رراد  ،وأقبررل
املررؤمنني
فتعجرش الرجررل منررال  ،فل ّ را قررام ع ّ راد  ،قررال لررال الرجرل  :سرربحان ا أاب اليقضرران ،
كرل معررال ّ ،
دلفت أنّك ف أتكل  ،وف ع،ررب  ،وف قلر  ،د ّرس عرينيهرا  ،قرال ع ّ راد  :قرد أديتكهرا إن كنرت
ععقل » (.)3
سين ـ  22سنة .طال ،ملامعة )
( معاذ ـ األردن ـ ّ
مصادر سبّه من قبل األمويّـ ّني :
س  :إ ّن بعــض النــاس هنــا تنكــر أ ّن األمــويّني كــانوا يشــتمون عليـاو علــى املنــابر فهــل ورد هــذا األمــر يف

كت ،أهل ال نّة
أر قرأت شيياو من هـذا القبيـل  ،بـل ح ّـىت أّنّـم كـانوا يشـتمونه يف دعـاء القنـوت  ،فمـا
ح  ،معلوما ّ
صحة ذلك وهل كان الشتم منتشراو  ،أم
مدف ّ

__________________
 1ر الن ل .82 :
 2ر عفسري الق ّ ّي .130 / 2
 3ر املصدد السابق .131 / 2
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أنّه حدث يف حاالت معيّنة وحمدودة

انرمرة  ،وعلرو
ج  :إ ّن التاديص ي،هد ّن األمويّني ر وابتدان من معاويرة ر قرد ّدوجروا هرذه البدعرة ّ
سبيل املثال  ،نذكر بعل الن ا ج :
علررو منررابر ال،رررق والغرررب  ،ومل يلعررن علررو منربهررا ر أي
 1ر لعررن علرري بررن أ الررش
مرة  ،وامتنعوا علو ب أُمية  ...وهو يلعن علو منابر احلرمني م ّكة واملدينة (.)1
سجستان ر إفّ ّ

إىل معاوية  « :إنّكم علعنون ودسولال علو منرابركم  ،و لرك
النيب
 2ر وكتبت أ ُّم سل ة ةوج ّ
أدبّررال  ،و أدبّررال ،
أنّكررم علعنررون علرري بررن أ الررش ومررن أدبّررال  ،وأن أشررهد أ ّن دسررول
فلم يلتفت معاوية إىل كالمها » (.)2
 3ر إ ّن معاويررة كرران يقررول يف تخررر خطبتررال  :اللهررم إ ّن أاب ع رراب أحلررد يف دينررك  ،وص ر ّد عررن
سبيلك  ،فالعنال لعنا وبيال  ،وع ّذبال عذااب ألي ا.
وكتررش بررذلك إىل ايفرراق  ،فكانررت هررذه الكل ررات ي،رراد هبررا علررو املنررابر إىل ّأام ع ررر بررن عبررد
العزيز ....
ودوى أبرو عث ران أيضرا  :إ ّن قومررا مرن بر أُميررة قرالوا ملعاويرة  :ا أمرري املررؤمنني  ،إنّرك قرد بلغررت
مررا أملررت  ،فلررو كففررت عررن هررذا الرجررل! فقررال  :ف و  ،در ّرس يربررو عليررال الصررغري  ،ويه ررم عليررال
الكبري  ،وف يذكر لال اكر فضال (.)3
 4ر إ ّن ب أُمية لعنوا عليا علو منابرهم سبعني سنة  ،ا سنّال هلم معاوية من لك (.)4
وىل املغررية برن شرعبة الكوفرة يف سرنة  41ه ر دعراه  ،فح رد
 5ر إ ّن معاويرة برن أ سرفيان ملرا ّ
ّ
وأان عليال  ،مثّ قال لال  ... :ولست اتدكا إيصانل صلة :

__________________
 1ر معجم البلدان .111 / 3
 2ر جواهر املطالش .228 / 2
 3ر شر هنل البالغة .57 / 4
 4ر دبيب األبراد .186 / 2
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ف عتحم عن شتم علي و ّمال  ...والعيش علو أصحاب علي واإلقصران هلرم  ،وعررل افسرت اع مرنهم
 ... ،وأقام املغرية علو الكوفة عرامال ملعاويرة  ،سربب سرنني وأشرهرا  ،وهرو مرن أدسرن شرين سررية ،
وأش ّده دبّا للعافية  ،غري أنّال ف يدع ّم علي والوقوع فيال (.)1
لعنرال

ر ابجلرر ر

 6ر دوى أهرل السررية  :أ ّن الوليرد برن عبرد امللرك يف خالفترال  ،كرر عليرا
لص (.)2
لص ابن ّ
كان ّ
رري ملررا كرران أمررري العرراق يف خالفررة
رربد يف الكامررل  « :إ ّن خالررد بررن عبررد القسر ّ
 7ر و كررر املر ّ
ّ
علو املنرب  ،فيقول  :اللهم اللعن علي بن أ الش .)3( » ...
ه،ام  ،كان يلعن عليا
القسري ر فراس بن جعدة بن هبرية  ،وبني يديال نبرق  ،فقرال لرال
 8ر ودخل عليال ر أي علو خالد
ّ
 :العن علي بن أ الش  ،ولك بكل نبقة دينادا .)4( ...
 1ر فررأى ر أي خالرد القسرري ر يومرا عكرمرة  ،مروىل ابرن عبراس  ،وعلرو دأسرال ع امرة سرودان ،
أين ألدجررو أن يسر ّرود
الررش  ،و ّ

فقررال  :إنرّرال بلغر أ ّن هررذا العبررد ي،رربال علرري بررن أ
سود وجال ال (.)5
ّ
رري  ... :واكتررش ل السرررية.
 10ر وأخررربين ابررن شررهاب بررن عبررد قررال  :قررال ل خالررد القسر ّ
فرأ كره  ،فقرال  :ف  ،إفّ أن عرراه
فقلت لال  :فإنّال ور ال،رين مرن سرري علري برن أ الرش

يف قعر اجلحيم (.)6
لعل املتتبب للتاديص والسري يعثر علو ةفّت
وأخريا  :فهذا غيل من فيل  ،و ّ
__________________
 1ر اتديص األُمم وامللول .188 / 4
 2ر شر هنل البالغة .58 / 4
 3ر املصدد السابق .57 / 4
 4ر األغاين .282 / 11
 5ر املصدد السابق .283 / 11
 6ر املصدد السابق .281 / 11
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وجهررال  ،ك ررا

األمويّني يف هذا ازال  ،أكثر ممّا كرنه.
( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
خني البشر فمن أىب فقد كفر :
س  :ما معىن  « :علي خني البشر  ،فمن أىب فقد كفر » ( ، )1هل صحيح من أىب ذلك فقد كفر
ا َ
ا ْ َ ِّ َ ا
ك ِّس َ َ
ك ْم ( )2أي يسررتها ويغفرهرا  ،و يت
ج  :الكفر لغة عن السرت ي
ريب عرينكم سريَتاَِ

الكفر عن اجلحود أيضرا و عران أُخررى  ،والكفرر اصرطالدا  :عرن اإلحلراد ابع  ،أو عردم اإلوران
احلق.
احلق  ،فإ ّن هو ّ
اأ األنبيان  ،وهذا يع أنّال يسرت علو ّ
 ،ف ن مل يؤمن بال فقرد كفرر  ،وقرد ابرت بقرول
نبوة خاأ األنبيان ّ د
مثّ من ّ
احلق الثابت ّ

هرو خرري الب،رر بعرد دسرول ،
ودسولال ابلنصوو القرتنية والروالية أ ّن أمري املرؤمنني علري
 ،فيكرون
رنص تيرة املباهلرة هرو نفر الرسرول
فإ ّن الرسول هو أشر خلق  ،وعلي
ب ّ
أشررر خلررق بعررد دسرولال  ،فهررو خررري الب،ررر  ،ومررن أ عررن هررذا احلر ّرق فقررد كفررر  ،وسرررت مررا هررو

احلر ّرق  ،فهررو كررافر حبر ّرق اإلمررام واإلمامررة واصالفررة احل ّقررة  ،ك ررا أ ّن مررن مل يررؤمن برسررول فهررو كررافر
ريب والنبر ّروة  ،ك ررا أ ّن مررن مل يررؤمن ابع فهررو كررافر حبر ّرق والتوديررد  ،فيكررون هبررذا املعررن مررن
حبر ّرق النر ّ
التامة.
الكفر يف العقيدة الصحيحة و ّ
التامة بصريح القرتن
فإ ّن اإلمامة واإلوان ابلوفية من العقيدة السلي ة و ّ

__________________
 1ر علررل ال،ررالب  ، 142 / 1اتديررص بغررداد  ، 433 / 7اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 372 / 42إعررالم الررودى ، 311 / 1
املودة .78 / 2
ينابيب ّ
 2ر التحره .8 :
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َْْ َ َ ْ َ ْ ا َ ا ْ َ ا
كْ
() 1
املفسررين هرو
رد
ن
ع
ا
ك
نزوهلا
وشأن
،
م
الكره  ،وتية اإلك ال ألِلوم أكمل لكم ِدين
ّ
قضية الغدير الثابت متواعرا  ،ف ن أ فقرد كفرر صرل مرن أُصرول الردين اإلسرالمي  ،وهري اإلمامرة
احل ّقة.

و ت ررل أن يكررون الكفررر يف احلررديث ال،رريل مررن الكفررر الع لرري  ،فررإ ّن قررول علرري خررري الب،ررر مررن
ََْ َ ْ ا َ َْ ا
ك ْم نِ ْع َم ِِت  ،والوفيرة هلرا شرعش  ،منهرا
الوفية  ،وأعظم نع ة هي نع ة الوفيرة وأْمم علي
رش املق ررادن م ررب الطاع ررة  ،فيلزمه ررا الع ررل الص رراا  ،ف ررن أ الوفي ررة ومظاهره ررا وش ررعالرها ،
 :احلُر ّ
ومقوفهررا ومعانيهررا  ،ومنهررا « علرري خررري الب،ررر » فقررد كفررر وجحررد بنع ررة  ،فهررو كررافر يف مقررام
الع ل.
سين ـ  24سنة ـ هندسة حت ّكم )
( أبو الصادق ـ فل طني ـ ّّ
مصادر حدي علي وشيعته هم الفائزون :
س  :أين أملد حدي الرسول األكرم

القيامة » ـ يف كت ،ال نّة والشيعة

ـ والذي روته أ ُّم سلمة  « :علي وشـيعته هـم الفـائزون يـوم

ج  :ف خيفو عليك أ ّن هذا احلرديث ودد بعر ّدة ألفرا  ،و سرانيد خمتلفرة ر عرن أ ُّم سرل ة  ،وابرن
وشرريعتال هررم
رادي  ،وغررريهم ر ولكررن مضر وهنا وادررد  ،وهررو  :أ ّن عليررا
عبرراس  ،وجررابر األنصر ّ
الفالزون يوم القيامة (.)2
ك ا فخيفو عليك أيضا  ،أ ّن هذا احلديث ودد يف مصادد كثرية للفريقني.

__________________
 1ر املالدة .3 :
 2ر األمال لل،يص الصردوق  ، 524 :اإلدشراد  ، 41 / 1شرواهد التنزيرل  ، 467 / 2اتديرص مدينرة دم،رق 333 / 42
ردد املنثررود ، 371 / 6
 ،أنسراب األشررا  ، 182 :ينرابيب املر ّ
رودة  173 / 1و  117و  78 / 2و  245و  ، 312ال ّ
فر ررتح القر رردير  ، 477 / 5نر ررود األبصر رراد  ، 111 :املعجر ررم األوسر ررط  ، 354 / 6جم ر ررب الزوالر ررد  ، 21 / 10نظر ررم ددد
الس ر ر طني  ، 12 :كنر ررز الع ّ ر ررال  ، 156 / 13الصر ررحا  ، 317 / 1النهاير ررة يف غرير ررش احلر ررديث  ، 106 / 4لسر رران
العرب  ، 566 / 2اتج العروس .201 / 2
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«  ....ـ » .......
تضر معها سيية :
معىن حبّه ح نة ال ّ
ُود االستفادة إذا حتم
س:أ ّ

 ،يقال يف اومام علي

ما هو املقصود بذلك هل يعين أنّه يكفي حمبّة اومـام

أم بّة اإلمام مقرونة ابألع ال احلسنة  ،وليست السيحة؟

ج  :لقد استفاضت األخباد عن دسول

تضر معها سيية.
 :إ ّن حبّه ح نة ال ّ
بردون صرالة؟ وهرذا مرن املنظرود السرطحي ،

رش علري دسرنة ف عض ّرر معهرا
أنّال قال  « :د ّ

سيحة  ،وبغضال سيحة ف ينفب معها دسنة » (.)1
وهنال ع ّدة أتويالت كرت هلذا اصرب :
منهررا  :عررن ال،ررهيد الثرراين ( قرردس سررره )  « :محلررال علررو انبّررة احلقيقيّررة الكاملررة  ،وهري عوجررش

احلقيقي يؤار دضا انبوب كيل كان.
انش
عدم مالبسة شين من الذنوب البتة  ،أل ّن ّ
ّ
انرمررات والقيررام ابلواجبررات  ،ف حبّررة علرري احلقيقيّررة عررؤاّر
رك أ ّن دضررا علرري
وفشر ّ
يف عرررل ّ
ألجل لك  ،فال يفعل ما يوجش الناد فيدخل اجلنّة  ،ومرن خرالل هروى بوبرال ف حبّترال معلولرة »
( .) 2
رش عليررا ف خيررج مررن الرردنيا
راملي ( قرردس سررره )  « :إ ّن مرن أدر ّ
ومنهرا  :عررن علري بررن يررون الع ّ
إفّ بتوبررة عك ّفررر سرريحاعال  ،فتكررون وفيتررال خا ررة ع لررال  ،ومررن مل يوفّررق للتوبررة ابتلررو بغر ّرم يف نفسررال  ،أو
دس خيرج من الدنيا وف نش لال يؤاخذ بال » (.)3
دزن يف مالال  ،أو ععسري يف خروج دودال ّ ،

__________________
املودة  75 / 2و  ، 212فردوس األخباد .347 :
 1ر ينابيب ّ
 2ر دسالة يف العدالة .227 :
 3ر الصراط املستقيم .111 / 1
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ومنها  :عن ال،يص املفيد ( قدس سره )  « :إ ّن ععاىل تىل علو نفسال أن ف يطعم النراد حلرم
 ،وإن ادعكرش الرذنوب املوبقرات  ،وأداد أن يع ّذبرال عليهرا  ،كران لرك يف
أدش عليا
دجل ّ
دس إ ا ودد القيامة وددها وهو سامل مرن عرذاب  ،فصرادت نوبرال ف
الربةخ  ،وهو القرب وم ّدعال ّ ،
عضره ضردا يدخلال الناد » (.)1
ّ
عوجررش اإلو رران
ي  « :إ ّن بّررة علرري
ومنهررا  :عررن بعررل األعرراظم  ،نقلررال ال،رريص املررادوة ّ
يضر معال سيحة  ،أل ّن العصيان يف غرري األُصرول اص سرة
ّ
اصاو  ،والت،يّب بقول مطلق  ،ودينحذ ف ّ
 :إ ّن نرروب ال،رريعة
ف يوجررش اصلررود يف النرراد  ،بررل املفهرروم مررن أخبررادن ال رواددة عررن أل ّ تنررا
اإلمامية مغفودة » (.)2
ومنها  :عن ابن جرب ( قردس سرره )  « :ملرا كران دبّرال هرو اإلوران ابع ععراىل وبغضرال هرو الكفرر
ّ
رتحق هبرا عقرااب
س
ا
ريحة
س
رة
انب
رذه
ه
رادن
ق
فإن
،
الدالم
استحق بّال الثواب الدالم  ،ومبغضال العذاب
ّ
ّ
ّ

،
منقطعرا  ،ومرب لرك يرجرو لرال عفرو مرن ععراىل  ،أو شرفاعة مرن الرسرول
راد  ،ك ررا يقررال  :ف
وكر ّرل شررين قر ّرل ضرررده إبضررافتال إىل مررا كثررر ضرررده  ،جرراة أن يقررال  :إنرّرال غررري ضر ّ
ش نفسال يف مهلكة  ،وإن علل مالال.
ضرد علو من ّ
رحة العقيرردة نررب مررن اصلررود  ،فررال عضر ّرر سرريحتال كر ّرل الضرررد ،
فحبّررال
رحح العقيرردة  ،وصر ّ
يصر ّ

كل دسنة » (.)3
وبغضال يفسدها  ،وفسادها يوجش اصلود  ،و بط ّ
رش الكامررل املضررا إليررال سررالر
رش احلر ّ
ومنهررا  :عررن ال،رريص الطر رري  « :الظرراهر أ ّن امل رراد ابحلر ّ
األع ررال  ،ألنرّرال هررو اإلورران الكامررل دقيق رة  ،و ّأمررا مررا عررداه ف جرراة  ،وإ ا كرران دبّررال إورران وبغضررال

يضر مب اإلوان الكامل سيحة  ،بل عغفر إكراما لعلي
كفرا  ،فال ّ
إ ف دسنة مب عدم اإلوان » (.)4
__________________
 1ر األدبعني  105 :عن اإلدشاد.
 2ر األدبعني .105 :
 3ر هنل اإلوان .441 :
 4ر جم ب البحرين .442 / 1

84

 ،وف عنفب مرب عدمرال دسرنة

هذه بعل التأويالت وهبا نكتفي.
( نور ـ ديب ـ  22سنة ـ طال) ،
تشخيص قربه وبنائه :
س  :من هو ّأول من وضع عالمة على قرب أمني املؤمنني

ومن هو نص ،الضريح وبىن القبة

روىل اإلمام رران احلس ررن واحلس ررني
ج  :بع ررد ش ررهادة اإلم ررام أم ررري امل ررؤمنني
ابلكوف ررة ع ر ّ
بوصررية كانررت منررال إليه ررا  ،ملررا كرران
رري  ،وقررد ع ّفيررا موضررب قررربه
عغسرريلال وعكفينررال ودفنررال يف الغر ّ
يعل ال من عدواة ب أُمية لال  ،وما ينتهون إليال من سون نيّاهم.
يف ةمرن الدولرة العباسريّة  ،ودينهرا
دل عليرال اإلمرام الصرادق
فلم يرزل قرربه
خمفيّرا د ّرس ّ

أخذت ال،يعة أتيت إىل ةادعال .
وقال ابن الدم،قي  « :وقيل  :إ ّن الرشريد خررج يومرا إىل الصريد  ،فرأعو إىل موضرب قرربه اين ،
فأدسل فهدا علو صيد  ،فتبب الفهد الصيد إىل موضب القررب  ،فوقرل ومل يتجراوةه  ،فعجرش الرشريد
مررن لررك  ،فحضررر إليررال دجررل وقررال  :ا أمررري املررؤمنني مررال مررن كرامررة إن دللتررك علررو قرررب علرري بررن
أ الش؟
كل كرامة.
قال ّ :
قال  :هذا قربه.
قال  :من أين عل ت لك؟
قال  :كنت أخرج إليرال مرب أ فيرزوده  ،وأخرربين أنّرال كران جيرين مرب جعفرر الصرادق فيرزوه  ،وإ ّن
جعفرا كان جيين مرب أبيرال ّ رد البراقر فيرزوده  ،وأن ّ ردا كران جيرين مرب علري برن احلسرني فيرزوده ،
وأ ّن احلسني أعل هم أ ّن هذا قربه.
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فتق ّدم الرشيد ن ّجر ويبن عليال  ،فكان ّأول من بن عليال هو  ،مثّ عزايد البنان » (.)1
ودكم الرشيد بني سنة 170هر ر  113هر ..
ولكررن السرريّد ابررن رراووس يررذهش إىل أ ّن ّأول مررن وضررب صررندوقا علررو قرررب أمررري املررؤمنني علرري

العباسي  ،املتو ّ  133هر.)2( .
هو داود بن علي
ّ
 ،و ّأول مررن وضررب ضررر ا ر
هررو اإلمررام الصررادق
والظرراهر أ ّن ّأول مررن بر ّرني قرررب اإلمررام
هرو
هرو داود برن علري العباس ّري  ،و ّأول مرن أمرر ببنران قبّرة علرو قرربه
صرندوقا ر علرو قرربه
هادون الرشيد.
( ال يّد املوسوي ـ ) ........
كان يف صلح ا ديبية :
س  :هل كان اومام علي

ج  :لقر ررد كر رران اإلمر ررام علر رري

يف صلح ا ديبية أم ال

رادي عر ررن أ
موجر ررودا يف صر ررلح احلديبير ررة  ،فقر ررد دوي البخر ر ّ

ملررا أداد أن يعت ررر أدسررل إىل أهررل م ّكررة يسررتأ هنم
ريب
إسررحاق قررال  « :د ر ّدا ال ررباة  :أ ّن النر ّ
ّ
ليرردخل م ّكررة  ،فاشرررت وا عليررال أن ف يقرريم هبررا إفّ اررالث ليررال  ،وف يرردخلها جبلبرران السررال  ،وف
يرردعو مررنهم أدرردا  ،قررال  :فأخررذ يكتررش ال،رررط بيررنهم علرري بررن أ الررش  ،فكتررش  « :هــذا مــا
حممد رسول ه »  ،فقالوا  :لو عل نا أنّك دسول مل انعك ولبايعنال  ،ولكرن أكترش
قاضى عليه ّ
هذا ما قاضو عليال ّ د بن عبد .
فق ررال  « :أان وه حم ّم ــد ب ــن عب ــد ه  ،وأان وه رس ــول ه »  ،ق ررال  :وك رران ف يكت ررش  ،ق ررال :
فقال لعلي  « :امح رسول ه »  ،فقال علي  « :وه ال أحموه

__________________
 1ر جواهر املطالش .114 / 2
الغري .16 :
 2ر فردة ّ
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النيب
أبداو »  ،قال  :فأدينال  ،قال  :فأداه ّإاه  ،ف حاه ّ

بيده » (.)1

( سالم ح ن ـ العراق ـ طال ،علم )
طال ،حب ّقه :
س  :ســؤا هــو استيضــاا وشــكال علــق يف ذهــين  ،مفــاده ّ :إان حــني ن ــمل عــن ســب ،عــدم مطالبــة

اومام علي

حب ّقـه  ،وعـدم خروملـه علـى مـن غصـ ،ح ّقـه  ،يـرد اجلـواب املعـروف  :أنّـه أل يفعـل ذلـك

قد خـرج ـ ولـو لـبعض

حفاماو على بيضة اوسالم ووحدته  ،ولكن نرف ّأوالو  :إ ّن اومام أمني املؤمنني

ـحايب اجلليـل أبـو ذر الغفــاري
الشـيء ـ علــى امالفـة املزيّفـة  ،كمـا نقــل لنـا التـاريّ ذلـك يف ّ
قصـة نفــي الص ّ
مين اطالعاو عليها.
 ،وكذلك امطبة الشقشقية  ،ومواقف أُخرف أنتم أكثر ّ

ـإان نشــاهد حب ــ ،الواقــع اليــوم  :أ ّن مــا عليــه امل ــلمون مــن طلّــف اليــوم  ،يرملــع بشــكل
وأمــا اثنيـاو  :فـ ّ
ّ

واضح لتلك الرلااي األُو من غص ،امالفة  ،فمقول  :ـ وأرملـو ال ـماا مـن اومـام ّأوالو ومـنكم اثنيـاو ـ لـو
وبقوة ملا حدث ما حدث.
أ ّن اومام طال ،حب ّقه ملهراو ّ
ضحوا
أرملو أن تو ّ

هذا االستف ار بشكل مب ّ ب  ،وآخر دعواان أن ا مـد

حممد وآله امليامني.
ه على ّ

رب العـاملني  ،وصـلّى
ّ

نوضح اجلواب بنقاط :
جّ :
 1ر إ ّن جوابنا ّن اإلمام مل يفعل لك دفاظا علو بيضة اإلسرالم هرو جرواب علرو سربش عردم
ملررن غصررش د ّقررال  ،ولرري ج رواب عررن الس رؤال عررن سرربش عرردم مطالبتررال
قتررال أمررري املررؤمنني

حب ّقال.
 2ر حنن ف نقول  :إ ّن اإلمام
__________________
البخادي .71 / 4
 1ر صحيح
ّ

مل يطالش حب ّقال ر ك ا هو مفرو

87

السؤال ر

مل يقاع ررل  ،أل ّن قتال ررال ك رران

فهن ررال عس ر ّررع ل رردى الس ررالل أو غ ررريه  ،وإّا ررا الص ررحيح أ ّن اإلم ررام
سيضر ابإلسالم ويضعفال  ،وأيضا ف يصل حل ّقال منال لقلّة أنصاده.
ّ
احلجررة
ولكررن هررذا غررري املطالبررة ابحلر ّرق ابلوسررالل األُخرررى املتادررة  ،والرريت لري فيهررا ضرررد إللقرران ّ

علو الغاصبني  ،واملسل ني ايخرين  ،واألجيال الالدقة من املسل ني.
اس ررتخدم يف املطالب ررة حب ّق ررال خمتل ررل األس رراليش ابلق رردد املس ررتطاع  ،كالت ررذكري
ف ررإ ّن اإلم ررام
 ،وإاب ررات أفضررليتال وأعل يت ررال وقرابتررال وودااتررال  ،وغريه ررا  ،أي اس ررتخدم ي ررب
بوصرراا الرس ررول
الوسالل املتادة لل قاومة السلبية واإلجيابية  ،وهذا قطعا يثبرت أنّرال الرش حب ّقرال  ،واملطالبرة ابحل ّرق ف
عنحصر ابلقتال فقط.
 3ر نع ررم إ ّن م ررا حن ررن في ررال الي رروم ه ررو م ررن تاثد م ررا مض ررو م ررن أفع ررال الق رروم  ،ول ررو ك رران اإلم ررام
يس ررتطيب أن ونع ررال ابلس رريل لفع ررل  ،ولك ررن جي ررش أن ننظ ررر وض رروعية لس ررلول اإلم ررام

احلكرريم  ،نرّرال بسررلوكال املترواةن بررني عرردم القتررال وعرردم السرركوت عررن د ّقررال  ،والوقررو مررا اسررتطاع
خاصررة  ،قررد دررافحم علررو
أمررام رراوفت دررر اإلسررالم عررن مسرراده العررام  ،وإن وقررب الظلررم عليررال ّ
اهليكررل العررام لإلسررالم ك ررا ق رده اليرروم  ،واسررتطاع أن يبقرري اإلسررالم احلر ّرق النرراةل علررو دسررول
 ،وهري املرج ّروة
ديّا إىل اليوم  ،ببقان هرذه الثلّرة املؤمنرة املواليرة  ،وهرم شريعة أهرل البيرت
احلجة املنتظر
املب،رة ابلنجاة ّ ،
دس ظهود ّ
و ّ

احلجة موجودة ملن يطلبها.
 ،إ ببقالها بقت ّ

( فدك ـ البحرين ـ  11سنة ـ طالبة )
تكليمه للشمس :
س  :أُريد توضيحاو حول الرواية ال نقلها العالّمة امل ّي ( قدس سره ) يف كتابه
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البحار ( ، )1عن كتاب « مناق ،آل أيب طال )2( » ،البن شهر آشوب ( قدس سره )  ،حول تكليم اومام

علي

للشمس  ،ولكم ملزيل الشكر.

رك وف ديررش أ ّن هنررال كث رريا مررن الفضررالل واملناقررش لإلمررام علرري
ج  :فشر ّ
لرال

 ،كرهررا كتررش

ددت مرن قبرل لسرلي ان
 ،ك را ّ

دد ال،ر
السنّة وال،يعة  ،ومن علك الفضالل هي قضرية ّ
.
وصي موسو
وصي داود
 ،وليوشب بن نون ّ
ّ
فليست ببعيدة  ،و لك :
و ّأما ابلنسبة إىل قضية عكليم ال ،لال

ك ا قلنا فضالل ومناقش كثرية  ،فتكون قضرية عكلريم ال،ر لرال
ّأوف  :ابعتباد أ ّن لإلمام
وادرردة مررن علررك الفضررالل الكثرررية  ،فلرري هررو إنسرران عررادا ف فضررالل لررال وف مناقررش در ّرس
نستبعدها لال .
لبيران فضريلة لرال  ،ف را املرانب مرن أن عرتكلّم معررال
ددت لرال
اثنيرا  :ابعتبراد أ ّن ال،ر
ّ

لنف السبش املذكود.
اثلثررا  :ابعتبرراد أ ّن القرررتن الكررره كررر لنررا قضررية م،رراهبة هلررا  ،وهرري عكلرريم امل روىل ععرراىل ملوسررو
من خالل ال،رجرة  ،فرإ ا أمكرن عكلريم ال،رجرة بقرددة دابنيرة  ،ف را املرانب مرن عكلريم ال،ر

بقددة دابنية؟
لإلمام علي
ك ا كر لنا القرتن الكره موادد أُخرى م،اهبة هلا من نديرة اإلعجراة  ،كقضرية ان،رقاق الق رر
لل وعو  ،وغري لك.
 ،وإديان عيسو
للنيب
ّ
( ح ن رضائي ) ........
تص ّدقه ابمامت أل خيرمله من الصالة :
س  :يقول أعداء أهل البيت  :أب ّن اومام علي

__________________
 1ر حباد األنواد .174 / 41
 2ر مناقش تل أ الش .143 / 2

عندما تص ّدق خرج من
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الصالة مة  ،فهذا ليس من صفة اومام املعصوم فما هو اجلواب املقنع

ج  :هنال ع ّدة نقاط :
 1ر لرو كران هلرذا اإلشركال أدل جمرال  ،ملرا عر ّدت هرذه القضرية عنرد ودسرولال وسرالر املرؤمنني
من مناقش اإلمام علي .
إىل أمرر دنيروي  ،وإّارا كانرت عبرادة يف ضر ن
 2ر هذا افلتفرات مل يكرن مرن أمرري املرؤمنني

عبادة.
دد الكثرري مرن فضرالل أمرري املرؤمنني
املتعصرش ر الرذي ّ
روةي احلنبلري ّ
 3ر سرحل ابرن اجل ّ
هذا اإلشكال  ،أجاب ببيتني من ال،عر :
يسر ر ر ر ر ر ر ر ررقي وي،ر ر ر ر ر ر ر ر رررب ف علهير ر ر ر ر ر ر ر ررال سر ر ر ر ر ر ر ر رركرعال
ركرهُ د ر ر ر ر ر ر ر ر ّرس ّك ر ر ر ر ر ر ر ررن م ر ر ر ر ر ر ر ررن
أ َ
اع ر ر ر ر ر ر ر ررالُ سر ر ر ر ر ر ر ر ر ُ

ر عرن

ع ر ر ر ر ر ر ررن النر ر ر ر ر ر ر ررده وف يلهر ر ر ر ر ر ر ررو عر ر ر ر ر ر ر ررن النر ر ر ر ر ر ر رراس
() 1
الصر ر ر ر ر ررحاةِ فهر ر ر ر ر ررذا وادر ر ر ر ر ررد النر ر ر ر ر رراس
فعر ر ر ر ر ررل ُ

( خالد ـ اجلزائر ـ  22سنة ـ التاسعة أساسي )
عما ملرف على ولده حم ن :
سكوته ّ
س  :لدي مداخلة أو ابألحرف استف ار إذا حتم  ،وهو الصوص إسقا ملنني الزهراء
هل اكن أن ي كت أمني املؤمنني

ج  :إ ّن اإلم ررام عل رري

.

علو إسقاط جنينال وقتل ولده

ع رررل مقاعل ررة الق رروم بع ررد اغتص رراهبم اصالف ررة  ،لوص ررية م ررن دس ررول
 ،واألهر ّرم عنررده

رؤدي إىل الفرقررة و ررو ديررن
برررتل مقاعلررة القرروم  ،إ كرران ير ّ
دين  ،وإن كان نقصا  ،بدل أن وحو ابلكلّية.
هذا ابإلضافة إىل أ ّن اإلمام كان يت تّب ر ك ا هو معرو ر علو ددجات اإلوان والتضرحية مرن

يغل الطر عن مظل ة عقب عليال
أجل الدين  ،قعلال ّ
__________________
 1ر دو املعاين .336 / 3

10

أن يسررت ر

املتيسر.
مقابل صيانة الدين ودفحم ال،ريعة  ،ولو ابلقدد ّ
فاملطالبررة بظالمررة ابنررال ف عقرراس ب،ررين عنررد علررك النفرروس الكاملررة  ،مقابررل دررر مسرراد ديررن
بغصش اصالفة  ،مب مالدظرة أ ّن قترل سرن كران يف خضرم علرك األدرداث الريت ّأدت
ّد

غطّررت ودجب ررت
إىل غص ررش اصالف ررة  ،ومص رريبة عص رريان أم ررر  ،وإمه ررال وص ررية الرس ررول
 ،أو اولرة دررق دادهرا  ،فهري جزليرات دخلرت
مصيبة مقتل ابنال  ،أو افعتدان علرو الزهرران
رش العررام لل صرريبة  ،ومل عكررن د روادث مسررتقلّة منفررردة علررو درردة  ،در ّرس حنت ررل عصر ّرر
يف املصر ّ
اقاهها.
وموقل خمتلل من اإلمام
رش العررام
ولررك مررثال وقررل احلسررني
 ،فإنرّرال ضر ّ
رحو بكر ّرل شررين در ّرس فلررال الرضرريب يف املصر ّ
ألدداث اودعال ودعوعال  ،لتصحيح مساد اإلسالم.
«  ...ـ  .....ـ » ...
تكلّمه وهو صغني وقراءته للقرآن قبل نزوله :
كل خني.
س ّ :أما بعد  ،لقد تل ّقيت أملوبتكم  ،وملزاكم ه ّ

لقــد قـرأت كتــاب  :علــي مــن املهــد إ اللحــد لل ــيّد القــزويين  ،ووملــدت فيــه بعــض األفكــار التاليــة :

ريب
تكلّم علـي
وهرو ابرن االارة ّأام  ،وأنّرال قررأ القررتن قبرل أن ينرزل علرو الن ّ
كل خري.
األفكاد؟ جزاكم
ّ

رحة هرذه
 ،ف را مردى ص ّ

ج  :هذه ليست أفكادا  ،وإّاا أقوال عسرتند إىل دواات  ،وددت يف بعرل ازرامب احلديثيرة عنرد
ال،يعة اإلمامية  ،ككتاب حباد األنواد.
عام يُع ّد من املعجزات اليت أشراد إليهرا القررتن الكرره حب ّرق
واحلال أ ّن التكلّم عند الطفولة ب،كل ّ

يف جررو الكعبررة هررو حب ر ّد اعررال يُع ر ّد معجررزة
 ،واملالدررحم أ ّن وفدة اإلمررام علرري
عيسررو
تأمررل إبنصررا  ،ويكررون اإلخبرراد عررن قرانعررال للقرررتن الكررره
كبرررية  ،حت ررل يف يّاهررا معرران كثرررية لل ّ
قبل إعالن الرسالة هو أدد املعاين اليت ينبغي الوقو عندها يف هذه املعجزة والكرامة األوددية ر
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الروفدة يف جرو الكعبرة ر الريت مل عكرن ألدرد مرن قبلرال أو بعرده  ،ولعلّهرا عك،رل لنرا عرن مصرداق
 « :كنت أن وعلي برن أ الرش نرودا برني يردي ،
النيب
من املصاديق املستفادة من قول ّ
قسرم لرك النرود جرزلني  ،فجرزن أن ،
قبل أن خيلق تدم دبعرة ع،رر ألرل عرام  ،فل ّ را خلرق تدم ّ
وجزن علي بن أ

الش » (.)1

سين ـ  22سنة »
« عبد ه ـ املغرب ـ ّ
معىن أنّه و ه :
تعـا  ،فمهـل ال ـنّة ىلمعـون
عىن أنّـه و
س ّ :أما بعد  :إذا كانت والية علي بن أيب طال،
ـك يف ذلــك  ،ألنّــه مــن ال ــابقني لإلســالم  ،الــذين قــال ه فــيهم  ( :أوال َّ ــابُِقو أن األ َّأولُــو أن ِمـ أـن
عليهــا والشـ ّ
َّ ِ
أعـ َّـد أهلـُـم ملنَّـ ُ
ـان ر ِ
ُ
ِ
ـات أْـ ِري أحتْتأـ أهــا
ضـ أـي هُ أعـ ْنـ ُه ْم أوأر ُ
ين اتَّـبأـ ُعـ ُ
ين أواألأنْ أ
ضــوا أع ْنــهُ أوأ أ ْ أ
ـوه ْم نِِ ْح أ ـ أ
صــا ِر أوالــذ أ
ال ُْم أهــامل ِر أ
ِ
األأنْـه ِ ِ
يم ) (.)2
ين فِ أيها أأبأداو ذألِ أ
ار أخالد أ
أُ
ك الْ أف ْوُل ال أْعم ُ
له يف ع ّدة أحادي  ،منها قوله  « :أليس ه أبو ابملؤمنني »
النيب
وتكفي شهادة ّ
قالوا  :بلى  ،قال  « :اللهم من كنت مواله فعلي مواله  ،اللهـم ِ
وال مـن وااله  ،وعـاد مـن عـاداه » ،
واللمذي وابن ماملة أبسانيد صحاا (.)2
رواه أمحد
ّ

يف مقام الدين والدنيا ـ أي أنّه األحق ابمالفة من

النيب
ّ
وأما إذا كانت واليته عىن أح ّقيته بورامة ّ
وأّنمـا أحـ ّق ابمالفـة منـه ،
أيب بكر وعمر ـ فهذا غني ُم أ لَّم  ،لإلهاع على تفضـيل أيب بكـر وعمـر عليـه ّ ،
وكان هو
__________________
رودة 47 / 1
 1ر نظم ددد الس طني  7 :و  ، 71اتديص مدينة دم،رق  ، 67 / 42جرواهر املطالرش  ، 61 / 1ينرابيب امل ّ
و .307 / 2
 2ر التوبة .100 :
 3ر مسند أمحد  118 / 1و  152و  281 / 4و  370و  347 / 5و  ، 370اجلامب الكبرري  ، 217 / 5سرنن ابرن
ماجة .45 / 1

12

نف ه

معلفاو هبذا  ،ال ينالعهما فيه  ،وقد ابيعهما ابمالفة.

ويف تفضيل عثمان على علي خالف بني أهل ال نّة  ،واألكثر على تفضيل عثمان.

ّأمـا الواليـة لـه وألوالده ابملعـىن الثـار ـ الـ يعتقـد هبــا الـبعض ـ فهــي مـردودة  ،ألّنّـا عـىن العصـمة لــه
ذريته  ،وأح ّقيتهم ابلوالية الدينية على املؤمنني  ،وقد ُو ِمل أد كثني من امل لمني من الصحابة ومن
ولوئمة من ّ
ّ
ـيب
بعـدهم أفضــل مـن بعضــهم  ،وأل ّن أســاس التفضـيل يف اوسـ
ـالم لــيس قائمـاو علــى الن ــ ،والقرابـة مــن النـ ّ
َ
ْ
َ ا
َّ َ ْ َ َ ا ْ ْ َ
ه أْقاك ْم (.)1
أل
د
 ،بل هو ابلتقوى واإلوان ِإن أكبمكم ِعن
ِ
 ،وعصمتهم يف ما يتعلّق بتبليـ الـوحي ،
ومذه ،أهل ال نّة  :أنّه ال عصمة ألحد غني األنبياء

النيب
وهم معصومون عن كبائر الذنوب دون صغائرها  ،وأهل البيت داخلون حتت قول ّ
واللمذي وابن ماملة  ،وح ّ نه األلبار.
التوابون »  ،رواه أمحد
ّ
آدم خطّاء  ،وخني امطّائني ّ

كل بين
ّ «:

اوهلي للنـاس هيعـاو  ،وذلـك يف ا ـدي القدسـي الـذي رواه م ـلم
وهم داخلون كذلك حتت امطاب ّ

ع ــن أيب ذر

 ،وفيـــه  « :اي عب ــادي  :إنّكـ ــم ططي ــون ابلليـ ــل والنه ــار  ،وأان أغفـ ــر ال ــذنوب هيع ـ ـاو ،

فاستغفرور أغفر لكم » (.)2
ج  :يف السؤال فقرات عديدة  ،وكن اإلجابة عليها دسش نقاط :
رول ش ررؤون إدادة ال رربالد والعب رراد م ررر م ررن
النقط ــة األُو  :مع ررن عل رري
ول  ،ه ررو ع ر ّ
سبحانال  ،وهو املعن املستفاد من قولال ععراىل :
َ

َ

َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ
ألَّل َ
يرين
ألَّل
يرين آمنريوأل ِ
ِإفما و ِِلكم أله ورسوُل و ِ

َ
ا ا َ َّ َ َ ا ْ ا َ
أللزَك َة َو اه ْ
ون َّ
() 3
املفسررون نزوهلرا حب ّرق اإلمرام علري
ريم َرأل ِك اعريون
ي ِقيمون أللصالة ويؤَ
 ،الريت كرر ّ
عندما عص ّدق وهو يف دال الركوع من صالعال.

__________________
 1ر احلجرات .13 :
 2ر صحيح مسلم .17 / 8
 3ر املالدة .55 :
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 « :من كنت مواله فهذا علي مواله ».
وأيضا املستفاد من قول املصطفو
ردل عليهررا  ،وهرري قولررال
وامل رراد مررن كل ررة مرروىل يف قولررال
هرري وفيررة األمررر  ،لقرينررة لفظيررة عر ّ
ريب
 « :أل ت أو بكم من أنف كم »؟ الدالّة علو وفية األمرر بك ّرل وضرو  ،والريت أددفهرا الن ّ

بقولال املتق ّدم  « :فمن كنت مواله فهذا علي مواله ».
وقررد فهررم العرررب الررذين دضررروا واقعررة التنصرريش هررذه يف غرردير خررم أنرّرال عنصرريش لإلمامررة وقيررادة
ر يف نفر الواقعرة
دسان بن اثبت ر شاعر الرسرول
األ ُّمة من بعده
،ك ا ّ
عرب عن لك ّ
 ،ديث أن،د قالال :
ينر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراديهم ير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروم الغر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردير نبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريّهم
فقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروفكم ونبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريّكم

إهلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك مر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروفن وأنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت نبيّنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا

فق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال قر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم ا عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررإنّ
ف ر ر ر ر ر ر ر ر ررن كن ر ر ر ر ر ر ر ر ررت م ر ر ر ر ر ر ر ر رروفه فه ر ر ر ر ر ر ر ر ررذا وليّر ر ر ر ر ر ر ر ررال
هن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال دع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا الله ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم وال وليّ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ّرم وأس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ب ابلرس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررول من ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادا

فق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالوا ومل يب ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردوا هن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال التعامي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
ومل عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررق منّر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا يف الوفير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة عاصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريا

دضر ر ر ر ر ر رريتك مر ر ر ر ر ر ررن بعر ر ر ر ر ر رردي إمامر ر ر ر ر ر ررا وهر ر ر ر ر ر ررادا
فكونر ر ر ر ر ر ر ر روا ل ر ر ر ر ر ر ر ررال أعب ر ر ر ر ر ر ر رراع ص ر ر ر ر ر ر ر رردق موالي ر ر ر ر ر ر ر ررا
وك ر ر ر ر ر ررن لل ر ر ر ر ر ررذي ع ر ر ر ر ر ررادى علي ر ر ر ر ر ررا مع ر ر ر ر ر ررادا

() 1

إفّ أ ّن السياسررة وغلبررة ايدان وعفر ّررق املصرراا أخررذا ابملسررل ني يومررذال شرررقا وغرراب ّ ،خررل عنررال
م ر ررؤ ر الس ر ررقيفة ب ر ررني امله ر رراجرين واألنص ر رراد  ،ال ر ررذي ّأدى إىل عنص ر رريش أ بك ر ررر خليف ر ررة الرس ر ررول
رود كررره  ،أو
يف ع ليررة انتخابيررة  ،جرررى فيهررا مررن التهديررد والوعيررد بررني الطرررفني  ،ممّرا ف نر ّ
التطرق إليال.
ّ
عرن الوفيرة الرذي عريرده  ،فهرم ر
و ّأما قولك  :من أ ّن أهل السنّة جم عون علو وفية علري
 ،بل

ك ا ععلم ر يثبتونال لغريه من أفاضل أصحاب دسول
__________________
 1ر نظم ددد الس طني  ، 112 :شواهد التنزيل .202 / 1
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لكل املسل ني.
ر لو شحت ّ
احلق ر يثبتون الوفية هبذا املعن الذي عريده ّ
ي رروم الغرردير هب ررذه
ليختصررال ويفرررده دسررول
وعنررد لررك  ،ف ررا ميررزة اإلمررام علرري
ّ
عام ر ررة جل ير ررب املس ر ررل ني؟ أف ع ر رررى نفس ر ررك أنّر ررك عس ر ررتهز ب،خص ر ررية الرس ر ررول
الوفير ررة إ ا كان ر ررت ّ

عندما عنسش لرال مثرل هرذا التص ّرر  ،وقعرل لرك املوقرل يروم الغردير حترت ال،ر احلادقرة
لذلك اجل ب  ،ودسول يرعقي أقتاب اإلبرل  ،ليقرول قروف متسراملا عليرال  ،واثبرت جل يرب املسرل ني
 ،قعلال سفاهة يف سفاهة ر أعو ابع ر يعاب عليال أدل الناس لو فعلال؟
 ،وأ ّهن ررا أد ر ّرق
النقط ررة الثاني ررة  :ك ررون اإل رراع عل ررو عفض رريل أ بك ررر وع ررر عل ررو عل رري
ابصالفة منال.
واجلواب  :ف يوجرد إ راع يف مسرألة التفضريل؟ وإّارا مرددل هرذه األقروال هرو بضرب دواات فيهرا
دق الثالاة ر أ بكر وع ر وعث ران ر علرو عهرد دسرول
التأمل  ،فاملفاضلة الواددة يف ّ
الكثري من ّ

البخادي يف مناقش عث ران  ،و الدظرة س ّرن
عنسش إىل ابن ع ر  ،ك ا هو الوادد يف صحيح
ّ
 ،وكونال مل يبلغ احللم بعد  ،يددل أ ّن عالَ ال هرو
ابن ع ر علو عهد دسول
عامل الصبيان  ،إ مل يكن ابن ع ر قد بلغ مبلرغ الرجرال  ،لينقرل درال املفاضرلة هرذه عنردهم  ،ك را
هو واضح.
واملفاضررلة الرواددة يف در ّرق األدبعررة ر أ بكررر وع ررر وعث رران وعلرري ر فراويهررا جعدبررة بررن ررى ،
الررذي وكررن العررودة إىل عر تررال يف لسرران املي رزان لننظررر مصررداقية نقلررال هررذا  ،بعررد القررد ال روادد فيررال
هنال (.)1
وإن كرران هنررال حبررث جيررش القيررام بررال يف موضرروع املفاضررلة هررذه  ،فررايات والرررواات صرراددة
 ،ووكررن لل تتبّررب احلصرريل أن يقررأ
علررو مررن سرواه بعررد دسررول
بتفضريل اإلمررام علرري
عفسري ايات الكروة التالية  ،وأسباب
__________________
 1ر لسان امليزان .105 / 2
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رودة  ،تيرة الوفيرة ،
نزوهلا  ،ليجد موضب اإلمام علي
منها  :تية املباهلة  ،تية التطهري  ،تية امل ّ
 ،وبيان منزلتال ومكانتال العالية.
دق أمري املؤمنني
سودة الدهر  ،وغريها من ايات الواددة يف ّ
أن يكررون دبررال عالمررة اإلورران  ،وبغضررال عالمررة النفرراق  ،ليكررون قسرريم النرراد واجلنّررة
بررل كفرراه

جبرردادة  ،إ انبّررون لررال سرريكونون مررن املررؤمنني ومررن أهررل اجلنّررة دت ررا  ،واملبغضررون لررال سرريكونون مرن
 « :إنّـه لعهـد
املنافقني ومن أهل النراد دت را  ،و لرك دسرش احلرديث الروادد عرن اإلمرام علري
النيب األ ُّمي إ َّ  ،ال حيبّين إالّ مؤمن  ،وال يبغضين إالّ منافق » (.)1
ّ
ري  ،فقرال  « :اللهـم
النيب
ودوى
ّ
الرتمذي بسنده عن أن بن مالك قال  « :كان عند ّ
أبح ،خلقك إليك أيكل معي هذا الطني »  ،فجاء علي فمكل معه » (.)2
ائتين
ّ
وصححال » (.)3
كفودي  « :و ّأما احلاكم فأخرجال يف املستددل ّ
قال املباد ّ
رذهيب  « :و ّأمررا د ررديث الط ررري  ،فلررال رررق كثرررية ق ررد أفرده ررا ص رنّل  ،وجم وعه ررا ه ررو
وقررال ال ر ّ
يوجش أن يكون احلديث لال أصل » (.)4
فأدش اصلق إىل ععاىل هو أكثر الناس اعباعا لنبيّال
ّ

 ،وهو أهل

__________________

ي  ، 151 / 10املصررنّل
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اْ

ا

ا

َ

اْ ْ ا
اعتال سبحانال  ،قال ععاىل  َْ :إن كنغا ْم ُّ َ َ َّ ا
ك ام ا
أله (.)1
وِن ح ِبب
ِ
ِ
َتبون أله فاَ ِبع ِ
 « :م ررن أ رراع فق ررد أ رراع  ،وم ررن
اع ررة ع ودس رولال
وم ررن هن ررا كان ررت اعت ررال
عصاين فقد عصو  ،ومن أ اع عليا فقد أ اع  ،ومن عصو عليا فقد عصاين » (.)2

رذهيب يف علخرريص املسررتددل يف
أخرررج هررذا احلررديث احلرراكم يف املسررتددل علررو الصررحيحني  ،والر ّ
بصحتال علو شرط ال،يخني.
كل منه ا ّ
نف الصفحة ّ ،
وصر ّ
إل يف عل رري اررالث  :أنّررال س رريّد
ريب
 « :أودرري َّ
كيررل ف يك ررون األفضررل وق ررد ودد عررن الن ر ّ
انجلر ررني »  ،دواه احلر رراكم يف املسر ررتددل وقر ررال  « :هر ررذا
املسر ررل ني  ،وإمر ررام املتّقر ررني  ،وقالر ررد الغر ر ّرر ّ

خيرجاه » (.)3
دديث صحيح اإلسناد ومل ّ
 ،ك ررا يف قول ررال
ريب املص ررطفو
واألفضررل ه ررو َم ررن يك ررون خرررية م ررن خلق ررال م ررب النر ّ
 « :ا فا ررة  :أمررا عرضررني أ ّن عر ّرز وجر ّرل أ لررب إىل أهررل األد فأخترراد دجلررني ،
لفا ررة

أددمها أبول  ،وايخر بعلك » (.)4
فهررذا ف وجررال لررال  ،إ مل عكررن األد ّقيررة
ّأمررا كررون أ بكررر وع ررر أدر ّرق ابصالفررة مررن علرري
 ،أو إب رراع مررن األ ُّمررة  ،للخررال الكبررري ال روادد يف مررؤ ر
امل ر ّدعاة بتنصرريش مررن ودس رولال
 ،فقرد ودد عرن ع رر
لتول شؤون املسل ني دونال
عؤهله ا ّ
خاصة ّ
السقيفة  ،أو ّ
دس ابمتياةات ّ
بن اصطّاب قولال ر يف أكثر من مودد ومودد ر  « :لوف علي هللك ع ر » (.)5

__________________

 1ر تل ع ران .31 :
 2ر املستددل  ، 121 / 3كنز الع ّ ال  ، 614 / 11اتديص مدينة دم،ق .27 / 42
 3ر املستددل .137 / 3
 4ر املصدد السابق .121 / 3
 5ر أتويرل خمتلرل احلرديث  ، 152 :شرر هنرل البالغرة  18 / 1و  141و  171 / 12و  ، 205نظرم ددد السر طني
املودة  216 / 1و  227و .147 / 3
 ، 130 :جواهر املطالش  115 / 1و  ، 216ينابيب ّ
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( .) 2

بل قال ع ر يف نفسال  « :كل الناس أفقال من ع ر » (.)1
صر أبو بكرر معرتفرا بعجرزه عرن إدادة شرؤون املسرل ني بقولرال  « :أقيلروين فلسرت رريكم »
وقد ّ

صر ع ر بن اصطّاب ر وهو ّأول من أختاد أاب بكر وابيعرال علرو اصالفرة ر  « :أ ّن بيعرة أ
وقد ّ
يغرت ّن امرق أن يقول  :إّاا كانت بيعرة أ بكرر
بكر كانت فلتال وقو
شرها  ،ديث قال  « :فال ّ
ّ
شرها » (.)3
فلتال و ّت  ،أف وأ ّهنا قد كانت كذلك  ،ولكن وقو ّ
حبجرة يف املنراظرة ،
رتل علينرا را ودد يف كتربكم  ،وأنرت ععلرم أن هرذا لري
ّ
وأخريا  :ف را ابلرك حت ّ
أف عرررى مررا كرررن لررك  ،وادتججنررا عليررك ررا ودد يف كترربكم  ،ومل ِ
ذت ررا يف كتبنررا ودوااعنررا  ،وإفّ
دس أتيت النوبة ملفاضلتهم مب اإلمام علي !!
فعندن أ ّهنم ف فضل هلم ّ ،
يستحق اإلجابة بعدما مسعت ما عق ّدم.
 ،فال اعتقد أنّال
و ّأما عفضيل عث ان علو علي
ّ

و ّأمرا مررا كررت مررن عرردم مناةعترال هل ررا فرال نسرلّم بررال  ،برل إنرّرال الرش حب ّقررال قصررو مرا عسر ح بررال
رادي  ،و ّأمرا مرا
مصلحة اإلسالم  ،وأنّال امتنب عرن البيعرة د ّرس أكرره بعرد سرتة أشرهر ك را يعررت البخ ّ
دجة فيال علينا  ،مب أنّال ضعيل يف نفسال.
كرعال من كتبكم فال ّ
__________________
 1ر الغرردير  18 / 6عررن أدبعينررة ال رراةي  ، 467 :املبس رروط  ، 153 / 10كنررز الع ّ ررال  ، 538 / 16از رروع / 16

 ، 327جم ررب الزوالررد  ، 284 / 4شررر هنررل البالغررة  182 / 1و  ، 171 / 17ك،ررل اصفرران  261 / 1و  388و
ردد املنثرود 133 / 2
 ، 117 / 2اجلامب ألدكام القرتن  11 / 5و  ، 171 / 15عفسري القرتن العظيم  ، 478 / 1ال ّ
 ،فتح القدير .443 / 1
 2ر شر هنل البالغة .161 / 1
البخادي  ، 26 / 8فرتح البرادي  ، 132 / 12املصرنّل للصرنعاينّ  ، 442 / 5املصرنّل فبرن أ شريبة / 8
 3ر صحيح
ّ
للنسالي  ، 273 / 4صحيح ابن دبّان  148 / 2و  ، 155شرر هنرل البالغرة  23 / 2و 11
 ، 570السنن الكربى
ّ
 ، 13 /الثقات  ، 153 / 2اتديص مدينرة دم،رق  ، 283 / 30جرامب البيران  ، 446 / 2البدايرة والنهايرة ، 266 / 5
السرية النبوية فبن كثري .487 / 4
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وأوفده.
النقطة الثالثة  :الوفية لعلي
وأوفده ر األل ّ ررة األدررد ع،ررر مررن بعررده ر مل يكررن وليررد دأي أو
رول لعلرري
واجل رواب  :التر ّ
ريب
ريب
 ،أو بفعررل عامرل القرابررة واملصراهرة للنر ّ
اجتهراد  ،أو دعروة لررإلدث التقليردي مررن الن ّ
.

 ،وإّاا هذا األمر وليد النصوو النبوية املعصومة  ،اليت دعت إىل وفية علي وأهل بيتال
إر اترك فــيكم الثقلــني  :كتــاب
ريب
يف دررديث الثقلررني املترواعر امل،ررهود ّ « :
فقررد ودد عررن النر ّ
ه وعل أهل بي  ،ما إن مت ّ كتم هبما فلن تضلّوا بعدي أبداو » (.)1
وواضررح ملررن لررال أدل مسرركة علررم أ ّن الت ّسررك ابلكترراب والعرررتة هررو افعبرراع واألخررذ هبررديه ا ،
وهو معن الوفية هل ا.
ريب  ،فليـوال
النيب
سره أن حييا حيا  ،واوت مما  ،وي كن ملنّة عدن غرسـها ّ
 « :من ّ
وقال ّ

ابألئمـة مـن بعـدي  ،ف ّ
ـإّنم عـل  ،خلقـوا مـن طينـ  ،ورلقـوا فهمـاو
علياو من بعدي  ،وليوا وليّه  ،وليقتد ّ

وعلماو  ،وويل للمك ّذبني بفضلهم من ّأم  ،للقاطعني فيهم صل  ،ال أانهلم ه شفاع » (.)2

__________________
ي  ، 116 / 10املصررنّل فبررن أ شرريبة / 7
 1ر فضررالل الصررحابة  ، 15 :اجلررامب الكبررري  ، 328 / 5حتفررة األدررو ّ
رالي  45 / 5و  ، 130خص ررالص أم ررري امل ررؤمنني ، 13 :
 ، 418كترراب الس ررنّة  337 :و  ، 621الس ررنن الك ررربى للنس ر ّ
املعج ررم الص ررغري  ، 135 / 1املعج ررم األوس ررط  33 / 4و  ، 81 / 5املعج ررم الكب ررري  66 / 3و  154 / 5و  166و
 170و  ، 182شر هنرل البالغرة  ، 133 / 1نظرم ددد السر طني  ، 232 :كنرز الع ّ رال  172 / 1و  ، 186عفسرري

القرررتن العظرريم  ، 122 / 4انصررول  ، 170 / 4اإلدكررام لنمرردي  ، 246 / 1الطبقررات الكررربى  ، 114 / 2علررل
الرردادقط ّ  ، 236 / 6أنسرراب األش ررا  111 :و  ، 431البدايررة والنهايررة  ، 228 / 5السرررية النبويررة فبررن كثررري / 4
رودة  74 / 1و  15و  11و  105و  112و 111
 ، 416سرربل اهلرردى والرشرراد  6 / 11و  ، 232 / 12ينررابيب املر ّ
و  123و  132و  345و  341و  432 / 2و  438و  65 / 3و  141و  ، 214النهاير ر ر ررة يف غرير ر ر ررش احل ر ر ر ررديث
واألار  211 / 1و  ، 177 / 3لسان العرب  538 / 4و  ، 88 / 11اتج العروس .245 / 7
رودة  371 / 1و
 2ر دليرة األوليران  ، 128 / 1كنرز الع ّ رال  ، 103 / 12اتديرص مدينرة دم،رق  ، 240 / 42ينرابيب امل ّ
 ، 481 / 2شر هنل البالغة  ، 170 / 1جم ب الزوالد .108 / 1
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النيب
أدش أن رى ديرايت  ،ووروت ميتريت  ،ويردخل اجلنّرة الريت وعردين دّ
 « :من ّ
وقال ّ
رول عليررا و ّديتررال مررن بعررده  ،فررإ ّهنم لررن
 ،قضرربان مررن قضررباهنا غرسررها بيررده  ،وهرري جنّررة اصلررد  ،فليتر ّ
خيرجوكم من ابب هدى  ،ولن يدخلوكم يف ابب ضاللة » (.)1
 ،فف رري د ررديث الثقل ررني دفل ررة واض ررحة عليه ررا  ،إ جع ررل
و ّأم ررا عصر ر ة أه ررل البي ررت
سرربحانال العصر ة مررن الضررالل ابلت ّسررك ابلثقلررني معررا  ،وغررري املعصرروم ف يهرردي إىل احلر ّرق مطلقررا ،
ََ َ َْ
َ ْ َ ِّ َ َ ُّ َ ا َّ َ َ َ َّ َّ َ ِّ َ َّ َ ا ْ َ َ َ َ ا
كريمْ
ك ا قرال ععراىل  :أفمن ير ِدن ي إَِل ألَ أح أن يتبع أمن ال ي ِردن ي إِال أن يردى فمريا ل
ََْ َْ ا ا َ
ون (.)2
كيف َتكم
ّأمررا قولررك  :إ ّن الوفيررة لررال وألوفده عررن العصر ة فهرري خلررط منررك  ،أل ّن معررن الوفيررة شررين ر
وهرري خالفررة يف أدضررال  ،والوفيررة يف شررؤون الرردين والرردنيا ر ومعررن العص ر ة شررين تخررر  ،وهررو
كل منفر للناس من ّأول دياعال إىل تخرها.
العص ة من اصطأ والنسيان  ،و ّ

نعررم  ،حنررن نقررول  :فب ر ّد للررول أن يكررون معصرروما  ،إ لررو جرراة عليررال اصطررأ جلرراة للنرراس عرردم
اعباعررال فيررال  ،فررال عكررون لررال وفيررة علرريهم  ،وغريهررا مررن األدلّررة مررذكودة يف لّهررا  ،فالعص ر ة فةمررة
للوفية وليست عناها  ،فافهم.
و ّأما قولك  :إ ّن بعل الصحابة أفضل منهم  ،لرو سرلّ نا فإنّرال ف يلرزم التنراقل ؛ ألنّرال لرو فرضرنا
 ،ولكنّال لي أفضل من الول يف ةمنرال  ،وهرو علري

أ ّن هنال صحابيّا أفضل من بعل األل ّ ة
.
أو احلسن أو احلسني
وحنررن علررو أقر ّرل افدت ررافت وعنر ّرزف معرك نثبررت مررن خررالل مررا نقلت رروه أنررتم يف عررا هم أ ّن كر ّرل
فتأمل.
وادد منهم كان أفضل اصلق يف ةمانال ّ ،
مثّ مس ادعو ال،يعة أ ّن أساس التفضيل القرابة والنسش  ،نعم إ ّن القرابرة منقبرة وفضريلة  ،ولكرن
املقوم للوفية  ،وإّاا الوفية اختياد من
ليست هي ّ
__________________
املودة .382 / 1
 1ر كنز الع ّ ال  ، 612 / 11اتديص مدينة دم،ق  ، 242 / 42ينابيب ّ
 2ر يون .35 :
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كل إمام علو اإلمام الذي بعده.
ونص من الرسول
ععاىل ّ ،
عليهم  ،و ّ
وحنن إ ا كنرا نتبرب مرا يقولرال أهرل السرنّة يف عقالردهم ر ومثراف لرال مرا عقولرال يف أ ّن العصر ة لانبيران
 ،والرردليل مررن
فقررط يف عبليررغ الررودي ر لكنّررا مررن أهررل الس رنّة  ،ولسررنا مررن اعبرراع أهررل البيررت

الكتاب والسنّة صوو عقيدة العص ة بيننا وبينكم  ،وإن أددت فراجب كتبنا.
رل عرن البحرث يف السرند ر فرإ ّن فيه را قضرية كلّيرة ف مرانب
و ّأما ما كرت من احلديثني ر بعرد الغ ّ
م ررن ختصيص ررها ب رردليل تخ ررر عقل ر ّري أو نقل ر ّري  ،وإفّ كي ررل نقض ررت نفس ررك  ،وأخرج ررت دس ررول
منه ا  ،ف ا عقول نقولال صوو أل ّ تنا.
( يونس مطر سلمان ـ البحرين ـ  12سنة ـ طال ،اثنوية )
لوامله من بنت أيب ملهل أسطورة :
س  :قرأت يف الكثني مـن املواقـع ال ـنّية عـن لواج اومـام علـي بـن أيب طالـ،

مـن ابنـة أيب ملهـل

عدو ه.
ملويرية  ،ولكن رسول ه غض ،من ذلك  ،وأخربه أب ّن ابنة رسول ه ال تمع مع ابنة ّ

ـدو ه ورسـوله  ،وأنّـه
فهل هذه الرواية صحيحة أي أ ّن اومام علي
قد خط ،ابنـة أيب ملهـل ع ّ
مين من أغضبها فقد أغضبين ».
النيب
 ،أليس رسول ه قال  « :فاطمة بضعة ّ
تركها بعدما غضّ ،
ومن يغض ،رسول ه فقد أغض ،ه تعا  ،واومام علي إمام معصوم  ،فهل هذه الرواية صحيحة

وإن ك ــان اوم ــام عل ــي

ق ــد خطبه ــا فعـ ـالو مثّ تركه ــا  ،ه ــل يعـ ـ ّد ذل ــك م ــن م ــوارد إغض ــاب رس ــول ه

أرملو إفاد ابجلواب سريعاو  ،ولكم ملزيل الشكر والتقدير.

ردو ودس رولال ر  ،وبلررغ لررك
ج  :أشرراعوا أ ّن اإلمررام علرري
خطررش ابنررة أ جهررل ر عر ّ
فغاضررها لررك  ،در ّرس خرجررت مغاضرربة مررن بيتهررا ومعهررا دسررن ودسررني وأ ُّم
السرريّدة فا ررة

النيب
كلثوم  ،فدخلت دجرة ّ

النيب ودتها
 ،فل ّ ا جان ّ
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قالت لال  « :يزعم قومك أنّـك ال تغضـ ،لبناتـك  ،وهـذا علـي انكـح بنـت أيب ملهـل »  ،فخررج وصرعد
أطوف أن تفنت
املنرب وخطش  ،فقال  « :إ ّن فاطمة بضعة ّ
مين  ،يريبين ما راهبا  ،ويؤذيين ما آذاها  ،وأان ّ
يف دينها ».
مثّ كر صهرا لال من ب عبد ا

إاه  ،وقرال  « :حـ ّدمين فصـ ّدقين ،
 ،فأان عليال يف مصراهرعال ّ

ـل حرامـاو  ،ولكـن وه ال تمـع بنـت رسـول ه وبنـت
ووعدر فوىف ّ ،
وإر ل ت أح ّـرم حـالالو  ،وال أح ّ
عدو ه أبداو  ،وإ ّن بين هشام بن املغنية استمذنور يف أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طال ، ،فال آذن  ،مثّ
ّ

ال آذن  ،إالّ أن يريد ابن أيب طال ،أن يطلّق ابن  ،وينكح أبنتهم .)1( » ...
هررذا هررو مررا افررتاه قالررة السررون  ،و هررذه الفريررة ف عثبررت سررندا وف متنررا  ،ولررو أددن ك،ررل دررال
راو برال ولسرنا بصردده
يب ما ودد يف لك من أداديث يف خمتلل املصادد فدتجنرا إىل أتليرل خ ّ
 ،ويكفرري أن أشررري إىل مصرردد وادررد يع ر ّد مررن أقرردم املصررادد احلديثيررة  ،و لررك هررو كترراب املص رنّل

للصنعاينّ ر املتو ّ 211ه ر ر فقرد أودد احلرديث أدبرب م ّررات  ،مل خيرل وادرد منهرا عرن إعضرال وإدسرال
 ،مب وجود ازرودني يف دجال األسانيد.
املهم معرفرة درال الررواة الرذين عنتهري إلريهم أسرانيد احلرديث  ،مثّ بيران املؤاخرذات علرو مرا جران
و ّ

يف املنت.
ّأما دجال اإلسناد من الصحابة فتنتهري إىل االارة  ،كلّهرم مرن املنحررفني عرن اإلمرام أمرري املرؤمنني
الدوسي  ،وعبد بن الزبري  ،واملسود بن خمرمة  ،ك را يرروي عرن
 ،وهم  :أبو هريرة
ّ
ابن عباس.
در ّرس يصررعد املنرررب  ،وخيطررش النرراس عترروفّر الرردواعي
ريب
أقررول  :أمررر عظرريم كهررذا يغضررش النر ّ
علو نقلال  ،مثّ ف ينقلال إفّ هؤفن الثالاة من الصحابة  ،لقرينة علو وضب احلديث.

__________________
 1ر صرحيح مسرلم  ، 141 / 7سرنن ابرن ماجرة  ، 644 / 1سرنن أ داود  ، 460 / 1املصرنّل للصرنعاينّ 302 / 7
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ويكفي ك،ل دال هرؤفن الثالارة عرن البحرث يف بقيرة مرن هرم دوهنرم مرن الترابعني  ،وفريهم مرن
رري  ،وابررن أ
ف علتقرري ّ
بذمررال ال،ررفتان  ،وف يؤبررال بررال يف املي رزان  ،ملررا فيررال مررن دسرريكة  ،أمثررال الزهر ّ
ال،عيب  ،وداهلم ك ن سبق  ،و يت كرر ّ رد
مليكة ملا سنذكره عنه ا  ،وعروة بن الزبري  ،وعامر
ّ
بن احلنفية  ،وعلي بن احلسني  ،وسويد بن غفلة.
ّأما دال الصحابة الثالاة فهم :
ّأوف  :أبرو هريررة الدوسر ّري  :كرر اإلسركايف ر ك را يف شررر هنرل البالغرة ر  « :إ ّن معاويرة وضررب
 ،عقتضري الطعرن فيرال
قوما من الصحابة  ،وقوما من التابعني علو دواية أخبراد قبيحرة يف علري

والربانة منال  ،وجعرل هلرم علرو لرك جعرال يرغرش يف مثلرال  ،فراختلقوا مرا أدضراه  ،مرنهم أبرو هريررة ،
وع رو بن العاو  ،واملغرية بن شعبة  ،ومن التابعني عروة بن الزبري ....
خطرش ابنرة أ جهرل يف ديراة
و ّأما أبو هريرة فروى عنال احلديث  ،الرذي معنراه  :إ ّن عليرا

ـدو
دسول
فأسخطال  ،فخطش علو املنرب  ،وقال  « :ال وه  ،ال تمع ابنة و ه وابنة ع ّ
مين  ،يؤذيين ما يؤذيها  ،فإن كان علي يريد ابنة أيب ملهل  ،فليفارق ابنـ
ه أيب ملهل  ،إ ّن فاطمة بضعة ّ

 ،وليفعل ما يريد »  ،أو كالما هذا معناه  ،واحلديث م،هود من دواية الكرابيسي.
رري ،
رادي عررن املسررود بررن خمرمررة الزهر ّ
قلررت  :هررذا احلررديث أيضررا خمرررج يف صررحيحي مسررلم والبخر ّ
وقد كره املرعضو يف كتابرال املسر ّ و « عنزيرال األنبيران واألل ّ رة »  ،و كرر أنّرال دوايرة دسرني الكرابيس ّري

.)1( » ...
 ،وأنّال م،هود ابفحنرا عن أهل البيت
أقررول  :ولنعررد إىل أ هريرررة  ،ولنق ررأ عنررال مررا يثبررت احنرافررال عررن اإلمررام علرري
دس لقد كر ابن
النيب
ّ ،
كذبال ال،الب الذالب علو ّ
__________________
 1ر شر هنل البالغة .63 / 4
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 ،مضررافا إىل

رددة  ،وقرال  « :قرد أكثررت مرن الروايرة  ،وأدرر برك أن عكرون
أ احلديد وغريه  ،ضرب ع ر لال ابل ّ
» ( .) 1
كا اب علو دسول
 ،أو ألحلقنّك د دوس » (.)2
أو قول ع ر لال  « :لترتكن احلديث عن دسول

 « :أال إ ّن أكذب الناس ـ أو قال أكذب

وأكذبال غري وادد من الصحابة  ،فقال فيال اإلمام
أبو هريرة الدوسي »  ،ك ا عن اإلسكايف يف شر النهل (.)3
األحياء ـ على رسول ه
رح عنررال ر كبقيررة أداديثررال الرريت دواهررا  ،ومل يك رن داض ررا فيهررا ةمرران
فحررديث أ هريرررة ر إن صر ّ
ص رردودها  ،وق ررد م ر ّررت اإلش ررادة إىل ا ررا ج م ررن ل ررك  ،كح ررديث عبلي ررغ ب ررانة  ،ود ررديث الثقل ررني ,

ودديث الغدير  ،وغريها ممّا ةعم مساعها  ،وهو مل يكن وقتها داضرا  ،بل كان ابلبحرين.
ّأام خالفتال  ،وضرلوعال يف دكراب معاويرة إلشرباع
مثّ إ ّن الرجل لو مل يكن إفّ اعتزالال لإلمام
دد دوايتررال  ،فقررد دوى األع ررش  :ملررا قرردم أبررو هريرررة الع رراق مررب معاويررة عررام
هن تررال لكفررو لررك يف ّ
ّ
اجل اعررة  ،جرران إىل مسررجد الكوفررة  ،فل ّ ررا دأى كثرررة مررن اسررتقبلال مررن النرراس جثررا علررو دكبتيررال  ،مثّ
أين أكررذب علررو ودس رولال  ،وأدرررق نفسرري
ضرررب صررلعتال م ررادا وقررال  :ا أهررل الع رراق أعزع ررون ّ
ريب درمرا  ،وإ ّن درمري ابملدينرة مرا برني
ابلناد؟ و لقد مسعت دسول
يقول  « :إ ّن لك ّرل ن ّ
عررري إىل اررود » ر وهررذا مررن بيّنررات كذبررال  ،فعررري واررود اسررم جبلررني  ،أدرردمها ابملدينررة وهررو عررري ،
واثنيه ا ّكة وهو اود  ،فكيل ّدد ما

__________________

 1ر العقد الفريرد  ، 44 / 1أضروان علرو السرنّة ان ّ ديرة  201 :و  ، 218شريص املضررية أبرو هريررة  ، 80 :اإلصرابة / 1
 ، 75شر هنل البالغة  67 / 4و .165 / 16
 2ر كنررز الع ّ ررال  ، 211 / 10أض روان علررو السررنّة ان ّ ديررة  54 :و  ، 201شرريص املضرررية أبررو هريرررة  ، 103 :اتديررص
مدين ررة دم،ر ررق  ، 172 / 50س ررري أعر ررالم الن رربالن  ، 600 / 2اإلصر ررابة  ، 61 / 1اتدي ررص املدينر ررة  ، 800 / 3البداير ررة
والنهاية .115 / 8
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بينه ا وجيعلال درما لل دينة؟! وإّاا الصحيح  :ما بني عرري إىل وعرري  ،ومهرا فبترا املدينرة جربالن مرن
جانبيها ر « فمن أحدث فيها حداثو فعليه لعنة ه واملالئكة والناس أهعني  ،وأشـهد اب أ ّن عليـاو أحـدث
فيها »  ،فل ّ ا بلغ معاوية قولال  ،أجاةه وأكرمال  ،ووفّه إمادة املدينة (.)1

قررال الثقفر ّري يف كتابررال الغررادات  « :ملررا دخررل معاويررة الكوفررة دخررل أبررو هريرررة املسررجد  ،فكرران
ّ
 ،وقال أبو القاسم  ،وقال خليلي! فجانه شاب مرن األنصراد
ّدث ويقول  :قال دسول
ريب
يتخطرّرو النرراس در ّرس دن منررال فقررال  :ا أاب هريرررة دررديث أسررألك عنررال  ،فررإن كنررت مسعتررال مررن النر ّ
يقول لعلي  « :من كنـت مـواله فعلـي مـواله  ،اللهـم
النيب
فح ّدانيال  ،أن،دل ابع مسعت ّ
النيب.
وال من وااله  ،وعاد من عاداه »؟ قال أبو هريرة  :نعم  ،والذي ف إلال إفّ هو لس عتال من ّ
دج ررة
أق ررول  :لق ررد ك ررذب د ر ّرس يف دلف ررال ه ررذا  ،أل ّن احل ررديث ه ررو د ررديث الغ رردير  ،وك رران يف ّ
الروداع  ،ومل يكررن أبررو هريرررة داضررا  ،إ كرران ابلبحررين منررذ شررهر ي القعرردة سررنة  8مررن اهلجرررة ،
ودس سرنة ع،ررين درني اسرتقدمال ع رر يف خالفترال لل،رهادة علرو قدامرة برن مظعرون ل،رربال اص رر ،
ّ
فكل ما يرويال من أداديث نبوية وأدداث دجاةية  ،ممّا ةعم فيال عنصر امل،اهدة والس اع يف علرك
ّ
امل ّدة فهو كا ب  ،وإن أقسم ألل وني.
عدوه  ،وعاديت وليّال  ،فتناول بعل الناس ال،راب ابحلصرو ،
فقال لال الفس  :لقد و واليت ّ
دس خرج من الكوفة » (.)2
وخرج أبو هريرة فلم يعد إىل املسجد ّ
أقول  :دوى لك أيضا ابن أ شيبة يف مصنّفال ( ، )3وأبو يعلو يف مسنده (، )4

__________________
 1ر املصدد السابق .67 / 4
 2ر الغادات .651 / 2
 3ر املصنّل فبن أ شيبة .411 / 7
 4ر مسند أ يعلو .307 / 11
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وابن عساكر يف اتدخيال ( ، )1إفّ أنّال مل يذكر الزمان واملكان  ،ممّا أسردل غ،ران اإليهرام علرو دديثرال ،
وكرذلك دواه ابررن كثررري يف البدايرة والنهايررة ( ، )2وصررنب ك ررا صرنب ابررن عسرراكر مررن إمهررال كررر املكرران
والزمرران  ،نقررال عررن احلررافحم أ يعلررو املوصررلي  ،وعررن ابررن جريررر يف الكترراب الررذي ررب فيررال رررق
دديث الغدير وألفاظال.
رافعي ،
رامي شر ّ
وأظر ّرن إّاررا فعررال لررك دعايررة لصررحبة أ هريرررة  ،وف غضاضررة فررابن عسرراكر شر ّ
وكذلك ابن كثري  ،ولو كان كوفيني دنفيني فستثنياه من اعرة الصرحابة املعردلني  ،ك را صرنب أبرو
دنيفة  ،فقد استثناه واستثن أَنسا وتخرين من عدالة الصحابة (.)3
ردوه ،
فهررذا أبررو هريرررة كيررل يصر ّدق يف دديثررال عررن خطبررة اإلمررام فبنررة أ جهررل؟ وهررو يروال عر ّ
ويعادي وليّال علو د ّد قول ال،اب األنصادي.
اثنيررا  :عبررد بررن ال رزبري  :وعداوعررال لإلمررام أظهررر مررن أن حتترراج إىل بيرران  ،بررل بلررغ يف نصرربال
ّأام قيامررال ّكررة  ،فعيررش عليررال لررك  ،وأنكررر فعلررال
ريب
الغايررة  ،در ّرس أنرّرال عرررل الصررالة علررو النر ّ
املسل ون  ،فقال  :إ ّن لال أهيل سون  ،إ ا كرعال اشرأبّت أعناقهم.
قال ابن أ احلديد  « :دوى ع رر برن شربة وابرن الكلريب والواقردي وغرريهم مرن دواة السرري  :أنّرال
 ،وقررال  :ف ونع ر مررن
ريب
مكررث ّأام ادعالررال اصالفررة أدبعررني عررة  ،ف يص رلّي فيهررا علررو النر ّ
كره إفّ ع ّ ،ص دجال آبنفها.
ويف دوايررة ّ ررد بررن دبيررش  ،وأ عبيرردة مع ّ ررر بررن املثررن  :أ ّن لررال أهيررل سررون ينغضررون دقوسررهم
عند كره » (.)4

__________________
 1ر اتديص مدينة دم،ق .232 / 42
 2ر البداية والنهاية .232 / 5
 3ر شر هنل البالغة .68 / 4
 4ر املصدد السابق .62 / 4
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ولررحن قيررل عررن املسررود  :إنرّرال كرران مررب خالررال عبررد الرررمحن بررن عررو مقرربال ومرردبرا يف أمررر ال،ررودى
ك ا سيأيت  ،فإ ّن نقول عن ابن الزبري  :لقد كان مقبال ومدبرا يف دررب اجل رل مرب خالترال عال،رة ،
وكان هو الذي ةيّن هلا مسريها إىل البصرة.

وهرو الرذي أعرو إليهررا دبعرني شراهد ةود شرهدوا دررني نبحتهرا كرالب احلروأب  ،وأدادت الرجرروع
هلا من لك  ،لكن ابن الزبري جانها ابل،رهود  ،ف،رهدوا أ ّن لرك املكران لري
النيب
لتحذير ّ
هو احلوأب  ،فكانت ّأول شهادة ةود يف اإلسالم.
وهو الرذي ع ّرري أابه ابجلرني درني عرزم علرو الرجروع عرن ادبرة اإلمرام بعرد عرذكري اإلمرام لرال بقرول
 ،فعر ّرريه مسررتثريا لررال

ّ « :أمــا إنّــك ســتقاتله وأنــت لــه مــاأل » ( .)1فرجررب فتل ّقرراه ابنررال عبررد
ريب
النر ّ
علو درب اإلمام.
دس ن،رأ بنروه  ،فصررفوه عنّرا » ( ، )2ويف دوايرة ابرن
ويكفينا قول اإلمام فيال  « :ما ةال الزبري منّا ّ

دس ن،أ ابنال عبد  ،فأفسده » (.)3
أ احلديد ّ « :
ألرري هررو الررذي كرران قررد علررو اإلمررام لقتلررال عر ّرم أبيررال نوفررل بررن خويلررد  ،الررذي كرران يقررال لررال أسررد
عامة الرواة  ،ك ا يقول ابن دزم (.)4
قريش وأسد املطيّبني؟ وقتل اإلمام لال هو قول ّ
ألي هو الذي دب ابن عباس وابن احلنفية ومن معه ا مرن أهله را يف سرجن عرادم  ،و ّأملهرم
إىل اجل ع ررة إن مل يب ررايعوا  ،وجع ررل احلط ررش عل ررو ابب ررال  ،ففاج ررأه أب ررو عب ررد
املختاد يف اعة  ،فدخلوا املسجد احلرام

ردل ال ررذي أدس ررلال
اجل ر ّ

__________________
 1ر املصردد السررابق  ، 167 / 2كنرز الع ّ رال  116 / 11و  330و  ، 340اتديرص األُمرم وامللرول  ، 514 / 3اإلمامررة
املودة .388 / 2
والسياسة  ، 12 / 1جواهر املطالش  ، 31 / 2سبل اهلدى والرشاد  ، 141 / 10ينابيب ّ
 2ر اإلمامة والسياسة .28 / 1
 3ر شر هنل البالغة .71 / 4
 4ر هرة أنساب العرب .120 :
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ردل ومرن معرال فرأخرجوا
ّ
مكربين وعليهم السال  ،فخرج ابن الزبري البا لنفسال النجاة  ،و هرش اجل ّ
() 1
ب هاشم من سجن عادم .
إين ألكررتم بغضرركم أهررل هررذا البيررت
وهررو القالررل فبررن عبرراس وكرران يبلّغررال أتنيبررال و ّمررال  « :و ّ
منذ أدبعني سنة » (.)2
رش علرري بررن أ
قررال ابررن أ احلديررد  « :وكرران سرربّااب فاد،ررا  ،يرربغل بر هاشررم  ،ويلعررن ويسر ّ
» ( .) 3
الش
ف ن كان هذا دالال ومقالرال وفعالرال  ،كيرل يصردَّق يف دديثرال صطبرة علري فبنرة أ جهرل؟ في را

الرتمذي يف سننال  ،قال  :د ّدانا أمحد بن منيرب  ،أخرربن إمساعيرل برن عليرة  ،عرن أيروب
أخرجال عنال
ّ
ريب
ع ررن اب ررن أ مليك ررة  ،ع ررن عب ررد ب ررن ال رزبري  :أ ّن علي ررا ك ررر بن ررت أ جه ررل  ،فبل ررغ ل ررك الن ر ّ
مين  ،يؤذيين ما آذاها  ،وينصبين ما أنصبها ».
فقال  « :إ ّّنا فاطمة بضعة ّ

الرتمذي  « :هذا دديث دسن صحيح  ،هكذا قال أيوب عن ابن أ مليكرة عرن ابرن
مثّ قال
ّ
الزبري  ،وقال غري وادد عن ابن أ مليكة عن املسود برن خمرمرة  ،و ت رل أن يكرون ابرن أ مليكرة
دوى عنه ا يعا » (.)4
ررييف  ،در ّدانا موسرو
وأخرج هرذا احلرديث احلراكم يف املسرتددل فقرال  « :در ّدانا بكرر برن ّ رد الص ّ
ب ررن س ررهل ب ررن كث ررري  ،در ر ّدانا إمساعي ررل ب ررن علي ررة  ، » ...مثّ س رراق الس ررند واحل ررديث ك ررا م ر ّرر ع ررن
الرتمذي وقال  « :هذا دديث صحيح علو شرط ال،يخني  ،ومل خيرجاه » (.)5
ّ
الذهيب أمهل هذا احلديث يف علخيصال
والذي يلفت النظر يف املقام  :إ ّن
ّ

__________________
 1ر سري أعالم النبالن  ، 356 / 3اتديص ابن خلدون .28 / 3
 2ر شر هنل البالغة  62 / 4و .148 / 20
 3ر املصدد السابق .71 / 4
 4ر اجلامب الكبري .360 / 5
 5ر املستددل .151 / 3
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املطبوع بذيل املستددل  ،وظ ّ أ ّن إمهالال كان عن ع د ف عن سهو.
نقي  ،ويكفي دوايتال عن ابن أ مليكة  ،وهرو مرؤ ّن ابرن الرزبري
ومه ا يكن فسند احلديث غري ّ
مر بنا دال ابن الزبري وعداوعال ألهل البيت  ،ويبردو ل أ ّن ابرن الرزبري كران ابدعرا ر إن
وقاضيال  ،وقد ّ

رح احلرديث عنرال ر فلرم يرذكر لرال مرا راقق عليرال مرن ةعرم دضرود أو مسراع  ،مرب أ ّن سرنّال عنرد وفراة
صّ
ريب
ريب
كانررت عسررب سررنني  ،فكرران أكرررب مررن املسررود بسررنة  ،الررذي ةعررم أنرّرال مسررب النر ّ
النر ّ
خيطش وهو يومحذ تلم  ،مب أ ّن ع ره كان يومحذ يفان سنني!!
واين فلنطوي صفحة ابن الزبري  ،ولنقرأ املسود في ا قالال عنال مرت وه  ،مثّ ننظر يف دديثال.
الزهري ّ :أما أبوه فكان من مسل ة الفتح  ،ومرن املؤلّفرة قلروهبم
اثلثا  :املسود بن خمرمة بن نوفل
ّ
مالرة مرن اإلبرل
ريب
 ،فقد كر ابن هاشم يف سريعال نقال عن ابن إسحاق أمسان من أعطراهم الن ّ
 ،وعد منهم أاب سفيان وابنال معاوية وتخرين  ،مثّ قال  :وأعطو دون املالرة دجراف مرن قرريش  ،مرنهم

الزهري  ،ومسّو تخرين (.)1
خمرمة بن نوفل
ّ
ر في را دوعرال عال،رة ر  « :برح أخرو الع،ررية » و لرك
وأبروه الرذي قرال عنرال
رش بررال در ّرس خرررج  ،فل ّ ررا خرررج قالررت عال،ررة  :ا دسررول ،
دررني اسررتأ ن  ،فل ّ ررا دخررل أدنه وبر ّ
فحاشـا إ ّن
دس خرج؟ قرال  « :أعهدتين ّ
قلت لال وهو علو الباب ما قلت  ،فل ّ ا دخل ب،،ت بال ّ
شره » (.)2
شر الناس من يُـتّقى ّ
ّ
و ّأما أ ُّمال فهي عاعكة بنت عو أخت عبد الرمحن بن عو .
و ّأما عن مولده  ،فقالوا بعرد اهلجررة بسرنتني ّكرة  ،وقردم املدينرة مرب أبيرال بعرد الفرتح سرنة يفران ،
الرب
وهو غالم أيفب ابن ست سنني  ،وع ّده ابن األاري وابن عبد ّ

__________________
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وابررن دجررر يف كترربهم مررن الصررحابة  ،إفّ أ ّن ابررن قتيبررة قررال يف املعرراد  « :وكرران يعرردل ابلصررحابة
ولي منهم » (.)1
و ّأما عن سلوكيتال فقالوا  « :مل يزل مب خالال عبد الرمحن بن عو مقبال ومردبرا يف أمرر ال،رودى

 ،وكرران مررب عث رران يف الررداد إىل أن قتررل  ،فاحنرردد إىل م ّكررة  ،ومل يررزل هبررا مواليررا ملعاويررة در ّرس قررال
عروة بن الزبري  :فلم أمسب املسود كر معاوية إفّ صلّو عليال » (.)2
و ّأما عن فضلال  ،فقال القر يب وغريه  « :وكان املسود لفضرلال ودينرال ودسرن دأيرال عغ،راه اصروادج
 ،ععظّ ال وعنتحل دأيال  ،وقد ّبرأه منهم »! (.)3
و ّأمرا عرن موعرال فقررالوا  :كران مرب ابررن الرزبري  ،فل ّ را داصررر احلصرني برن اررري م ّكرة  ،ودمرو الكعبررة
ف،جال  ،مثّ مات بعد سة ّأام.
ابملنجنيق أصابال دجر ّ
هررذه هويررة الرجررل نسرربا ودسرربا ودينررا وسررلوكا .وكرران مررب خالررال عبررد الرررمحن ابررن عررو يف أمررر

ال،ودى  ،وموقل ابن عو فيها معلروم  ،د ّرس عنراه اإلمرام بقولرال يف خطبترال ال،ق،رقية  « :ومرال
ايخر لصهره .» ...
أل ّن أ ُّم كلثوم بنت عقبة بن أ معيط كانت حتتال  ،وأُّم كلثوم هذه هي أُخت عث ان من أ ُّمال (.)4
لعبد الرمحن  « :و ما ولّيت عث ان إفّ لريد األمر إليك » (.)5
وقال اإلمام علي

وممّا يزيدن وضودا يف عث انيّتال أنّال مل يبايب اإلمام بعد مقتل عث ان  ،وخررج مرن املدينرة إىل م ّكرة
 ،مثّ هو الذي كان يصلّي علو معاوية إ ا كره  ،ك ا

__________________
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مر لك عن عروة بن الزبري.
ّ
وأخريا  :دخل مب ابن الزبري يف أمره  ،وانتحرل اصروادج دأيرال ديرث اسرتقطبوه  ،وإن قرال القرر يب
وابررن دجررر وغريمهررا  « :وقررد بر ّررأه مررنهم »  ،ولسررنا حباجررة إىل مناق،ررتهم يف لررك  ،ف ررن أيررن

عل روا بتلرك الرربانة  ،و مل يررو إىل أدرد بعرد نبيّررال؟ فرال عرزال دعرواهم حتتراج إىل إابرات  ،علررو أن
مصعش الزبريي ر صادش كتاب نسش قريش ر كر لك  ،ومل يزعم مرا قرالوه يف برانعرال  ،وهرو أقردم
منه ا ةمان  ،وأعر حبال املسود.
رادي ومس ررلم
ولننظ ررر إىل د ررديث املس ررود يف الفري ررة املزعوم ررة  ،وه ررو د ررديث أخرج ررال عن ررال البخ ر ّ

رادي يف
رذي وأمحررد وغررريهم  ،ول ررن نستقصرري يررب املصررادد  ،ب ررل سررنكتفي ررا أخرجررال البخ ر ّ
والرتمر ّ
رح كتراب بعرد
صحيحال  ،وقد ن،ري إىل ما ودد عند غريه ؛ و لرك أل ّن صرحيحال عنرد املغرالني برال أص ّ
كترراب في ررا يزع ررون! وألنرّرال كررر دررديث املسررود يف سررة أب رواب مقطّعررا أوصررالال عررن ع ررد ،
د ر ّرس خيي ررل للن رراظر أنّررال ك ررر س ررة أدادي ررث خمتلف ررة األلف ررا  ،ولك ررن الباد ررث الناقر رد ي ررددل أن
يغري احلقيقة.
اختال الصودة ف ّ
شرا الصحيح  ،فحاولوا جهدهم عوجيال مرا فيهرا مرن عنراقل وهافرت ،
وهذا ما أدبك كثريا من ّ
شوشروا أ هران ق ّررالهم  ،ومل جينروا
ومل يوفّقروا يف سرعيهم احلثيرث  ،يف دفرب مرا يررد علرو احلرديث  ،برل ّ

غري مضيعة الوقت يف عر تدالهم عبعا ألهوالهم.
ررد  ،فرابن قتيبرة يف معادفرال كران
ولو أ ّهنم صنعوا صرنب ابرن قتيبرة جلنّبروا أنفسرهم كثرريا مرن النقرد وال ّ
أوعررو مررنهم  ،دررني قررال عررن املسررود  « :وكرران يعرردل ابلصررحابة ولرري مررنهم »  ،مثّ قررال  « :وقررد

يقررول  :لررو أ ّن ب ر ه،ررام بررن املغرررية اسررتأ نوين يف أن ينكح روا
ريب
دوى قرروم عنررال أنّررال مسررب النر ّ
ابنتهم علي بن أ الش فال ت ن  ،مثّ ف ت ن ».
فهو دني ينفي صحابية املسود  ،ينفي عنال عاص ية الصحابة  ،سوان قرلت
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ريب
ل ر ر ررة وك ر ر رران يع ر ر رردل ابلتخفي ر ر ررل أو الت ،ر ر ررديد  ،مثّ و ر ر ر ّرر الق ر ر ررول يف ةع ر ر ررم دوايت ر ر ررال ع ر ر ررن الن ر ر ر ّ
أنّرال مسعررال يقررول  :وهررو يرردلّنا علررو عرردم قناعتررال بصررحبة املسررود  ،ك ررا ك،ررل عررن قي ررة دوايتررال
عنده  ،وما اقتضابال حلديثال إفّ مؤ ّشر علو لك.
ردل علرو دردوث اصطبرة أو إدادهرا؟ وهرذا مرا
مثّ ما يعنيال بقولرال  :لرو أ ّن بر ه،رام  ، ...فهرل ي ّ
دي يف صوده ايعية :
سنقرأ اجلواب عنال يف الكالم علو دديث املسود عند البخا ّ
 1ر د ّدانا سعيد بن ّ د اجلرمي  ،د ّدانا يعقوب بن إبراهيم  ،در ّدانا أ  :أ ّن الوليرد برن كثرري
د ّداررال عررن ّ ررد بررن ع رررو بررن لحررة الررذي د ّداررال  ،أ ّن ابررن شررهاب د ّداررال  ،أ ّن علرري بررن احلسررني
عليرال

د ّداال  ،أ ّهنم دني قدموا املدينة من عند يزيد ابن معاوية  ،بعد مقتل دسني بن علي دمحرة
 ،لقيال املسود بن خمرم  ،فقال لال  :هل لك إل من داجة أتمرين هبا؟ فقلت لال  « :ال ».
رإين أخرا أن يغلبرك القروم عليرال  ،وأه
فقال  :فهل أنت معطي سريل دسرول
،ف ّ

لررحن اعطيتنيررال ف خيلررص إليررال أبرردا در ّرس عبلررغ نفسرري  ،إ ّن علرري بررن أ الررش خطررش ابنررة أ جهررل
خيطرش النراس يف لرك علرو منرربه هرذا  ،وأن يومحرذ
 ،فسر عت دسرول
علو فا رة
تلم.
فقرال  « :إ ّن فاطمــة بضــعة م ّـين  ،وأان أطـ ّـوف أن تفــنت يف دينهــا »  ،مثّ كرر صررهرا لررال مرن بر عبررد

وإر ل ــت أحـ ّـرم
إاه  ،قررال  « :ح ـ ّدمين فص ـ ّدقين  ،ووعــدر فــوىف ّ ،
ا ر  ،فررأان عليررال مصرراهرعال ّ
عدو ه أبداو » (.)1
أحل حراماو  ،ولكن وه ال تمع بنت رسول ه
وبنت ّ
حالالو  ،وال ّ

 2ر د ر ّدانا أبررو الوليررد  ،در ّدانا ابررن عينيررة  ،عررن ع رررو بررن دينرراد  ،عررن ابررن أ مليكررة  ،عررن

املسود بن خمرمة  :أ ّن دسول

__________________
البخادي .48 / 4
 1ر صحيح
ّ
 2ر املصدد السابق .210 / 4
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قال  « :فاطمة بضعة ّ
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رري قرال  :در ّدا علري برن دسرني  :أ ّن املسرود
 3ر در ّدانا أبرو الي ران  ،أخرربن شرعيش عرن الزه ّ
ب ررن خمرم ررة ق ررال  :إ ّن علي ررا خط ررش بن ررت أ جه ررل  ،فسر ر عت ب ررذلك فا ررة  ،فأع ررت دس ررول
فقالررت  « :يــزعم قومــك أنّــك ال تغضــ ،لبناتــك  ،وهــذا علــي انكــح بنــت أيب ملهــل »  ،فقررام

دسول

ـإر أنكحـت أاب العـاص بـن الربيـع فحـ ّدمين
ع،هد يقرول ّ « :أمـا بعـد  ،ف ّ
فس عتال دني ّ

ـدو ه
مين ّ ،
وص ّدقين  ،وإ ّن فاطمة بضعة ّ
وإر أكـره أن ي ـوءها  ،وه ال تمـع بنـت رسـول ه وبنـت ع ّ

عند رملل واحد »  ،فرتل علي اصطبة.
ريب
وةاد ّ ررد بررن ع رررو بررن لحررة  ،عررن ابررن شررهاب  ،عررن علرري عررن مسررود  :مسعررت النر ّ
إاه فأدسن  ،قال  « :حـ ّدمين فصـ ّدقين
و كر صهرا لال من ب عبد ا  ،فأان عليال يف مصاهرعال ّ
 ،ووعدر فوىف » (.)1
 4ر در ّدانا قتيبررة  ،در ّدانا الليررث عررن أ مليكررة عررن املسررود بررن خمرمررة قررال  :مسعررت دسررول
يقررول وهررو علررو املنرررب  « :إ ّن بــين هشــام بــن املغــنية اســتمذنوا يف أن ينكحــوا ابنــتهم علــي بــن أيب

طال ،فال آذن  ،مثّ ال آذن  ،مثّ ال آذن  ،إالّ أن يريد ابن أيب طال ،أن يطلّـق ابنـ ويـنكح ابنـتهم  ،فإ ّّنـا

مين  ،يريبين ما راهبا  ،ويؤذيين ما آذاها » (.)2
هي بضعة ّ

رري  ،قرال :
 5ر در ّدانا أبرو الوليرد  ،در ّدانا الليرث عرن ابرن أ مليكرة عرن املسرود برن خمرمرة الزه ّ
يقول  « :إ ّن بين املغنية استمذنوا يف أن ينكح علي ابنتهم  ،فال آذن » (.)3
النيب
مسعت ّ
واين وقد انتهينا من ك،ل هويرة الثالارة  :أ هريررة  ،وابرن الرزبري  ،واملسرود ابرن خمرمرة  ،ترتم
 « :والذي نف ي بيده ال يبغضنا رملل إالّ أدخله ه النار » (.)4
ّأوف  :احلديث عنهم بقولال
__________________
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واثنيا  :نعود إىل مناق،ة مرنت احلرديث  ،ننبّرال القراد حبرال بعرل أعرالم الررواة يف السرند  ،كرابن
عيّينة ر الذي دمي ابفختالط  ،ك را كرره احلرافحم سربط ابرن العج ري يف دسرالتال افعتبراط رن دمري
 ،وكران يع رل لبر
كالزهري  ،الذي كان مرن املنحررفني عرن اإلمرام أمرري املرؤمنني
ابفختالط ر و
ّ

دس إ ّن ابن عساكر أخرج يف اتدخيال بسرنده عرن جعفرر
أُمية  ،وقد قنّش دديثال غري وادد لذلك ّ ،
رري أمسرب منرال  ،فرإ ا عجروة قرد وقفرت عليرال فقالرت  :ا
رري قرال  :كنرت عنرد الزه ّ
ابن إبرراهيم اجلعف ّ
جعفري ف عكتش عنال  ،فإنّال مال إىل ب أُمية وأخذ جوالزهم.
فقلت َ :مرن هرذه؟ قرال  :أخريت دقيرة خرفرت  ،قالرت  :خرفرت أنرت  ،كت رت فضرالل تل ّ رد
قرال  :أخرذ دسرول

ّ د بن املنكردد عرن جرابر برن عبرد

 ،وقد د ّدا
 « :من ك نت مواله فعلي مواله  ،اللهم وال من وااله  ،وعاد من عاداه  ،وانصر من نصـره  ،واخـذل مـن
خذله ».
قرال  :قرال دسرول

بيرد علري فقرال

 « :أومـق

قالت  :ود ّدا ّ د برن املنكردد عرن جرابر برن عبرد
 ،يف ه  ،والبغض يف ه » (.)1
عرف اواان ا ّ
وبلرغ إنكراد الصراحلني عليرال أن كترش إليررال بعضرهم كترااب فيررال عقريرب وعروبيص  ،جرران فيرال  « :واعلررم
أ ّن أيسررر مررا ادعكبررت  ،وأخررل مررا ادت لررت  ،أنرّرك تنسررت ود،ررة الظررامل  ،وسر ّرهلت سرربيل الغر ّري

رؤد د ّقررا  ،ومل يرررتل اب ررال دررني أدنل  ،اختررذول أاب بكررر قطبررا عرردود عليررال ددررو
ردنول إىل مررن مل ير ّ
بر ّ
ظل هر ررم  ،وجس ر ررا يعر ررربون علير ررال إىل باللهر ررم ومعاصر رريهم  ،وس ر رلّ ا يصر ررعدون فير ررال إىل ضر رراللتهم ،
ال،ك علو العل ران  ،ويقترادون برك قلروب اجلهرالن  ...فرداو دينرك فقرد دخلرال سرقم
يدخلون بك ّ
 ،وهين ةادل فقد دضر سفر بعيد » (.)2
رري هرذا احلرديث عرن علري برن احلسرني  ،مثّ يرزعم أنّرال د ّدارال
ف ن الغريش العجيش أن يرروي الزه ّ
البخادي.
مر يف الصودة األُوىل عن
ّ
عن املسود بذلك  ،ك ا ّ

__________________
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وإ ا عرفنررا أ ّن علرري بررن احلسررني الررذي كررره بصرريغة التنكررري هررو اإلمررام علرري بررن احلس رني ةيررن
العسكري يف كتابال بسنده قال  :بلغ علري برن احلسرني
 ،الذي دوى أبو هالل
العابدين
ّ
رري يتنرراوفن عليررا ويعبثرران بررال  ،فأدسررل إىل عررروة فقررال ّ « :أمــا
أ ّن عررروة بررن الرزبري وابررن شررهاب الزهر ّ

أنت فقد كان ينبغي أن يكون نكوص أبيك يوم اجلمل  ،وفراره ما حيجزك عن ذكر أمني املؤمنني  ،وه لين

كان علي على ابطل لقد رملع أبوك عنه  ،ولين كان على ح ّق لقد ّفر أبوك منه ».

أعرفـك موضـع كِـني
وأدسل إىل ابن شرهاب فقرال ّ « :
وأمـا أنـت اي بـن شـهاب فمـا أراك تـدعين ح ّـىت ّ

أبيك ».
ف رن كران هرذا دالرال مرب اإلمرام أمرري املرؤمنني

كيرل يصر ّدق يف ةع رال أ ّن علري برن

عريه اضي أبيال الوضيب!!
دس ّ
احلسني د ّداال عن املسود؟ وهو الذي قرعال ووّ ال  ،ف بل ّ
رح ر فهرو
رري  ،وهرو يعرر عداوعرال جلر ّده حبرديث ر إن ص ّ
مثّ مرا ابل علري برن احلسرني ر ّدث الزه ّ
انتقاو جل ّده؟
الزهري وهو الذي دوى عن ع ّدة من الصحابة  ،منهم أنر  ،وسرهل برن سرعد  ،ود ّرس
وما ابل
ّ
عن ابن ع ر الذي كرروا يف عر ترال أنّرال دوى عنرال االارة أداديرث  ،مرا ابلرال يرروي هرذا احلرديث عرن
علي بن احلسني ر ك ا يس ّ يال ر وهو من التابعني  ،وف يرويال عن املسود الصرحا ّ الرذي هرو يرويرال ،
وهرو قرد أددكرال  ،وكران أشر ّد لصروقا برال مرن علري بررن احلسرني نسربا وسرببا فكالمهرا ةهررري  ،وأل ّن أابه
واملسررود كرران معررا مررن أصررحاب ابررن الرزبري  ،وإىل لررك أشرراد عبررد امللررك بررن مررروان دررني اعّصررل بررال
الزهري فاستنسبال فنسش نفسال  ،فقال عن أبيال  « :إن كان أبول لنعادا يف الفنت » (.)1
ّ

__________________
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الزهري عند وفراة املسرود فروق ع رر املسرود درني مسرب احلرديث املزعروم  ،فقرد م ّرر
ولقد كان ع ر
ّ
أنرّرال قررال كررا اب  :مسررب احلررديث وهررو يومحررذ ررتلم! والصررحيح أنرّرال كرران ابررن يفرران سررنني  ،بين ررا كرران
الزهري عند وفاة املسود االث ع،رة سنة.
عر
ّ
يوضررح مررا يف اإلسررناد مررن خلررل  ،مضررافا إىل مررا يف املررنت مررن علررل ،
وهكررذا سرؤال بعررد سرؤال ّ
ويبقو بال جواب.
ولنرررتل دررال الرجررال ومررا فرريهم مررن مقررال وإشرركال  ،ولنعررد إىل مررنت احلررديث لنتبر ّرني فيررال مروا ن
رح كتراب بعرد كتراب عنرد
رادي ر الرذي هرو أص ّ
العلرل  ،ولنقررأه اثنيرا دسرش ودوده يف كتراب البخ ّ

املغررالني فيررال ر وف حناسرربال علررو عقطيررب أوصررالال إىل سررة أداديررث ر وف علررو د،ررر بعضررها حتررت
األول عنده  ،فنقرأ فيال :
عناوين ف ت إليها بصلة  ،وف  ...وف  ،فنحن واحلديث ّ
إل مررن داجررة أتمرررين هبررا؟
ّأوف  :قررول املسررود لعلرري بررن احلسررني ر ك ررا يف احلررديث  :هررل لررك ّ
فقال  « :ال ».
أي داجررة علررك الرريت وكررن لررال أن يقضرريها غررري مررا يتعلّررق ابلسررلطة
فهررل لنررا أن نسررأل املسررود ّ :
األمويرّرة  ،والرريت كرران بعررد ف يرزال ظالعررا معهررا  ،أل ّن ةمررن السرؤال قررد در ّدده علرري بررن احلسررني دررني
 ،لقيرال املسرود برن خمرمرة
قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية  ،بعرد مقترل احلسرني برن علري
فقال لال  :هل لك ....
وحنررن إ ا نظرررن إىل بيعررة احلررال يف لررك الوقرت جنررد أ ّن مقررام اإلمررام ةيررن العابرردين أمسررو وأدفررب
ممّا كان عليال املسرود  ،فرإ ّن مرا أظهرره يزيرد مرن التنصرل مرن علرك اجلرورة الريت ف عغتفرر د ّرس لعرن ابرن

ررب والفراجر را اسرتعظ وه مرن قتلري احلسرني  ،مرا
ةاد  ،وقال  :لعن ابرن مرجانرة  ...فأبغضر ال ّ
ل وفبن مرجانة لعنال وغضش عليال ....
أين صررادبال مررا سررأل خصررلة
ودعررا عليررا ّ
ليودعررال وقررال لررال  :لعررن ابررن مرجانررة  ،أمررا و لررو ّ
بكل ما استطعت ،
أبدا إفّ أعطيتال ّإاها  ،ولدفعت احلتل عنال ّ
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ولو هبالل بعل ولدي  ،ولكن قضو ما دأيت  ،ا ب كاعب داجة عكون لك (.)1
و كررر ابررن األاررري أيضررا  :إ ّن يزيررد بررن معاويررة ملررا وجررال مسررلم بررن عقبررة املررري ر وهررو الررذي مسّرري
ّ
مسرررفا ر إىل املدينررة املنر ّرودة ملقاعلررة أهلهررا دررني خلعروا بيعتررال  ،قررال لررال  :فررإ ا ظهرررت علرريهم فأهنبهررا
فكل ما فيها من مال أو دابة أو سال أو عام فهو للجند  ،فإ ا مضت الرثالث فرأكفل
االاث ّ ،
عن الناس  ،وانظر علري برن احلسرني فراكفل عنرال  ،واسرتوو برال خرريا  ،فإنّرال مل يردخل مرب النراس ،
وإنّال قد أاتين كتابال.
وقد كان مروان بن احلكم كلّم ابن ع ر ملا أخرج أهل املدينرة عامرل يزيرد وبر أُميرة يف أن يغيّرش
ّ
أهلررال عنررده فلررم يفعررل  ،فكلّررم علرري بررن احلسررني  ،فقررال  :إ ّن ل درمررا ودرمرري يكررون مررب درمررك ،
فقال  « :أفعل »  ،فبعث ابمرأعال وهي عال،ة ابنة عث ران برن ع ّفران  ،ودرمرال إىل علري برن احلسرني
 ،فخررج علرري حبرمررال ودررم مررروان إىل ينبررب  ،وقيررل  :برل أدسررل ُدرررم مررروان  ،وأدسرل معهررم ابنررال عبررد

بن علي إىل الطالل (.)2
وج رران يف إدش رراد املفي ررد  « :إ ّن مس ررر ب ررن عقب ررة مل ررا ق رردم املدين ررة أدس ررل إىل عل رري ب ررن احلس ررني
ّ
رربل و ييررزل مررن غررريل
ر
ب
رؤمنني
ر
مل
ا
رري
ر
م
أ
راين
ر
وص
أكرمررال وقررال لررال ّ :
ّ
فررأاته  ،فل ّ ررا صرراد إليررال ّقربررال و ّ
.)3( » ...
كران أدفرب مكانرة وأج ّرل قرددا وأقروى موقعرا
عبني  :أ ّن اإلمام علي برن احلسرني
ف ّ ا عق ّدم ّ
مر  ،وجلدوه احلر ّد ك را عقر ّدم ،
لدى احلاك ني من املسود بن خمرمة  ،الذي دفسال مروان برجلال ك ا ّ
فهو أ ّل من أن يت ّكن من قضان داجة ألدد عند األمويّني.

__________________
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رإين
واثنيررا  :لنقررأ قررول املسررود لعلرري بررن احلسررني  :فهررل أنررت معطرري سرريل دسررول
 ،فر ّ
أخا أن يغلبك القوم عليرال  ،وحنرن ف نناق،رال يف أمرر السريل وكيفيرة وصرولال إىل علري برن احلسرني
النبوة  ...وهرذا عنرده  ،وقولرال ينرايف القرول بعردم مررياث األنبيران  ،ولكرن هرل لنرا
 ،وهو من مواديث ّ

أن نسأل املسود  :من هم القوم الذين خي،و أن يغلبوا علري برن احلسرني علرو سريل جر ّده غرري بر
احلرة أو بعدها؟
أُمية؟ وإ ا كانوا هم  ،فهل كان لك قبل واقعة ّ
فإن كان قبلها  ،فاإلمام علي بن احلسني كان أع ّرز منرال منعرة  ،وهرم كرانوا أ ّل وأضرعل جنردا ،
خصوصررا بعررد أن أخرررج األمويرّرون واعبرراعهم مررن املدينررة  ،در ّرس أ ّن مررروان اسررتودع اإلمررام عيالررال ك ررا

مر.
ّ

وإن كان بعدها فاإلمام هو الوديد الذي مل يتع ّرر لرال بسرون  ،بوصرية مرن يزيرد  ،وقرد م ّرر لرك
فأي دال علك اليت كان املسود خي،اها علو اإلمام أن يغلش فيها علو سيل ج ّده؟
أيضا ّ ،

ولررو مل يكررن يفرّرة حتديررد ةم ر يف احلررديث  ،ديررث ودد أ ّن املسررود لقرري علرري بررن احلسررني
دني قدموا املدينة من عند يزيد بن معاوية بعد مقتل احلسني بن علي.
أقول  :لرو مل يكرن لرك التحديرد فدت لنرا أ ّن املسرود قرال لرك بعرد أن بلغرال لرش عبرد امللرك
بررن مررروان مررن اإلمررام علرري بررن احلسررني لررك السرريل يسررتوهبال منررال ويسررألال احلاجررة  ،فررأ عليررال ،
ّ « :أمرا بعرد  ،فرإ ّن
فكتش إليال عبد امللك يه ّدده وأنّال يقطب دةقال من بيرت املرال  ،فأجابرال
ضر ن لل تّقرني املخررج مرن ديررث يكرهرون  ،والررةق مرن ديررث ف تسربون  ،وقرال ج ّرل كررره :
َّ َ َ ا ُّ ا َّ َ َّ َ ا
ور ( )1فانظر أيّنا أوىل هبذه ايية » (.)2
ِإن أله ال ِ
حب ُك خو ٍ
ألن كس ٍ
____________
احلل .38 :
1ر ّ
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هررذا مررا يقطررب جهيررزة كر ّرل متنطّررب لتصررويش عررر
ويف ج رواب اإلمررام علرري بررن احلسررني
عتوه وجربوعال.
املسود بن خمرمة  ،فهو مل خيش عبد امللك بن مروان وف سلطتال  ،وهو هو يف ّ
واثلثا  :لنرى اثلثة األاثيف  ،وعلك هي فرية املسود يف قولال  :إ ّن علي بن أ الرش خطرش ابنرة
خيطررش النرراس يف لررك علررو منررربه  ،هررذا

 ،فسر عت دسررول
أ جهررل علررو فا ررة
مين .» ...
وأن يومحذ تلم فقال  « :إ ّن فاطمة ّ
قصة اصطبة املزعومة؟
قصة لبال السيل وبني ّ
هنا مسالل  :ما هو الربط يف هذه الرواية بني ّ
القصتني فلم يوفّقوا.
شرا صحيح
البخادي فصالوا وجالوا  ,ليوافقوا بني ّ
ّ
واجلواب هو ما أدبك ّ

وللطرافة ننقل للقاد بعل ما كره ابن دجر يف فرتح البرادي ديرث قرال  « :وقرال الكرمراين :
لقص ررة خطب ررة بن ررت أ جه ررل عن ررد لب ررال للس رريل م ررن جه ررة  ،أ ّن دس ررول
مناس رربة ك ررر املس ررود ّ
كان رتة ع ّ ا يوجش التكدير برني األقررابن  ،أي فكرذلك ينبغري أن ععطير السريل د ّرس ف

كران يراعري جانرش بر ع ّ رال
صل بينك وبني أقرابلرك كردودة بسرببال  ،أو ك را أ ّن دسرول
العباسرريّني  ،فأنررت أيضررا داع جانررش ب ر ع ّ ررك النرروفليني  ،أل ّن املسررود نرروفلي كررذا قررال  ،واملسررود
ةهري ف نوفلي.
رش
رش دفاهيررة خررا ر فا ررة
قررال  :أو ك ررا أ ّن دسررول
 ،فررأن أيضررا أدر ّ
كرران ر ّ
دس أدفظال لك.
دفاهية خا رل لكونك ابن ابنها  ،فأعط السيل ّ
قلت ر والقالل هو ابرن دجرر ر  :وهرذا األخرري هرو املعت رد  ،ومرا قبلرال ظراهر التكلّرل  ،وسرأ كر
إشكاف يتعلّق بذلك يف كتاب املناقش إن شان ععاىل » (.)1
__________________
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أق ر ررول  :وم ر ررا ك ر ررره يف كت ر رراب املناق ر ررش ل ر رري إفّ ععليق ر ررة عل ر ررو احل ر ررديث الث ر رراين يف ش ر ررر قول ر ررال
قصرة خطبرة علري ابنرة
 « :فاطمة بضعة ّ
مين  ،فمن أغضـبها أغضـبين » فقرال  :وهرو رر مرن ّ
() 1
أي إشكال.
مطوف يف عر ة أ العاو بن الربيب قريبا  ،وهذا لي فيال ّ
أ جهل  ،وسيأيت ّ

و ّأما ما كره يف كتاب املناقش أيضرا يف عر رة أ العراو برن الربيرب  ،وهرو احلرديث الثالرث ك را
لي،يب احلكم املذكود بني النراس و خرذوا برال ّ ،إمرا علرو
النيب
ّ
مر  ،فقد قال  « :وإّاا خطش ّ
وإمررا علررو سرربيل األولويررة  ،وغفررل ال ،رريل املرعضررو عررن هررذه النكتررة  ،فررزعم أ ّن
سرربيل اإلجيرراب ّ ،
هررذا احلررديث موضرروع  ،ألنرّرال مررن دوايررة املسررود  ،وكرران فيررال احنررا عررن علرري  ،وجرران مررن دوايررة ابررن
ودد كالمال إب باق أصحاب الصحيح علو خترجيال »! (.)2
الزبري وهو أش ّد من لك ّ ،
ررد قرول ال،رريل املرعضرو ( قردس سرره )
الرد الباهت يصلح ل ّ
أف علو العقول العفا إن كان هذا ّ
 ،وكررم يف علكررم الكتررش مررن أخبرراد موضرروعة  ،وقررد نقرردوها سررندا ودفلررة  ،وابررن دجررر نفسررال يف

مق ّدمة شردال اليت مسّاها هدى السادي كر شواهد كثرية ف يسب املقام كرها  ،فلرتاجب.
مثّ كان ما أودده أصرحاب الصرحيح أنرزل مرن اللرو انفرو الرذي ف عيرال البا رل مرن برني يديرال
دده الررذي
وف مررن خلفررال  ،ولررو انصررل ابررن دجررر نفسررال قبررل إنصررافال ال،رريل املرعضررو  ،فلررم يررذكر ّ
هو غاية ما عنده لكان بال أوىل وعليال أبقو.
مثّ إنرّرال أ ررال الكررالم يف افخرتال يف اسررم املخطوبررة مررن بنررات أ جهررل  ،ك ررا أ ررال يف شررر
قولال  « :د ّدا فص ّدق »  ،ومل ت بطالل.

__________________
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خيطش الناس يف لك علو منربه هرذا

ودابعا  :نعود إىل قول املسود  :فس عت دسول
 ،وأن يومحذ تلم.
وهررذا مررن أكا يبررال الرريت أدبكررت شر ّررا الصررحيح أيضررا  ،فقررالوا مررا قررالوا  ،وإىل القرراد بعررل مررا
قالوا :
قال ابن سيّد الناس  :هذا غلط  ،والصواب ما وقب عند اإلمساعيلي بلفحم كانتلم!!
 ،ألنّرال ولرد بعرد ابرن الرزبري  ،فيكرون ع رره عنرد وفراة
ريب
قال  :واملسود مل رتلم يف ديراة الن ّ
يفان سنني ....
النيب
ّ
مثّ قررال ابررن دجررر  :قلررت كررذا جررزم بررال وفيررال نظررر  ،فررإ ّن الصررحيح أ ّن ابررن ال رزبري ولررد يف السررنة
األُوىل  ،فيكر ررون ع ر ررره عنر ررد الوفر رراة النبوير ررة عسر ررب سر ررنني  ،فيجر رروة أن يكر ررون ادر ررتلم يف ّأول س ر ر
اإلمكرران! أو ت ررل قولررال  « :ررتلم » علررو املبالغررة  ،واملرراد الت،رربيال  ،فتلتررحم الروايترران  ،وإفّ فررابن

يفان سنني ف يقال لال تلم  ،وف كرانتلم  ،إفّ أن يريرد ابلت،ربيال أنّرال كران كرانتلم يف احلرذق والفهرم
واحلفحم  ،و أعلم (.)1
فانظر بربّك إىل هذا التح ّ ل الفاسد يف عوجيال كالم املسود املعانرد  ،فهرل قرد لرال يف كرالم أبنران
تدم من شاهد؟
رادي ّ ،أمررا دديثررال الثرراين فلرري فيررال مررا يسررتدعي املناق،ررة
هررذا مررا يتعلّررق ّول دررديث دواه البخر ّ
األول.
والوقو عنده  ،وإّاا هو جزن من احلديث ّ
و ّأمررا احلررديث الثالررث  ،وفيررال قررال املسررود  :إ ّن عليّررا خطررش بنررت أ جهررل  ،فس ر عت بررذلك

فا ررة  ،فأعررت دسررول
بنت أيب ملهل » (.)2

فقالررت  « :يــزعم قومــك أنّــك ال تغضــ ،لبناتــك  ،وهــذا علــي انكــح

__________________
 1ر املصدد السابق .261 / 1
ادي .212 / 4
 2ر صحيح البخ ّ
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ريب
أقر ر ررول  :ومر ر ررن قر ر ررول فا ر ر ررة
ألبيهر ر ررا يظهر ر ررر  :أ ّن األ ى كر ر رران قر ر ررد حلر ر ررق ببنر ر ررات النر ر ر ّ
قبله ررا م ررن أةواجه ررن فل ررم يغض ررش هل ررن  ،د ر ّرس ك رررت ل ررال ةع ررم قوم ررال أنّررال ف يغض ررش لبناع ررال ،
مستثرية فيال غريعال ومحيّتال وشففتال.

عرردا أ العرراو الررذي
ريب
رح ةعررم املسررود يف لررك  ،فالنقررد ّ
وإ ا صر ّ
يتوجررال إىل أصررهاد النر ّ
البخادي ابلعنوان  ،و كره املسرود يف دديثرال  ،فرال يبقرو إ ا سروى عث ران الرذي كانرت عنرده
خصال
ّ
ّ
يتوجرال النقرد  ،فهررل شرعر املسرود برذلك؟ وهررل يقبلرال وهرو الررذي
أ ُّم كلثروم ودقيرة وماعترا عنررده  ،وإليرال ّ
مر؟
كان مب عث ان ك ا ّ
شرا الصحيح عن شر هرذه اجل لرة مرن دديثرال  ،خصوصرا ابرن دجرر
لعل من أجل هذا أعر ّ
و ّ
الذي ختطّو لك إىل شر لة  :وهذا علي نكح بنت أ جهل  ،فقرال  :يف دوايرة الطررباين عرن
أ الي رران  ،وهررذا علرري نكحررا ابلنصررش  ،وكررذا عنررد مسررلم مررن هررذا الوجررال  ،أ لقررت عليررال اسررم

نكح جماةا ابعتباد ما كان قصد يفعل  ،واختلل يف اسم ابنة أ جهل ....
فاستعر األقروال يف امسهرا  ،وف يعنينرا حتقيرق لرك كثرريا اين  ،إىل أن قرال يف شرر قولرال « :
رزوج علررو ةينررش  ،وكررذلك علرري  ،فررإن مل
حـ ّدمين فص ـ ّدقين »  ،لعلّررال كرران شرررط علررو نفسررال أن ف يتر ّ
يكرن كررذلك فهررو رول علررو أ ّن عليررا نسرري لرك ال،رررط  ،فلررذلك أقردم علررو اصطبررة  ،أو مل يقررب
عليال شررط  ،إ مل يص ّرر ابل،ررط  ،فلرذلك أقردم علرو اصطبرة  ،لكرن كران ينبغري لرال أن يراعري هرذا
قل أن يواجال أددا ا يعاب بال  ،ولعلّرال إّارا جهرر
النيب
ّ
القدد  ،فلذلك وقعت املعاعبة  ،وكان ّ
 ،وكانررت هررذه الواقعررة بعررد فررتح م ّكررة  ،ومل يكررن دينحررذ
عاعبررة علرري مبالغررة يف دضررا فا ررة
غريهرا  ،وكانرت أصريبت بعرد أ ُّمهرا خوهرا  ،فكران إدخرال الغررية عليهرا

النيب
ّ
أتخر من بنات ّ
ممّا يزيد دزهنا.
هررذا مررا قالررال أشررهر شر ّررا الصررحيح  ،أن مل يكررن أعل هررم  ،فرراقرأ لررك وادكررم عليررال ررا عقتضرريال
شريعة اإلنصا دون اعتسا .
األول يف
مر عنال يف احلديث ّ
ولنعد إىل فقرات احلديث لنقادن بينها وبني ما ّ
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 ،فسنجد بينه را مرن التفراوت مرا يردعو إىل الريبرة يف األمرر
النيب
حتقيق ّ
النص الذي مسعال من ّ
رادي احلررديث
رري إىل املسررود  ،وإّاررا كررر البخر ّ
 ،در ّرس يف الصررحيح  ،فعفرراق سررند احلررديثني مررن الزهر ّ
رري ،
ّ
رري  ،واحلرديث الثراين كرره عرن شرعيش عرن الزه ّ
األول عن ّ د بن ع رو بن لحرة عرن الزه ّ

وإر
مثّ قال  :وةاد ّ د بن ع رو بن لحة  ، ...فذكر بعضا من علك الزادة خصوصرا لرة ّ « :
ل ــت أحـ ّـرم حــالالو  ،وال أحـ ّـل حرامـاو »  ،فراجررب احلررديث وقررادن بينه ررا بدقّررة  ،لرررتى مرردى التفرراوت

متنا مب احتاد السند  ،وأنّال ألمر مريش!
و ّأما احلديث الرابب  ،فنالدحم عليال :

رادي للبرراب الررذي أودد احلررديث فيررال  ،ومل يررودد فيررال غررريه ،
ّأوف  :غرابررة العنروان الررذي جعلررال البخر ّ
فراجب.
رذي عررن
اثنيرا  :إنّرال كررره بسرنده عررن الليرث عررن ابرن أ مليكررة عرن املسررود  ،بين را أخرجررال الرتم ّ
بن الزبري  ،و كر افخرتال فيرال  ،مثّ قرال  :ت رل أن يكرون

أيوب عن ابن أ مليكة عن عبد
ابن أ مليكة محلال عنه ا يعا.
قرال ابررن دجررر بعرد عرجيحررال دوايررة الليرث عررن ابررن أ مليكرة  ،لكونررال عوبررب مرن دوايررة ع رررو بررن
دينرراد وغررريه  ،ولكررون احلررديث قررد جرران عررن املسررود مررن غررري دوايررة ابررن أ مليكررة  ،فقررد عق ر ّدم يف
فر اص .
الزهري عن علي بن احلسني برن علري عرن املسرود  ،وةاد فيرال يف اص ر
ويف املناقش  ،من ريق
ّ
 ،و لك سبش حتديث املسود لعلي بن احلسني هبرذا احلرديث  ،وقرد كررت
النيب
ّ
قصة سيل ّ

بقصة السيل عنال هنال.
ر والكالم فبن دجر ر ما يتعلّق ّ
ععصرربال لعلرري بررن احلسررني در ّرس قررال  :إنرّرال لررو أودع
أععجررش مررن املسررود كيررل ابلررغ يف ّ
وف أةال ّ
تجرا حبرديث البراب
عنده السيل ف و ّكن أددا منال ّ
دس عزهق دودال  ،دعاية لكونال ابرن فا رة ّ ،
 ،ومل يراع خا ره يف أ ّن ظراهر سرياق احلرديث املرذكود غضاضرة علرو علري برن احلسرني  ،ملرا فيرال مرن

غل من ج ّده علي بن
إيهام ّ
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ريب
أ الررش  ،ديررث أقرردم علررو خطبررة بنررت أ جهررل علررو فا ررة  ،در ّرس اقتضررو أن يقررب مررن النر ّ
يف لك من اإلنكاد ما وقب!!
ععجبررا تخررر أبلررغ مررن لررك  ،وهررو أن يبررذل نفسررال دون السرريل دعايررة
أععجررش مررن املسررود ّ
بررل ّ

خررا ر ولررد ابررن فا ررة  ،ومررا بررذل نفسررال دون ابرن فا ررة نفسررال! أعر احلسررني والررد علرري  ،الررذي
دس قتل يدي ظل ة الوفة!!
القصة ّ
وقعت لال معال ّ
لكرن ت ررل أن يكرون عررذده أ ّن احلسرني ملررا خررج إىل العرراق مرا كرران املسرود وغررريه مرن أهررل احلجرراة
يظنّون أ ّن أمره يؤول إىل ما تل إليال و أعلم  ،انتهو كالم ابن دجر (.)1
ععجبرال ّأوف واثنيرا ر علرو مرا فيه را
أقول  :ولي في ا كره ابن دجر من اختال املسرند  ،وف ّ
من نقد ف ع لل سود ر وف يف ادت ال ععذيره علو وهنال ما يردعون إىل إ الرة البحرث فيرال والتحقيرق
معال  ،ولكن هلم اصطش يف اثلثة األاثيف ك ا يقولون.
اثلثررا  :قررال املسررود  :مسعررت دسررول

يقررول وهررو علررو املنرررب  « :إ ّن بــين هشــام بــن املغــنية

استمذنوا يف أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طال ، ،فال آذن  ،مثّ ال آذن .)2( » ...
رادي ودجالررال در ّرس املسررود عررن اخررتال سرربش اصطبررة؟ وقررد مر ّرر يف
فهررل لنررا أن نسررأل مررن البخر ّ
خيطش ....
األول  :أ ّن عليا خطش بنت أ جهل  ،فس عت دسول
احلديث ّ

ويف احلديث الثالث  :أ ّن عليرا خطرش بنرت أ جهرل  ،فسر عت برذلك فا رة  ،فأعرت دسرول
فقالت  « :يـزعم قومـك أنّـك ال تغضـ ،لبناتـك  ,وهـذا علـي انكـح بنـت أيب ملهـل »  ،فقرام
ع،هد يقول ....
دسول
 ،فس عتال دني ّ
__________________
 1ر فتح البادي .268 / 1
البخادي .158 / 6
 2ر صحيح
ّ
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ّ ،أمرا يف احلرديث الرابرب الرذي
ريب
ووكن اجل رب برني احلرديثني بتوديرد السربش يف خطبرة الن ّ
حنررن بصرردده  ،فقررد جرران أ ّن السرربش هررو اسررتحذان بر ه،ررام ابررن املغرررية يف أن ينكحروا ابنررتهم علرري
بن أ الش  ،فس عال املسود يقول  « :فال آذن  ،مثّ ال آذن  ،مثّ ال آذن .» ...

ي أغرررب يف وضررعال حتررت
ّأمررا احلررديث اصررام  ،فهررو جررزن مررن احلررديث الرابررب  ،إفّ أ ّن البخرراد ّ
عنروان لري فيرال أيّرة دفلرة علرو املعنرون  ،فقرد أودده يف كتراب الطرالق يف ابب ال،رقاق  ،مثّ مل يررودد
غريه يف لك الباب.
شرا الصحيح  ،وإىل القاد ما قالال ودكاه عنهم ابن دجر  :قرال  « :مثّ كرر
وهذا ما أدبك ّ
البخادي ر رفا من درديث املسرود يف خطبرة علري بنرت أ جهرل  ،وقرد عقر ّدمت اإلشرادة إليرال
ر أي
ّ
يف النكا  ،واعرتضال ابن التني  ،نّال لري فيرال دفلرة علرو مرا عررجم برال  ،ونقرل ابرن بطرال قبلرال عرن
 « :فــال آذن » خلعررا  ،وف
ريب
املهلررش قررال  :إّاررا درراول البخر ّ
رادي إبي رراده أن جيعررل قررول النر ّ
ردل علرو الطرالق
يقوى لك  ،ألنّال قال يف اصرب  « :إالّ أن يريد ابن أيب طال ،أن يطلّـق ابنـ »  ،ف ّ
يستدل ابلطالق علو اصلب فهو ضعيل  ،وإّاا يؤخذ منال احلكم بقطب الذدالب.
 ،فإن أداد أن
ّ
أشراد بقولرال  « :فـال آذن » إىل أ ّن
وقال ابن املنري يف احلاشية  :وكرن أن يؤخرذ مرن كونرال
عليا يرتل اصطبة  ،فإ ا ساب جواة اإلشادة بعدم النكا التحق بال جواة اإلشادة بقطب النكا .

وقال الكرماين  :عؤخذ مطابقة الرت ة من كرون فا رة مرا كانرت عرضرو برذلك  ،فكران ال،رقاق
دفب وقوعال نب علري مرن لرك بطريرق اإلوران واإلشرادة  ،وهري
بينها وبني علي متوقّعا  ،فأداد
مناسبة جيّدة » (.)1
وإىل هنا ننهي ما نقلناه عن ابن دجر  ،وف نع ّقش بقليل أو كثري علو علك

__________________
 1ر فتح البادي .332 / 1
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األقوال اليت ف خيفو عنطّب أصحاهبا ومساجتها.
والعجش من ابن دجر ر وهو علرو مرا عنرده مرن املعرفرة ر كيرل يرذكرها وف يع ّقرش عليهرا بنقرد ،
وكأنّال قد ادعضاها  ،وهي ك ا عرى.

رادي اص سررة  ،وهرري أوصررال متقطّعررة حلررديث وادررد
واين وقررد انتهينررا مررن النظررر يف أداديررث البخر ّ
دواه املسود بن خمرمة  ،نعود فنسأل املسرود ودواة دديثرال  ،ود ّرس أصرحاب الصرحا  ،ومرن أخرجرال
عنال  ،االاة أسحلة عفر نفسها :
األول  :ما ابل علي خيطرش ابنرة أ جهرل؟ وهرو الرذي يعلرم بعرداوة أ جهرل لإلسرالم ونبيّرال ،
ّ
دس قتل ببدد كافرا  ،وعلي نفسال قد قتل من بر ه،رام برن املغررية يف يروم بردد ويروم أُدرد ع،ررة ،
ّ
يفانية منهم ببدد  ،واتسعهم كان دليفا هلم  ،وعاشرهم قتلال يوم أُدد.
ف ا ابلرال خيطرش مرن أنس وعررهم آبابلهرم وإخرواهنم  ،وهرو يعلرم بروغر صردودهم ملرا هلرم عنرده مرن

عررات مل يطفررس اإلسررالم إواد احلقررد مررن صرردودهم  ،وهررم كبقيررة قرريش إّاررا كررانوا يبغضررون عليررا ألنرّرال
قتل منهم سبعني دجال  ،كأ ّن وجوههم سيو الذهش علو د ّد قول عث ان بن ع ّفان ()1؟
مثّ ما ابلال خيطبها من دجل سبق لال أن أداد قتلال يوم فتح م ّكة  ،فاسرتجاد خترال أ ُّم هراين  ،وهرو
احلادث بن ه،ام  ،ك ا يف دديث سويد برن غفلرة وسريأيت  ،فأجادعرال أ ُّم هراين  ،فردخل عليرال علري

وقد شهر سيفال يريد قتلال  ،ف نعتال أ ُّم هاين من لرك  ،ك را منعترال مرن قترل يرب مرن اسرتجاد هبرا ،
يف لك  « :قد أجرن من أجادت أ ُّم هاين » (.)2
النيب
وقال ّ
مثّ مررا الررذي أغ رراه هبررا؟ علر ّرو النسررش أو ك ررال احلسررش؟ مررب أ ّهنررا مل عكررن بتلررك احلسررنان  ،بررل
ِ
يتزوج بنت ع ّ ال
وصفوها ّهنا العودان  ،ولو شان الزواج  ،ملَ مل ّ

__________________
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ابلرزواج منهرا  ،فقرال لرال « :
ريب
احل زة ر أسد وأسد دسولال ر؟ وهو الذي كان أشاد علو الن ّ
اي رسول ه  ،ما لك تتوق إ ن اء قريش وتدعنا »؟ قرال  « :وعنردكم شرين »؟ قلرت  « :نعرم ابنرة
حتل  ،فمّنّا ابنة أخي من الرضاعة » (.)1
محزة »  ،فقال  « :إّنّا ال ّ

فهذه عفوق بنت أ جهل دسبا ونسبا و اف وك اف  ،وهي مل عكن ممّن رم عليال نكادها.
يغضرربال خطبررة علرري فبنررة أ جهررل  ،أل ّن لررك يسررين إىل
ريب
الس رؤال الثرراين  :مررا ابل النر ّ
 ،بين ا جنرده يغضرش لعلري ف عليرال دين را أخرربه أدبعرة مرن الصرحابة أ ّن عليرا اصرطفو
فا ة
جاديررة مررن السرريب عنرردما أدسررلال إىل الرري ن  ،ف،رركوه يف املسررجد  ،الوادررد علررو ايخررر علررو مررا مررن

رادا  ،مثّ قرال « :
املسل ني  ،فغضش
ودس أبد بعضهم بنظره  ،أي نظر إليال نظررا د ّ
عليهم ّ ،
مين وأان من علي ».
ال تؤذور يف علي  ،ال تشكوا علياو  ،إ ّن علياو ّ
جلاديرة مرن
وقال  « :من آذف علياو فقد آذار  » ...إىل تخر ما قال  ،فهل اصطفان علري

 ،أو بلغها ومل يسحها لك  ،أل ّهنا ف عغاد منها؟
السيب مل يبلغ فا ة
السؤال الثالث  :ما ابل املسود واضرابال مل يس ّ وا لنا علرك املخطوبرة انظوظرة هبروى علري فيهرا ،
فرتكروا أصررحاب احلررديث والترراديص واألنسرراب خيبطررون خرربط الع،روان  ،فسر ّ اها مصررعش الرزبريي «
جويرية »  ،فقال يف كتابال نسرش قرريش  « :وكران علري برن أ الرش قرد خطرش جويريرة بنرت أ
إر ألكــره أن مــع بــني
وقررال ّ « :

جهررل قبررل عترراب  ،وهر ّرم بنكادهررا  ،فكررره لررك دسررول
وعزوجها عتّاب ».
بنت و ه وبني بنت ّ
عدو ه »  ،فرتكها علي ّ ،

__________________
للنسالي  ، 217 / 3املعجم الكبري .131 / 3
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ومسّاهرا ابرن درزم يف اجل هررة  :احلنفران  ،فقرال  « :وولرد أيضرا أبرو جهرل احلنفران  ،أداد علري أن
فتزوجهررا عتّرراب ابررن أسرريد » ( ، )1ومسّاهررا ابررن دجررر يف
يتزوجهررا  ،فكررره لررك دسررول
ّ ،
ّ
() 2
اإلصابة العودان  ،فل ا ا هذا افختال وبنات أ جهل ك ا يف كتش األنساب أدبب؟
وإليررك أمسرراقهن وأمسرران أةواجهررن نقررال عررن نسررش ق رريش  ،املتر ّرو  236ه ر  ،فهررو أقرررب ةمرران
وهوى إىل املسود وإضرابال من دواة علك األسطودة.
قررال  :وكرران أل جهررل أدبررب بنررات  :صررخرة واحلنفرران وأمسرران وجويريررة  ،وأ ُّمهررن أدوى بنررت أ
العيص.
 1ر كانت احلنفان بنت أ جهل عند سهيل بن ع رو بن عبد ا العامري.
 2ر وكانت أمسان بنت أ جهل عنرد الوليرد برن عبرد ار برن املغررية املخزومري  ،فولردت لرال أ ُّم
عبد بنت الوليد  ،عزّوجرت أ ُّم عبرد بنرت الوليرد عث ران برن ع ّفران  ،فولردت لرال الوليرد وسرعيد

اب عث ان بن ع ّفان.
؟ واجلرواب عنرد املسرود واضررابال  ،لكرن مرا
ريب
فهل كان ةواج عث ان هبا بعد موت ابنريت الن ّ
لك.
ألبيها  « :يزعم قومك أنّك ال تغض ،لبناتك » ...
دواه من قول فا ة
 3ر وكانت جويرية بنت أ جهل عند عتّاب بن أسيد بن أ العيص ....

قررال ال رزبريي  :وكرران علرري بررن أ الررش قررد خطررش جويريررة بنررت أ جهررل قبررل عتّرراب  ،وهر ّرم
ـدو
بنكادها  ،فكره لك دسول
وقال ّ « :
إر ألكره أن مع بـني بنـت و ه وبـني بنـت ع ّ
وعزوجها عتّاب  ،فولدت لال عبرد الررمحن برن عتّراب  ،قترل يروم اجل رل  ،ووقرل
ه »  ،فرتكها علي ّ

عليال علي فقال  « :هذا يع وب قريش  ،ملدعت أنفي  ،وشقيت نف ي ».
__________________
 1ر هرة أنساب العرب .145 :
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ا ع من قوم ف يستحيون مرن الكرذب  ،أهكرذا عبلرغ الوقحرة هبرم أن يررووا لرك  ،هرم يرت رون
 ،فيكرون ع رره يروم قترل  26سرنة
ريب
عبد الرمحن بن عتّراب ويرذكرون وفدعرال يف تخرر ديراة الن ّ
 ،فهررل يعقررل أن يقررول علرري لررك يف إنسرران دادبررال مررب أعدالررال؟ ومل يكررن لررال يف اتديررص ق رريش علررو
ود  ،مثّ يصفال نّال يعسوب قرريش ،

اختال بيواتهم  ،و ّأام صوفهم مقام م،هود  ،وف مقال
واليعسوب هو سيّد النحل وأمريه ...؟!
التوجب املزعوم؟!
فب ا ا
ّ
التفجب و ّ
كل هذا ّ
استحق منال هذا التقريل؟ وملا ا منال ّ
ولعر ّرل قحررة قرراللهم عبلررغ بررال فيررزعم أ ّن مبعررث لررك هررو دنررني نفسررال إىل أ ُّمررال  ،ولرريعلم القرراد أ ّن
جويرية هذه هي الريت سربق هلرا أن قالرت يروم فرتح م ّكرة  ،وقرد مسعرت األ ان علرو ظهرر الكعبرة « :
رش مررن قتررل األدبّررة أبرردا »  ،فعلرري
قررد لع ررري دفررب لررك كرررل ّ ،أمررا الصررالة فسنصرلّي  ،و ف حنر ّ
هو أبرة من قتل األدبّة.
واين بعررد أن بيّنررا ةيررل املسررود يف دوايتررال  ،نعررود فنررذ ّكر القرراد مر ّررة أُخرررى ررا مر ّرر منّررا سررابقا يف

 ،ويغضررش أبوهررا
ّأول كررر الرررواة  ،فنقررول  :درردث بتلررك املثابررة مررن األمهّيررة يغضررش فا ررة
لغضرربها  ،فيخرررج إىل املسررجد وخيطررش النرراس يف لررك إىل تخررر مررا مر ّرر يف دررديث املسررود  ،مثّ ف
يرويرال مررن الصررحابة احلضررود ر مررن مهرراجرين وأنصرراد ر إفّ املسررود  ،مررب عرروفّر الرردواعي إىل نقلررال ،

إ ّن لك لعجيش!!
خصوصا عند شانحي علي
ولرو كرران احلردث حبررذافريه ك را يرويررال املسررود يف دديثرال لرررواه املخرالل قبررل املؤالرل  ،وهررذا لرري
كفضرراللال الرريت أخفاهررا أوليرراقه خوفررا وأعرداقه دسرردا  ،ومررب لررك شرراع مررن بررني يررن و يررن مررا مررا
اصافقني.
القصرة بكامرل عفاصريلها  ،ك را دواهرا
إ ا لي من املعقول عصرديق املسرود يف يرب ةع رال لتلرك ّ
 ،اللهم ف يقبل لك منال.
النيب
ودده دون بقية الناس الذين خطبهم ّ
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رحة
والسرؤال اين الررذي يفررر نفسررال  :هررل إ ّن ّ
القصررة مفتعلررة أساسررا  ،أم هلررا نصرريش مررن الصر ّ
ولو كان ضعيفا؟ إ لي من املقبول عقال أن يكرون املسرود علرو مرا هرو عليرال مرن الربغل وال،رن ن
قصة موهومة مرن عرامل اصيرال  ،فيرذيعها لتكرون دقيقرة اثبترة  ،وهري لري هلرا أسراس ف يعقرل
خيتلق ّ

دخان من دون ند  ،وفب ّد من من،أ انتزاع.
لك  ،إ ف يوجد ّ
إ ا ما هو الواقب يف لك؟
هررذا مررا جيررش أن نبحررث عنررال بصرررب وأنة يف خمتلررل املصررادد احلديثيررة والتادخييررة والنسرربية  ،وقررد
حبثررت في ررا وصررلت إليررال يرردي فلررم أجررد سرروى دررديث يرويررال سررويد بررن غفلررة  ،أخرجررال احلرراكم يف

بنصال :
القصة  ،وإليك احلديث ّ
املستددل  ،وفيال ما وكن أن جيعل أساسا لتلك ّ
قال احلاكم  « :أخربن أمحد بن جعفر القطيعي  ،در ّدانا عبرد برن أمحرد ابرن دنبرل  ،در ّدا
أ  ،د ر ّدانا ررى بررن ةكرررا بررن أ ةالرردة  ،أخررربين أ عررن ال،ررعيب عررن سررويد بررن غفلررة  ،قررال :

 ،فقررال  « :أعــن

ريب
خطررش علرري ابنررة أ جهررل إىل ع ّ هررا احلررادث بررن ه،ررام  ،فاست،رراد النر ّ
ح بها ت ملين »؟
قررال علرري  « :قــد أعلــم مــا ح ــبها  ،ولكــن أأمــرر هبــا »؟ فقررال  « :ال  ،فاطمــة مضــغة مـ ّـين  ،وال
وأّنــا حتــزن أو ــزع »  ،فقررال علرري  « :ال آ شــيياو تكرهــه » هررذا دررديث صررحيح علررو
أح ــ ،إالّ ّ
شرط ال،يخني ومل خيرجاه هبذه السياقة » (.)1
أقررول  :هررذا احلررديث ف خيلررو ّأوف سررنده مررن مناق،ررة يف دجالررال  ،ويكفرري وجررود ال،ررعيب الررذي
ومر بيان دالال في ا سبق  ،وف داجة إىل إعادعال.
كان مالال لب أُمية ّ ،
ق ررال مع ررر  « :وبلغ ر ر أ ّن ال ،ررعيب ك رران يلع ررش ابل ،ررطرنل  ،ويل ررب ملحف ررة مح ر رران  ،ويرم رري
ابجلالهق .)2( » ...

__________________
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واثنيررا  :هررو دررديث منقطررب اإلسررناد  ،أل ّن سررويد بررن غفلررة  ،وإن كرران معرردودا مررن املخضرررمني
رذهيب
ريب
دديثررال  ،ولررذلك ع ّقررش الر ّ
الررذين أددكروا اجلاهليررة واإلسررالم  ،إفّ أنرّرال مل يسر ب مررن النر ّ
عل ررو عص ررحيح احل رراكم  ،فق ررال  :مرس ررل ق رروي  ...إىل أن ق ررال  « :فالعج ررش م ررن احل ر راكم كي ررل
صححال »؟!
ّ
رادي
رذهيب يف موافقرة ش ّررا البخ ّ
أقول  :إ ا كان يف لك ما يبعث علو العجش  ،ف را ا يقرول ال ّ
ر ر ك ررابن دج ررر يف « ف ررتح الب ررادي »  ،والقس ررطالين يف « إدش رراد الس ررادي »  ،والعير ر يف « ع رردة
القادي » ر للحاكم يف عصحيحال؟
رذهيب نفسررال دوى هررذا احل رديث يف سررري أعررالم النرربالن  ،ومل يع ّقررش عليررال
وأعجررش العجررش أ ّن الر ّ
ب،ين! (.)1
واثلثا  :فيال من التهافت الظراهر مرا ينبغري افلتفرات إليرال  ،و لرك يف قرول سرويد  :خطرش علري
رأي معررن
 ، ...فر ّ

ريب
ابنررة أ جهررل إىل ع ّ هررا احلررادث بررن ه،ررام  ،وقولررال  :فاست،رراد علرري النر ّ
لصح لك منال.
بعد اصطبة؟ ولو كان العك
النيب
ّ
فست،ادة ّ
 ...إىل تخررره  ،هرري أسرراس مررا
ريب
ومررب لررك كلّررال فبقيررة احلررديث مررن قولررال  :فاست،رراد النر ّ
نسررل دولررال الرررواة  ،كاملسررود وأض ررابال  ،وهرري يف نف ر الوقررت عنفرري وقرروع اصطبررة مررن علرري  ،ك ررا

بكل بسرا ة خرا رة
النيب
يف الناس علو املنرب معلنا غضبال  ، ...فيكون احلديث ّ
عنفي خطبة ّ
مسرتأ ن  ،وقرال  « :أأمـرر بـذلك »  ،فقرال  « :ال ، » ...
النيب
خطرت لعلي  ،فاست،اد ّ
فقال علي  « :ال آ شيياو تكرهه ».

دد ابن عباس علو ع ر يف اودة جرت بينه را يف درديث اصالفرة  ،أشراد فيهرا إىل
وهبذا املعن ّ
هذا املعن  ،واناودة ويلة جان فيها  « :قال ع ر فبن عباس  :إ ّن صادبكم هذا ر يع علري برن
أ الش ر إن ول ةهد  ،ولك ّ
__________________
 1ر سري أعالم النبالن .125 / 2
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أخ،و عجش نفسال أن يذهش بال.
قال ابن عباس  :ا أمري املؤمنني إ ّن صادبنا من قد عل رت و غرري مرا نقرول  ،إنّرال مرا غ ّرري وف
ّأام صحبتال لال.
ب ّدل  ،وف أسخط دسول

فقال  :وف يف بنت أ جهل  ،وهو يريد أن خيطبها علو فا ة؟
 ،ومل جن ررد ل ررال عزم ررا  ،وصررادبنا مل يع ررزم عل ررو اس ررخاط
قلررت  :ق ررال عع رراىل يف معصررية تدم
 ،ولكن اصوا ر اليت ف يقدد أدد علو دفعهرا عرن نفسرال  ،ود را كانرت مرن الفقيرال
دسول
يف دين  ،العامل العامل مر ....
ظن عجزا » (.)1
فقال  :ا بن عباس من ظن أنّال يرد حبودكم فيغوو فيها ّ
دس يبلغ قعرها فقد ّ
رص علررو لررك السرريو ي يف «
هررذه انرراودة دواهررا ال رزبري بررن بكرراد يف كتابررال املوفّقيررات  ،ك ررا نر ّ
ردد املنثررود »  ،ولكنّهررا ف عوجررد يف املطبرروع مررن املوفّقيررات أخرريا  ،بتحقيررق الرردكتود سررامي م ّكرري
الر ّ
العاين  ،فهي ممّا يستددل عليال ممّا فاعال استدداكال  ،في ا كر يف تخر النسخة املطبوعة.
وم ررب ل ررك  ،فق ررد دوى اهليث ر ّري يف « جم ررب الزوال ررد » نق ررال ع ررن الط ررباين يف معا ررال الثالا ررة ،
البزاد ابختصاد أيضا  ،وفيال عبيد بن ام وهو ضعيل (.)2
و ّ
() 3
ضعفال الداد قط وأبرو دراأ وأبرو ةدعرة
ك ا أخرجال العقيلي يف الضعفان  ،وقال ابن دجر ّ :

وغريهم  ، ...وقال أبو داأ  :لي ابلقوي  ،دوى أداديث منكرة  ، ...وقرال السراجي  :كر ّذاب
دث ناكري  ، ...و كره ابن اجلادود والعقيلي  ،وأودد لال عن خالد عرن عكرمرة عرن ابرن عبراس :
أ ّن عليّا خطش بنت
__________________
الدد املنثود .301 / 4
1ر ّ
 2ر جم ب الزوالد .203 / 1
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متزوملاو فرد علينا بنتنا » (.)1
النيب
 « :إن كنت ّ
أ جهل  ،فبعث إليال ّ
أقررول  :فحررديث يرويررال عبيررد بررن ررام الررذي مر ّرر دالررال  ،وينتهرري سررنده إىل عكرمررة اصررادجي
الكر ّذاب  ،الررذي دبسررال علرري بررن عبررد برن عبرراس علررو ابب الكنيررل  ،ألنرّرال كرران يكررذب علررو
أبيررال  ،ودررديث كذبررال شررالب الررب در ّرس إ ّن ابررن ع ررر د ر ّذد غالمررال أن يكررذب عليررال  ،ك ررا ك ر ّذب
عكرمررة علررو ابررن عبرراس  ،وقررد أكذبررال تخرررون  ،مضررافا إىل أنرّرال كرران خادجيررا يرربغل اإلمررام أمررري
 ،فهل وكن أن نص ّدق أ ّن ابن عباس دوى لك؟
املؤمنني
ويفرّرة دررديث تخررر وهررو موضرروع  ،ألنرّرال أشر ّد عع ّفنررا ممرّرا سرربق  ،ديررث دووا عررن علرري نفسررال إقرراده

من ررال ل ررذلك  ،واست ،ررفاعال بك ررر  ،إىل غ ررري ل ررك  ،ممّررا يس ررتبطن كذب ررال يف
ريب
وج رردة الن ر ّ
سياق مرا دواه املتّقري اهلنردي عرن احلرادث عرن علري  ،قرال  « :ملّـا خطبـت بنـت أيب ملهـل بـن هشـام ،

موملدة  ،فرأيت يف وملهه  ،فخرملت إ أيب بكر فمخذت بيده  ،فمدخلته على رسول ه

النيب
وملد ّ
فرحـاو  ،فقلـت  :اي رسـول ه رأيـت
النيب
النيب
ّ ،
أاب بكر مقبالو  ،هتلّل وملهر ّ
فلما رأف ّ
فلما نمرت إ أيب بكر هتلّل وملهك إليه فرحاو »!
يف وملهك ما أكره ّ ،

ريب
فقررال النر ّ

 « :مــا انعــين أن هتلّــل وملهــي إ أيب بكــر فرح ـاو  ،وأبــو بكــر ّأول النــاس إســالماو ،

وأقدمهم إااانو  ،وأطوهلم تاو  ،وأكثرهم مناق ، ،رفيقي يف اهلجرة إ املدينـة  ،وأني ـي يف وحشـة الغـار ،

ومن بعد ذلك ضجيعي يف قربي  ،كيف ال يتهلّل وملهي إ أيب بكر فرحاو »؟ (.)2

وف ععليررق لنررا علررو لررك إفّ عنبيررال القرراد علررو مرردى العبررث يف الترراديص  ،واملغررافة يف صررياغة
 ،والنزعرة اصفيرة يف التفضريل  ،وأ ّن أاب بكرر هرو األارو ج األمثرل
ريب
ال،خصية انبوبرة عنرد الن ّ
للصحابة.
__________________
 1ر لسان امليزان .17 / 4
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أف س ررخنت عي ررون البكري ررة م ررا أش ر ّد غب ررانهم  ،ف ررا دام روا اس ررت رقوا الك ررذب  ،كي ررل ف رراهم أن
احلجررة  ،ولكرنّهم في ررا
رتم هلررم ّ
يضرريفوا إىل هررذه احلبكررة املفتعلررة لرة  ،وهررو خليفرريت مررن بعرردي  ،لتر ّ
يبرردو دأوا سررقوط أ بكررر يف محررأة احلرررية امل لررة الرريت عانهررا دررني سررألال األعررا  ،وقررال لررال  :أنررت
خليفة دسول ؟ فقال  :ف.
فقرال  :ف را أنرت؟ قرال  :أن اصالفرة بعرده  ،فلرم يرذكروا لرال لرك مرادام أبرو بكرر قرال عرن نفسررال
هررو اصالفررة  ،واصالفررة ك ررا قررال ابررن األاررري  « :الررذي ف غنرران وف خررري فيررال »  ،وإّاررا قررال لررك
عواضعا.
و بيعرري أن يقررول لررك أبررو بكررر  ،فهررو أعررر بنفسررال مررن غررريه  ،وألنرّرال يعلررم لررك مررن نفسررال ،
ك ا أنّال من الطبيعي أن يقول لك ابن األاري  ،ويقولال يب البكريني معال  ،الرذين هرم أكثرر بكريرة
من أ بكر علو مقولة  :ملكيّون أكثر من امللك.
َ ْ

ْ

ْ

ولكرن مررا يصررنب ابررن األارري وأضررابال  ،وعفسررري قولررال ععراىل  :فاق اعري ا
ريدوأل َمري َ
ريع أللَريريا ِل ِس َ (، )1
املفسرررون قررالوا  « :فررالن خالفررة أهررل بيتررال إ ا كرران فاسرردا فرريهم  ،مررن خلررو فررم الصررالم  ،فعلررو
و ّ
هذا يكون املعن فاقعدوا مب الفاسدين » (.)2
ومه ررا يك ررن م رراد أ بك ررر يف قول ررال  :أن اصالف ررة  ،ف ررإن البكري ررة مل جيعل رروه يف د ررديثهم الس ررابق

 ،ولكررن هلّررم اصطررش يف جعلهررم لررال ّأول النرراس إسررالما  ،وأقرردمهم إورران  ،وهررذا
ريب
خليفررة النر ّ
لوملتــك أقــدم أ ُّمـ ســلماو  ،وأكثــرهم
عررني مررا قالررال دسررول فبنتررال فا ررة
 « :أو مــا ترضــني ّ
أر ّ
علماو  ،وأعممهم حلماو » (.)3
__________________
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وعلكم عال،ة ابنة أ بكر عقول يف خطبتها بعد اجل ل  « :وأيب رابع أربعة من امل لمني » (.)1
املب،ررة ر فيقررول فبنرال ّ ررد  ،وقرد سررألال  « :أكران أبررو
ّأمرا سرعد بررن أ وقّراو ر أدرد الع،رررة ّ
بكر ّأولكم إسالما؟ فقال  :ف  ،ولقد أسرلم قبلرال أكثرر مرن سرني  ,ولكرن كران أفضرلنا إسرالما »

( .) 2

ريب
وأخر ر رريا  :كي ر ررل يصر ر ر ّدق عاق ر ررل ر ررا دواه البكري ر ررون تنف ر ررا ع ر ررن عل ر رري
م ر ررن موج ر رردة الن ر ر ّ
 « :ومررا وجررد ل كذبررة يف
 ،مررب أنرّرال القالررل يف خطبررة لررال يصررل مقامررال عنررد دسررول
قول  ،وف خطلة يف فعل » (.)3
أليست خطبتال بنت أ جهل خطلة يف فعل؟ كيل يص ّدق لك مسلم؟ داشا ع.
بسربش
مؤداها مرب درديث املسرود  ،مرن غضرش فا رة
بقيت بعل األداديث علتقي يف ّ
الغرية أيضا  ،ولكن مل عكن املرأة اليت اشرتاقت نفر علري إليهرا هري ابنرة أ جهرل  ،وإّارا هري د ّررة

وأمة :
احلرة فهي أمسران بنرت ع ري  ،ودرديثها أخرجرال الطررباين ( ، )4وعنرال اهليث ّري يف « جم رب
 1ر ّأما ّ
الزوالد » ديث قال  « :دواه الطرباين يف الكبري واألوسط  ،يف إسناده من مل أعرفال » (.)5
إ ا ف يه ّ نا بيان دال إسناده  ،فلننظر إىل متنال.

__________________
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متزوملـة
فقالرت  « :إ ّن أ ـاء ّ

ريب
قالت أمسان  :خطب علي  ،فبلغ لك فا ة  ،فأعت الن ّ
 « :ما كان هلا أن تؤذي ه ورسوله ».
عليّاو »! فقال دسول
 ،فل ّ را كانرت غرزاة مؤعرة سرنة يفران
فنقول  :إ ّن أمسان كانت ّأوف عند جعفر بن أ الرش
فتزوجهررا أبررو بكررر بعررد قتررل جعفررر ،
مررن اهلجرررة ر يف ررادى األُوىل أو ايخرررة ر قتررل فيهررا جعفررر ّ ،
خررج إليهرا
وبعد يوم دنني  ،فإ ّن غزوة دنني كانت يف شوال سنة يفان من اهلجرة  ،والرسرول
لست خلون من شوال  ،وانتهو إىل دنني يف عاشره (.)1
فيكون بني الوقعتني أدبعة أشهر و ّأام  ،هي قداد عر ّدة املررأة املترو ّ عنهرا ةوجهرا  ،ويعر لرك

دل مرا كرره ابرن كثرري يف سرريعال قرال :
عزوج أمسان عند خروجها مرن العر ّدة  ،وعلرو هرذا ّ
أ ّن أاب بكر ّ
« ودات أمسان بنت ع ي ةوجها ر جعفرا ر بقصيدة عقول فيها :
ف لير ر ر ر ر ر ر ر ر ررت ف عنفر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك نفسر ر ر ر ر ر ر ر ر رري دزين ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة علير ر ر ر ر ر ر ر ر ررك وف ينفر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك جلر ر ر ر ر ر ر ر ر رردي أغبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
فلل ر ر ر ر ر ر ر ر ررال عين ر ر ر ر ر ر ر ر ررا م ر ر ر ر ر ر ر ر ررن دأى مثل ر ر ر ر ر ر ر ر ررال ف ر ر ر ر ر ر ر ر ررس

أكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر وأمحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو يف اهلير ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراج وأص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربا

فتزوجهرا  ،فرأومل  ،وجران النراس للولي رة ،
عن،ش أن انقضت ع ّدها  ،فخطبها أبو بكر الصر ّديق ّ
فكرران فرريهم علرري بررن أ الررش  ،فل ّ ررا هررش النرراس اسررتأ ن علرري أاب بكررر يف أن يكلّررم أمسرران مررن
ودان السرت فأ ن لال  ،فل ّ ا اقرتب من السرت نفحال ديح يبها  ،فقال هلا علي ر علو وجرال البسرط ر :

من القاللة يف شعرها :
ف لير ر ر ر ر ر ر ر ر ررت ف عنفر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك نفسر ر ر ر ر ر ر ر ر رري دزين ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

علير ر ر ر ر ر ر ر ر ررك وف ينفر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك جلر ر ر ر ر ر ر ر ر رردي أغبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا

قالت  :دعنا منك ا أاب احلسن  ،فإنّك أمرق فيك دعابة » (.)2

__________________
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رحة مررا دواه ابررن كثررري  ،فقررد نسررش البيررت املررذكود إىل
علررو أ ّن هنررال مررا ررل علررو ال،ر ّ
رك بصر ّ
عاعكة بنت ةيد  ،قالتال يف داثن ةوجهرا عبرد برن أ بكرر  ،ديرث كران بّهرا  ،فجعرل هلرا بعرل
ددي علينرا
فتزوجهرا ع رر برن اصطّراب  ،فأدسرلت إليهرا عال،رة أن ّ
رزوج بعرده ّ ،
أداضيال علو أن ف عت ّ

أدضنا  ،وكانت عاعكة قد قالت دني مات عبد
تلي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت ف عنف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك نفس ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري دزين ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

بن أ بكر :
علير ر ر ر ر ر ر ر ر ررك وف ينفر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك جلر ر ر ر ر ر ر ر ر رردي أغبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا

فتزوجها ع ر بن اصطّاب  ،فقالت عال،ة :
قال ّ :
() 1
تلي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت ف عنف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك عير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر قري ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررة علي ر ر ر ر ر ر ررك وف ينف ر ر ر ر ر ر ررك جل ر ر ر ر ر ر رردي أصر ر ر ر ر ر ر ررفرا
وهرذا اجلرواب منهرا ينفرري خطبرة علرري هلرا  ،أل ّن خطبتررال هلرا لررو كانرت فبر ّد أن عكرون قبررل خطبررة
أ بكررر  ،أل ّن أاب بكررر مررات عنهررا سررنة  13مررن اهلجرررة  ،يعر بعررد مرروت فا ررة بررثالث سررنني ،
فالب ر ّد أن يفرررت أ ّن خطبررة علرري هلررا كانررت قبررل خطبررة أ بكررر هلررا  ،فكرران عليهررا أن قيبررال بعررد
إل ابصطبررة ،
عتابررال هلررا علررو عناسرريها داثنهررا ألخيررال جعفررر  :أنررت أوىل م ر ّ ابلعترراب  ،أمل عسرربق ّ
وألشررادت إىل مررا نسررش إليهررا مررن ةعررم أ ّن عليررا خطبهررا  ،وقررول فا ررة
 « :ما كان هلا أن تؤذي ه ورسوله .» ...
ف أن يكون جواهبا  :دعنا منك ا أاب احلسن  ،فإنّك أمرق فيك دعابة.

ألبيهررا  ،وقررول أبيهررا

 2ر و ّأمرا األمرة  ،فهري جاديرة أعطاهرا لرال أبرو بكرر  ،ودرديثها أخرجرال عبرد الررةاق عرن ابرن عيينرة
عررن ع رررو بررن دينرراد عررن أ جعفررر قررال  :أعطررو أبررو بكررر عليررا جاديررة  ،فرردخلت أ ُّم أوررن علررو
فا ة  ،فرأت فيها شيحا كرهتال  ،فقالت  :مرا لرك؟ فلرم ختربهرا  ،فقالرت  :مرا لرك؟ فرو مرا كران
أبول يكت شيحا  ،فقالت  « :ملارية أعطوها أاب ح ن ».
__________________
 1ر الطبقات الكربى .266 / 8
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فخرج ررت أ ُّم أو ررن فن ررادت عل ررو ابب البي ررت ال ررذي في ررال عل رري عل ررو ص رروها  :أم ررا دس ررول
فررحم يف أهلررال؟ فقررال  « :مــا هــذا الصــوت »؟ فقررالوا  :أ ُّم أوررن عقررول  :أمررا دسررول
فحم يف أهلال  ،فقال علي  « :وما ذاك »؟ قالت  :جادية بعث هبا إليك  ،فقرال علري  « :اجلاريـة
لفاطمة » (.)1
فهررذا احلررديث يرويررال ابررن عيينررة  ،وهررو ممرّرن دمرري ابفخررتالط  ،وابررن عيينررة يرويررال عررن ع رررو بررن
ديناد  ،وهذا أيضا من ازرودني  ،ك ا يف كتاب ازرودني فبن دبّران  ،ديرث قرال  « :كران ممّرن
التعجش.
ينفرد ابملوضوعات عن اإلابات  ،ف ّل كتابة دديثال إفّ علو جهة ّ
وسحل ابن معني عنال  ،فقرال  :لري ب،رين ( ، )1مضرافا إىل أنّرال كران يعرر بقهرمران تل الرزبري ،
ف ن كان كذلك هل يقبل دديثال؟
الرريت مل عبررق بعررد أبيهررا
ردل علررو كذبررال  ،و لررك أ ّن فا ررة
علررو أ ّن يف نف ر دديثررال مررا ير ّ
 ،وكرران علرري

سرروى ّأام أو شررهود مل عررزد علررو سررتة أشررهر  ،مثّ ماعررت
ومل يبايب أاب بكر ما دامت فا ة دية.
 ،فانصررفت وجروه النراس
وقالوا  :مل ضر عة وف اعة مرب القروم إىل أن ماعرت فا رة
عنال  ،فبايب هو ك ا ابيب معال العباس وبنوه و اعة ب هاشم  ،وبقيرة الفحرات املعادضرة الريت اخترذت
منال ملجأ يلجؤون إليال  ،وسندا يستندون عليال.
فه ررل يعق ررل أ ّن أاب بك ررر يبع ررث إلي ررال جبادي ررة  ،ويقب ررل ل ررك عل رري
النيب؟
ساخطا ملا جرى معال  ،ومب فا ة
من بعد ّ

ريب
ولرو سرلّ نا لررك  ،فهرل أ ّن عليرا نسرري مرا م ّرر لررال يف ديراة الن ّ
أ جهل  ،وأ ّن لك يسين إىل فا ة  ،فقال  « :ال أفعل شيياو
__________________
 1ر املصنّل للصنعاينّ .303 / 7
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معهررا يف نتهررا ،

من ررال  ،وه ررو بع ررد مل ي ررزل
مررن است،رادعال يف أمرر ابنررة

دس عنكر لك عليال أ ُّم أون!!
تكرهه »  ،مثّ ها هو اين يقبل اجلادية  ،ويقيم معها ّ ،
 ،وهررم يعي،ررون معهررا يف
وبنيررال مل يتبيّن روا علررك الكراهيررة مررن فا ررة
مثّ مررا ابل علرري
البيت  ،وعبيّنتهرا أ ُّم أورن الريت كانرت يف بيرت غرري بيتهرا؟! دون مرن كران يزودهرا مرن نسران املهراجرين

رضها.
ودس أمسان بنت ع ي اليت كانت ّ
واألنصاد ّ ،
ك ّرل لرك يررودي ابخرتالق احلرديث  ،وف نسررتبعده مرن ع رررو برن دينراد قهرمرران تل الرزبري الررذي
قررال فيررال ابررن دبّرران  « :كرران ممرّرن ينفرررد ابملوضرروعات عررن اإلابررات  ،ف ر ّرل كتابررة دديثررال إفّ علررو
التعجش ».
وجال ّ
لعل عبد الرةاق إّاا كتش دديثال يف كتابال املصنّل علو لك الوجال.
وما يددينا ّ
أعطرو عليرا جاديرة يقرال هلرا ديطرة
ريب
مثّ أعلم أيهرا القراد الكرره  :أ ّن الن ّ
بنت هالل بن ديان بن ع رية (.)1

أو ف يغيظهررا؟ فررإ ّن كرران يغيظهررا  ،فلررم فعلررال
فررال خيلررو ّإمررا أن يكررون لررك يغرريحم فا ررة
؟ وإن كرران ف يغيظهررا ف ررا الفرررق بررني ديطررة وغريهررا مررن النسرران  ،س روان كانررت ةوجررة أو
ريب
النر ّ
جادية لك الي ني  ،وكلتامها حبكم الضرالر عند النسان؟
قررد دافررب عررن اإلمررام يف اصررطفالال اجلاديررة دين ررا بعثررال إىل الرري ن  ،وشرركاه
ريب
علررو أ ّن النر ّ

عليرا إىل خالرد ليقربل اص ر ،
ريب
بريدة  ،ك ا يف
ّ
البخادي بسنده عن بريدة قال  :بعث الن ّ
ريب
وكن ررت أبغ ررل علي ررا  ،وق ررد اغتس ررل  ،فقل ررت صال ررد  :أف ع رررى إىل ه ررذا؟ فل ّ ررا ق رردمنا عل ررو الن ر ّ
كرت لال  ،فقال  « :اي بريدة أتبغض علياو »؟ فقلت  :نعم  ،فقرال  « :ال تبغضـه  ،فـإ ّن لـه يف

اممس

__________________
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أكثر من ذلك » (.)1
إ ا بلغهررا؟ ويغيظهررا إ ا كرران عزوجيررا؟ وف يفرروع
أقررول  :ف ررا ابل التسر ّرري ف يغرريحم فا ررة
البخادي دواه غريه وسب وأوضح ممّا كره (.)2
عنبيال القاد إىل أ ّن احلديث السابق عن
ّ

ملا ا وضب هذا احلديث؟
لقررد مر ّرر بنررا م ررادا عررذكري القرراد ّن األمررويّني ع رردوا إىل كثررري مررن فضررالل اإلمررام أمررري املررؤمنني
فجعلوا مثلها للخلفان ايخرين  ،وف نن ما كرره املردال مرن كترش معاويرة إىل ع ّ الرال برربانة
الذمة ممّن دوى يف فضل علي شيحا.
ّ

مثّ كتابال مرهم فيال بوضب احلديث يف فضالل ال،يخني.
مثّ كتابال مرهم فيال بوضب احلديث يف فضالل عث ان.
ريب
ريب
 ،وقرد أسران صرحبة ةوجترال أ ُّم كلثروم ابنرة الن ّ
وملّا كران عث ران مل رد يف مصراهرعال للن ّ
فغسلتها أمسان بنت ع ي وصفية بنرت عبرد
 ،فل ّ ا ماعت يف شعبان سنة عسب من اهلجرة ّ ،
غسلها نسوة من األنصاد فيهن أ ُّم عطية.
املطّلش  ،وقيل ّ :
ملررا ص رلّو
قررال ابررن كثررري  « :وهررذا اثبررت يف الصررحيحني  ،وابررت يف احلررديث أيضررا أنّررال
ّ
عليهررا وأداد دفنه ررا قررال  « :ال يدخل ــه أح ــد ق ــارف الليل ــة أهل ــه »  ،ف ررامتنب ةوجه ررا عث رران ل ررذلك ،
ودفنها أبو لحة األنصادي.
يتربع ابحلفر والدفن من الصرحابة  ،كرأ
و ت ل أنّال أداد هبذا الكالم من كان ّ
يتوىل لك  ،ممّن ّ
عبيرردة وأ لحررة ومررن شرراهبهم  ،فقررال  :ف يرردخل قربهررا إفّ مررن مل يقرراد أهلررال مررن هررؤفن  ،إ
يبعد أ ّن عث ان كان عنده غري أ ُّم كلثوم بنت دسول

__________________
البخادي .110 / 5
 1ر صحيح
ّ
 2ر فتح البادي .53 / 8
 3ر السرية النبوية فبن كثري .74 / 4
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هذا بعيد » (.)3

أقول  :ومن البلية أن جند بني عل ان التربير من هم عث انيون أكثرر مرن عث ران  ،فهرذا ابرن كثرري
يررذكر هررذا افدت ررال البررادد الكاسررد  ،ويريررد أن يغ ررل عيررون النرراس  ،فررال ينظررروا إىل قرربح مقادفررة
عث ان.
رادي الررذي
ومررن جنايررة ابررن كثررري علررو احلررديث وخيانتررال أنرّرال مل يررذكره  ،ك ررا ودد يف صررحيح البخر ّ
رادي يف صررحيحال بسررنده إىل أن ر بررن مالررك قررال  « :شررهدن
اعت ررده  ،وإىل القرراد مررا كررره البخر ّ
 ،ودسول جال علو القرب  ،فرأيت عينيرال عردمعان  ،فقرال  « :هـل فـيكم
بنت دسول
مـن أحـد أل يقـارف الليلـة »؟ فقرال أبرو لحرة ر ةيرد ابرن سرهل األنصرادي ر  :أن  ،قرال  « :فـانزل يف
قربها »  ،قال  :فنزل يف قربها فقربها  ،قال ابن مبادل  :قال فليح  :أداه يع الذنش.
البخادي ر  :ليقرتفوا  :ليكتسبوا » (.)1
قال أبو عبد ر وهو
ّ
رادي وغ ررريهم يف ه ررذا احل ررديث ع ،رريق وعغري ررش عجي ررش يف عربل ررة
أق ررول  :ول ،ر ّررا ص ررحيح البخ ر ّ

فسرروا املقادفرة ابلرذنش
سادة عث ان من مغبّة معن املقادفة  ،علرو أ ّن اعرة مرن أعرالم احل ّفرا قرد ّ
مر عن فليح قولال  :أداه يع الذنش.
صرادة  ،فقد ّ
َ َ ْ َ ا َْ
َتفريوأل مريا
ومر يف ععقيش
البخادي بقولال  :ليقرتفوا  :ليكتسبوا  ،إشادة إىل قولرال ععراىل  :و ِِلق ِ
ّ
ّ
َّ َّ
ا ُّ ْ َ ا َ
ألَّليريرينَ
() 3
() 2
َتفريريون
 ،ك ررا فه ررال ابررن دجررر يف فررتح البررادي  ،وإىل قولررال ععرراىل ِ :إن ِ
هريريم مق ِ
ْ

َ ْ َْ ا

َ َ
َ ْ ا َ
َ َ ا ْ َ ْ َ َ ا
ون (.)4
َتف
يك ِهبون ِ
ألإلثم سيجزون تِما َكنوأل يق ِ
لعل أجرأ من وقفت علو كالمرال يف عفسرريه املقادفرة عصرر ا ف علو را هرو ابرن بطرال  ،قرال « :
و ّ
أن رم عث ان النزول يف قربها  ،وقد كان
النيب
أداد ّ
__________________
البخادي .13 / 2
 1ر صحيح
ّ
 2ر األنعام .113 :
 3ر فتح البادي .167 / 3
 4ر األنعام .120 :
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«:
أدر ّرق النرراس بررذلك  ،ألنرّرال كرران بعلهررا  ,وفقررد منهررا علقررا ف عررو منررال  ،ألنرّرال دررني قررال
أيّكم أل يقارف الليلة » سكت عث ان  ،ومل يقل  :أن  ،ألنّال كان قرد قراد ليلرة ماعرت بعرل نسرالال
عن املقادفة  ،فحرم بذلك ما كران د ّقرا لرال
النيب
 ،فلم ي،غلال ّ
اهلم ابملصيبة وانقطاع صهره من ّ
 ،وكان أوىل بال من أ لحة وغريه  ،وهذا ّبني يف معن احلديث.
قد كان علم بذلك ابلودي  ،فلرم يقرل لرال شريحا  ،ألنّرال فعرل فعرال درالف  ،غرري
النيب
ولعل ّ
دس درم ما درم من لك بتعريل غري عصريح ».
أ ّن املصيبة مل عبلغ منال مبلغا ي،غلال ّ ،
دس درم مرن د ّرق الردفن الرذي كران هرو األوىل برال مرن أ
وهذا احلديث الذي فيال إدانة عث ان ّ

لحررة  ،وعل رم املسررل ون امل،رريّعون يومحررذ بررذلك  ،كيررل ف رراول األمويرّرون وأنصررادهم إ مل وكررن
أقل من ييعال ولو عن ريق عل ان التربير يف مسرتقبل الزمران  ،وقرد م ّرر بنرا كرالم ابرن
عضييعال  ،فال ّ
كثري البادد الكاسد.
رل ل ّفهرم مرن بقيرة أعردان اإلمرام يف خلرق دردث أكررب يردينون برال
إ ا  ،فليجتهد األمويّون ومرن ل ّ
اإلمررام  ،فكرران دررديث خطبررة ابنررة أ جهررل  ،وقررد مر ّرر بنررا كيررل دررال دواعررال  ،وكلّهررم مررن ةابنيررة
األمويّني  ،وأعدان اإلمام أمري املؤمنني .
ولنختم الكرالم را قالرال ابرن أ احلديرد ر املعترزل أُصروف واحلنفري فروعرا ر يف شرر الرنهل  ،قرال :
صح مل يكن علو أمري املؤمنني يف غضاضرة وف قرد  ،أل ّن األ ُّمرة جم عرة
« وعندي أ ّن هذا اصرب لو ّ
جلراة  ،ألنّرال داخرل حترت ع روم اييرة
علو أنّال لو نكح ابنة أ جهل مضافا إىل نكا فا رة
القصررة كانررت بعررد
املبيحررة للنسرران األدبررب  ،فابنررة أ جهررل امل،رراد إليهررا كانررت مسررل ة  ،أل ّن ه رذه ّ
فتح م ّكة  ،وإسالم أهلها وعا وكرها  ،ودواة اصرب يوافقون علو لك.
ملررا دأى فا ررة قررد غررادت ،
فلرم يبررق إفّ أنرّرال إن كرران هرذا اصرررب صررحيحا  ،فررإ ّن دسرول
ّ
عت رراب األه ررل  ،ك ررا يس ررتثبت الوال ررد دأي الول ررد ،
وأددكه ررا م ررا ي ررددل النس رران  ،عاعب ررت علي ررا
لعل
ويستعطفال إىل دضا أهلال وصلح ةوجتال  ،و ّ
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فحر وةيد فيال.
الواقب كان بعل هذا الكالم ّ ،
مررب ةوجاعررال  ،ومررا كرران جيررري بينررال وبيررنهن مررن الغضررش اتدة ،
ريب
ولررو ّ
أتملررت أد روال النر ّ
والصلح اتدة أُخرى  ،والسرخط اتدة والرضرا أُخررى  ،د ّرس بلرغ األمرر إىل الطرالق م ّررة  ،وإىل اإليرالن

م ر ّررة  ،وإىل اهلج ررر م ر ّررة  ،والقطيع ررة م ر ّررة  ،وع رردبّرت م ررا ودد يف ال رررواات الص ررحيحة ممّررا ك ر ّرن يلقين ررال
بررال  ،ابلنسرربة إىل
بررال  ،ويسر عنال ّإاه  ،لعل ررت أ ّن الررذي عرراب احلسرردة وال،ررالنون عليررا
علك األدوال قطرة من البحر انيط.
وبرني عينرك افمررأعني مرن األدروال
قصررة ماديرة  ،ومرا جرررى برني دسررول
ولرو مل يكرن إفّ ّ

واألقروال  ،در ّرس أنررزل فيه ررا قرررتن يتلررو يف اناديررش  ،ويكتررش يف الصررحالل  ،وقيررل هل ررا مررا يقررال
َ ََ َ
اه َبأل َعلَيْري فَريإ َّن َ
أله
 :و ِإن ْظ
لالسكندد ملك الدنيا  ،لو كران ديّرا  ،منابرذا لرسرول
ِ ِ
ا َ َ ْ َا َ ْ ا َ َ ا ْا ْ َ َ َْ َ َ ا
َ
كة َب ْع َد ذل ِ ََ َظ ِر ٌَ (.)1
ْبيَ وصا ِلح أللمؤ ِم ِن وأللمالئِ
هو روالو و ِج ِ
َّ

َ
َ َ ا
ا
ك َّ
رين ( )2ايات بت امهرا ،
َعَس َر ُّنيري إِن طلق
مثّ أدد بعرد لرك ابلوعيرد والتخويرل :
مثّ ضرب هل ا مثال امرأة نو وامرأة لوط اللتني خانترا بعليه را فلرم يغنيرا عنه را مرن شريحا  ،و رام
وغريهررا مررن عع رريل ب ر
اييررة معلرروم  ،فهررل مررا دوي يف اصرررب مررن غضررش فا ررة علررو علرري
املغرية لال بنكرا عقيلرتهم  ،إ ا قروي إىل هرذه األدروال وغريهرا  ،ممّرا كران جيرري إفّ كنسربة الترأفيل

إىل درب البسوس  ،ولكن صادش اهلوى والعصبية ف عالج لال » (.)3
الغل من مقام اإلمام أمرري املرؤمنني
هذا تخر ما أددت بيانال دول نسيل األفّاكني الذين داولوا ّ
 ،وأنّررال ت ى فا ررة وأس رران إليه ررا  ،اتدة صطب ررة ابن ررة أ جه ررل  ،وأُخ رررى طب ررة أمس رران بن ررت
ع ي  ،واثلثة جبادية بعث هبا إليال أبو بكر ،

__________________
 1ر التحره .4 :
 2ر التحره .5 :
 3ر شر هنل البالغة .65 / 4
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ولك ررن ك ،ررفنا عر روادهم  ،وةدن أواده ررم  ،وإن أغض ررش ل ررك أنص ررادهم  ،انتص ررادا للح ر ّرق املهض رروم ،
وددضا للبا ل املزعوم.
( البحرين ـ  21سنة ـ مهندس )
النيب :
صرب لوصية من ّ

س  :بداي ــة أشـ ــكركم عل ــى إملـ ــابتكم

علـ ــى س ــؤا ال ـ ــابق  ،مل ـ ـزاكم ه خـ ـنياو مـ ــدمتكم اوسـ ــالم

أر أطمع يف املزيد ممّا عندكم.
وامل لمني  ،وا قيقة ّ
ـيب
أرملو منكم ّ
التكرم بتزويـدي بوصـية الن ّ
تتعلّق ابلبالء والغدر  ،الذي سيحل أبمني املؤمنني

لإلمـام علـي

قبـل انتقالـه للرفيـق األعلـى  ،والـ

يف بيته ولوملته

 ،وخالفة امل لمني من بعده

حيتج به بعض املذاه ،اوسالمية  ،أال وهو سكوت اومام
وهذا ما ّ

عن دقوقال  ،ولكم م ّ فالق

كل هذا البالء.
 ,وال أيمره فيها ابلصرب على ّ

افدرتام والتقدير.

ألمري املؤمنني

النيب
ج  :وددت الوصية ا كرت من ّ
جر ّرل جاللررال العلرريم احلكرريم  ،واليررك الوصررية ك ررا دواهررا ال،رريص الكلي ر ( قرردس سررره ) بسررنده عررن
قرال  « :قلـت أليب
عيسو بن املستفاد أ موسو الضرير قال  « :د ّدا موسو برن جعفرر

عبد ه

 :أليس كان أمني املـؤمنني

املقربون
واملالئكة ّ

شهود؟

قـال  :فـاطرق طـويالو  ،مثّ قـال  :اي أاب ا

ولكـن حـني نـزل برسـول ه

أُمناء ه تبارك وتعا من املالئكة.

نقال عن أمر

كاتـ ،الوصـية  ،ورسـول ه

ـن ـ كنيـة اومـام موسـى الكـامم

ععراىل  ،وهرو

املُملـى عليـه  ،وملربائيـل

ـ قـد كـان مـا قلـت ،

ـجالو  ،نـزل بـه ملربائيـل مــع
األمــر  ،نزلـت الوصـية مـن عنـد ه كتــاابو م ّ

حممد مر نخراج أمن عندك إالّ وصيّك  ،ليقبضها
فقال ملربائيل  :اي ّ
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نخراج أمن كان يف البيت مـا

النيب
وتشهدها
بدفعك ّإايها إليه ضامناو هلا ـ يعين عليّاو
أ
ـ فممر ّ
ـك ال ـالم ويقـول :
خال عليّاو
حممـد ربكـك يقرئ أ
 ،وفاطمة فيما بني ال ل والباب  ،فقال ملربائيـل  :اي ّ
ـهدت بـه عليـك مالئكـ ،
وشرطت عليك ،
عهدت إليك ،
كنت
وشهدت به عليـك  ،وأش ُ
ُ
ُ
ُ
كتاب ما ُ
هذا ُ
حممد شهيداو.
وكفى يب اي ّ
النيب
قال  :فارتعدت مفاصل ّ

يعود ال ـالم
ريب هو ال الم ومنه ال الم وإليه ُ
فقال  :اي ملربائيل ّ
فقـال لـه  :اقـرأهُ ،
وبر  ،هات الكتاب  ،فدفعه إليه وأمرهُ بدفعه إ أمني املـؤمنني
ص أدق ّ
 ،أ
وملل ّ
عز ّ

فقرأه حرفاو حرفاو.
ـت ،
وأدي ُ
ـحت ّ
ـت ونص ُ
ريب تبـارك وتعـا إ َّ  ،شـرطهُ عل َّـي وأمانتـهُ  ،وقـد بلّغ ُ
فقال  :اي علي هـذا عهـد ّ
لك
فقال علي
قلت  ،ويشه ُد أ
 :وأان أشه ُد لك أبيب وأ ُّمي أنت ابلبالغ والنصيحة والتصديق على ما أ
به عي وبصري و مي ودمي  ،فقال ملربائيل

 :وأان لكما على ذلك من الشاهدين.

و الوفــاء ــا فيهــا  ،فقــال

ـمنت
فقــال  :رســول ه
 :اي علــي أخـ أ
ـذت وصــيّ وعرفتأهــا  ،وضـ أ
علي ضـماّنُا  ،وعلـى ه عـور وتـوفيقي علـى أدائهـا  ،فقـال رسـول ه
علي
 :نعم  ،أبيب أنت وأ ُّمي َّ
إر أُري ُد أن أُشهد عليك وافا هبا يوم القيامة.
 :اي علي ّ

ريب
فق ــال عل ــي
 :نعررم اشررهد  ،فقررال النر ّ
املقربون ألشهدهم عليك  ،فقال  :نعم  ،لي،هدوا وأن ر أنت وأ ُّمري ر أُشرهدهم ،
داضران  ،معه ا املاللكة ّ
في را أمرر ع ّرز وج ّرل أن
مرر جرباليرل
ريب
فأشهدهم دسول
 ،وكان في ا اشرتط عليال الن ّ
قال لال  :ا علي عفي ا فيها من موافة َمن وإىل ودسولال  ،والرربانة والعرداوة ملرن عرادى ودسرولال  ،والرربانة
منهم  ،علو الصرب منك  ،وعلو كظم الغيحم  ،وعلو هاب د ّقك  ،وغصش سك  ،وانتهال درمتك؟
 :إ ّن جرباليررل وميكاليررل في ررا بي ر وبينررك اين ومه ررا
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فقال  :نعم  ،اي رسول ه .)1( » ...
وأيضا يؤيّد ما كر  ،ما جان يف مصادد أهل السنّة  ،فقد دوى يون برن دبراب عرن أنر برن
وعلري برن أ الرش معنرا  ،ف رردن حبديقرة  ،فقرال علري :
مالك قال  « :كنّا مرب دسرول

دس
« اي رسول ه أال ترف ما أح ن هذه ا ديقة »! فقال  « :إ ّن حديقتك يف اجلنّة أح ن منها » ّ ،
ا أجابال.
مردن بسبب ددالق  ،يقول علي ما قال  ،وجييبال دسول
وقررل فوقفنررا  ،فوضررب دأسررال علررو دأس علرري وبكررو  ،فقررال علرري  « :مــا
مثّ إ ّن دسررول
يبكيــك اي رســول ه »؟ قررال  « :ضررغالن يف صرردود قرروم ف يبرردوهنا لررك در ّرس يفقرردوين »  ،فقررال ا
دسول

 « :أفال أضع سيفي على عاتقي فمبيد خضراءهم »  ،قال  « :بـل تصـرب »  ،قرال  « :فـإن

صــربت »  ،قرال  « :تالقــي ملهــداو »  ،قرال  « :أيف ســالمة مــن ديــين »؟ قررال  « :نعــم »  ،قررال « :
فإذن ال أاب » (.)21
وقررد أخرررب اإلمررام أمررري املررؤمنني
فقد دوى عث ان بن سعيد عن عبد

أخررربه ّن األ ُّمررة سررتغدد بررال مررن بعررده ،
ريب
ّ ،ن النر ّ
الغنوي َّ :
أن عليا خطش ابلردبة فقال  « :أيّهـا النـاس ،
بن
ّ

ورب ال ـماء واألرل  ،إ ّن مـن عهـد النـيب األُمـي إ َّ َّ :
ـتغدر بـك
إنّكم قـد أبيـتم إالّ أن أقوهلـا! ّ
إن األ ُّمـة س ُ
ّ
ّ
بعدي ».

قال ابن أ احلديد بعد دوايتال هلذا اصررب  « :ودوى هيرثم برن ب،رر عرن إمساعيرل برن سرامل مثلرال ،
وقد دوى أكثر أهل احلديث هذا اصرب هبذا اللفحم أو بقريش منال » (.)3
__________________
 1ر الكايف .281 / 1
 2ر ش رر هنررل البالغررة  ، 107 / 4كنررز الع ّ ررال  ، 166 / 13اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 324 / 42جم ررب الزوالررد / 1
 ، 118املعجم الكبري  ، 61 / 11جواهر املطالش .221 / 1
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ابلصرررب مررن بعررده علررو مررا سرريجري عليررال مررن بررالن
ألمررري املررؤمنني
ريب
ومل يكرن أمررر النر ّ
ريب
وغ رردد  ،ك ررا ص ر ّرر ب ررذلك اإلم ررام عل رري
نفس ررال  ،إفّ للق ررانة الكامل ررة ال رريت ك رران يقرأه ررا الن ر ّ
.
من عليال من علم ر حلال األ ُّمة من بعده
ر ا َّ

عفرق كل تها  ،ودةية يوم اص ي الواددة يف صحا القوم خري شاهد علو لك.
1ر ّ
 ،وقرد
ريب
 2ر قلّة الناصررين ألمرري املرؤمنني
يف مطلرش اصالفرة  ،وةعامرة األ ُّمرة بعرد الن ّ
كانررت أدررداث السررقيفة  ،وعقرراع املسررل ني ر مررن املهرراجرين واألنصرراد ر عررن نصرررة اإلمررام
عررذاد وعربي ررات خمتلفررة  ،عناوهلررا البررادثون عنررد دررديثهم عررن علررك احلقبررة  ،خررري دليررل علررو هررذا

الواقب.
وقد وددت لة من الررواات ع،رري إىل هرذه احلقرالق املتق ّدمرة  ،ديرث جران يف كتراب سرليم برن
 « :اي علي  ،إنّك ستلقي بعـدي مـن
أنّال قال ألمري املؤمنني
قي اهلالل  ،عن دسول
قريش ش ّدة  ،من تماهرهم عليك وملمهم لك  ،فإ ّن وملدت أعواانو عليهم فجاهدهم  ،وقاتل من خالفـك

ن وافقك  ،فإ ّن أل د أعواانو  ،فاصرب وكف يدك  ،وال تلـق بيـدك إ التهلكـة  ،فإنّـك م ّـين نزلـة هـارون
من موسى  ،ولك هبـارون أسـوة ح ـنة  ،إنّـه قـال ألخيـه موسـى  :إ ّن القـوم استضـعفور وكـادوا يقتلـونين »

( .) 1

 ،ويطررو
كرران خررذ بيرردي احلسررن واحلسررني
ويف املصرردد اعررال  ،أ ّن أمررري املررؤمنني
عل ررو بي رروت األنص رراد وامله رراجرين  ،وأه ررل الس ررابقة يف اإلس ررالم  ،ي رردعوهم
ابلبض ررعة الزهر رران
لنص ررعال  ،فلررم يسررتجش لررال غررري أدبعررة  ،هررم  :سررل ان وأبررو د واملقررداد وال رزبري  ،در ّرس قررال  « :لــو
وملدت أعواانو أربعني رملالو من املهاملرين واألنصار من أهل ال ابقة لناهضت هذا الرملل » (.)2

__________________
 1ر كتاب سليم بن قي .134 :
 2ر املصدد السابق .302 :
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ويف اتديررص اليعقررو ّ عنررد كررره ألدررداث السررقيفة ومررا جرررى أامهررا  « :وكرران خالررد بررن سررعيد
غالبرا  ،فرأعو عليررا فقرال  :هلرم أابيعررك  ،فرو مرا يف النرراس أدرد أوىل قرام ّ ررد منرك  ،واجت ررب
اعة إىل علي بن أ الش يدعونال إىل البيعة لال  ،فقال هلرم  « :اغدوا على هذا حملّقني الـرؤوس »
يغد عليال إفّ االاة نفر » (.)1
 ،فلم ُ
أن يسلك أدد الطرريقني ّ :إمرا اصرروج
األمر الذي كان يع ّن علو اإلمام أمري املؤمنني
ابلسرريل علررو مررن نواه مررب قلّررة الناصررر  ،وهررذا يعر ادت ررال موعررال ومرروت اعباعررال القليلررني  ،الررذين
أ راعوا والرسرول ابلت ّسرك ابلثقلرني ر الكتراب والعررتة ر ويف لرك عكرون اصسرادة كبررية  ،وقرد ف
برمتها للخطر في ا لو أّ لك.
عتعر الرسالة اإلسالمية ّ
ععادهلا خسادة لا ُّمة  ،بل ود ا ّ
هرذا ابإلضرافة إىل وقروع خطرر افنقسرام ال،رديد يف األ ُّمرة  ،الرذي جيعلهرا لق رة سرالغة ألعردالها
املرتبّصني هبا من اليهود والنصادى  ،وهي فتية عهدها  ،وما ةالت يف دود ن،ولها بعد.

والطريق الثاين  :وهو ريق السركوت والصررب  ،والع رل علرو هيحرة األ ُّمرة هيحرة عقالديرة دوديرة ،
عسررتطيب مررن خالهلررا أن عتح ّ ررل املسررؤولية يف نصرررة أل ّ ررة احلر ّرق  ،وأن ععرري أبعرراد الرسررالة اإلسررالمية
ألمري املؤمنني .
النيب
وأهدافها الطويلة األمد  ،وهو الطريق الذي دمسال ّ
وهيّررأ األ ُّمررة هلررذه املردلررة بصررربه وعل ررال وعقرواه  ،در ّرس أ عررت األ ُّمررة
وقررد سرراد عليررال اإلمررام
علو مبايعتال وافمتثال ألوامره في ا بعد  ،فقد كانرت بيعترال
ريب
سرربقوه  ،ممرّرا ا ررب عليررال املهرراجرون واألنصرراد يف مدينررة النر ّ
هلا  ،وأنّال
بضرودة قيادعال

__________________
 1ر اتديص اليعقو ّ .126 / 2
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هري البيعرة الوديردة مرن برني الرذين
أدسررت األ ُّمررة
 ،و لررك عنرردما ّ

الوديد القادد علو إنقا ها يف علك املردلة اصطرة من اتدخيها.
دق اصالفرة أنّرال سركت عرن د ّقرال
وف يع صربه
وعدم خروجال ابلسيل علو من نواه يف ّ
جمرراف
حب ّقررال دال ررة ومسررت ّرة  ،إ مل يرررتل اإلمررام
 ،ومل يطالررش بررال  ،بررل كانررت مطالبتررال

سررل يّا وكررن أن يطالررش فيررال حب ّقررال إفّ وسررلكال  ،وقررد كرررت كتررش السررري واحلررديث وال ررتاجم علررك
جياهر هبا ابملطالبة حب ّقال  ،وأ ّن القوم اغتصبوا د ّقا هو لال دوهنم.
املقافت اليت كان اإلمام
 « :ال أابيعكــم
و اججتررال أل بكررر وبقيررة األصررحاب الررذين أبرمروا بيعررة السررقيفة  ،وقولررال

ـيب
وأن ــتم أو ابلبيع ــة  ،أخ ــذمت ه ــذا األم ــر م ــن األنص ــار  ،واحتجج ــتم عل ــيهم ابلقراب ــة م ــن الن ـ ّ
وأخذونه منّا أهل البيت غصباو »؟! (.)1

،

مطالبترال حب ّقررال  ،منهررا مررا
وهنرال نصرروو خمتلفررة يف هنرل البالغررة  ،يررذكر فيهرا أمررري املررؤمنني
ودد يف يوم ال،ودى  « :وقد قال قالرل  :إنّرك علرو هرذا األمرر ا برن أ الرش حلرريص  ،فقلرت :
بل أنتم و ألدرو وأبعد  ،وأن أخص وأقرب  ،وإّاا لبرت د ّقرا ل  ،وأنرتم حتولرون بير وبينرال ،
ابحلجرة يف املرا احلاضررين  ،هرش كأنّرال هبرت ف يرددي مرا جييبر
وعضربون وجهي دونال  ،فل ّ ا قرعتال ّ

بال !)2( » ...

سين ـ  21سنة ـ مهندس )
( حيىي لكراي ـ قطر ـ ّ
مواصفات اومامة تنطبق عليه :
س  :لقـد كــان القــرآن واضــحاو وصــرحياو وال غمــول فيــه يف هيــع شــؤون ا يــاة الــدنيا واآلخــرة  ،لدرملــة

أحكام ا يض.

__________________
 1ر اإلمامة والسياسية .28 / 1
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ح  ،هذا املفهوم  ،ومن وملهة نمركم  ،أليس أو من حكم ا يض أن يكون القـرآن قـد أمـر ابتبـاع

شك ملا تؤمن به الشيعة
حىت ال يكون هناك أدىن ّ
األئمة بشكل واضح وصريح ودون لبس ّ ،
ّ

أي من أبنائه بشـكل مباشـر  ،ولـن
أي آية تدعو إ اتباع علي  ،أو ّ
فح  ،فهمي للقرآن ليس هناك ّ

أقبل أي تف ني يقول ابوشارة  ،أو املقصود ابآلية هو كذا وكذا.
حممد
فعندما أمران ه ابتباع ّ
ُّ ا
َْ
َ َ ْ
أللب اسَ (.)1
خل ِمن قب ِل ِ

قاهلا صر ة وواضحة ودون إشرادات :

ا َ ٌ َّ
ٌ َ ْ
َو َما ُم َّمد ِإال َر اسول ْريد

أي منهم يف كتابه ،
أي من أبنائه  ،وأل يذكر ّ
ّأما يف املقابل  ،فإ ّن ه أل أيمر يف كتابه ال بوالء علي  ،أو ّ

وإن كان شمّنم أعلى من أنبياء ه ـ كما تزعمون يف مذهبكم ـ لكـان أو ذكـرهم أب ـائهم  ،كمـا ذكـر آدم
ونوا وإبراهيم  ،وإ آخر من ذكر من أنبياء ه يف القرآن العميم.

هامـاو مـن أحكـام ه  ،وأل
وهل يعقل أن يذكر ه اسم سيّدان « ليداو » يف كتابـه  ،ح ّـىت يب ّـني لنـا حكمـاو ّ

يــذكر اســم علــي بــن أيب طالــ،

اوسالم  ،كما ي ّدعي علماء الشيعة

 ،إذا كــان اتباعــه وواليتــه مــن بعــد رســول ه

ركن ـاو مــن أركــان

أرملو أن يكون ملوابكم مقنعاو وبعيداو عن الفل فة العقليّة  ،بل ابلنصوص األكيدة.

أي عفسري يقرول ابإلشرادة  ،أو املقصرود ابييرة هرو كرذا  ،فرإ ّن عفسرري
ج  :قولك نّك لن عقبل ّ
القرررتن ف يكررون ابإلشررادة  ،وإّاررا يكررون ابألدلّررة الالةمررة  ،سروان عقليّررة أو نقليّررة  ،ولكر ّ أقررول لررك
كل أدكام اإلسالم؟
هال بّقت هذه القاعدة ر لو سلّ نا معك بقبوهلا ّ
وصحتها ر علو ّ
ريب ليهجررر ،
ولنرمرري الس رنّة خلررل ظهررودن  ،ك ررا أداد ع ررر بررن اصطّرراب  ،عنرردما قررال  :إ ّن النر ّ
يكفينا كتاب  ،وإن مل عقبل  ،وف اعتقد أنّك عقبل  ،ألنّال

__________________
 1ر تل ع ران .144 :
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،
سرو يررذهش اإلسررالم  ،فررأقول  :ملررا ا عطالررش بررذلك عنررد الكررالم عررن وفيررة أمررري املررؤمنني
املوضرحة لرال  ،وف عريرد لرك
نصا من القرتن  ،وف عقبرل ابلظراهر منرال والتفسرري  ،واألداديرث ّ
وعريد ّ
التعصش!!
يف غريه من عقالد وأدكام اإلسالم  ،فهل هو إفّ اهلوى و ّ
وهنررال شررين تخررر  :كأنرّرك عع ر أ ّن جر ّرل جاللررال مل ينررزل كر ّرل األدكررام الرريت حتتاجهررا األ ُّمررة
 ،وأ ّن الرسالة نقصة غري كاملرة علرو األقرل يف هرذا املرودد  ،فأنّرك عر ّدعي نّرال
علو دسول
رنص أو ابفختيراد مرن األ ُّمرة؟ وأ ّن الرسرول
نص يف القرتن علو دكم اإلمامرة  ،هرل هري ابل ّ
ف يوجد ّ
يبني لنا يف لك شين؟
مل ّ
رنص علررو علرري
فررإن قلررت ّ :
رنص علررو دكررم اإلمامررة يف القرررتن  ،وإّاررا أنكرررت الر ّ
إين مل أنكررر الر ّ
صر ا يف القرتن.
رص علرو دك هرا فيرال
ينص علو علي
صر ا يف القرتن  ،ولكنّال ن ّ
فنقول  :هو كذلك  ،مل ّ

خاصرة مرذكودة
 ،وإ ّن اإلمامة
ابلنص ف ابفختيراد  ،وإ ّن هلرا أفررادا خمصوصرني موصروفني واصرفات ّ
ّ
يف القرتن.
رص علرو دك هرا يف القررتن ّهنرا د ّرق لا ُّمرة  ،وهري ختتراد إمامهرا  ،فهرري
فرإن قلرت  :ف  ،إنّرال ن ّ
شودى.
قلن ررا ّ :أوف  ،ف نسر رلّم ل ررك م ررن أ ّن املس ررتفاد م ررن تي ررة ال ،ررودى أ ّهن ررا يف اإلمام ررة  ،مثّ م ررا ابل ررك
ابلنص دون اإلشادة!!
النص  ،وعطالش يف علي
ّ
ّسكت هنا ابإلشادة دون ّ
وضرح املرراد ممّرا جران ابلقررتن  ،وأوضرح يف أداديثرال
ريب
 ،وأنّرال ّ
فإن قلرت  :قرد ب ّرني لرك الن ّ

أ ّن األمر لا ُّمة.
ب ّرني القرررتن  ،وأوضرح أ ّن
قلنرا  :مررا عردا ممرّرا برردا  ،أمل نقرل حنررن لرك  ،وقلنررا  :إ ّن الرسررول
 ،فلم عنكر علينا ما عقبلال أنت!
املراد ابيات املتعلّقة ابإلمامة هو علي
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أوضح أ ّن األمر يعود لا ُّمرة  ،فرنحن ف نسرلّم
مثّ إ ّن الكالم يف األداديث اليت ادعيت أنّال
فتأمل!!
ثل هذه األداديث  ،أو ف وجود هلا يف البني ّ ،
عبني أ ّن الرسالة كاملة  ،وأنّال ف وكن أن يررتل النراس دون أن يب ّرني هلرم األمرر يف اإلمامرة
فإ ا ّ
أنزل ك ّرل شرين

ابلنص أم ابفختياد  ،وأنّال فب ّد هلا يف اإلسالم من دكم  ،وعرفنا أ ّن
 ،هل هي
ّ
املت،ابال لنا.
يف القرتن  ،ولكن فيال انكم واملت،ابال  ،وقد ّبني الرسول
فاألدكام بصودة كلّيرة ذخرذها مرن القررتن والسرنّة  ،ف يبقرو لنرا جمرال لالعررتا علرو ععراىل
 ،نّر ررال مل ر ررا ا مل ي ر ررذكر ه ر ررذا احلك ر ررم أو ال احلك ر ررم ص ر ررر ا يف الق ر رررتن؟ بع ر ررد أن بيّن ر ررال لن ر ررا الرس ر ررول
 ،وأوضح لنا ما ععلّق بال من القرتن املت،ابال  ،فاع ف يُسأل ع ّ را يفعرل  ،ولرال احلك رة يف ك ّرل
 ،وهررذا هررو
لررك  ،وعلينررا الس ر ب والطاعررة  ،س روان جررانن األمررر مررن القرررتن أو مررن الرسررول
رص اإلمامرة وعب ّرني مصراديقها ،
قول ال،ريعة اإلماميرة  ،فرإ ّهنم يقولرون  :إنّرال يوجرد يف القررتن تات خت ّ

كررال القس ر ني مررن
ريب
ريب
 ،وقررد ّ
فسررر لنررا النر ّ
بعضررها ك ررة وبعضررها مت،ررابال بيّنهررا النر ّ
ايات صررر ا  ،و كررر لنررا األمسرران الرريت هرري مصرراديق هررذه ايات  ،فلرري لنررا إفّ الطاعررة والقبررول
والتسليم  ،وهذا هو اإلوان  ،واإلسالم الصحيح.
( عماد ـ الكويت ـ  23سنة ـ بكالوريوس هندسة )
النص على خالفته من يوم الدار :
ملاء ّ
س  :عت بعض علماء ال نّة يتح ّدث عن سنية اومام علي

 ،مع أنّه كان غامضاو وغـني صـريح

ـيب
 ،كــان يقــول  :أب ّن العبــاس بــن عبــد املطّلــ ،قــال ألمــني املــؤمنني  :أطلــ ،امالفــة مــن النـ ّ
اومام رفض ذلك!! فهل هذا صحيح فإنّين أُريد التم ّكد فقب ال غني  ،وشكراو.

يصح دس من رقهم ،
ج  :ما يقول هذا مأخو من كتبهم وف أظن أ ّن هذا ّ
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 ،ولكــن

ف ن املعلوم مدى أتاري احل ّكام يف وضب مثل علك األداديث فيها  ،هذا ّأوف.
رنص ابصالفرة مرن يروم الررداد  ،عنردما أنرذد الرسرول ع،رريعال
واثنيرا  :إ ّن اإلمرام
جران عليرال الر ّ
األقرربني  ،وقبررل اإلمررام لررك  ،ف ررا الررداعي لطلررش مررا قررد دصررل عليررال مسرربقا  ،إ قررال دسررول
ووصيي ووارمي  ،ووليري وخليفـ فـيكم بعـدي  ، ...فقلـت ـ
يف لك اليوم  « :أيّكم يكون أخي
ّ

أي علــي

ـيي ووليــري ،
ـ  :أان اي رســول ه  ،فقــال  :اي بــين عبــد املطّلــ ،هــذا أخــي ووارمــي ووصـ ّ

وخليف فيكم بعدي .)1( » ...
اثلثا  :لو سلّ نا بوجود مثل هكذا كالم  ،فإنّال ف وتنب أن يريد العباس سؤالال ع ّ رن يصرل األمرر
إليررال  ،وينتقررل إىل يديررال  ،ألنّررال قررد يسررتح ّقال مررن ف يصررل إليررال  ،وقررد يصررل إىل مررن ف يسررتح ّقال ،
فعبادة العباس كانت هكذا  :ا هش بنا إىل دسول

نسألال في ن هذا األمر.

« محد العمارّ ـ عمان ـ  21سنة ـ مومّف »
حكم صالته أمناء إخراج ال هم منه :
س  :ورد يف الرواايت  :إ ّن اومام علي

عندما يصلّي ينتزعون شمااي ا رب من بدنه الشريف.

س  :ما حكم الصالة  ،ويف البدن الشريف شيء من الدم ودمتم موفّقني.

بربّرال
ج  :لقد وددت هذه الرواات يف سياق اإلشادة إىل شر ّدة ادعبراط اإلمرام أمرري املرؤمنني
أانرران العبررادة  ،ومسر ّرو دود ررال العاليررة يف الع،ررق اإلهلر ّري  ،ال ررذي ينسرريال تفم اجلسررد  ،وجيعررل للق رروى
الرودية السامية السيطرة الكاملة علو دال ووضب اإلمام علي

__________________
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أانان العبادة.

ودم القرررو واجلرررو الرريت مل عرربأ معفر ّري عنهررا يف الصررالة  ،وإن أصرراب دمهررا الثيرراب  ،وقررد كررر
اعي  ،وفيال دواات كثرية  ،فراجب.
بعل العل ان  :أنّال دكم إ ّ
( عي ى ـ اومارات ـ  21سنة ـ طال ،اثنوية )
كان حاضراو يوم الرلية :
س  :هل كان اومام علي بن أيب طال،

موملوداو يف أمناء مرل الرسول

كان حاضراو أمناء رلية يوم امميس ـ كما أطلق عليها ابن عباس ـ وماذا كان دوره
الرملاء توضيح هذه امل ملة  ،ولكم فائق االحلام والتقدير.

ج  :كررر ال،رريص املفيررد ( قرردس سررره )  « :أ ّن اإلمررام علرري

ابألخص هل
 ,أو
ّ
يف تلك ا ادمة

كرران داض ررا يف يرروم الرةيررة ،
ف يف ررادق

وكرران م ررن ض ر ن الب رراقني بع ررد إخ رراج الق رروم املتنرراةعني عن ررده  ،وك رران أمررري امل ررؤمنني
يف مرضال إفّ للضرودة ».
الرسول
صاصة أهل بيترال  « :أنتم امل تضعفون بعدي »
النيب
قال ّ
و كر ال،يص املفيد أيضا  « :أ ّن ّ
» ( ، )1ومل يررذكر أهررل احلررديث

ريب
 ،وأصر ت  ،فررنهل القرروم وهررم يبكررون  ،قررد تيسروا مررن النر ّ
يف علك الواقعة.
دود خمصوو لإلمام علي
ولكن من سياق األدداث الريت عرفناهرا مرن الررواات عرن علرك احلادارة  ،ومرن جم رل سررية أمرري
بق ررول أو بع ررل  ،فه ررو ي ررده الي ررن  ،واملن ّف ررذ
نع ررر أنّررال ف يس رربق دس ررول
امل ررؤمنني
 ،ف ن املسرتبعد لرال أن يقرول  ،أو أن يفعرل شريحا يف علرك
للنيب
احلاضر دال ا  ،والتابب املطلق ّ
خاصررة وأ ّن املقصررود وازابررال يف
احلاداررة  ،يسرربق هبررا دسررول
 ،أو يصرردد عررن غررري أمررره ّ ،
نفسال.
النيب
علك احلاداة كان ّ

__________________
 1ر اإلدشاد .184 / 1
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( أبو يوسف ـ الكويت ـ  12سنة ـ طال) ،
يف مصحفه تف ني وأويل لآلايت القرآنية :
س  :هن ــاك بع ــض ال ــرواايت تق ــول  :أب ّن اوم ــام الق ــائم

س ــيخرج ومع ــه مص ــحف أم ــني امل ــؤمنني

 ،والذي ال خيتلف عن قرآننا هذا  ،سوف أ ّن اآلايت مرتّبة كما يف نزوهلا  ،ووملود بعض التوضيحات

دوّنا من الرسول
ال ّ

.

ّأما ال ؤال فهو  :ما الفائدة من خروج اومام
ن تفيد من ترتي ،اآلايت ح  ،نزوهلا

هبذا القرآن الغني خمتلف عـن قرآننـا ا ـا

ومـاذا

فكيرل
ينص علـى أ ّن القـرآن الكـرمي لـن يفـلق عـن أهـل البيـت
نص حدي الثقلني الذي ّ
ووفق ّ
يكون القرتن موجود بيننا واإلمام إىل اين غالش؟ أف يستلزم أ ّن القرتن الذي بني أيردينا غرري القررتن الرذي لردى
؟ ودمتم ساملني.
أهل البيت

ف خيتلررل عررن قرتننررا  ،إفّ أ ّن فيررال عفسررري وأتويررل لررنات
ج  :إ ّن مصررحل أمررري املررؤمنني
راو  ،واملطلرق واملقيّرد ،
القرتنية  ،وأ ّن فيال عوضيح انكم واملت،ابال  ،والناسص واملنسوخ  ،والعام واص ّ

وأسباب النزول.
عنرردما يظهررر لررك املصررحل يظهررر كر ّرل علررك املعرراين والتفاسررري  ،الرريت
ردي
وأ ّن اإلمررام املهر ّ
غابررت عررن النرراس قبررل ظهرروده  ،يظهرهررا مررن لررك املصررحل  ،وف خيفررو مررا إلظهرراد علررك املعرراين
والتفاسررري مررن فالرردة  ،لفهررم الكثررري مررن احلقررالق  ،الرريت مل ن األوان إلظهادهررا  ،إضررافة لل علومررات
عددس يف علوم القرتن.
اليت سنعرفها  ،واليت ّ
مررن عغر ّرري يف عرعيررش السررود وايات ر ك ررا يظهررر مررن
مثّ إ ّن مررا يف مصررحل أمررري املررؤمنني
رتم إفّ ب ررذلك اجل ررب  ،وه ررذا ف
بع ررل ال رررواات ر فال رردة يف مع رران أُخ رررى ل ررنات القرتني ررة  ،ف ع ر ّ

قرد
يتعاد مب ما موجود عندن من معان للقرتن علو هذا الرتعيرش  ،أل ّن األل ّ رة املعصرومني
رحة افسررتفادة مررن هررذا القرررتن علررو مررا هررو عليررال اين  ،وهبررذا الرتعيررش  ،بررل هرري معرران
أقر ّرروا بصر ّ
إضافية يظهروهنا يف وقتها.
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وعدم اففرتاق الذي نقولال لإلمام مب القرتن  ،ف يع عدم اففرتاق املكاين  ،فرإ ّن هرذا اففررتاق
داصررل منررذ ّأول يرروم ررب فيررال القرررتن علررو شرركل مصررحل  ،فكررم مر ّررة يكررون اإلمررام يف مكرران ،
وكتاب القررتن يف مكران تخرر  ،وإّارا عردم اففررتاق الرذي نقولرال إ ّن أع رال األل ّ رة املعصرومني

ف ختالل مضامني القرتن الكرره  ،فك ّرل ع رل يصردد مرنهم هرو مطرابق للقررتن  ،وك ّرل مرا يف القررتن
هم ممّن ع ل بال  ،وص ّدقال وتمن بال  ،وهو معن العص ة الذي نستفيده من املالةمة.
( خالد ـ اجلزائر ـ  23سنة ـ التاسعة أساسي )
مصادر آتمر خالد بن الوليد على قتله :
األول قام ابلتشـاور مـع عمـر لقتـل اومـام علـي
س  :قرأت رواايت يف بعض الكت ،تقول  :إ ّن امليفة ّ
األول  ،أو خاف  ،فقال أمناء الصـالة وهـو
أمناء الصالة  ،بواسطة خالد بن الوليد  ،مثّ ندم امليفة ّ

خياط ،خالد  :ال تفعل.

فهل هذه الرواية صحيحة واثبتة؟ وابدل

فيكم  ،وجزاكم خريا  ،وأسألكم الدعان.

رروي يف
ج  :الت مر علرو الفترك ابإلمرام علري
يف درال الصرالة علرو يرد خالرد برن الوليرد م ّ
رحة
ع ر ّدة مصررادد بتفرراوت يف اإل ررال والتفصرريل  ،ويف اإلسررناد واإلدسررال  ،ممّررا يررودي إ رراف بص ر ّ
املتأخر منها ينقل عرن املتقر ّدم
القضية  ،وإليك أمسان املصادد اليت وددت فيها كر لك  ،وإن كان ّ
 ،وهي :
عفسري الق ّ ّي ( ، )1املسرتشد ( ، )2شر هنل البالغة ( ، )3وغريها (.)4

__________________
 1ر عفسري الق ّ ّي .158 / 2
 2ر املسرتشد .452 :
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 4ر أُنظر  :افدتجراج  ، 124 / 1عفسرري نرود الثقلرني  ، 188 / 4حبراد األنرواد  ، 131 / 21بيرت األدرزان ، 135 :
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( ابقر اهلا ّي .اومارات ـ  22سنة ـ طال ،حولة )
معىن أنّه هاملر اهلجرتني :
س  :م ــا اهلجـ ـرتني اللت ــني هاملرمه ــا اوم ــام عل ــي
.

كم ــا ورد ذل ــك يف خطب ــة اوم ــام لي ــن العاب ــدين

العلي القدير وحـده لنـا ولكـم التوفيـق وال ـداد  ،ون ـملكم الـدعاء ،
أفيدوان ملزاكم ه خنياو  ،ون مل ّ

وآخر دعواان أن ا مد

رب العاملني.
ّ

 ،هي أدد املعاين ايعية :
ج  :املقصود من اهلجرعني اليت هاجرمها اإلمام علي
األول  :املتبرادد عنرد املسرل ني عرن كرر اهلجررعني  ،هري هجررة احلب،رة وهجررة املدينرة  ،واملعلروم
ّ
هرراجر إىل احلب،ررة ،
قررد هرراجر إىل املدينررة  ،ولكررن مل يثبررت عنرردن أ ّن اإلمررام
أ ّن اإلمررام

فالب ّد إ ا أن ف يكون هذا املعن مرادا لإلمام .
هجرعيرال  ،واملعلروم أ ّن
قد هاجر مرب دسرول
الثاين  :قد كر ابن عباس أ ّن اإلمام
ألام قليلة وإىل املدينة  ،ف عن قول اإلمام ةيرن العابردين املرأخو مرن
الرسول قد هاجر إىل الطالل ّ
يف إدر رردى خطبر ررال  « :أن صر ررادش اهلج ر ررعني » أي أن صر ررادش هجر رررة
قر ررول اإلمر ررام علر رري

األام القليل ررة م ررب الرس ررول يف الط ررالل
رتم إ ا أّ اعتب رراد ّ
الط ررالل وص ررادش هج رررة املدين ررة  ،وه ررذا ي ر ّ
هجرة.
الثالررث  :إ ّن امل رراد ابهلج ررعني هرري هجرررة املدينررة  ،واهلجرررة إىل الكوفررة  ،فرراألُوىل هجرررة النبر ّروة ،

والثانيررة هجرررة اإلمامررة  ،فكر ّرل مسررافر إىل لررش الرردين يسر ّ و مهرراجرا  ،فالررذين هرراجروا إىل املدينررة
ابلنبوة  ،واملهاجر إىل الكوفة يهاجر لطلش اإلمامة احل ّقة.
هاجروا لاللتحاق ّ
األول  ،مــا
وقررد ودد عررن اإلمررام علرري
يف إدرردى خطبررال قولررال  « :واهلجــرة قائمــة علــى حـ ّدها ّ
كان

يف أهل األرل حاملة من م ت ر األ ُّمة ومعلنها  ،ال يقع
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اسم اهلجرة على أحد إالّ عرفة ا ّجة يف األرل » (.)1
وقد شر العالّمة التسرتي لك بقولال  « :وإّاا قرال
 ،وإفّ فف رري عص ررره
ريب
إىل اإلم ررام ك رراهلجرة إىل الن ر ّ

لرك مق ّدمرة لغرضرال مرن كرون اهلجررة
وإن ك رران اإلس ررالم ف ررتح األد ش رررقا

ريب
وغراب  ،إفّ أنّال ملّا كان دجال قاموا علرو خالفرال مرن يروم وفراة الن ّ
األمر مثل ّأول اإلسالم » (.)2

__________________
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إىل تخرر ع رره

صراد

اومام ا

ن

:
( أبو ح ن ـ البحرين ـ ) ....

أل يكن كثني الزواج والطالق :
س  :حتية طيّبة وبعد  ،أشكر اوخوة األعزاء على هذا املوقع األكثر من رائع  ،ولكم دوام املوفّقيـة إن

شاء ه.

هن ررال بع ررل األخب رراد عق ررول ّ :ن اإلم ررام احلس ررن ك رران كث ررري ال ررزواج والط ررالق  ،د ر ّرس يف بع ررل
صحة هذه الرواية؟ أدجو التفصيل.
املصادد ال،يعيّة  ،ف ا مدى ّ

يعها مردودة عقال ونقال.
ج  :إ ّن الرواات الواددة عن كثرة ةواج و الق اإلمام احلسن
و ّأمررا مررا ودد منهررا يف مصرراددن  ،فت،ررت ل يف السررند علررو جمهرولني ومه لررني  ،أو غررري مررواّقني ،
دجية يف إسنادها  ،فضال عن قبوهلا.
فال ّ
العامرة هبرذا ال،رأن فهرو مقطروع الربطالن  ،إ ودد فيرال علري برن عبرد
و ّأما ما جران يف مصرادد ّ

املدال  ،و ّ د بن علي بن عطية  ،واملنصود الدوانيقي  ،وكلّهم جمرودون عند أصرحاب الرجرال ،
رودة بعضررهم ايخررر لب ر أُميررة
مضررافا إىل ابرروت عرردان بعضررهم ألهررل البيررت
كاملنصررود  ،أو مر ّ
كاملدال  ،فهكذا أداديث عفو منها دالحة الوضب والتدلي .
رل النظررر عررن السررند فاملوضرروع غررري مقبررول عقررال  ،إ كيررل يعقررل أن يعر ّرر أمررري املررؤمنني
مثّ مررب غر ّ
ينصرربال للنرراس إمامررا مررن بعررده؟
هبررذه الكيفيررة  ،وهررو
ابنررال اإلمررام احلسررن
يريررد أن ّ
ألي لك ر والعيا ابع ر يع ّد عنقيصا يف إمامتال ؟!

151

م ررن بر ر أُمي ررة وغ ررريهم ق ررد وض ررعوا ه ررذه األدادي ررث
ف ررالتحقيق  :إ ّن أع رردان أه ررل البي ررت
ودسوها يف الكتش للنيل من شخصية اإلمام احلسن .
ّ
سين ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
( معاذ التل ـ األردن ـ ّ
موقف عائشة ومروان عند دفنه :
س  :تروي بعض كتـ ،التـاريّ  :إنّـه حينمـا أراد اومـام ا

رسول ه

ـني

دفـن اومـام ا

جبنـ،

ـن

استمذن عائشة  ،فوافقت على ذلـك  ،ولكـن مـروان بـن ا كـم وهاعتـه هـم الـذين منعـوه

ابلقوة.
ّ

يف حــني قـرأت ألحــدهم علــى اونلنــت  :إ ّن عائشــة أتــت للقــرب  ،وقالــت  :ال يــدفن مــع لوملــي مــن ال

صحة ذلك  ،وما هي املراملع
ُح ، ،فما مدف ّ
أ ّ

حممـد بـن م ـلم قـال  :عـت أاب ملعفـر
ج  :قد روف الشيّ الكليين ( قدس سره ) ب نده عن ّ

يقول  « :ملا أحتضر ا

ن بـن علـي

وملهين إ رسول ه
فإذا أان ّ
مت فهييين  ،مثّ ّ

 ،قـال للح ـني

 :اي أخـي أُوصـيك بوصـية فاحفمهـا ،

ألحدث به عهداو  ،مثّ اصرفين إ أ ُّمي فاطمة

ـادفين يف البقيــع  ،واعلــم أنّــه سيصــيبين مــن ا م ـنياء مــا يعلــم النــاس مــن صــنيعها  ،وعــداوهتا
مثّ ّ
ردر فـ ّ

ولرسوله

وعداوهتا لنا أهل البيت.

فلمـا قــبض ا
ّ

ـن

 ،وضــع علـى ســريره  ،وانطلقــوا بـه إ مصـلّى رسـول ه

يصـلّي فيــه علــى اجلنــائز  ،فص ـلّي علــى ا

أوقف على قرب رسول ه بل عائشة امرب.
وقيل هلا ّ :إّنم قد أقبلوا اب

ــن

ن بن علي

،

 ،الــذي كــان

فلمــا
فلمــا أن صـلّي عليــه محــل فمدخــل امل ــجد ّ ،
ّ ،
ليدفن مـع رسـول ه

 ،فخرملـت مبـادرة علـى

بغل ب رج  ،فكانت ّأول امرأة ركبت يف اوسالم سـرملاو  ،فوقفـت فقالـت  :حنـوا ابـنكم عـن بيـ  ،فإنّـه ال
يدفن فيه شيء  ،وال يهتك على رسول ه

حجابه.

160

فقال هلا ا

ني بن علي

 :قدوا هتكت أنت وأبول دجاب دسول

 ،وأدخلت بيتال من

أقربال من أبيال دسول
ش دسول
ف ّ
قربال  ،وإ ّن ساللك عن لك ا عال،ة  ،إ ّن أخي أمرين أن ّ
ليحرردث بررال عهرردا  ،واعل رري أ ّن أخرري أعلررم النرراس ابع ودسررولال  ،وأعلررم بتأويررل كتابررال مررن أن يهتررك علررو
ّ َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ا َ َ ْ ا ا
َ
ال َدخلوأل ابياو ألنليب ألإل
ألَّلين آمنوأل َ
دسرول
سررته  ،أل ّن عبرادل وععراىل يقرول  :يا أيرا ِ
َ َْ َ َ ا
الرجال بغري إ نال.
أن ياؤذن لك ْم ( ، )1وقد أدخلت أنت بيت دسول
َ َ ُّ َ َّ َ َ ا َ َ ْ َ ا َ ْ َ َ ا
ك ْم فَ ْو َق َص ْ
ريو ِ َّ
ألنل ِّ
رييب (، )2
ألَّلين آمنوأل ال َبفعوأل أصوألَ
ـل  :يا أيرا ِ
وقد قـال ه ع ّـز ومل ّ
ِ
املعاول.
ولعمري لقد ضربت أنت ألبيك وفاروقه عند إذن رسول ه
ا
َّ
َ َ
َ ْ
َّ َّ َ َ ا ُّ َ َ ْ َ َ ا ْ َ
ألمريغَ َ
ند َر ا
ح َن ا
أله
ألَّلين
س
ألَّلين ياضون أصوألْرم ِع
ه أ ْو َِلَ ِ
ـل ِ :إن ِ
ول أل ِ
ِ
وقال ه ّ
عز ومل ّ
ا ا َ ا ْ َّ ْ
بقرهبما منه األذف  ،ومـا
لغق َوى ( ، )2ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول ه
ْلونيرم ل ِ
رعيا من ح ّقه ما أمرمها ه به علـى ل ـان رسـول ه

 ،إ ّن ه ح ّـرم مـن املـؤمنني أمـوااتو مـا ح ّـرم مـنهم

أحيـاء  ،وات اي عائشــة لـو كــان هــذا الـذي كرهتيــه مــن دفـن ا

ــن

ملائزاو فيما بيننا وبني ه  ،لعلمت أنّه سيدفن وإن رغم معط ك ».

عنــد أبيـه ( صــلوات ه عليــه )

حممد بن ا نفيـة وقـال  :اي عائشـة  :يومـاو علـى بغـل  ،ويومـاو علـى هـل  ،فمـا متلكـني
قال  « :مثّ تكلّم ّ

نف ك وال متلكني األرل عداوة لبين هاشم ».

قال  « :فمقبلت عليه فقالت  :اي بن ا نفية  ،هؤالء الفواطم يتكلّمون فما كالمك
فقال هلا ا

ني

أل عبعدين ّ دا من الفوا م  ،فو
:وّ

__________________
 1ر األدزاب .53 :
 2ر احلجرات .2 :
 3ر احلجرات .3 :
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لقد ولدعال

مالث فواطم  :فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمرو بن خمزوم  ،وفاطمة بنت أسد بن هاشم  ،وفاطمة

بنت لائدة بن األصم بن رواحة بن حجر بن عبد معيص ابن عامر ».
قال  « :فقالت عائشة للح ني

قال  « :فمضى ا

ني

وروي أ ّن اومــام الصــادق

 :حنوا ابنكم وا هبوا بال  ،فإنّكم قوم خص ون ».

إ قرب أ ُّمه  ،مثّ أخرمله فدفنه ابلبقيع » (.)1
قــال  « :ملـّـا أن حضــرت ا

ــن بــن علــي

الوفــاة بكــى بكــاء

إر أقدم على أمر عميم  ،وهول أل أقدم على مثله قب  ،مثّ أوصى أن يدفنوه ابلبقيع.
شديداو وقال ّ :

ردر إ قـرب
فقال  :اي أخي امحلين على سريري إ قرب مل ّدي رسول ه
ألمل ّدد بـه عهـدي  ،مثّ ّ
ملـ ّد فاطمــة بنــت أســد فــادفين  ،ف ــتعلم اي بــن أُم أ ّن القــوم يمنّــون أنّكــم تريــدون دفــين عنــد رســول ه ،
فيجلبون يف منعكم  ،واب أق م عليك أن هترق يف أمري حمجمة دم.

ليجـ ّدد بـه

وتومله إ قرب ملـ ّده رسـول ه
فلما غ لّه وك ّفنه ا ني
 ،ومحله على سريره ّ ،
ّ
عهــداو  ،أتــى مــروان بــن ا كــم ومــن معــه مــن بــين أُميــة  ،فقــال  :أيــدفن عثمــان يف أقصــى املدينــة  ،ويــدفن
ولكـم تريـدون أن

النيب ال يكـون ذلـك أبـداو  ،و قـت عائشـة علـى بغـل  ،وهـي تقـول  :مـا
ا ن مع ّ
أح.،
تدخلوا بي من ال ّ
فقـال ابــن عبــاس ملـروان  :انصــرفوا  ،ال نريــد دفــن صـاحبنا عنــد رســول ه  ،فإنّــه كـان أعلــم حبرمــة قــرب

رسول ه م ن أن يطرق عليه هدما  ،كما يطرق ذلك غنيه  ،ودخـل بيتـه بغـني إذنـه  ،انصـرف فـنحن ندفنـه

وصى.
ابلبقيع كما ّ

مثّ قال لعائشة  :واسوأاته يوماو على بغل  ،ويوماو على هل »  ،ويف رواية :

__________________
 1ر الكايف .300 / 1
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« يوماو ّملت ويوماو تبغّلت  ،وإن عشت تفيّلت ».
فأخذه ابن احلجاج ال،اعر البغدادي فقال :
ا بنر ر ر ر ر ر ر ررت أ بكر ر ر ر ر ر ر ررر ف كر ر ر ر ر ر ر رران وف كنر ر ر ر ر ر ر ررت ل ر ر ررك التسر ر ر ررب مر ر ر ررن ال ر ر ررث ن وابلكر ر ر ر ّرل لّكر ر ر ررت
ق ّ لت عبغّلت وإن ع،ت عفيّلت
الوفرراة  ،اسرتدعو احلسررني بررن علرري
ودوي عرن ةاد املخررادقي قررال  « :ملرا دضرررت احلسررن
ّ
إين مفادق ررك  ،وفد ررق ب رررّ ع ر ّرز وج ر ّرل  ،وق ررد س ررقيت الس ر ّرم  ،ودمي ررت
فق ررال  « :ا أخ رري ّ
وإين لع رراد ررن س ررقاين الس ر ّرم  ،وم ررن أي ررن دهي ررت  ،وأن أخاص ر ال إىل
بكب رردي يف الطس ررت ّ ،
يف  ،ف ررإ ا
عع رراىل  ،فبح ّق رري علي ررك إن عكلّ ررت يف ل ررك ب ،ررين  ،وانتظ ررر م ررا رردث ع ر ّرز ك ررره ّ
وغس ررل وك ّف ر  ،وامحل ر عل ررو س رريري إىل ق رررب ج ر ّدي دس ررول
قض رريت حن رريب فغ ّ ض ر ّ ،
ددين إىل قرب ج ّديت فا ة بنت أسد ( اهنع هللا يضر ) فادف هنال.
ألج ّدد بال عهدا  ،مثّ ّ
فيجلبرون يف مرنعكم
وستعلم ا بن أُم  ،أ ّن القوم يظنّون أنّكم عريدون دف عند دسرول
عن لك  ،وابع أقسم عليك أن هريق يف أمري ج ة دم ».
() 1

د ررني

وص ررو ب ررال إلي ررال أم ررري امل ررؤمنني
وص ررو
إلي ررال هل ررال وول ررده وعركاع ررال  ،وم ررا ك رران ّ
مثّ ّ
ونصبال هلم عل ا من بعده.
استخلفال وأهلال ملقامال ّ ،
ودل شيعتال علو استخالفال ّ ،
رك مررروان
غسررلال احلسررني
فل ّ ررا مضررو
وك ّفنررال  ،ومحلررال علررو س رريره  ،ومل ي،ر ّ
لسرربيلال ّ ،
 ،فتج ّ عروا لررال ولبسروا السررال  ،فل ّ ررا
ومررن معررال مررن بر أُميررة أ ّهنررم سرريدفنونال عنررد دسررول

عوجال بال احلسني بن علي
ّ

__________________
 1ر اصرالل واجلرالح .243 / 1
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ليج ّدد بال عهدا أقبلوا إليهم يف عهم  ،وحلقتهم عال،رة علرو بغرل  ،وهري عقرول :
دسول
أدش؟
ما ل ولكم عريدون أن عدخلوا بييت من ف ّ
دب هيجررا هرري خررري مررن دعررة  ،أيرردفن عث رران يف أقصررو املدينررة ويرردفن
وجعررل مررروان يقررول  :ا ّ

النيب؟ ف يكون لك أبدا  ،وأن أمحل السيل.
احلسن مب ّ
وكادت الفتنة أن عقب بني ب هاشم وب أُمية  ،فبرادد ابرن عبراس إىل مرروان فقرال لرال  :ادجرب ا
 ،لكنّرا نريرد أن جنر ّدد
مروان من ديث جحت  ،فإ ّن ما نريد أن نردفن صرادبنا عنرد دسرول
 ،فندفنرال عنردها بوصريتال برذلك  ،ولرو كران أوصرو
نرده إىل ج ّدعال فا رة
بال عهدا بزادعال  ،مثّ ّ
ك رران أعل ررم ابع
ددن عررن لررك  ،لكنّررال
ريب
لعل ررت أنّررك أقصررر ابع ررا مررن ّ
بدفنررال مررب النر ّ
وبرسولال وحبرمة قربه  ،من أن يطرق عليال هدما ك ا رق لك غريه  ،ودخل بيتال بغري إ نال.
مثّ أقبل علو عال،ة وقال هلا  :واسوأاته  ،يوما علو بغل  ،ويومرا علرو رل؟ عريردين أن عطفحري

نررود ؟ وعقرراعلني أوليرران ؟ ادجعرري فقررد كفيررت الررذي ختررافني  ،وبلغررت مررا حتبّررني  ،و منتصررر
ألهل هذا البيت ولو بعد دني.
 « :وه لوال عهد ا ن إ ّ حبقن الـدماء  ،وأن ال أهريـق يف أمـره حمجمـة دم ،
وقال احلسرني

لعلمتم كيف أخذ سيوف ه منكم ممخذها  ،وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم  ،وأبطلتم ما اشلطنا عليكم

ألنف نا ».
فدفنوه ابلبقيب عند ج ّدعال فا ة بنت أسرد برن هاشرم برن عبرد منرا اهنع هللا يضر
ومضوا ابحلسن
وأسكنها جنّات النعيم » (.)1
ومثلال يف مناقش تل أ الش مب اختصاد  ،وةاد فيرال  « :ودمروا ابلنبرال جناةعرال د ّرس سرل منهرا
سبعون نبال » (.)2
__________________
 1ر اإلدشاد .17 / 2
 2ر مناقش تل أ الش .203 / 3
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حممد ـ لبنان ـ ) ....
( أبو ّ
حيثيّات صلحه :
س  :أرملو منكم أن ترسلوا

مل ّخص عن حيثيّـات صـلح اومـام ا

ال نّة يعتربون أ ّن الصلح قد أعطى الشرعية يف امالفة ملعاوية.

ـن

مـع معاويـة  ،أل ّن أهـل

ج  :لإلجاب ررة عل ررو س رؤالكم فب ر ّد م ررن األخ ررذ بع ررني افعتب رراد أدبع ررة أُم ررود يتوقّررل عليه ررا الق ررول
ب،رعية خالفة معاوية :
 1ر إ ّن اإلمام احلسن
 2ر إ ّن اإلمام احلسن
 3ر إ ّن اإلمام احلسن

ابيب معاوية بيعة دقيقية!!
عناةل عن اصالفة ملعاوية!!
ابيب خمتادا  ،وبدون ظرو قاهرة!!

 4ر إ ّن معاوية ع ل ب،روط البيعة أو الصلح!!
كل وادردة مرن هرذه املقر ّدمات دونرال خررط القتراد  ،وسرو حنراول مناق،رتها لبيران عردم
وإابات ّ
إمكانية ابوها.
النقطررة األُوىل  :إ ّن املصررادد التادخييررة الرريت تنرراول أيرردينا عثبررت عرردم درردوث بيعررة مررن اإلم ررام

ملعاوية  ،بل مل يكن يف األمر غري املعاهدة والصلح  ،وهذا غري البيعرة  ،ك را ي،رهد لرال
احلسن
كل من عنده بعل اإلملام ابلعربية.
ّ
وإليك بعل النصوو التادخيية اليت كرت اهلدنة أو املعاهدة ومل عذكر البيعة :

 1ر قال يوسل  « :فس عت القاسم بن ي ة يقول  :ما و معاويرة للحسرن برن علري
ب،ين عاهده عليال » (.)1
مرب ةيرد برن وهرش اجلهر قرال  « :وه  ،ألن آخـذ مـن معاويـة
 2ر يف كرالم لإلمرام احلسرن
ّ

عهداو أحقن به دمي  ،وأومن به يف أهلي  ،خني من أن يقتلور

__________________
 1ر علل ال،رالب .212 / 1
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فتضيع أهل بي وأهلي … وه ون أسامله وأان عزيز خني من أن يقتلين وأان أسني .)1( » ...
دس نزل ابلنخيلة (.)2
 3ر فل ّ ا استت ت اهلدنة علو لك ساد معاوية ّ
 « :إ ّّنا هادنت حقناو للدماء وصيانتها .)3( » ...
 4ر يف دواية لال

معاوية  ،صعد معاوية املنرب  ،و ب الناس فخطبهم .)4( ...
 5ر ملا وادع احلسن بن علي
ّ
وممّا يؤيّد لك أ ّن يب املصادد التادخيية القدوة دني عرذكر أدرداث عرام (  41ه ر ) عقرول « :
صلح احلسن »  ،وليست « بيعة احلسن ».
النقطررة الثانيررة  :هنررال فرررق واضررح بررني القيررادة الدنيويررة ودكومررة النرراس ر مه ررا كانررت الوسررالل
فهري ف عثبرت أكثرر مرن
والسربل ر وبرني اصالفرة اإلهليّرة  ،فح ّرس لرو سرلّ نا ببيعرة اإلمرام احلسرن
القيررادة الدنيويررة ملعاويررة علررو النرراس  ،وهررذا ف يعر علررو اإل ررالق التنرراةل عررن اصالفررة  ،واملنصررش
اإلهلي  ،بل ولي من صالدية اإلمام لك.
ّ

فتعينررال إمامررا للنرراس وخليفررة كرران مررن قبررل ععرراىل  ،فررال وكررن التنرراةل عنررال  ،فهررو ر ك ررا يعر ّررب عنررال
ردل علررو لررك الرررواات الكثرررية
رح إسررقا ها  ،وف عقلهررا  ،وممرّرا ير ّ
الفقهرران ر مررن احلقرروق الرريت ف يصر ّ
 « :إمامران قامرا أو قعردا » ( ، )5فكيرل جيروة لإلمرام
الدالّة علو ابوت اصالفة لإلمام احلسرن
نزع اوب ألبسال ّإاه؟
احلسن
 « :ف يلررني مفرران علررو مفررين « أي ف يكررون
وممرّرا يؤيررد لررك  ،مررا جرران عررن دسررول
حلق
أتمر عليهم لكان غاصبا ّ
الطليق أمريا علو املسل ني أبدا  ،ولو ّ

__________________
 1ر افدتجاج .10 / 2
 2ر اإلدشاد .14 / 2
 3ر مناقش تل أ الش .116 / 3
الطوسي .551 :
 4ر األمال لل،يص
ّ
 5ر الفصول املختادة  ، 303 :اإلدشاد .30 / 2

166

رأمر
اإلمررادة  ،ظاملررا هلررم حبكررم ال،رررع والعقررل وافعتبرراد  ،فحيررث كرران معاويررة ليقررا مل يكررن لررال أن يتر ّ
علو املسل ني (.)1
رادا يف حتليلنررا ،
النقطررة الثالثررة  :وهرري نقطررة مه ّ ررة ج ر ّدا  ،لررو أمكررن إاباهررا ل ،ر ّكلت منعطفررا در ّ
وألمكن أن يقال ر بوجال مرا ر شررعية قيرادة معاويرة ودكومترال  ،و لرك أل ّن اإلنسران اسرش ويؤاخرذ
منفي عنال  ،وغري منظود عقال ونقال.
علو أع الال افختيادية  ،ولي ما ّ
اضطر إليال  ،فهو ّ
جيعلنرا نقطرب بعردم
وبعد هذه املق ّدمة نقول  :إ ّن دداسة الظر الذي عاشال اإلمام احلسرن
األول  ،وهو افختيادية يف د ّقال  ،فتع ّرني افدت رال الثراين  ،ومعرال ف جمرال للقرول
إمكانية افدت ال ّ
لال  ،فهو يؤخذ بال لرو كران عناةلرال واعيرة  ،ولري

ب،رعية خالفة معاوية  ،ألجل عناةل اإلمام
كرها واضطرادا.
وفب ّد لتعيني افدت ال الثاين من النظر يف االاة أُمود :
.

 1ر دالة ّقواد جيش اإلمام
 2ر أهل الكوفة.
 3ر دقسان القبالل.
عوجرال إىل
األول  :إ ّن اإلمام
أدسل يف البدن قالردا مرن كنردة يف أدبعرة تف مقاعرل ّ ،
األمر ّ
خاصرتال
وعوجال إليال مب مراليت دجرل مرن ّ
س الة ألل ددهم  ،فأخذها ّ

األنباد  ،فأدسل إليال معاوية
وأهل بيتال.
قالردا مرن مرراد يف أدبعرة تف  ،فكترش هلرم معاويرة  ،وأدسرل لرال سر الة
مثّ أدسل اإلمرام

فتوجال إليال.
أدش من كود ال،ام ّ ،
ألل ددهم  ،ومنّاه ّ
أي وفية ّ
عبيد بن عباس قالدا علو اجليش  ،فض ن لال معاويرة ألرل ألرل ددهرم
مثّ أدسل اإلمام
يعجل لال النصل  ،ويعطيال النصل ايخر عند دخولال إىل الكوفة  ،فانسرل يف الليرل إىل معسركر
ّ ،
معاوية.
__________________
 1ر حباد األنواد .4 / 44
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األم ررر الث رراين  :إ ّن أكث ررر أه ررل الكوف ررة ق ررد كتبر روا إىل معاوي ررة  « :إ ّن مع ررك  ،وإن ش ررحت أخ ررذن
احلسن وبعثناه إليك » (.)1
األمررر الثالررث  :كتررش اعررة مررن دقسرران القبالررل إىل معاويررة ابلطاعررة لررال يف السر ّرر  ،واسررتحثّوه

دنوهم من عسكره أو الفتك بال (.)2
علو املسري حنوهم  ،وض نوا لال عسليم احلسن
إليال  ،عند ّ
سربش مصراحلتال مرب معاويرة  ،لوجردن أ ّن الطريقرة
وإ ا دأينا الرواات اليت يذكر فيهرا اإلمرام
لكل خبري ابألُمود العسكريّة.
لكل لبيش  ،و ّ
اليت استع لها اإلمام كانت هي املتعيّنة ّ
مضافا إىل ما كرنه من النقاط الثالث نذكر بعل الرواات ةادة يف التوضيح :
لسردير درول ع رل اإلمرام احلسرن
 1ر هنالرك صرنل مرن الررواات يص ّرر اإلمرام الصرادق
بقولال  « :فإنّه أعلم ا صنع  ،لوال ما صنع لكان أمراو عميماو ».
يفضل اإلمام الصرلح عليرال ،
وابلتأكيد إ ّن هذا األمر العظيم من اصطودة واألمهّية كان  ،حبيث ّ

وقد هذا املعن من الرواات يف كتاب علل ال،رالب (.)3
عن السبش ا داصرلال  « :ولروف مرا أعيرت
 2ر يف الصنل ايخر من الرواات  ،يتح ّدث
ملا عرل من شيعتنا علو وجال األد أدد إفّ قُتل ».
األول  ،ووكررن أن يك رون شررردا لامررر العظرريم ،
وهررذا القسررم يعطينررا صررودة أوضررح و ّ
أدق مررن ّ
األول (.)4
الذي ّ
عربت بال الرواات يف الصنل ّ
ابلقول  « :وحيكم ما تدرون ما عملت
يصر
 3ر يف الصنل الثالث ّ

__________________
 1ر حباد األنواد .45 / 44
 2ر اإلدشاد .12 / 2
 3ر علل ال،رالب .211 / 1
 4ر نف املصدد السابق.
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وه الذي عملت خني لشيع ممّا طلعت عليه الشمس أو غربت .)1( » ...
 « :و لرو قاعلرت معاويرة ألخرذوا بعنقري د ّرس
 4ر يف الصرنل الرابرب مرن الررواات يقرول
يردفعوين إليرال سررل ا  ،و إلن أسراملال وأن عزيررز خرري مرن أن يقتلر وأن أسرري  ،أو ور ّرن عل ّري فيكررون
احلي منّا وامليت » (.)2
سنّة علو ب هاشم إىل تخر الدهر  ،وملعاوية ف يزال ون هبا وعقبال علو ّ
وه ررذا الص ررنل م ررن ال رررواات ي ،ررري إش ررادة واض ررحة إىل م ررا أابتن رراه يف بداي ررة النقط ررة الثالث ررة م ررن
احلساسررة واحلرجررة يف جرريش اإلمررام  ،والقلرروب املريضررة والضررعيفة الرريت كانررت حتكررم الوضررب
الوضررعية ّ
تنذال.

عتوجهون معنا  ،ودينكم أمرام دنيراكم ،
 5ر خطش اإلمام احلسن
بعد وفاة أبيال  « :وكنتم ّ
وقد أصبحتم اين ودنياكم أمام دينكم  ،وكنّا لكم وكنتم لنا  ،وقد صرأ اليوم علينا .)3( » ...
صادجي عاعبال علو صلحال  « :فإ ّن الذي أدروج إىل مرا فعلرت :
 6ر قال اإلمام احلسن

قتلكم أ  ،و عنكم ّإاي  ،وانتهابكم متاعي .)4( » ...
حلجر بن عدي  « :وإّاا فعلت ما فعلت إبقان عليكم » (.)5
 7ر قول اإلمام
دين ا عذلوه علو الصلح  « :ف ععذلوين فإ ّن فيها مصلحة » (.)6
 8ر قول اإلمام

__________________
 1ر ك ال الدين  ، 316 :إعالم الودى  ، 230 / 2ك،ل الغ ّ ة .328 / 3
 2ر افدتجاج .10 / 2

 3ر اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 268 / 13أُسررد الغابررة  ، 13 / 2ج رواهر املطالررش  ، 207 / 2الكامررل يف الترراديص / 3
.406
 4ر اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 263 / 13املعجررم الكبررري  ، 105 / 1هررذيش الك ررال  ، 245 / 6جرواهر املطالررش / 2
 ، 117الكامل يف التاديص .405 / 3
 5ر عنزيال األنبيان .223 :
 6ر مناقش تل أ الش .117 / 3
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يف بيران اهلرد مرن صرلحال حلصرلنا علرو املزيرد
ولو فدظنا الت،بيال الذي يسرتع لال اإلمرام
مررن القناعررة ّ ،ن صررلحال مل يكررن إفّ ملصر م
رلحة كررربى يقتضرريها اإلسررالم  ،وف عع ر علررو اإل ررالق
أهلية معاوية للخالفة :
 1ر يف كررالم خيا ررش بررال أاب سررعيد فيقررول لررال  « :علّــة مصــا

ملعاويــة علّــة مصــا ة رســول ه

لبين ضـمرة وبـين أشـجع  ،وألهـل م ّكـة حـني انصـرف مـن ا ديبيـة  ،أُوليـك ك ّفـار ابلتنزيـل  ،ومعاويـة

وأصحابه ك ّفار ابلتمويل .)1( » ...
.
 2ر ي،بّال جهلنا ابحلك ة الداعية للصلح بقضية اصضر وموسو
ملررا خرررق السرفينة  ،وقتررل الغررالم  ،وأقرام اجلررداد  ،سررخط
 « :أف عرررى اصضرر
فقرال
ّ
دس أخربه فرضي  ،هكذا أن .)2( » ...
موسو
فعلال  ،فشتباه وجال احلك ة عليال ّ ،
 « :وق ررد جع ررل ه ررادون يف س ررعة د ررني استض ررعفوه  ،وك ررادوا يقتلون ررال ...
 3ر وقول ررال
كذلك أن » (.)3
ابل،ررروط فبر ّد مررن كررر البنررود الرريت
النقطررة الرابعررة  :قبررل بيرران وفرران معاويررة لإلمررام احلسررن
اشرررت ها اإلمررام علررو معاويررة  ،وإن كرران مررن املؤسررل ج ر ّدا  ،أ ّن الترراديص أجحررل مر ّررة أُخرررى بعرردم
كره التفصيلي جل يب البنود  ،وإّاا دصلنا علو شذدات من هنا وهنال  ،ومن هذه البنود :
 1ر أن ف يس ّ يال أمري املؤمنني (.)4
 2ر أن ف يقيم عنده شهادة لل ؤمنني (.)5
شيحا (.)6
 3ر أن ف يتع ّقش علو شيعة علي

__________________
 1ر علل ال،رالب .211 / 1
 2ر نف املصدد السابق.
 3ر افدتجاج .8 / 2
 4ر علل ال،رالب .212 / 1
 5ر نف املصدد السابق.
 6ر نف املصدد السابق.
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 4ر أن يف ّررق يف أوفد مرن قُترل مرب أبيرال يروم اجل رل  ،وأوفد مرن قُترل مرب أبيرال بصر ّفني ألرل ألرل
ددهم  ،وأن جيعل لك من خراج داد أجبرد (.)1
( .) 2
 5ر أن ف ي،تم عليا
أتملنررا يف هررذه البنررود لوجرردنها بنفسررها عنفرري اصالفررة عررن معاويررة  ،وهررذا مررن عرردبري اإلمررام
ولررو ّ
من املؤمنني  ،بل علو دأسرهم  ،فرإ ا كران معاويرة لري أمرريا
 ،ف ن املسلّم بال أ ّن اإلمام
األول فهذا يع أنّال لي أمريا علو اإلمام احلسن  ،بل علرو سرالر املرؤمنني ،
لل ؤمنني ع ال ابلبند ّ
وكذلك البند الثاين  ،فكيل يكون اإلنسان خليفة وف قاة عنده ال،هادات؟!
ب،ررين

مضررافا إىل هررذا و ال  ،فررإ ّن الترراديص يصر ّرر ّن معاويررة مل يررل للحسررن بررن علرري
عاهده عليال (.)3
وأخريا  ،فقد ابت من الواضح عنرد اجل يرب  ،أ ّن الصرلح ف وثّرل إعطران شررعية صالفرة معاويرة  ،وف
يستحق لك.
أي شين من هذا القبيل  ،وعذدا للتطويل  ،فإ ّن األمر
ّ
عناةف عنها  ،وف ّ
(  .....ـ  ....ـ ) ..
ملاذا صاحل معاوية وأل يثمر كمخيه ا
س  :لقد قام اومام ا

يزيد بن معاوية

فل ررا ا ص رراا احلس ررن

ن

ني :

صا ة معاوية بـن أيب سـفيان  ،بينمـا اثر اومـام ا

؟ بين ررا اثد احلس ررني

وحنن نعلم أ ّن األل ّ ة معصومون  ،وشكرا لكم.

ـني

ضـ ّد

؟ وه ررل يعترررب ه ررذان الع ررالن متناقض رران؟

__________________
 1ر علل ال،رالب .212 / 1
 2ر الغرردير  ، 262 / 10اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 266 / 13اإلمامررة والسياسررة  ، 185 / 1الكامررل يف الترراديص / 4
.405
 3ر الغدير  ، 262 / 10الكامل يف التاديص .405 / 3
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؛ ديررث إن دركررة أهررل
ج  :ف عنرراقل بررني صررلح اإلمررام احلسررن واررودة اإلمررام احلسررني
البيررت لنصرررة الرردين ودفظررة دركررة عكامليررة  ،فكررل إمررام يبرردأ مررن ديررث انتهررو اإلمررام الررذي قبلررال ،
و ل ررك ابخ ررتال الظ رررو يف األةمن ررة املختلف ررة  ،ب ررل ق ررد املعص رروم الواد ررد عتع رردد مواقف ررال بتع رردد
الررذي جاهررد امل،ررركني يف برردد وأُدررد وغريمهررا ع رراه يصرراحلهم يف احلديبيررة ،
الظرررو  ،فررالنيب
الررذي صرررب ويف العررني
فررالنيب هررو النرريب إف أن الظرررو ختتلررل  ،كررذلك أمررري املررؤمنني علرري
عرراه يقاعررل أعرردان يف عر ّدة مروا ن ،
قرذى ويف احللررق شررجو علررو مررا جرررى بعرد دسررول
فعلي هو علي إف أ ّن الظرو ختتلل.
رش يف السرعي حلفرحم الردين  ،فلرو اقتضرو
فالنيب وأهل بيتال األ هراد لك مّرل أفعلهرم وعصررفاهم عنص ّ
لررك املصرراحلة ولررو مررب امل،ررركني ع رراهم يصرراحلون ولررو اقتضررو األمررر اجلهرراد ع رراهم يف أعلررو مراعررش
يف الصلح بل وبعد أخيال احلسن ملرا يزيرد
ال،جاعة والتضحية فاحلسني كان مب أخيال احلسن

علررو الع،ررر سررنني ومل يقررم ابلثررودة دررس حتققررت الظرررو املناسرربة  ،فكانررت علررك الثررودة العظي ررة ،
موجودا يف علك الظرو ملا اختلل موقفرال عرن موقرل اإلمرام احلسرني
ولو كان اإلمام احلسن
 .فتأمل.
 .فك ررا ودد عررن
ويظهررر لررك جليّررا مررن مراجعررة كل ررات اإلمررام احلسررن واإلمررام احلسررني
اإلمرام احلسررني أنرال قررال عنررد خروجرال علررو يزيرد  « :وإ ّّنــا خرملــت لطلـ ،اوصــالا يف أ ُّمــة ملـ ّدي »
ودد عن اإلمام احلسن نف هذا األمر .وإليك بعل هذه النصوو :
 1ر قررال لررال دجررل  :ابيعررت معاويررة  ،ومعررك أدبعررون ألفررا  ،ومل أتخررذ لنفسررك وايقررة  ،وعهرردا

() 1

ظاهرا؟
إر لــو أردت ــا فعلــت الــدنيا أل يكــن معاويــة أبصــرب مـ ّـين عنــد اللقــاء  ،وال امبــت عنــد
فقررال لررال ّ « :
ولكين أردت صالحكم .)2( » ...
مين ّ ،
ا رب ّ
__________________
 1ر لواعل األشجان .30 :
 2ر شر هنل البالغة .15 / 16
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 ،لوددت أن أموت قبل ما دأيت أخرجتنا مرن العردل

 2ر وقال لال دجل تخر  :ا ابن دسول
إىل اجلود ....
ـ ،أن
فقررال لررال اإلمررام
ّ «:
إر رأيــت هــوف معمــم النــاس يف الصــلح  ،وكرهــوا ا ــرب  ،فلــم أحـ ّ

أمحلهم على ما يكرهون  ،فصا ت .)1( » ...
 3ر وقررال لررال اثلررث  :مل هادنررت معاويررة وصرراحلتال وقررد عل ررت أ ّن احلر ّرق لررك دونررال  ،وأ ّن معاويررة
ضال ابب؟
ّ
لبــين ض ــمرة  ،وب ــين
 « :علّــة مص ــا ملعاوي ــة علّــة مص ــا ة رس ــول ه
فأجابررال اإلمررام
أشجع  ،وألهل م ّكـة حـني انصـرف مـن ا ديبيـة  ،أُوليـك ك ّفـار ابلتنزيـل  ،ومعاويـة وأصـحابه ك ّفـار ابلتمويـل

.)2( » ...
 4ر وقال لال دجل  :ملا ا صاحلت؟
إين خ،يت أن جيتث املسرل ون علرو وجرال األد  ،فرأددت أن يكرون للردين
فأجابال
ّ «:
نع ».
(  ....ـ  ....ـ ) ...
ومضامني كتاب الصلح :
الغمـة  :ومـن كالمـه
س  :ملاء يف كتاب كشـف ّ

معاويــة  « : ...بسـ

ـتقر بينـه وبـني
مـا كتبـه يف كتـاب الصـلح الـذي اس ّ

 ، ،هــذا مــا صــاحل عليــه ا

ــن بــن علــي بــن أيب طالــ ،معاويــة بــن أيب

سـفيان  ،صــا ه علـى أن ي ـلّم إليــه واليـة أمــر امل ــلمني علـى أن يعمــل فــيهم بكتـاب ه  ،وســنّة رســوله ،

وسنية املفاء الراشدين  ،وليس ملعاوية بن أيب سفيان أن يعهد إ أحـد مـن بعـده عهـداو  ،بـل يكـون األمـر
من بعده شورف بني امل لمني .)3( » ...

__________________
 1ر األخباد الطوال .220 :
 2ر علل ال،رالب  ، 211 / 1الطرالل .116 :
 3ر ك،ل الغ ّ ة .113 / 2
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الرد على أهل ال نّة إذ ّإّنم ي تشهدون به.
فما هو ّ
ج  :لقد ودد هذا املنت من الصلح يف كتاب ك،ل الغ ّ ة  ،وفيال :
ّأوف  :إ ّن جمرررد نقررل مؤلّررل مررن ال،رريعة ملوضرروع ف يع ر ابلضرررودة قبولررال لررال  ،أو قبررول الفتررال

لذلك وعبنّيهم لال.
اثنيا  :إ ّن ما كر هنا مل يرد عندهم مسندا  ،وف عر عنهم مثبتا.
ف م ررن غص ررش ه ررذا
اثلث ررا  :إ ّن املقص ررود م ررن ععب ررري اصلف رران الراش رردين  ،ه ررم أه ررل البي ررت
العنوان  ،وهذا نوع من التودية يف الكالم  ،فقد يكنّون عن أنفسهم بذلك عغطية ودمزا  ،وهذا كثرري

يوم ال،ودى.
 ،وإفّ لقال لال  :والع ل بسنّة ال،يخني  ،ك ا قيل ألمري املؤمنني
املودردين ر
يب إبرراهيم
ر وهرو سريّد ّ
دابعا ّ :
لعل ما هنا هو من ابب امل ااش َ َراة نظرري ْقرول نر ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اا
ا
ك ا دكاه يف الكتراب الكرره ْ :الوأل أأن َ ف َعل َ َهذأل تآل ِ َرغنَا يَا إتْ َبأل ِه ا
َه ْم
يم ْال تََ ف َعل ك ِب
ِ ِ
ِ
َ َ

ا

َ

ا َ ا َ
َ
َ ا ْ
ون (.)1
نهق
هذأل فاستلوهم إِن َكنوأل ي ِ
املهم وع دة ما يف البراب  :إ ّن هنرال قاعردة اثبترة عقرال ومتعادفرة ع رال  ،ومتبعرة
خامسا  :وهو ّ
سرررية  ،ععررر عنرردهم بقاعرردة اإللرزام  ،يسررتعان هبررا يف مقررام افدتجرراج وإلرزام اصصررم ررا يلتررزم بررال ،
رحتال
ويتظرراهر ابفعتقرراد بررال  ،وف يسررتطيب إنكرراده  ،عررن أ ّن كر ّرل مررا اعرررت بررال اصصررم واعتقررد بصر ّ

رح افسررتناد إليررال وإلزامررال بررال  ،ولرري معررن هررذا اعتقرراد القالررل بررال بررذلك أو التزامررال بررال ك ررا هررو
صر ّ
واضح.
وقد جانت نصوو يف ال،ريعة املق ّدسة عؤيّرد مرا كررنه  ،منهرا  :مرا جران يف التهرذيش عرن أ
احلسن

أنّال قال  « :ألزموهم ا ألزموا أنف هم » (.)2

__________________
 1ر األنبيان  62 :ر .63
 2ر هذيش األدكام .322 / 1
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دس بسرية خلفالهم فضرال عرن غرريهم ،
لعل فلسفة هذا الع ل  ،هو أ ّن معاوية مل يلتزم ّ
هذا  ،و ّ
وقطعا لو مل ي،رتط هذا ال،رط لتظاهر الرجل بعدم املوافقة  ،وملا أّ الصلح الظاهري  ،و العامل.
( أمحد ـ البحرين ـ  22سنة ـ طال ،أكاداي )
حكمة صلحه وملهاد أخيه :
س  :هذا أحد حجج أهل ال نّة على الشيعة فما قولكم فيه :
لقد تنالل ا

ن بن علي ملعاوية وسامله  ،ويف وقـت كـان جيتمـع عنـده مـن األنصـار واجليـوش مـا اكنـه

من مواصلة القتال.
وخــرج ا

ــني بــن علــي يف قلّــة مــن أصــحابه يف وقــت كــان اكنــه فيــه املوادعــة وامل ــاملة  ،وال خيلــو أن

يكون أحدمها على حـ ّق  ،واآلخـر علـى ابطـل  ،ألنّـه إن كـان تنـالل ا

خروج ا

ـن مـع مت ّكنـه مـن ا ـرب ح ّقـاو كـان

ىلرداو مـن الق ّـوة مـع مت ّكنـه مـن امل ـاملة ابطـالو  ،وهـذا يضـعكم يف موقـف ال حت ـدون عليـه ،
ني ّ

ألنّكم إن قلتم ّأّنما هيعاو على ح ّق هعتم بني النقيضني  ،وهذا القول يهدم أُصولكم.

وهنضرة اإلمرام احلسرني

يتّفقران يف األهردا  ،وخيتلفران

ج  :إ ّن صلح اإلمام احلسن
يف كيفية التعامل مب احلكم السالد.
رطر إىل أن يك،رل ةيفرال د ّرس
فب ا أ ّن اإلمام احلسن
كان يواجال معاوية َ
ومك ِره ونفاقرال فاض ّ

األموي ر وإن كان واضحا عند املؤمنني يف واقعة صر ّفني وقبلهرا
يتضح للج يب عدم م،روعية احلكم
ّ
ّ
عردم الترزام معاويرة واعيرده  ،ومرن مثّ عنفيرذ خمطّطاعرال الظاملرة فرود
فتبني مرن صرلحال
أو بعدها ر ّ
س رريطرعال عل ررو احلك ررم ب رردون من رراةع  ،م ررن قت ررل وع،ر رريد امل ررؤمنني  ،وعنص رريش وفة اجل ررود عل رريهم ،
علو املنرابر  ،وأخرذ البيعرة ليزيرد و  ...ر وهرذا األمرر كلّرال قرد
سش أمري املؤمنني
وافست راد يف ّ

دصل بفضل صلحال .
وإفّ فإ ّن افست راد يف احلرب مب معاوية كان ف ينتل هذه الث رات كلّها أو
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عرردم قناعررة أكثررر جي،ررال ابسررت راد احلرررب  ،أو در ّرس م رؤامرة
بعضررها  ،كيررل وقررد دأى اإلمررام
أي خيرراد إفّ أن ينتخررش
 ،ففرري هررذه الظرررو مل يكررن لإلمررام
بعضررهم لقتلررال أو أسررره
ّ
العدو يف شكلها اجلديد.
هذا األسلوب ر الصلح ر لتست ر مواجهتال مب ّ
هررذه الطريقررة قررد مهر ّدت ر يف نفر الوقررت ر األدضررية املناسرربة لنهضررة أخيررال
مثّ إ ّن اختررا ه
 ،فرتبرّرت الثلّررة الواعيررة مررن املررؤمنني يف علررك الفرررتة  ،وحتررت الظرررو القاسررية ،
اإلمررام احلسررني
يف كربالن.
فأصبحت في ا بعد أنصادا أوفيان لإلمام احلسني
روي  ،الررذي جرران يف
ومررن جانررش تخررر فقررد رّرت ّ
احلجررة علررو اجل يررب يف معرررفتهم احلكررم األمر ّ
احلقيقي.
فتعرفوا عليال يف شكلال
مستهلّال بثوب الران والتزوير  ،وعظاهر ابإلسالم ّ ،
ّ
 ،فق ررد
ال ررذي ك رران مت ّ ررا ل رردود أخي ررال اإلم ررام احلس ررن
مثّ ج رران دود اإلم ررام احلس ررني
استث ر احلالة املوجودة يف ازت ب  ،من عدم قناعتهم ،روعية الدولة األمويّة ر وهذا قد نرتل مسربقا

قرد ثّرل يف يزيرد ر وهرو الرذي
روي يف عصرره
من صلح اإلمام احلسن
ر و ا أ ّن احلكرم األم ّ
ك،ررل القنرراع عررن وجهررال  ،بعرردم التزامررال ابملبرراد  ،والظ رواهر اإلسررالمية ر فقررام ابألمررر وعص ر ّدى
للطاغيررة  ،وإن ّأدى لررك إىل ال،ررهادة  ،فقررد انتصررر يف كسررر صرولة الظررامل  ،وفررتح البرراب ملكافحررة
املتأخرة عرن واقعرة كرربالن  ،فكلّهرا جرانت مترأاّرة مرن
الغي
األموي  ،وهذا ما نراه جليّا يف احلركات ّ
ّ
هنضة اإلمام احلسني .
كالمهررا يف
 ،وهنضررة اإلمررام احلسررني
وممرّرا كرررن يظهررر لررك أ ّن صررلح اإلمررام احلسررن
األول يف
ط وادررد يف سرربيل النيررل هلررد
خر ّ
ّ
مودررد  ،فررال كثرررة اجليرروش وف قلّررة األنصرراد هررو العامررل ّ

اختيادمه ررا ألس ررلوب املواجه ررة  ،ب ررل الظ رررو كان ررت ختتل ررل  ،وابختالفه ررا عتن ر ّروع األس رراليش  ،وإن
كانت يعها يف إ اد اولة دفب الظلم وعثبيت العدل.
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يف
ألخت ررذ نف ر أس ررلوب اإلم ررام احلس ررن
فل ررو ك رران اإلم ررام احلس ررني
يف ظ رررو أخيررال ّ
يعرريش يف ّأام يزيررد  ،فنررتهل أسررلوب الكفررا واجلهرراد يف
صررلحال  ،ولررو كرران اإلمررام احلسررن
.
وجال األعدان  ،فال مغايرة يف سريه ا
( علي ـ الكويت ـ ) ....
أل جيرب على البيعة :
س  :ملاذا أل جيرب معاوية اومام ا

وملزاكم ه ألف خني.

ن على البيعة كما ملرب يزيد اومام ا

ـني علـى ذلـك  ،وشـكراو ،

ج  :أل ّن معاويررة كرران يف دود عو يررد دك ررال الررذي اسررتتش لررال قريبررا  ،أي بعررد عقررد الصررلح مررب
 ،ف ر َّ
ران النفرروس م ،ررحونة ابلبغضرران ومتح ّف ررزة للقتررال  ،ف رراحلرب كانررت قريب ررة
اإلمررام احلسررن

ف ةال فيررال شررين مررن القر ّروة والسررعة  ،ومضررامني شررروط
العهررد  ،ك ررا أ ّن نفررو اإلمررام احلسررن
الصلح ما ةالت دية  ،مل ول عليهرا وقرت ويرل د ّرس عنسرو  ،وإ ّن مرن شرهدوا الصرلح والتزمروا برال
فأي ابددة خمالفة مفضودة لنقل شروط الصلح من قبل معاوية عقلرش الكررة عليرال
ما ةالوا كثريين ّ ،
 ،ولذلك قام بع ّدة أُمرود للت هيرد لرنقل شرروط الصرلح  ،فقرد نقرل بعضرها ررود الرزمن  ،وابحليلرة
واملكر.
روا  ،واسررتخدم
رادا ومعن ّ
وبردأ بقترل ومالدقرة أصررحاب اإلمرام ومؤيّديرال  ،والتضرييق علرريهم اقتص ّ
اإلك رراه واإلغ رران علررو مرردى واسررب يف األ ُّمررة  ،وشر ّرن درررب إعالميررة علررو اإلمررام احلسررن  ،واإلمررام

 ،وب هاشم  ،منها :
علي
السش علو املنابر  ،ووضب األداديث املكذوبة  ،وبدأ بتو يد ملكال ووفية العهرد إىل يزيرد
ّ
سن ّ
 ،كر ّرل لررك هيرردا ليزيررد  ،فل ّ ررا وصررل األمررر إىل يزيررد
دس السر ّرم إىل اإلمررام احلسررن
ابنررال  ،مثّ ّ
أخ ررذ ع ّ ال ررال البيع ررة ابإلكر رراه م ررن األ ُّم ررة  ،ول رري هل ررا ق ررددة عل ررو املقاوم ررة  ،مثّ س ررعو إلكر رراه ال رررقم
األصعش يف املعادلة  ،وهو اإلمام احلسني

.
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( ران ـ األردن ـ ) ....
كيفية مقتله :
س  :أشكركم على ردّكم  ،ولكن هل هناك ىلال ملعرفة تفاصيل مقتل اومام ا

ن

نصررال  « :إنرّرال ملررا أّ األمررر ملعاويررة بررن أ سررفيان ع،ررر
ج  :قررد ودد يف كترراب وفيررات األل ّ ررة مررا ّ
ّ
سررنني عررزم أن جيعررل ابنررال يزيررد ول عهررده  ،فررأى أ ّن أاقررل النرراس عليررال مؤنررة اإلمررام احلسررن بررن علرري
 ،فأدسرل إىل األشررعث بررن قرري ...
 ،و  ، ...مثّ عرزم علررو هررالل احلسرن بررن علرري
واست،اده معاوية يف هالل احلسن  ،فقال لال  :الرأي عنردي أن عرسرل إىل ابنريت جعردة  ،فإ ّهنرا حترت
عسم احلسن.
احلسن  ،وععطيها ماف جزيال  ،وععدها أن ّ
عزوجها من ابنك يزيد  ،وأتمرها أن ّ

وخاصررتال  ،ودفررب إليررال مالررة
فقررال معاويررة  :نعررم الررأي  ... ،فاسررتدعو معاويررة دجررال مررن بطانتررال
ّ
يزوجهررا
ألررل ددهررم  ،وكتررش معررال كتررااب إىل جعرردة بنررت األشررعث  ،وأوعرردها ابلعطرران اجلزيررل  ،وأن ّ
من ابنال يزيد إ ا قتلت احلسن.
فساد الرجل ونزل يف بعل بيوت املدينة  ،وأدسرل إىل جعردة س ّررا  ،فأعرت إليرال  ،فردفب هلرا املرال
والكتاب الذي مرن عنرد معاويرة  ،فس ّررت برذلك سررودا عظي را  ،وكانرت علرو دأي أبيهرا مرن بغرل
 ،وعل ررت أ ّن أابه ررا هررو الررذي أشرراد عل ررو معاويررة بررذلك  ،ف ررا ةال ررت
علرري بررن أ الررش
إىل منزلررال ،
عررتبّص بررال الغر ّررة  ،وعنتهررز فيررال الفرصررة والغفلررة در ّرس كانررت ليلررة مررن الليررال  ،قرردم
وكرران صررال ا يف يرروم صررالل شررديد احلر ّرر  ،فقر ّدمت إليررال عامررا فيررال لررني ممررزوج بعسررل قررد ألقررت فيررال
ـدوة ه قتلـك ه  ،وأمي
مسّا  ،فل ّ ا شربال أدر ّ ابلس ّرم  ،فالتفرت إىل جعردة وقرال هلرا  « :قتلتـين اي ع ّ
غرك وسخر بك  ،فا خمزيه وخمزيك ».
ه ال تصيبني ّ
مين خلفاو  ،ولقد ّ
مثّ إنّال

لزم البيت  ،وألزم نفسال الصرب  ،وسلّم ع األمر  ،فاشت ّد األمر
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 ،وق ررال ل ررال  :ا أب ررت ه ررل دأيررت ش رريحا فق ررد

رش عليررال ول ررده عبررد
عليررال  ،فبق رري روال ليلت ررال فأك ر ّ
أغ تنا؟
 « :اي بــين هــي وه نف ــي ال ـ أل أصــ ،ثلهــا »  ،مثّ قررال  « :افرشــوا يف صــحن
فقررال
الــدار  ،وأخرملــور لعلّــي أنمــر يف ملكــوت ال ــماوات »  ،ففرررش لررال يف صررحن الررداد وأخرررج فراشررال ،
ف رررته متغ ر ّرريا وجه ررال  ،م ررالال بدن ررال إىل اصض رررة  ،فق ررال ل ررال
ف رردخل علي ررال أخ رروه اإلم ررام احلس ررني
 « :أنت وأ ُّمي ما بك »؟
احلسني
إين قررد سررقيت السر ّرم م ررادا  ،فلررم اسررق مثررل هررذه املر ّررة »!  ، ...فقررال  « :ا
فقررال لررال ّ ... « :

أخرري مررن عررتهم »؟ فقررال  « :ومررا ا عريررد منررال »؟ فقررال  « :ألقتلررال »  ،فق رال  « :إن يكررن الررذي
أدش أن يؤخذ برين ».
أظنّال فاع أش ّد نق ة منك وأش ّد عنكيال  ،وإن مل يكن ف ا ّ
 « :أتبكـي اي أاب
بكو ملا دأى من دال أخيال  ،فقال لال احلسرن
مثّ إ ّن اإلمام احلسني
عبد ه  ،وأان الذي يؤتى إ ّ ابل ّم فمقضي به  ،ولكن ال يوم كيومك  ،يزدلف إليك مالمـون ألـف رملـل ،
وذريتـك  ،وي ـبون حراـك  ،وي ـنيون برأسـك هديـة
ي ّدعون ّأّنم من أ ُّمة مل ّدك فيقتلونك  ،ويقتلون بنيك ّ
إ أطراف البالد  ،فاصرب اي أاب عبد ه  ،فمنت شهيد هذه األ ُّمة  ،فعليك بتقـوف ه  ،والصـرب والت ـليم
ألمره  ،والتفويض له  ،لتنال األملر الذي وعدان به ».
 « :ستجدر إن شـاء ه صـابراو راضـياو م ـلّماو لـه األمـر  ،وأهـون عل ّـي
فقال لال اإلمام احلسرني
لكل خني اي أاب عبد ه ».
ما نزل يب أنّه بعني ه »  ،فقال لال اإلمام احلسن
 « :وفّقت ّ
مثّ إ ّن اومام ا

ن

وسالحه  ،وكت ،أمني املؤمنني

ملّا حت ّقق دنو أملله  ،دعا اب

ني

 ،ودفـع إليـه كتـ ،رسـول ه

وسالحه  ،وأوصاه جبميع ما أوصى به أمني املؤمنني

 ،مثّ قال له

فغمضين  ،وغ ّ لين  ،وك ّفين  ،وامحلين
 « :اي أخي ّ
إر مفارقك والحق ّ
بريب ّ
وملل  ،فإذا قضيت حنيب ّ ،
عز ّ
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ددين إىل قرررب ج ر ّديت فا ررة
علــى ســريري إ قــرب مل ـ ّدي رســول ه
 ،ألجر ّدد بررال عهرردا وميثاقررا  ،مثّ ّ
بنررت أسررد  ،وادفر ّ هنررال  ،وسررتعلم ا ابررن أ ُّمرري أ ّن القرروم يظنّررون أنّكررم عريرردون دفر عنررد جر ّدي  ،فيجرردون يف
منعك  ،فباع أقسم عليك ف هرق يف أمري ملن ج ة دما ».

ودل
مثّ أوصرراه جب يررب أهلررال وأوفده  ،ومررا كرران أوصررو بررال أمررري املررؤمنني دررني اسررتخلفال وأهلررال ّ ،
ونص رربال هل ررم عل ررا م ررن بع ررده  ،مثّ التف ررت إىل أوفده وأخوع ررال ،
ش رريعتال عل ررو إمام ررة احلس ررني
ّ ،
وأمرهم ابعباعال  ،وأن ف خيالفوا لال أمرا ....
قال  « :أستودعكم  ،و خليفيت عليكم »  ،مثّ إنّال غ ّ رل عينيرال ومر ّد
مثّ إ ّن احلسن
رجة
رل الن رراس ض ر ّ
يدي ررال ودجلي ررال  ،مثّ قض ررو حنب ررال وه ررو ررد ويق ررول  « :ف إل ررال إفّ »  ،فض ر ّ
عظي ررة  ،وصرراد كيرروم مررات دسررول  ،وخرررج أوفده وأخوعررال يبكررون وينودررون  ،وأمثررل بنررو هاشررم
دجاف ونسان يبكون عليال  ،ويدعون ابلويل والثبود  ،وعظالم األُمود.
قام يف قهيز أخيرال  ،وأمرر عبرد برن العبراس  ،وعبرد برن جعفرر
مثّ إ ّن اإلمام احلسني
فغسلال  ،ودنّطال  ،وك ّفنال  ،ك ا أمرره  ،وصرلّو عليرال يف لرة أهرل بيترال وشريعتال ...
أن يناوفه املان ّ ،
» ( .) 1
(  ....ـ  ....ـ ) ...
بصلحه كشف حقيقة معاوية :
س  :ما فائدة صلح اومام ا

ن

ج  :إ ّن من فوالد الصلح هي ك،ل دقيقة معاوية للناس الذين كانوا يف ّأامال  ،واألجيرال الريت
جرانت بعررده علررو ررول الترراديص  ،ولرروف عسررليم اإلمرام األمررر ملعاويررة  ،ونكررث معاويررة ملررا أعطرراه مررن
شروط وعهود ملا كانت ععر دقيقة معاوية العدوانية.
__________________
 1ر وفيات األل ّ ة .115 :
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ودونك ما عقرأ يف اجلرزن الثالرث مرن كتراب « علري إمرام الرربدة »  ،فث ّ رة أقروال اعرة مرن أعرالم
أهرل السرنّة مرن قرردامو و ر ّداني يف ك،رل صررفحات معاويرة املخزيررة املخجلررة  ،وهرذا الك،ررل لرروف
األم ررر إلي ررال  ،مل ررا ك رران الن رراس يعرف روا دقيق ررة معاوي ررة  ،فه ررذا م ررن أعظ ررم
عس ررليم اإلم ررام احلس ررن
املنج رزات الرريت أجنزهررا اإلمررام احلسررن
وب أُمية.

 ،ن ك،ررل ةيررل البا ررل وعر ّرر النرراس دقيقررة معاويررة
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اومام ا

ني

:
( علي سلمان ـ  ....ـ ) ....

أسباب مورته :
س  :ما هي أسباب قيام مورة اومام ا
وما معىن قول لين،

ني

عندما خا بت يزيد  « :ما دأيت إفّ يال » ()1؟

ع ّدة مرن املسرؤوليات الدينيرة والواجبرات افجت اعيّرة وغريهرا
ج  :أدا ت ابإلمام احلسني
 ،فح ّفزعال إىل الثودة  ،ودفعتال إىل التضحية والفدان  ،وهذه بعضها :

روي  ،الرذي
 1ر املسرؤولية الدينيرة  :لقرد كران الواجرش الردي رتّم عليرال القيرام بوجرال احلكرم األم ّ
.
استحل درمات  ،ونكث عهوده  ،وخالل سنّة دسول
ّ
راعي مسرؤوف أمرام األ ُّمرة  ،ع ّ را
 2ر املسؤولية افجت اعيّة  :كان اإلمام
حبكم مركزه افجت ّ
ودد افعترردان عنهرا مررن
منيرت برال مررن الظلرم وافضرطهاد مررن قبرل األمرويّني  ،ومررن هرو أوىل حب ايتهرا ّ

غريه؟
رحو بنفسررال
فررنهل
عبرران هررذه املسررؤولية الكررربى  ،و ّأدى دسررالتال مانررة وإخررالو  ،وضر ّ
وأهل بيتال وأصحابال  ،ليعيد عدالة اإلسالم ودكم القرتن.
احلجررة علررو اإلمررام
احلجررة عليررال  :قامررت ّ
 3ر إقامررة ّ
واإلحلاد  ،فقد عواعرت عليال الرسالل والوفود من أهل الكوفة ،
__________________
 1ر لواعل األشجان .201 :
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إلعررالن اجلهرراد  ،و ادبررة قرروى البغرري

امللح ررة  ،إلنق ررا هم م ررن ظل ررم األم ررويّني
إن مل يس ررتجش ل رردعواهم ّ

وكان ررت حت ّ ل ررال املس ررؤولية أم ررام
وبغيهم.
 4ر محاية اإلسالم  :من األسباب اليت اثد من أجلها

هي محاية اإلسالم من خطرر احلكرم

روي  ،الررذي جهررد علررو رروه  ،وقلررب جررذوده  ،فقررد أعلررن يزيررد ر وهررو علررو كرسرري اصالفررة
األمر ّ
اإلسالمية ر الكفر واإلحلاد بقولال :
() 1
لعب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت هاش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم ابملل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررب ج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رران وف ود ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري ن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررزل
وك،ل هذا ال،عر عن العقيدة اجلاهلية اليت كان يدين هبا يزيد  ،فهو مل يؤمن بودي وف كتراب
 ،وف جنّة وف ند  ،وبلغ بال افستهتاد إىل اإلعالن عن كفره واستهزالال ابإلسالم.
عطهرري اصالفرة اإلسرالمية ر الريت
 5ر صيانة اصالفة  :من أملب األسرباب الريت اثد مرن أجلهرا
دق.
هي ألهل البيت
من قبل ععاىل ر من أدجاس األمويّني الذين نزو عليها بغري ّ
أ ّن مركز ج ّده قد صاد إىل س ّكري مسرتهرت  ،ف يعري إفّ شرهواعال ودغباعرال ،
وقد دأى اإلمام
فثاد ليعيد للخالفة اإلسالمية كياهنا امل،رق وماضيها الزاهر.
 6ر حتريرر إدادة األُّمرة  :ومل لرك األ ُّمرة يف عهرد يزيرد إدادهرا واختيادهرا  ،فقرد كبلرت بقيرود اقيلرة
س ّدت يف وجهها منافذ النود والوعي  ،وديل بينها وبني إدادها.
إىل س ررادات اجله رراد والف رردان  ،ل رريطعم املس ررل ني دو الع ر ّرزة والكرام ررة ،
رش اإلم ررام
لق ررد ه ر ّ
نقطة حت ّول يف اتديص املسل ني ودياهم.
فكان مقتلال
 7ر حتريررر اقتصرراد األ ُّمررة  :اهنرراد اقتصرراد األ ُّمررة الررذي هررو شررايني دياهررا افجت اعيّررة والفرديررة ،
فقد ع د األمويّون ب،كل سافر إىل هنش اصزينة

__________________
 1ر اتديص األُمم وامللول .188 / 8
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 ،ولرري مررال املسررل ني  ،فهررو أدر ّرق

املركزيررة  ،وقررد أعلررن معاويررة أمررام املسررل ني  :إ ّن املررال مررال
بال.
ليح ي اقتصاد األ ُّمة  ،ويعيد عواةن دياها املعي،ية.
فقد اثد

 8ر املظرامل افجت اعيّرة  :انت،ررت املظرامل افجت اعيّرة يف أحنران الربالد اإلسرالمية  ،فلرم يعرد قطرر
يعل ابلظلم وافضطهاد من جودهم.
من األقطاد إفّ وهو ّ
يف ميررادين اجلهرراد  ،ليفررتح لل سررل ني أب رواب العر ّرزة والكرامررة  ،و طرّرم عررنهم
رش اإلمررام
فهر ّ
لك الكابوس املظلم.
روي ضر ّد
 1ر املظامل اهلاللة علرو ال،ريعة  :لقرد كانرت اإلجررانات القاسرية الريت اخترذها احلكرم األم ّ
فهش إلنقا هم من واقعهم املرير  ،ومحايتهم من اجلود والظلم.
ال،يعة من أسباب اودعال
ّ ،
 ،هررو أ ّن احلكررم
 10ر ررو كررر أهررل البيررت  :ومررن أملررب األسررباب الرريت اثد مررن أجلهررا
 ،واستحصررال مر ارهم ومنرراقبهم  ،وقررد اسررتخدم

روي قررد جهررد علررو ررو كررر أهررل البيررت
األمر ّ
معاوية يف هذا السبيل أخبث الوسالل.
سش أبيال علو املنابر وامل ن.
وكان
ّ
يود أ ّن املوت قد وافاه  ،وف يس ب ّ
أي ظرل
 11ر عدمري القيم اإلسرالمية  :ع رد األمويّرون إىل عردمري القريم اإلسرالمية  ،فلرم يعرد هلرا ّ
علو واقب احلياة اإلسالمية.
 12ر اهنياد ازت ب  :اهناد ازت ب يف عصر األمويّني  ،وحتلّل من يب القيم اإلسالمية.
ليقضي علو التذبذب وافحنرا الذي منيت بال األ ُّمة.
واثد

للجهرراد دفاعررا عررن دقوقررال الرريت هنبهررا األمويرّرون
 13ر الرردفاع عررن دقوقررال  :وانررربى اإلمررام
واغتصرربوها  ،وأمهّهررا  :اصالفررة  ،فهررو اصليفررة ال،رررعي قتضررو معاهرردة الصررلح  ،الرريت أّ افعفرراق
احلقيقي من قبل ععراىل ر وعلرو هرذا فلرم عكرن بيعرة يزيرد شررعية ،
عليها ر فضال عن كونال اصليفة
ّ
ومل خيرج اإلمام
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علررو إمررام مررن أل ّ ررة املسررل ني  ،ك ررا يررذهش لررذلك بعررل وي النزعررات األمويرّرة  ،وإّاررا خرررج علررو
ظامل مغتصش حل ّقال.
إقامررة األمررر ابملعرررو
 14ر األمررر ابملعرررو  :ومررن أوكررد األسررباب الرريت اثد مررن أجلهررا
مقومات هذا الدين  ،واإلمام ابلددجة األُوىل مسؤول عنه ا.
والنهي عن املنكر  ،فإ ّهن ا من ّ
بررذلك يف وصرريتال ألخيررال ابررن احلنفيررة الرريت أعلررن فيهررا عررن أسررباب خروجررال علررو
وقررد أدىل
وإر أل أخرج أشراو  ،وال بطـراو  ،وال مف ـداو  ،وال ماملـاو  ،وإ ّّنـا خرملـت لطلـ ،اوصـالا
يزيد  ،فقال ّ « :
يف أ ُّمة مل ّدي  ،أُريد أن آمر ابملعروف وأّنى عن املنكر .)1( » ...

روي إىل ن،رر البردع برني املسرل ني  ،الريت مل يقصرد منهرا إفّ
 15ر إماعرة البردع  :ع رد احلكرم األم ّ
إىل لك يف دسالتال الريت بعثهرا ألهرل البصررة « :
ق اإلسالم  ،وإحلاق اهلزوة بال  ،وقد أشاد
فإ ّن ال نّة قد أُميتت  ،وإ ّن البدعة قد أُحييت .)2( » ...
ليقضي علو البدع اجلاهلية اليت عبنّاها األمويّون  ،و يي سنّة ج ّده الريت أماعوهرا ،
لقد اثد
ون،ر داية اإلسالم.
مررن ودان الغيررش مررا وررن بررال اإلسررالم مررن األخطرراد
ريب
 16ر العهررد النبرروي  :واست،ررل النر ّ
ي دررال قديررد دسررالتال  ،وختليررد مبادلررال إفّ بتضررحية
اهلاللررة علررو أيرردي األمررويّني  ،وأنرّرال ف وكررن ّ

 ،فعهررد إليررال ابلتضررحية والفرردان  ،وقررد أدىل اإلمررام احلسررني بررذلك دين ررا عدلررال
ولررده احلسررني
أمـرر أبمـر  ،وأان
هلرم  « :ورأيـت رسـول ه
امل،فقون عليال من اصروج إىل العرراق  ،فقرال
مال له » (.)3
العزة والكرامة  :ومن أواق األسباب اليت اثد من أجلها
 17ر ّ

العزة
 ،هي ّ

__________________
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رذل واصنرروع  ،فررأ إفّ أن يعرريش عزي رزا  ،وقررد أعلررن
والكرامررة  ،فقررد أداد األمويّررون إدغامررال علررو الر ّ
البغي قد ركز بني امنتني  ،بني ال لّة والذلّة  ،وهيهـات منّـا
لك يوم ّ
البغي ابن ّ
الطل بقولال  « :أال وإ ّن ّ

الذلّة  ،أيىب ه لنا ذلك ورسوله  ،واملؤمنون  ،وحجور طابت  ،وبطون طهرت  ،وأنوف محية  ،ونفوس أبية

.)1( » ...
 18ر غرردد األمررويّني وفررتكهم  :وأيقررن

رل أيررديهم عررن
أ ّن األمررويّني ف يرتكونررال  ،وف عكر ّ

الغرردد والفتررك بررال در ّرس لررو سرراملهم وابيعهررم  ،وقررد أعلررن لررك ألخيررال ّ ررد ابررن احلنفيررة  « :وه اي

حىت يقتلور » (.)2
هامة من هوام األرل الستخرملور منه ّ
أخي  ،لو كنت يف ملحر ّ
أن يعلر ررن احلر رررب  ،وور رروت ميتر ررة كرور ررة هر ر ّرز عروشر ررهم  ،وعقضر رري علر ررو جر ررربوهم
فاختر رراد

و غياهنم.
إىل الثودة علو دكم يزيد.
هذه بعل األسباب اليت د ّفزت اإلمام احلسني
فه ررو دلي ررل عل ررو دض رراها مل ،رريحة عع رراىل  ،وإواهن ررا ابلقض رران والق رردد ،
و ّأم ررا ق ررول ةين ررش
وعوّكلهررا علررو ععرراىل  ،وأ ّن الررذي دصررل مررا كرران إفّ خرريا  ،ومررا كرران إفّ رريال  ،و لررك ألنرّرال مل

يكررن إفّ دفظررا ألصررل اإلسررالم  ،و هبررت خمطّطررات بر أُميررة ر الرريت دامررت رو اإلسررالم ر إدداج
الرا .
( محد اهلاشم ـ ال عودية ـ ) ....
استحباب لايرته يوم األربعني :
س  :اذكر األدلّة على لايرة ا

ني

ج  :إ ّن استحباب ةادة اإلمام احلسني

يوم األربعني

__________________
 1ر اتديص مدينة دم،ق .211 / 14
 2ر حباد األنواد  ، 11 / 45لواعل األشجان .256 :

دس دوي عن
يوم األدبعني اثبت ّ ،
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العسكري
اإلمام احلسن
ّ

أنّال قال  « :عالمـات املـؤمن مخـس  :صـالة اوحـدف وامم ـني  ،ولايرة

األربعني  ،والتختّم ابليمني  ،وتعفني اجلبني  ،واجلهر بب م ه الرمحن الرحيم » (.)1
املعروفر ررة فهر رري مروير ررة عر ررن اإلمر ررام الصر ررادق
و ّأمر ررا صر رروو ألفر ررا ةادة اإلمر ررام احلسر ررني
ول
 ،دي ررث ق ررال يف ةادة األدبع ررني  « :ع ررزود عن ررد ادعف رراع النه رراد فتق ررول  :الس ررالم عل ررو ّ
ودبيبال  ،السالم علو خليل وجنيبال .)2( » ...
( ح ني عبد ه ـ البحرين ـ ) ....
اومام ال ّجاد تو ّ عملية دفنه :
س  :من الذي دفن مل د اومام ا

ني

وإذا كان اومام ال ّجاد

 ،فكيـف يكـون ذلـك

 ،وهــو أســني مــع أهــل بيتــه  ،وهــم مقتــادون إ الشــام  ،خصوص ـاو أ ّن الــدفن كــان بعــد مالمــة ّأايم مــن يــوم

شهادته أرملو ذكر ال ند واملصدر.

ج  :عوجررد قاعرردة ّأوليررة وهرري  :إ ّن اإلمررام املعصرروم ف يقرروم بتجهيررزه والصررالة عليررال إفّ اإلمررام

املعصوم الذي يليال.
إ ا عرف ررت ه ررذا  ،ف ررإ ّن الس رريّد نع ررة اجلزال ررري يف األنر رواد النع اني ررة  ،والددبن رردي يف أس ر رراد
( ، )4نقلروا  :أ ّن بر أسرد ملررا
ال،رهادة ( ، )3والسريّد ّ ررد عقري تل حبررر العلروم يف مقترل احلسررني
ّ
روىل ع لير ررة الر رردفن
رجاد
 ،وهر ررو الر ررذي عر ر ّ
أدادوا دفر ررن األجسر رراد الطر رراهرة جر ررانهم اإلمر ررام السر ر ّ
ساعدهم.
رجاد
و ّأمررا أ ّن اإلمررام السر ّ
املعصوم .

كيررل جررانهم وهررو أسررري  ،فهررذا ابلقررددة اإلهليّررة الرريت يت تّررب هبررا

__________________
 1ر املزاد لل،يص املفيد  ، 53 :هذيش األدكام  ، 52 / 6دوضة الواعظني .115 :
املتهجد  ، 788 :إقبال األع ال .101 / 3
 2ر مصبا
ّ
 3ر أسراد ال،هادة .225 / 3
 4ر مقتل احلسني لبحر العلوم .466 :
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حممد ـ البحرين ـ ) ....
( ال يّد ّ
فرق اجل م واجل د الواردان يف لايرته :
س  :ما هو الفرق بني كلم اجل م واجل د يف لايرة وارث  « :صلوات ه علـيكم  ،وعلـى أرواحكـم

 ،وعلى أمل ادكم  ،وعلى أمل امكم » ...

ج  :الظر رراهر أ ّن ال ر رواو يف قول ر ررال  « :وعل ر ررو أجس ر ررامكم » عط ر ررل بي ر رران  ،وعلي ر ررال فأجس ر ررامكم
وأجسادكم شين وادد  ،ف فرق بينه ا.
ويؤيّد هذا ما قالال األص عي  ،وأبو ةيد يف اللغة  :إ ّن اجلسم هو اجلسد (.)1
رادي ابإلضررافة إىل الرررو  ،واملرراد مررن
وقيررل  :إ ّن املرراد مررن اجلسررم اإلنسرراين مررا رروي اجلسررم املر ّ
املادي دون الرو .
اجلسد اإلنساين هو اجلسم ّ
وعلرو هرذا يكرون السرالم يف الرزادة علرو  :أدوادكرم وعلرو أجسرادكم اصاليرة مرن الررو ر إشرادة
إىل دالة مماهم ر وعلو أجسامكم احلاوية علو اجلسم والرو ر إشادة إىل دالة دياهم ر.
(  ....ـ  ....ـ ) ...
مهور اآلايت الكونية عند استشهاده :
س  :هل من الصحيح أ ّن ال ماء أمطرت دماو يوم قتل ا
النيب
النيب فهل ا ني أعمم من ّ
وفاة ّ

ني واخن فت الشمس وملاذا أل متطر يوم

ج  :إ ّن اعت ررادن يف كررر احل روادث الكونيررة الرريت أعقبررت است،ررهاد اإلمررام احلسررني

علررو

املصادد املعرت هبا عنرد الفرريقني  ،وعلرو سربيل املثرال  :ف وضروع إمطراد السر ان دمرا يروم شرهادعال
 ،جانت يف ع ّدة مصادد  :الصواعق انرقة (، )2

__________________
 1ر الصحا  ، 1887 / 5لسان العرب .11 / 12
 2ر الصواعق انرقة .561 / 2
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و خالر العقىب للطربي ( ، )1واتديص مدينة دم،ق فبن عساكر ( ، )2وغريها من املصادد (.)3
و ّأم ررا مح رررة ال ،ر وا س ررافها وغريه ررا م ررن ايات  ،فرتاه ررا أيض ررا يف املص ررادد التالي ررة  :الس ررنن
الكربى ( ، )4جم ب الزوالد ( ، )5املعجم الكبري ( ، )6وغريها من املصادد (.)7
يدل عليها النقل املتواعر.
فهل هذا كذب مفرتى؟ أم هذه دقيقة واضحة ّ
فف رري غ ررري لّررال  ،إ إ ّن أتب ررني
جبر ر ّده
و ّأم ررا اجته ررادل قايس ررة دةي ررة الس رربط ال ،ررهيد
وعكررره السرربط هررو ألجررل ععظرريم الرسررالة النبويررة  ،فقضررية كرربالن إّاررا جررانت حلفررحم وع،ررييد مبرراين
أةمة احلكم بيدهم تنذال.
النبوة والدين من عالعش أيدي الطغاة الذين كانت ّ
ّ

ط الردفاع عرن تاثد النب ّروة والرسرالة  ،الرذي
فظهود ايات الكونية املذكودة هو يف الواقب أتييد صر ّ
.
يت ثّل يف مساد أهل البيت
( هادي هادي ـ ال عودية ـ ) ....
حكم من ذكر مقتله وأل ينصره :
س  :ما حكم من سرد لنا مقتل اومام ا

ني

 ،وهو موملود ابملعركة  ،وأل يقم بنصرته

__________________
 1ر خالر العقىب .145 :
 2ر اتديص مدينة دم،ق .227 / 14
 3ر أُنظرر  :هرذيش الك رال  ، 433 / 6اتديرص مدينرة دم،رق  ، 227 / 14نظرم ددد السر طني  ، 222 :سربل اهلردى
املودة  15 / 3و  84و  11و .101
والرشاد  ، 80 / 11ينابيب ّ
للبيهقي .337 / 3
 4ر السنن الكربى
ّ
 5ر جم ب الزوالد .117 / 1
 6ر املعجم الكبري .114 / 3
املودة .17 / 3
 7ر أُنظر  :اتديص مدينة دم،ق  ، 226 / 14هذيش الك ال  ، 433 / 6ينابيب ّ
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 « :من ع واعيتنا أهـل البيـت مثّ أل جيبنـا كبّـه ه علـى وملهـه

ج  :بقا لقول اإلمام احلسني
خاصة  ،وهذا عل ال عند ععاىل.
يف انر ملهنم » ( )1يكون تيفا  ،إفّ أن عكون لبعضهم ظرو
ّ
 ،إ كثررري مررن الن رراس
نعررم أيفررال يف عرردم نص ررعال ف يررالةم ابلضرررودة عرردانه لإلمررام احلسررني

فختا املوقل املناسش.
دين ا ينقل  ،ينقل بتثبّت  ،ولكن يفقد ال،جاعة ّ
رزود احلقررالق ،
نعررم لررو ابررت أ ّن الناقررل معرراد  ،فحينحررذ عسررلش منررال الواثقررة علررو دأي  ،إ لعلّررال ير ّ
أمرا غري الواقب.
عصرفات اإلمام
وينقل عن ّ
ولكررن املررا مل نعلررم منررال العرردان  ،فيعامررل معاملررة ال رراوي العررادي  ،أل ّن املطلرروب يف ال رراوي هررو
العام ّي من أبنان املذاهش األُخرى إ ا ابت لنا واثقتال  ،دغرم عردم
واثقتال ف عدالتال  ،وهلذا نقبل قول ّ
استقامة عقيدعال دسب ا نعتقد  ،ومب لك إ ا ابت أنّال اقة يف النقل نقبل دوايتال ونس ّ يها مواّقة.
( أسني القلوب ـ  ....ـ ) ....
إلقاء يف التهلكة :
خرومله ال يع ّد و

َّهلُ أك ِـة ) بنـاء علـى هـذه اآليـة الكراـة  ،ملـاذا خـرج اومــام
س  :قـال تعـا  ( :أوالأ تُـ ْل ُقـواْ ِأبأيْ ِـدي ُك ْم إِ أ التـ ْ
إ كــربالء مــن م ّكــة متّجه ـاو إ املــوت أال يعـ ّد ذلــك مــن التهلكــة  ،ألنّــه ذهــ ،إ املــوت
ا ــني
ضح األمر لنا.
بيده و ّ

ج  :إ ّن ّأول ال،بهات اليت عرد علو هن السرامب أو القراد ملصررع اإلمرام احلسرني

شرربهة أنرّرال بع لررال هررذا قررد ألقررو بنفسررال إىل التهلكررة الرريت هنررو
َ
ا ْ َ َّ ا َ
ألتل ْرلك ِة  ، )2( ...والقيام ثل
تِأيْ ِديكم ِإَل
__________________
املودة .63 / 3
 1ر األمال لل،يص الصدوق  ، 211 :ينابيب ّ
 2ر البقرة .115 :
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ععرراىل عنهررا بقولررال :

 ،هري

َ اْا
َوال َلقريريوأل

ْ

العرراد ب،رريعة اإلسررالم  ،وامل ثررل ال،رررعي

لررك الع ررل يعترررب غريبررا مررن مثررل اإلمررام احلسررني
.
لنيب اإلسالم ج ّده ّ د
ّ
واجلرواب عررن هررذه ال،رربهة يتوقّررل علررو عقررده مق ّدمررة للبحررث يف اييررة الكروررة  ،والتعر ّرر علررو
؟ وننظ ررر ه ررل

انرم ررة  ،وم ررس عص رردق  ،وه ررل ينطب ررق ل ررك عل ررو ع ررل اإلم ررام
مع ررن التهلك ررة ّ
يصدق عليال أنّال ألقو بنفسال إىل التهلكة أم ف؟
َ
َ
َ
ْ
ْ
ََ ا ْ
ْ
َ
ا
َ َ ا ا
َ ْ
َّ ْ
ا
ْ
أله احبُّ
َ
ْ
حهنا َوأل إ َّن َ
ِ
يَ أل ِ
ه وال َلقوأل تِأي ِديكم إَِل ألتلرلك ِة وأ ِ ِ
قولرال ععراىل  :وأن ِسقوأل ِِف س ِب ِ
ْ
ألل ام ْح ِهنِ َ .
راق ومض ّمرر ابإلنسرران ضرردا كبرريا  ،يّ ،رق حت ّ لررال عررادة ،
التهلكرة  :يعر اهلرالل  ،وهررو ك ّرل أمر مر شر مّ
من فقر  ،أو مر  ،أو موت.
وايية الكروة أمرت ر ّأوف ر ابإلنفاق يف سبيل  ،أي التضحية والبذل في ا يرضري ععراىل ،
ويقر ّررب اإلنسرران إىل ععرراىل  ،مثّ هنررت عررن اإللقرران ابلررنف إىل التهلكررة  ،و لررك برررتل التضررحية
واإلنفاق يف سبيل ععاىل.
مثّ قالررت  :وأدسررنوا  ،أي كون روا سررنني يف اإلنفرراق والبررذل  ،إ إنرّرال لرري كررل عضررحية دسررنة
وش ر رريفة  ،وف كر ررل بر ررذل هر ررو بر رروب ودسر ررن عنر ررد ععر رراىل  ،وإفّ لكانر ررت عضر ررحيات ازر ررانني

والسفهان أيضا شريفة  ،ويف سبيل ععاىل.
فالتض ررحية ال ،رريفة املق ّدس ررة وال رريت ه رري يف س رربيل
نلخصها في ا يلي :
ال،روط ّ

عع رراىل عع ررر بت رروفّر ش ررروط فيه ررا  ،وعل ررك

األول  :أن عكون التضحية والبرذل واإلنفراق يف سربيل شرين معقرول بروب عقرال وعرفرا
ال،رط ّ
 ،أي يف سرربيل غررر وهررد عقررالين  ،وإفّ خرج ررت عررن كوهنررا عضررحية عقالليررة  ،ودخل ررت يف
عداد األع ال اجلنونية أو الالإدادية.
رحو ل ررال أش ررر وأفض ررل م ررن الف رردان والتض ررحية ل رردى
ال ،رررط الث رراين  :أن يك ررون املفر ر ّدى واملض ر ّ

رحة  ،أو يضرحي ابحليروان
رحي ابملرال مرثال  ،لكسرش العلرم أو الص ّ
العقالن والعرر العرام  ،كرأن يض ّ
لتغذية اإلنسان  ،وهكذا كلّ ا كانت الغاية أفضل وأيفن كانت التضحية أشر وأك ل.
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كل بذل وإنفاق وعضرحية
هذان العنصران مها ال،ر ان الرليسيان من ال،روط اليت فب ّد منها يف ّ
دس عكون دسنة وشريفة ويف سبيل ععاىل.
ّ ،
كانررت يف سرربيل ععرراىل
وعلررو هررذا يظهررر جليررا وبكر ّرل وضررو  :أ ّن اررودة اإلمررام احلسررني
مالررة ابملالررة  ،وأ ّن كر ّرل مررا قر ّدم فيهررا  ،وأنفررق مررن مررال وبنررني  ،ونفر ونفرري  ،وغررال وعزيررز  ،كرران
كل إجالل وعقدي وشكر.
إنفاقا دسنا  ،وبذف شريفا  ،وعضحية مق ّدسة ،
ّ
يستحق عليها ّ
واصالصررة  :إ ّن تيررة التهلكررة ف ع ،ر ل مطلررق اإلقرردام علررو اصطررر  ،وف حتر ّررم التضررحية ابلررنف
والنفرري  ،إ ا كانررت لغايررة أعظررم وأفضررل  ،وهررد أنبررل وأشررر  ،كالررذي قررام بررال اإلمررام احلس رني

بثودعررال اصالرردة  ،وديررث عرروفّرت يف عضررحياعال كر ّرل شررروط التضررحية ال،رريفة  ،والفرردان املقر ّدس
رحو وفرردى وبررذل وأنفررق يف سرربيل أيفررن وأغلررو شررين يف احليرراة
علررو أك ررل وجررال  ،ألنرّرال
ضر ّ
مطلقررا  ،أف وهررو اإلسررالم  ،ديررن ععرراىل  ،وشرريعة السر ان  ،ونظررام اصررالق لل خلرروق  ،ودسررتود
لردفن حترت دكرام البردع  ،والت،رويهات وافحنرافرات  ،الريت
احلياة الدالم  ،الرذي لروف عضرحيّاعال
عرسرربات البرردع
خلّفتهررا عهررود احلكررم السررابقة  ،ك ررا دفنررت الرردانت السررابقة علررو اإلسررالم حتررت ّ
والتحريررل  ،در ّرس مل يبررق منهررا أاررر دقيقرري  ،ديررث مل يقرريل هلرا دسررني فيسررتخرجها  ،ويزيررل عنهررا
ابلنسبة إىل الدانة اإلسالمية اصالدة.
املضاعفات  ،كالذي فعلال
حممد البحرار ـ البحرين ـ  21سنة .طال ،ملامعة )
( ال يّد ّ
رأسه الشريف يقرأ القرآن :
الطف إ الشام  ،ما ال ّر وراء قراءة رأس ا
س  :يف م ني رك ،أسرف ّ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َْ
ابلذات  :أم ح ِهب أن أصحاب أللكر ِف
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ني اآلية مـن سـورة الكهـف

ِ
و َّ ِ
آايتِنأا أع أجبوا
الرق ِيم أكانُوا م ْن أ
أ
ما هو ومله امصوصية إ ماذا يشني اومام
الدعان.
() 1

بقرانعال هرذه اييرة ابلرذات؟ ولكرم الفضرل  ،ونسرألكم

ج  :قررد مسررب ةيررد بررن أدقررم اييررة ر الرريت كر وهررا ر مررن الررأس ال،رريل يف الكوفررة  ،ونداه « :
دأسك ا ابن دسول أعجش وأعجش » (.)2
َ ِّ ْ َ ْ َ ا
ومسب تخررون منرال يف ال،رام تيرة  :إ َّف ار ْم فغْيَ ٌة َ
رياه ْم اهريدى ( )3؛ ولع ّرل يف
آمناوأل تِريبني ِرم و ِزدن
ِ
ِ
قصة أصحاب الكهرل  ،إ كران فيهرا إيقرا بعرد دقرود االيفالرة وعسرب
عالوة هذه ايات إشادة إىل ّ
بررتالوة هررذه ايات
سررنني  ،فهنررا بطريررق أوىل يكررون إنطرراق ال ررأس ال ،رريل أعجررش  ،فرأسررال
يظهر املعجزة اإلهليّة يف نطقال.
احلجررة علرريهم  ،ك ررا أ ّن عررودة
وف يبعررد أن عكررون اإلشررادة إىل إمكانيررة اهلدايررة للنرراس  ،أو إ ررام ّ

احلجة عليهم.
أصحاب الكهل إىل الدنيا كان سببا هلداية الكثري  ،ودسوخ اإلوان فيهم  ،وإلقان ّ
ووكن أن عكون اإلشادة إىل حت ّدي أصحاب الكهل الظلم والطغيران يف الفحرة احلاك رة  ،وعردم
يريررد أن يلفررت النظررر ّن
دضرروخهم واستسررالمهم هلررم مررب قلّررة عررددهم  ،فكأّاررا كرران اإلمررام

روي فبر ّد وأن يواجررال  ،ولررو بقلّررة العرردد واملؤنررة  ،ك ررا كانررت
افحنررا السررالد املت ثّررل يف احلكررم األمر ّ
يف هنضتال  ،و أعلم حبقالق األُمود.
سريعال
( لين ،ـ بريطانيا ـ ) ....
فل فة أخذه العيال إ كربالء :
س  :ملاذا أخذ اومام ا

ني

الن اء واألطفال معه إ كربالء مع أنّه

__________________
 1ر الكهل .1 :
 2ر اإلدشاد  ، 117 / 2إعالم الودى .473 / 1
 3ر الكهل .13 :
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أبّنم سوف ي بون
يعلم ّ
سرحل عن أخذه العيرال ر  « :شـاء ه أن يـرار
أنّال قال ر دين ا ُ

ج  :ودد عن اإلمام احلسني
اهن سبااي ».
قتيالو وير ّ
ومررا قامررت بررال مررن
واملواقررل اصالرردة للسرريدة ةينررش
املتأمررل يف جمرررات اررودة احلسررني
و ّ
يف اودعال ر واليت حن ّ آباثدها ليومنا هذا ر يعلرم دك رة امل،ريحة اإلهليّرة يف
إك ال ملسرية احلسني

أخذ احلسني

عيالال إىل كربالن  ،فتأمل.

( أ ُّم أمحد ـ البحرين ـ ) ....
يف األربعني أ ق رأسه جب ده :
س  :عنــدما ســني ابل ــبااي إ الشــام  ،كــان رأس ا

العشرين من صفر

ــني معهــم  ،فمــىت أرملــع مــع اجل ــد هــل كــان يف

ج  :إ ّن امل،هود عند ال،يعة أ ّن دأس اإلمرام احلسرني

قرد أعراده اإلمرام ةيرن العابردين

بعد الرجوع من األسر  ،وأحلقال ابجلسد ال،ريل بعد أدبعني يوما من است،هاده  ،أي يروم الع،ررين
من صفر (.)1
هرو عنرد أبيرال أمرري املرؤمنني
اصاصرة ّن مردفن دأسرال
نعم  ،قد ودد يف بعرل األخبراد ّ
( .) 2
األول أُخرج من هنال  ،وأُحلرق ابجلسرد ال،رريل بكرربالن  ،عرا برني هرذه
وأ ُّول نّال بعد الدفن ّ
ردل علررو اجت رراع دأسررال وجسررده
الرررواات  ،والطالفررة األُوىل الرريت عر ّ
ال،يعيّة.

والرريت عليهررا معظررم الطالفررة

__________________
 1ر أُنظر  :اللهو  ، 114 :مثري األدزان  ، 85 :األمال لل،يص الصدوق  ، 232 :دوضرة الرواعظني  ، 112 :إعرالم
الودى .447 / 1
 2ر الكايف  ، 571 / 4كامل الزادات .84 :
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( شاهر ـ  ...ـ ) .....
كنيته :
س  :ملــاذا كـ ّـين اومــام ا

أوالده

ــني

أبيب عبــد ه مــع أ ّن اومــام ليــن العابــدين

هــو األكــرب مــن

ر ّأول الكرالم  ،أل ّن امل،رهود
أكررب أوفده
ج  :إ ّن قرولكم ر إ ّن اإلمرام ةيرن العابردين
هرو علري األكررب ال،رهيد  ،الرذي قُترل مرب أبيرال يف كرربالن  ،و ّأمرا
أ ّن أكرب أوفد اإلمام احلسرني
فهو علي األوسط.
اإلمام ةين العابدين
عبررد ؟ ومل يكر ّرن
و ّأمررا ملررا ا ك ر ّ اإلمررام احلسررني
أوفده ر أو بغريها من الكن؟

علرري ر ابعتبرراد أ ّن عليررا أكرررب

فنجيررش عليررال ّأوف  :إ ّن أمسرران األل ّ ررة
 ،وألقرراهبم وكنرراهم  ،منصرروو عليهررا  ،فك ر ّ
يف لك.
نص عن دسول
عبد لوجود ّ
واثنيررا  :كرران متعادفررا عنررد العرررب أن يكر ّرن الرجررل بكنيررة  ،ومل يكررن لررال ولررد هبررذا افسررم  ،مررن
ردي املنتظررر
قبيررل اإلمررام اجلرواد
 ،يكر ّرن جعفررر  ،ومل يكررن مررن أوفده جعفررر  ،واإلمررام املهر ّ
يكن صاا  ،و القاسم  ،ومل يكن عنده أوفد.
ّ
احلسرن ،
مثّ ف خيفو أ ّن بعل هذه الكن واضرح املن،رأ  ،ككنيرة اإلمرام أمرري املرؤمنني
 ،وبعررل الكررن غررري واضررح املن،ررأ  ،ك ررا يف كنيررة اإلمررام احلسررني
أكرررب أوفده
فاحلسررن

عبررد  ،مررب أ ّن اكرررب أوفده
ابسرم ولرده عبرد األفطرح  ،ألنّرال كران

عبررد  ،وك ررا يف كنيررة اإلمررام الصررادق
إمساعيل  ،ومن البعيد جر ّدا أن يك ّرن اإلمرام الصرادق
اجلادة احل ّقة.
منحرفا عن ّ
كنية منصوو عليها من قبل دسول
إ ا كنية اإلمام
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.

( فاطمة ا

يين ـ إيران ـ ) ....

التمكيد على لايرته يف األربعني :
يعطــي هــذه امصوصــية لــزايرة

ـكري
س  :أرملــو مــنكم أن تو ّ
ضــحوا لنــا ملــاذا اومــام ا ــن الع ـ ّ
األربعني  ،وال يعطي هذه امصوصية لزايرة عاشوراء ال هي أكثر اعتباراو وشهرة وشكراو جلهودكم.

هنا يف مقام احلصرر  ،فك را يقرال  « :إابرات ال،رين ف ينفري
العسكري
ج  :لي اإلمام
ّ
ماعرداه »  ،فهنالرك الكثررري مرن الررواات الرريت ععر ّدد عالمررات املرؤمن مرثال  ،ولرري الغرر منهررا إفّ
التأكيررد علررو هررذه األُمررود  ،وف يفهررم منهررا نفرري غريهررا  ،مثررل قررول اإلمررام ةيررن العابرردين

«:

عالمات املؤمن مخس  :الورع يف املوة  ،والصدقة يف القلّة  ،والصرب عند املصيبة  ،وا لم عند الغض، ،

والصدق عند اموف » ( ، )1وهنال دواات أُخرى عذكر عالمات غريها.
علرو ةادة األدبعرني لكري يت ّسرك ال،ريعة هبرذه الرزادة
ركري
هذا  ،وإ ّن أتكيرد اإلمرام العس ّ
ّام عاشررودان  ،ولتبيرني دقيقررة مظلوميررة السررباا ،
 ،وف يكتفروا يف إديرران أمررر اإلمرام احلسررني

وأمهّية إديالها.
وةادة عاشررودان فضررلها أبررني مررن ال ،ر
أُخرى كثرية.

يف دالعررة النهرراد  ،وقررد كرهررا أهررل البيررت يف م روا ن

الدرالي ـ البحرين ـ ) ....
( ح ني ّ
لواله ملا بقي للدين أمر :
س  :كيــف اكــن أن نقــول  :لــوال اومــام ا

العبارة من كت ،ال نّة إذا وملد.
األئمة األطهار
وهل ّ

__________________
 1ر اصصال .261 :

من بعد احلسني

ملــا بقــي هلــذا الــدين مــن أمــر أُريــد شــرحاو هلــذه

ــني

ف يّ ،كلون دودا كبريا يف
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اجلعفري.
امالفة شاكرين لكم هذا امهود الطيّ ،يف إحياء املذه،
ّ
ق ررد أد ررى أم ررر ال رردين بع ررد أن س ررت
ج  :املر رراد م ررن العب ررادة ه ررو  :أ ّن اإلم ررام احلس ررني
ل،وهت ب أُمية وجال الردين  ،حبيرث ف يبقرو لرال عرني وف
أعالمال بيد األمويّني  ،فلوف هنضتال
ّ

أاررر  ،بعررد مضرري سررنوات قليلررة مررن دك هررم اجلررالر  ،أف عرررى إىل معاويررة يصرلّي صررالة اجل عررة يرروم
 ،وادعالررال
 ،ووقوفررال يف وجررال أمررري املررؤمنني
األدبعرران  ،وقتلررال صرررية أصررحاب اإلمررام علرري
اصالفة لنفسال  ،وعنصيبال يزيد خليفة مب ما فيال  ،من جهره ابملنكررات واملوبقرات و  ، ..ألري هرذا
كلّال مؤ ّشرا واضحا يف هذا ازال؟
ومن جانش تخر  ،عرى أ ّن األُّمة اإلسالمية أصبحت تنذال يف سربات  ،حتتراج إىل مرن يوقظهرا
 ،ويك،رل ةيررل د ّكامهررا الظل ررة  ،وخيلرب عررنهم ارروب الررران والتظراهر ابإلسررالم  ،فكرران هررذا دود
اإلمام احلسني .

يف دياهم وسريهم حبفرحم الردين  ،برل ك ّرل مرا
مثّ إ ّن هذه العبادة ف عنفي دود سالر األل ّ ة
يف األمر أ ّن الظرو السياسية وافجت اعيّة قد فرضت وظرالل لك ّرل إمرام يقروم دالهرا  ،ف رثال لرو
لق ررام ب ررنف ال رردود  ،ول ررو ك رران
يع رريش يف ةم ررن إمام ررة أ عب ررد احلس ررني
ك رران أيّه ررم
يف ةمرن إي إمررام تخررر مرا كرران يفعرل أكثررر ممررا فعرل لررك اإلمرام ؛ ألهنررم يعررا
اإلمرام احلسررني
مل لوا جهدا يف دفحم الدين حبسش الظرو لكل إمام منهم.
( ال ادة ـ ال عودية ـ ) ....
قتلته شيعة آل أيب سفيان :
يلدد مـن الـبعض  :إ ّن الـذين قتلـوا ا
سّ :

ـني

غني ذلك وهل كانوا من أتباع أهل البيت مثّ احنرفوا أم ماذا

هـم شـيعة  ،فهـل هـم شـيعة كمـا يقـال أم أّنّـم

ج  :يف الواقب هذه شبهة ّدوج إليها البعل  ،ممّن يف قلبال مر  ،عنا منال
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ريعي  ،مررن أ ّن ال،رريعة هررم الررذين قتل روا اإلمررام احلسررني ! والواقررب خررال لررك ،
ابملررذهش ال،ر ّ
إلرريهم يرروم
هررم شرريعة تل أ سررفيان  ،برردليل خطرراب اإلمررام احلسررني
فررإ ّن الررذين قتلرروه
عاشودان  « :ويلكرم ا شريعة تل أ سرفيان  ،إن مل يكرن لكرم ديرن  ،وكنرتم ف خترافون يروم املعراد ،
فكونوا أدرادا يف دنياكم هذه  ،وادجعوا إىل ادسابكم إن كنتم عراب ك ا عزع ون » (.)1
ر كأمثرال ع رر برن سرعد ،
مثّ مل جند أددا من عل ان الرجال أددج أمسان هؤفن الرذين قتلروه
ردل علررو
وشربث بررن دبعرري  ،ودصرني بررن اررري  ،و  ..ر ضر ن قروالم دجررال ال،رريعة  ،برل النصرروو عر ّ
أ ّهنم من هود املسل ني.

ردل علرو
و ّأما كوهنم كرومني ّهنرم كرانوا حترت إمررة أمرري املرؤمنني علري برن أ الرش
في ّ
كل مرن صرلّو خلرل علري أو قاعرل يف جريش علري هرو شريعي
 ،ك ا أنّال لي
أ ّهنم شيعة علي
ّ
يعترررب اصليفررة الرابررب لل سررل ني  ،فالكر ّرل يقبلررال هبررذا افعتبرراد  ،ف
ابلضرررودة  ،أل ّن اإلمررام علرري
مباشرة.
ابعتباد أنّال معصوم  ،وأنّال اصليفة بعد دسول
ردل
و ّأما أ ّهنم كانوا ممّن أدسلوا إىل اإلمام احلسني
برسالل عدعوه لل جين إىل الكوفرة  ،ف ي ّ
ابعتبرراده صررحا ،
 ،أل ّهنررم كررانوا يتعرراملون مررب اإلمررام احلسررني
أيضررا علررو أ ّهنررم شرريعتال
 ،ولررال أهلّيررة اصالفررة والقيررادة  ،ف ابعتبرراد أنرّرال إمررام مررن األل ّ ررة افار ع،ررر ،
وسرربط الرسررول
أدق ابصالفة من غريه.
وأنّال معصوم  ،وأنّال ّ
ردل علرو أ ّهنررم
مضرافا إىل هرذا  ،فرإ ّن مرواقفهم مرن اإلمرام احلسررني
ومرن معرال يروم عاشررودان ع ّ
ليسروا ب،ريعة لررال  ،مررن قبيررل مررنعهم املرران عليررال  ،فيخررا بهم بريررر اهل ررداينّ بقولررال  :وهررذا مرران الفررات
عقررب فيررال خنرراةير الس رواد وكالبررال  ،وقررد ديررل بينررال وبررني ابنررال .فقررالوا  :ا بريررر  ،قررد أكثرررت الكررالم
فاكفل  ،فو ليعطش

__________________
 1ر لواعل األشجان  ، 185 :اتديص األُمم وامللول  ، 344 / 4البداية والنهاية  ، 203 / 8مقتل احلسني فبرن خمنرل :
 ، 110اللهو  ، 71 :ك،ل الغ ّ ة .262 / 2
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احلسني ك ا عطش من كان قبلال
ّ
ّ
مثّ إ ّن ال،رريعة يف الكوفررة وثّلررون سرربب س ر ّكاهنا  ،وهررم  15ألررل ش ررخص  ،ك ررا نقررل الترراديص ،
ةجروا يف السررجون  ،وقسررم مررنهم اعرردموا  ،وقسررم مررنهم ُسر ّفروا إىل املوصررل وخراسرران ،
فقسررم مررنهم ّ

 ،مثرل بر غاضررة  ،وقسرم

وقسم منهم ُشّردوا  ،وقسم مرنهم ديرل بيرنهم وبرني اإلمرام احلسرني
ضحيل منهم استطاعوا أن يصلوا إليال .
 ،وإّارا أهرل الكوفرة ر مرن غرري ال،ريعة ر قتلروه
إ ا شيعة الكوفة مل عقتل اإلمام احلسني
ختلل قوميّاهم ومذاهبهم.

نعم  ،هذا صحيح أ ّن أكثرر ال،ريعة يف الكوفرة  ،لكرن لري أكثرر الكوفرة شريعية  ،والردليل علرو
أ ّن ال،يعة كانوا أقلّية يف الكوفة  ،هو ع ّدة قضاا :
روىل اصالفررة أداد أن يغر ّرري صررالة ال ررتاويح ،
منهررا  :مررا كرعررال بعررل املصررادد  :مررن أ ّن عليررا ملررا عر ّ
فضل الناس بوجهال يف املسجد  ،وقالوا  :واسنّة ع راه (.)2
ّ
جعفري.
دنفي ف دأي
ومنها  :ما يف الفقال
ّ
اإلسالمي  ،إ ا قيل هذا دأي ّ
كويف  ،فهو دأي ّ
ّ
ص كالم السيّد سن األمني يف كتابال أعيان ال،ريعة  « :دراش
ولل زيد من الفالدة نذكر لكم ن ّ
ع أن يك ررون ال ررذين قتل رروه ه ررم ش رريعتال  ،ب ررل ال ررذين قتل رروه بعض ررهم أه ررل ررب ف يرج ررب إىل دي ررن ،

رش الرردنيا إىل قتالررال  ،ومل يكررن
وبعضررهم أجررال أشرراد  ،وبعضررهم اعبعروا دقسررانهم الررذين قررادهم در ّ
فيهم من شيعتال و بيال أدد.
ّأم ررا ش رريعتال املخلص ررون فك ررانوا ل ررال أنص ررادا  ،وم ررا برد روا د ر ّرس قتل روا دون ررال  ،ونص ررروه بك ر ّرل م ررا يف

جهدهم إىل تخر ساعة من دياهم  ،وكثري منهم مل

__________________
 1ر األمال لل،يص الصدوق  ، 222 :دوضة الواعظني  ، 185 :لواعل األشجان .111 :
 2ر جواهر الكالم  140 / 13و  ، 337 / 21الصحيح من السرية .141 / 2

200

يرت ّكن مرن نصررره  ،أو مل يكرن عاملرا ّن األمررر سرينتهي إىل مررا انتهرو إليرال  ،وبعضررهم خرا ر بنفسررال
وخرررق احلصرراد الررذي ضرربال ابررن ةاد علررو الكوفررة  ،وجرران لنصررره در ّرس قتررل معررال ّ ،أمررا أ ّن أدرردا مررن
شيعتال و بّيال قاعلال فذلك مل يكن  ،وهل يعتقد أدرد أ ّن شريعتال اصلّرص كانرت هلرم كثررة مفر رة؟ كرالّ
ََ ٌ
يريَ ِّم ْ
رين
وْ ِل

أقل قليل  ،ويعلم لك ابلعيان  ،وبقولرال ععراىل :
 ،ف ا ةال أعباع ّ
كل ةمان ّ
احلق يف ّ
َ َ َّ ا
ك ا
ور (.)2( » )1
ِعبا ِدن ي أللش
ووكن أن يقال  :إ ّن ال،يعة من أهل الكوفة علو قس ني :
التربي  ،وهرؤفن مل يكونروا يف جريش ع رر برن
 1ر شيعة ابملعن
األخص  ،يع يعتقدون ّ
ّ
ابلتول و ّ
 ،برل ّإمرا است،رهدوا معرال

 ،أو كرانوا يف السرجون ،

سعد  ،الذي دادب اإلمام احلسرني
أو وصلوا إىل كربالن بعد شهادعال .
رربي  ،وف
 2ر شرريعة ابملعررن األعر ّرم  ،يعر بّررون أهررل البيررت
 ،ويعتقرردون ابلتر ّ
رول دون التر ّ
يف ّأول
رنص  ،وهررؤفن كرران مررنهم مررن ابيررب اإلمررام احلسررني
يرررون أ ّن اإلمامررة منصررش إهلر ّري وابلر ّ
األمر  ،مثّ صاد إىل جيش ع ر بن سعد.
وكر ّرل مررا ودد مررن دواات ونصرروو اتدخييررة فيهررا عرروبيص ألهررل الكوفررة  ،فإّاررا حت ررل علررو ال،رريعة
ابملعررن األعر ّرم  ،أي الررذين كررانوا يت،رريّعون بررال دفررل  ،وبررال اعتقرراد ابإلمامررة اإلهليّررة  ،ومررا إىل لررك

من أُصول الت،يب.

حممد بن العباس ـ البحرين ـ ) ...
( أبو ّ
هل إبراهيم استجار به :
اب

س  :يقــول بع ــض أصــحابنا م ــن أهــل ال ــنّة  :أب ّن نبيّن ــا إب ـراهيم
ني

قائالو  « :اي ح ني »  ،فجعل ه تعا النار برداو

__________________
 1ر سبأ .13 :
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عن ــدما ألقــي يف الن ــار اس ــتجار

وسالماو على إبراهيم

صحة هذه املقولة ملزيتم خنياو  ،ولادكم علماو.
 ،ما ّ

ردل علررو مررا كر رروه  ،نعررم جرران يف بعررل الرررواات  :أ ّن إبرراهيم
رص معترررب ير ّ
ج  :مل نعثررر علررو نر ّ
إين أسررألك حبر ّرق ّ ررد وتل ّ ررد ملررا جنّيت ر
كرران مررن دعالررال عنرردما ألقرري يف النرراد  « :اللهررم ّ
ّ
منها »  ،فجعلها عليال بردا وسالما (.)1
( لهرة عي ى ـ البحرين ـ ) ....
طلبه من الشباب اوذن من أ ُّمهاهتم :
س  :يف حادمة عاشوراء  ،ملاذا كان اومام

يف حني كما نعرف أ ّن اومام

يطل ،مـن الشـباب طلـ ،اوذن مـن أ ُّمهـاهتم للقتـال

هو و ّ أمر هيع امل لمني.

عام ررا  ،وابلنس رربة للج ي ررب  ،ب ررل ك ر ّرل م ررا يف
ج  :مل نتح ّقررق د ر ّرس اين أ ّن الطل ررش امل ررذكود ك رران ّ
األمر أ ّن التاديص ي،ري إليال ابلنسبة لبعضهم.
أي دررال  ،فلع ّرل األ ن مررن األ ُّمهرات كرران لتقرردير دوده ّرن يف عربيررة هرذه الن ررا ج  ،الررذين
وعلرو ّ
كانوا علو شر نيل مرعبة ال،هادة  ،أو كان للتوديب بصيغة األ ن  ،أو أُمرود أُخررى خفيرت علينرا
احلقيقي كان وف يزال لإلمام املعصوم
 ،وإفّ فإ ّن األ ن واألمر
ّ

.

( مرمي ساملوار ـ اومارات ـ ) ....
يتلو رأسه آية أم ح بت :
س  :عندما محل رأس ا

ني

هذه اآلية من سورة الكهف

على الرمح  ،كان يرتّل آية من سورة الكهف  ،ملاذا اختـار اومـام

__________________
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:

َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ريف
أم ح ِهريريب أن أصريريحاب أللكرري ِ

ج  :اييرة الريت كران يتلوهرا دأس اإلمررام احلسرني
َ
َو َّ
أللب ِق ِيم َكناوأل ِم ْن آيَاَِنَا َع َجبا (.)1
وإّاررا عررال هررذه اييررة  ،أل ّن عكلّررم دأس بررال جسررد أعجررش  ،ك ررا قررال ال رراوي  :و إ ّن دأسررك

أعجش!
و ت ل أن يكون يف انتخاب هذه ايية إشادة خفية إىل الرجعة.
وكذلك وكن لنرا أن نفهرم الرربط برني أصرحاب الكهرل وعصررهم الرذي عاشروا فيرال وبرني اإلمرام
كل هذه ادت افت وكن لنا أن نوددها.
احلسني
وأ ُّمتال  ،و ّ
( ران ـ األردن ـ ) ....
كيفية قتله :
س  :أشكركم على ردّكم  ،ولكن هل هناك ىلال ملعرفة تفاصيل مقتل اومام ا

ني

للحجررة علررو أعدالررال  ،لررش اإلمررام احلسررني
ج  :ودد يف كتبنررا أنرّرال يف صرربا اليرروم العاشررر  ،وإ امررا ّ
مررن جرريش يزيررد أن ينصررتوا إليررال لكرري يكلّ هررم  ،إفّ أ ّهنررم أبروا لررك  ،وعرال ضررجيجهم  ،ويف
النهاية سكتوا  ،فخطش فيهم معاعبا هلم علو دعروهم لرال وخترا هلم عنرال  ،ك را در ّداهم را سريقب هلرم
وأبيررال
بعررد قتلررال علررو أيرردي الظرراملني  ،مررن وفة بر أُميررة  ،ممرّرا عُهررد إليررال مررن جر ّده دسررول
رص يف لرك ع رر برن سرعد الرذي كران يزيرد ونّيرال جبعلرال واليرا
علي
 ،وهرو مرا حت ّقرق فعرال  ،وخ ّ
علو الري وجرجان ّ ،ن دل ال ال لن يتح ّقق  ،وأنّال سو يقتل ويرفب دأسال علو الرمح.
مثّ إ ّن ال،رريطان اسررتحو علررو ابررن سررعد  ،فوضررب سرره ال يف كبررد قوسررال  ،مثّ دمررو خمرريّم احلسررني
أين ّأول من دمو  ،فتبعال جنده وطرون
 ،وقال  :اشهدوا ّ

__________________
 1ر الكهل .1 :
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بوابل من السهام.
تل الرسول
عظررم املوقررل علررو اإلمررام احلسررني

 ،مثّ خا ررش أصررحابال  « :قومــوا رمحكــم ه إ املــوت
الــذي الب ـ ّد منــه  ،فــإ ّن هــذه ال ــهام ُرســل القــوم إلــيكم » ( ، )1فلبّروا النرردان وانطلق روا كاألسررود ررادبون

يتس رراقطون

ردو  ،واس ررت رت دد ررو احل رررب ع رردود يف مي رردان كر رربالن  ،وأص ررحاب احلس ررني
الع ر ّ
العدو وأاخنوه ابجلرا .
الوادد علو ايخر  ،وقد أدهقوا جيش ّ
فتصرايح دجرال ع رر برن سرعد  :لرو اسرت رت احلرررب بيننرا ألعروا علرو تخررن  ،لرنهجم علريهم مر ّررة
واددة  ،ولنرشفهم ابلنبال واحلجادة.

وأهرل بيترال يست،رهدون الوادرد
مل يهدأ سعري املعركة  ،ودا من بقي من أصرحاب احلسرني
علررو ايخررر  ،فاست،ررهد ولررده علرري األكرررب  ،وأخوعررال  ،وأبنرران أخيررال  ،وابررن أختررال  ،وتل عقيررل وتل
جمزدين كاألضادي وهرم يتنراارون يف أد املعركرة  ،وكرذا بردأ شرالّل الردم ينحردد علرو
علي
ّ ،

أد كربالن  ،وصيحات العطش والرعش عتعاىل من دناجر النسان واأل فال.
قال بعل الررواة  :فرو مرا دأيرت مكثرودا قرط  ،قرد قترل ولرده وأهرل بيترال وأصرحابال أدبرط جاشرا
منال  ،وإن كانت الرجال لت،ر ّد عليرال في،ر ّد عليهرا بسريفال  ،فينك،رل عنرال انك،را املعرزى إ ا شر ّد
فيررال الررذلش  ،ولقررد كرران ررل فرريهم  ،ولقررد عكرراملوا االاررني ألفررا  ،فيهزمررون بررني يديررال كررأ ّهنم اجلرراد

إىل مركزه  ،وهو يقول  « :ال حول وال ّقوة إالّ اب ».
املنت،ر  ،مثّ يرجب
دس دالوا بينال وبني ددلال  ،فصا  « :ويلكم اي شيعة آل أيب سفيان  ،إن
فلم يزل
يقاعلهم ّ
أل يكن لكم دين  ،وكنـتم ال طـافون املعـاد فكونـوا أحـراراو يف دنيـاكم هـذه  ،وارملعـوا إ اح ـابكم إن كنـتم

عراب كما تزعمون » (.)2

__________________
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)  :ما عقول ا بن فا ة.

فناداه ار ( لعنال
إر أقول أقاتلكم وتقاتلونين  ،والن اء ليس عليهن ملناا  ،فامنعوا عتاتكم وملهالكم
فقال
ّ «:
التعرل رمي ما دمت حيّاو » (.)1
وطغاتكم من ّ
فق ررال ا ررر ( لعن ررال )  :ل ررك ل ررك ا اب ررن فا ررة .فقص رردوه ابحل رررب  ،فجع ررل ررل عل رريهم
و لون عليال  ،وهو يف لك يطلش شربة من مان فرال جيرد  ،د ّرس أصرابال اانتران وسربعون جرادرة ،
فوقل يسرتيح ساعة  ،وقد ضرعل عرن القترال  ،فبينرا هرو واقرل إ أاته دجرر فوقرب علرو جبهترال ،
فأخذ الثوب لي سح الدم عن جبهتال  ،فأاته سهم مس وم لال ارالث شرعش  ،فوقرب علرو قلبرال فقرال
 « :ب م ه واب وعلى ملّة رسول ه

».

مثّ دفب دأسال إىل الس ان وقال  « :إهلي أنت تعلم ّأّنم يقتلون رملالو ليس على ومله األرل ابـن بنـت

نيب غنيه ».
ّ

مثّ أخذ السهم فأخرجال من ودان ظهره  ،فانبعرث الردم كأنّرال ميرزاب  ،فضرعل عرن القترال ووقرل
 ،فكلّ ررا أاته دجررل انصررر عنررال كراهررة أن يلقررو بدمررال  ،در ّرس جررانه دجررل مررن كنرردة  ،يقررال لررال
 ،وض رربال عل ررو دأس ررال ال ،رريل ابلس رريل  ،فقط ررب ال رربن
مال ررك ب ررن اليس ررر  ،ف ،ررتم احلس ررني
ووصل السيل إىل دأسال  ،فامتا الربن دما.
رقة  ،فّ ،د هبا دأسال  ،واستدعو بقلنسوة فلبسها واعتم  ،فلبثوا هنيحرة

فاستدعو احلسني
 ،مثّ عادوا إليال وأدا وا بال.
فخرررج عبررد بررن احلسررن بررن علرري

وهررو غررالم مل يراهررق مررن عنررد النسرران ي،ررتد  ،در ّرس
لتحبسررال  ،فررأ وامتنررب امتناعررا
 ،فلحقتررال ةينررش بنررت علرري
وقررل إىل جنررش احلسررني
شديدا  ،فقال  :ف و ف أفادق ع ّ ي.
ابلسيل ،
فأهوى حبر بن كعش ر وقيل  :درملة بن كاهل ر إىل احلسني

__________________
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فقال لال الغالم  :ويلك ا برن اصبيثرة  ،أعقترل ع ّ ري؟ فضرربال ابلسريل فاعقاهرا الغرالم بيرده  ،فأ نّهرا
 ،وضر ّ ال إليرال وقرال :
إىل اجللد  ،فرإ ا هري معلّقرة  ،فنرادى الغرالم  :ا أ ُّمراه  ،فأخرذه احلسرني
« اي ابن أخي أصرب على ما نزل بك  ،واحت  ،يف ذلك امني  ،فإ ّن ه سيلحقك آبابئك الصا ني ».
فرماه درملة بن كاهل بسهم فذحبال  ،وهو يف دجر ع ّ ال احلسني .
مثّ إ ّن اررر بررن ي اجلوشررن محررل علررو فسررطاط احلسررني فطعنررال ابلرررمح  ،مثّ قررال  :علر ّري ابلنرراد
 « :ا ابرن ي اجلوشرن  ،أنرت الرداعي ابلنراد لتحررق
أدرقال علو مرن فيرال  ،فقرال لرال احلسرني
علو أهلي أدرقك ابلناد »  ،وجان شبث فوّ ال فاستحيا وانصر .

 « :ابغروا ل ارواب ف يرغرش فيرال  ،أجعلرال حترت ايرا لرحال أج ّررد
قال الرراوي  :قرال احلسرني
منال »  ،فأيت بتبّان فقال  « :ف  ،ال لباس من ضرربت عليرال الذلّرة »  ،فأخرذ ارواب خلقرا فخرقرال ،
جردوه منال.
وجعلال حتت ايابال  ،فل ّ ا قتل
ّ

رري علررو خاص ررعال عنررة  ،فسررقط
وملررا أاخررن احلسررني
ابجل ررا  ،عنررال صرراا بررن وهررش املر ّ
ّ
عن فرسال إىل األد علرو خر ّده األورن  ،وهرو يقرول  « :بسرم وابع  ،وعلرو ملّرة
احلسني
دسول ».
مررن ابب الفسررطاط وهرري عنررادي  « :وا أخرراه واسرريّداه  ،وا أهررل بيترراه ،
فخرجررت ةينررش
ليت الس ان أ بقت علو األد  ،وليت اجلبال عدكدكت علو السهل ».
وصررا اررر صررحابال  :مررا عنتظرررون ابلرجررل  ،فح لروا عليررال مررن كر ّرل جانررش  ،فضرربال ةدعررة بررن
هبرا لوجهرال ،
شريك علو كتفال اليسرى  ،وضرربال تخرر علرو عاعقرال املقر ّدس ابلسريل ضرربة كبرا

وكان قد أعيا وجعل ينون ويكش  ،فطعنال سنان بن أنر النخعري يف عرقوعرال  ،مثّ انترزع الررمح فطعنرال
يف بواين صدده ،
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 ،وجل ر قاعرردا فنررزع السررهم مررن حنررره ،
مثّ دمرراه سررنان أيضررا بسررهم فوقررب يف حنررره  ،فسررقط
خضش هب ا دأسرال وحليترال  ،وهرو يقرول  « :هكرذا ألقرو
وقرن ك ّفيال يعا  ،فكلّ ا امتاات من دمالال ّ
خمضبا بدمي  ،مغصواب علو د ّقي ».
رول ب ررن يزي ررد
فق ررال ع ررر ب ررن س ررعد لرج ررل ع ررن وين ررال  :ان ررزل و ررك إلي ررال فأدد ررال  ،فب رردد إلي ررال خ ر ّ
األصرربحي ليحتر ّرز دأسررال فأدعررد  ،فنررزل إليررال سررنان بررن أنر النخعر ّري ( لعنررال ) فضرربال ابلسرريل يف
ألجتز دأسك  ،وأعلرم أنّرك ابرن دسرول  ،وخرري النراس أاب
دلقال ال،ريل  ،وهو يقول  :و ّ
إين ّ
اجتز دأسال املق ّدس املعظّم.
وأ ُّما .مثّ ّ
قال الراوي  :فادعفعت يف الس ان يف لك الوقت غربة شديدة سرودان مظل رة فيهرا ديرح محرران ،
ظن القوم أ ّن العذاب قد جانهم  ،فلبثروا كرذلك سراعة  ،مثّ اجنلرت
ف عرى فيها عني وف أار ّ ،
دس ّ
عنهم.
 ،فأخرذ ق يصرال إسرحاق برن دويرة احلضررمي فلبسرال  ،فصراد

مثّ أقبلوا علو سرلش احلسرني
أبرو وامتعط شعره.
ودوي أنّال وجد يف ق يصال مالة وبضب ع،رة  ،ما بني دمية و عنة سهم وضربة.
حبررر بررن كعررش التي ر ّري  ،فررروي أنّررال صرراد ةمنررا مقعرردا مررن دجليررال  ،وأخررذ
وأخررذ س رراويلال

راعتم هبررا فصرراد
ررمي  ،وقيررل جررابر بررن يزيررد
ّ
األودي  ،فر ّ
ع امتررال أخررن بررن مراررد بررن علق ررة احلضر ّ
ريب  ،وقطرب إصربعال
معتوها  ،وأخذ نعليال األسود بن خالرد  ،وأخرذ خا رال جبردل برن سرليم الكل ّ
كانررت مرن خ ّرز قري برن األشررعث  ،وأخرذ ددعرال البررتان ع رر بررن
مرب اصراأ  ،وأخرذ قطيفرة لرال
دي.
سعد  ،فل ّ ا قتل ع ر وهبها املختاد أل ع رة قاعلال  ،وأخذ سيفال يب بن اصلق األو ّ
مثّ ندى ع ر بن سعد يف أصحابال من ينتدب للحسني فيوا س اصيل ظهره
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وصدده  ،فانتدب منهم ع،رة  ،فداسوا احلسني
فإ ّن ع وإ ّن إليال داجعون.

دضوا صدده وظهره (.)1
دس ّ
حبوافر خيلهم ّ

( علي ال هالوي ـ البحرين ـ  22سنة )
ك فت الشمس لقتله :
س  :يقول أهل ال نّة  :إ ّن الشمس ال تنك ف ملوت بشر!! ويرون ا دي عن الرسول

 ،هل

هــذا ا ــدي صــحيح بينمــا هنــاك رواايت تؤّكــد ك ــوف الشــمس بقتــل وشــهادة ســبب الرســول  ،اومــام
.
ا ني

نرجو بيان لك وعوضيحال مب األدلّة.

اصاصرة ابلنسربة لكسرو ال،ر
ج  :األداديث الواددة عرن ريرق ّ
د ّد افستفاضة  ،وهذا املقداد يكفينا للتأ ّكد يف هذا املوضوع.
عصر هبذا املطلش (.)2
و ّأما عن ريق ّ
العامة فقد وددت دواات كثرية ّ

يف يروم عاشرودان  ،هري يف

وف غرابة يف لك  ،بل ويف ظهود بقية ايات والعاللم السر اوية واألدضرية علرو مرا يف األخبراد
الكثرية الواددة يف املقام.
احلجررة البالغررة علررو مررن
وجم ررل القررول يف دك ررة ظهررود هررذه اصروادق  :هررو بيرران احلر ّرق  ،وإلقرران ّ
عردد يف ييز احل ّرق عرن البا رل  ،والوقرو يف وجرال الت ويرال والت،رويال الرذي دصرل تنرذال
أنكر  ،أو ّ
ع وم ر ررا  ،واإلم ر ررام احلس ر ررني
روي املزيّر ررل ب ،ر ررأن الع ر رررتة الط ر رراهرة
بواسر ررطة األع ر ررالم األم ر ر ّ
احلق وددل البا ل.
خصوصا  ،وهبذا نعر أ ّن الكسو املذكودة كان إلعالن كل ة ّ

____________
 1ر اللهو .71 :
 2ر السرنن الكرربى للبيهق ّري  ، 337 / 3جم رب الزوالرد  ، 117 / 1املعجرم الكبرري  ، 114 / 3اتديرص مدينرة دم،رق 14
املودة .17 / 3
 ، 226 /هذيش الك ال  ، 433 / 6ينابيب ّ

208

ّن ال،ر ف
ريب
قصة إبرراهيم
مثّ إ ّن هذه امليزة مل عكن موجودة يف ّ
 ،فعليرال أ ّكرد الن ّ
عنكس ررل مل رروت ب ،ررر  ،أي إ ّن الكس ررو ف يق ررب ب رردون ه ررد وغ ررر يف نم رروس اصلق ررة وع ررامل
التكروين  ،ولكررن عنرردما يكررون هنررال هررد أمسرو فسررو عظهررر للنرراس العاللررم وايات الكونيررة ،
ععبرريا عرن إدادة ععراىل وم،ريتال يف خلقرال ؛ ك را هرو احلرال أيضرا يف ظهرود العاللرم السر اوية ر مرن
العامررة
قبيررل اصسررو والكسررو ر قبيررل ظهررود صررادش العصررر والزمرران
علررو مررا يف أخبرراد ّ
اصاصة.
و ّ
سين ـ  21سنة ـ طال ،ملامعة )
( البحرينّ .
االهتمام بزايرته ال يلزم أفضليته على غنيه :
س  :إنّكم تؤمنون أب ّن الرسول أفضل املق  ،ولكن أل ن ـمع مـنكم أحاديـ قدسـية تثـين علـى قـربه ،

كما تثين على قرب ا

ني وعلي!!

وأل ن مع أ ّن قرب الرسول روضة من رايل اجلنّة  ،كما ن مع منكم وتعتقدون يف قرب ا
وأل ن مع أ ّن هناك حدي لديكم أ ّن املالئكة واألنبياء

ني!!

ـيب  ،كمـا
ت تمذن ه تعا لـزايرة قـرب الن ّ

النيب !
تفعل لزايرة قرب ا ني ! إذاو ا ني أفضل من ّ
وأل ن مع لديكم مقولة عن قرب الرسول  ،كما هي مقولتكم الشهنية :

ا ص ر ر ر ر ر ررادش القبّر ر ر ر ر ررة البيض ر ر ر ر ر رران يف النج ر ر ر ر ر ررل

ةودوا أاب احلسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن اهل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادي لعلّكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم

مر ر ر ر ررن ةاد قر ر ر ر ررربل واست،ر ر ر ر ررفو لر ر ر ر ررديك شر ر ر ر ررفي
حتض ر ر ر ر ر ر ررون ابألج ر ر ر ر ر ررر واإلقب ر ر ر ر ر ررال والزلر ر ر ر ر ر ررل

() 1

أم أل ّن أاب بكــر وعمــر تشـ ّـرفوا أبن تكــون قبــورهم جبــوار قــرب املصــطفى ال يفصــلها ســوف أقــل مــن مــل ،

ولذا أل ن مع منكم أ ّن قربه

__________________
 1ر الغدير .88 / 4

روضة من رايل اجلنّة !
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علرو دسرول

نفضرل اإلمرام احلسرني
ج  :ادعاقل نّنا ّ
 ،مل يقل بال أدد منّا.
 ،وأ ّن قررربه دوضررة مررن دا
ف جرررد افهت ررام بررزادة احلسررني

زررد كرر فضريلة لرال
اجلنّررة ف يلررزم أفضررليتال علررو

كل جهة داشا وكالّ.
غريه  ،أو عدم ابوها لغريه  ،أل ّن لك ف يع أنّال األفضل مطلقا  ،ومن ّ
 ،وإب رراهيم
دو
يس ر ّ و كلرريم  ،وعيسررو
ذخررذ مررثال علررو لررك  :أ ّن موسررو
خليررل  ،هررل عنرردما نثبررت لررك ننفرري هررذه اصصررالص عررن دسررول ؟ أو يلررزم مررن لررك أ ّهنررم
النيب؟ فهذا ف يقول بال عاقل  ،نهيك عن مسلم.
أفضل من ّ
رتص هبررا شررخص حلك ررة مررا  ،أو لتكررره مناسررش ومكررافس لفعررل قررام بررال  ،أو
فاصصررالص قررد خير ّ
ردل ابرروت
فشررتهاد ب،ررين يناسررش مررا يطلررق عليررال معهررا احللررم أو العلررم أو اختصرراو بررزادة  ،فررال ير ّ
شين ونفيها عن الغري  ،علو أفضليتال مطلقا علو غريه.
فنرد علو لك الفهم من ع ّدة وجوه :
ّ
 ،وبرني مرا ع ّدعيرال
 1ر نفري املالةمرة برني هرذه الفضريلة  ،أو هرذا افهت رام ابلرزادة للحسرني
 ،وك ررا بينّررا تنفررا بعرردم لررزوم لررك سررلش
ريب األعظررم
وعفه ررال مررن لررزوم لررك لتفضرريلال علررو النر ّ
بكل شين  ،فهذا افدعان اب ل.
األمهّية أو املنزلة عن غريه  ،أو عفضيلال ّ

مرن أنّرال دوضرة مرن دا اجلنّرة ابرت نفسرال للرسرول
 2ر مرا أُابرت مرن فضرل ملرقرد احلسرني
 ،ب ررل اب ررت ل ررك ألل ّ ررة تخر ررين  ،أو ألم رراكن أُخ رررى  ،مث ررل  :الكعب ررة  ،ومس ررجد
األعظ ررم
د ّرس عرنقل علينرا
كل مؤمن صاا  ،فلم يكن لك من خصالص احلسني
الكوفة  ،بل ولقرب ّ
 ،وعزعم ما عزعم من أاب يل واستنتاجات.
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أنّال قال  « :ما بني منربي وبي روضة من رايل اجلنّة » (.)1
فقد ودد عن دسول
أيضا أنّال قال  « :ما بني قربي ومنربي روضة من رايل اجلنّة » (.)2
وودد عن دسول
 ،وعرن الكعبرة املّ ،ررفة  ،ومرا برني الرركن واملقرام
وكذا وددت الرواات عن قررب اإلمرام الرضرا

دوضة من دا اجلنّة.
كل كافر أو فاسق يكون قرربه دفررة
كل مؤمن صاا يكون قربه دوضة من دا اجلنّة  ،و ّ
بل إ ّن ّ
 « :القـرب حفـرة مـن حفـر ملهـنّم  ،أو روضـة مـن رايل اجلنّـة »
ريب
من دفر النريان  ،فقرد قرال الن ّ
( .) 3
اجلنّرة ،

فك ّرل مسرلم يعتقرد ّن املرؤمن البسريط ر أي غرري املعصروم ر يكرون قرربه دوضرة مرن دا
ف ا ابلك إبمام ابن إمام  ،وابن دسول  ،وسيّد شباب أهل اجلنّة  ،وسيّد ال،هدان؟!
 ،وهرذا الكرالم
أي فضريلة ألدرد مرن أهرل البيرت
ولكن مب األسل ال،ديد ف عتح ّ لرون ّ

لي هلذا املوقل فقط  ،ولكن أُنظر فبن عي ية وغريه ممّن

__________________
 1ر الكررايف  ، 553 / 4هررذيش األدكررام  ، 7 / 6املصررنّل للصررنعاينّ  ، 183 / 3كنررز الع ّ ررال  ، 260 / 12علررل
الدادقط ّ .273 / 10

 2ر مرن ف ضرره الفقيرال  ، 568 / 2فرتح البرادي  ، 55 / 3املصرنّل فبرن أ شريبة  ، 413 / 7مسرند أ يعلرو / 2
 ، 416املعجررم األوسررط  112 / 1و  ، 223املعجررم الكبررري  ، 227 / 12كنررز الع ّ ررال  ، 260 / 12علررل الرردادقط ّ
 ، 222 / 8اتديرص بغرداد  ، 228 / 11اتديرص مدينررة دم،رق  177 / 22و  37 / 40و  ، 118 / 41أُسرد الغابررة 4
 ، 208 /هذيش الك ال  ، 351 / 33سري أعالم النبالن  ، 77 / 12اإلصابة  ، 415 / 5سربل اهلردى والرشراد / 1
 265و .341 / 12
 3ر فرريل القرردير  ، 570 / 5اجلررامب الكب ررري  ، 55 / 4جم ررب الزوالررد  ، 46 / 3املعجررم األوسررط  ، 273 / 8كنررز
الع ّ ررال  545 / 15و  603و  ، 700ك،ررل اصفرران  ، 10 / 2اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 416 / 42البدايررة والنهايررة 8
 ، 7 /سبل اهلدى والرشاد .304 / 11
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 ،كيرل جي ّرردون ك ّرل فضرريلة عرن معناهرا  ،برل يف بعررل
ررد علرو شريعة أهررل البيرت
يتصر ّدون لل ّ
 « :أال
 ،ك ررا يف قولررال
األديرران جيعلوهنررا ب رال دفلررة  ،أو عطييبررا للخررا ر مررداداة لعلرري
ـيب بعـدي » ( )1ديررث ّأدعري أ ّن قولررال هررذا ف
ترضـى أن تكــون م ّـين نزلــة هـارون مــن موســى  ،إالّ أنّـه ال نـ ّ
شين سوى عطييبا للخا ر؟!

__________________
ي 161 / 10
 1ر فضالل الصحابة  ، 13 :شر صرحيح مسرلم  ، 174 / 15جم رب الزوالرد  ، 101 / 1حتفرة األدرو ّ
 ،مسر ررند أ داود  ، 21 :املصر ررنّل للصر ررنعاينّ  406 / 5و  ، 226 / 11املصر ررنّل فبر ررن أ شر رريبة  416 / 7و / 8
 ، 562مسررند ابررن داهويررال  ، 37 / 5مسررند سررعد بررن أ وقّرراو  51 :و  103و  ، 131ايدرراد واملثراين ، 172 / 5

رالي  44 / 5و  108و  113و  120و 125
كترراب السررنّة  551 :و  586و  515و  ، 610السررنن الكررربى للنسر ّ
و  ، 144خصررالص أمررري املررؤمنني  48 :و  64و  76و  80و  85و  ، 116مسررند أ يعلررو  286 / 1و 66 / 2
راملي  201 :و  ، 251ص ر ررحيح اب ر ررن دبّ ر رران  16 / 15و , 371
و  86و  11و  132و  ، 310 / 12أم ر ررال ان ر ر ّ
املعج ر ررم الص ر ررغري  22 / 2و  ، 54املعج ر ررم األوس ر ررط  126 / 2و  131 / 3و  216 / 4و  287 / 5و  77 / 6و
 83و  311 / 7و  ، 40 / 8املعج ررم الكب ررري  148 / 1و  247 / 2و  184 / 4و  203 / 5و  63 / 11و 12
 15 /و  78و  ، 146 / 24نظ ررم ددد السر ر طني  ، 107 :مر روادد الظ ر ر ن  ، 543 :كن ررز الع ّ ررال  724 / 5و / 1
 167و  511 / 11و  603و  106 / 13و  158و  163و  112و  ، 186 / 16ف ر ر ر رريل الق ر ر ر رردير ، 471 / 4
ك،ررل اصفرران  ، 382 / 2ش رواهد التنزيررل  112 / 1و  ، 35 / 2اجلررامب ألدكررام القرررتن  266 / 1و ، 277 / 7
الطبقات الكربى  ، 23 / 3اتديص بغداد  463 / 7و  52 / 8و  430 / 11و  ، 320 / 12اتديرص مدينرة دم،رق 2
 31 /و  151 / 13و  360 / 20و  415 / 21و  351 / 30و  7 / 38و  201 / 31و  18 / 41و / 42
 42و  53و  100و  111و  115و  131و  145و  152و  151و  165و  171و  177و  182و / 54
 226و  74 / 51و  ، 35 / 70أُسررد الغابررة  ، 27 / 4هررذيش الك ررال  483 / 20و  423 / 25و 482 / 32
و  ، 263 / 35عذكرة احل ّفرا  ، 10 / 1سرري أعرالم النربالن  361 / 1و  362 / 7و  214 / 12و  210 / 14و
 ، 42 / 15هررذيش التهررذيش  ، 216 / 7اإلصررابة  ، 467 / 4أنسرراب األش ررا  ، 14 :و  ، 106البدايررة والنهايررة
 11 / 5و  251 / 7و  370و  374و  ، 84 / 8ج ر ر رواهر املطال ر ر ررش  58 / 1و  171و  117و  212و ، 216
رودة  112 / 1و  156و  160و  301و  404و
سرربل اهلرردى والرشرراد  441 / 5و  211 / 11و  ، 216ينررابيب املر ّ
 17 / 2و  111و  153و  237و  302و  381و  211 / 3و  361و .403
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سين ـ  ....ـ ) ....
( ّ
سب ،البكاء عليه :
س  :إ مركز األحباث العقائدية  :أرملو أن يكون االستدالل عن طريق كت ،أهل ال نّة.

تبني جبالء  :أ ّن الذين لعموا تشييع ا ني ونصرته  ،هـم أنف ـهم الـذين قتلـوه  ،مثّ
هذه كت ،الشيعة ّ
ذرفوا عليه الدموع  ،وتماهروا ابلبكاء  ،ولو كـان هـذا البكـاء يعكـس شـ ّدة األبّـة ألهـل البيـت  ،فلمـاذا ال

ـيب
يكــون البكــاء مــن ابب أو علــى محــزة عـ ّـم النـ ّ
دق احلسني  ،ديث بقرت بطن محزة وأخرجت كبده  ،فل ا ا ف يقي ون ملوعال مأ ا سنوا؟ يلط ون
ادعكبت يف ّ
ريب
في ر ررال وج ر رروههم ّ
ووزق ر ررون اي ر رراهبم  ،ويضر ر رربون أنفس ر ررهم ابلس ر رريو واصن ر رراجر؟ أل ر رري ه ر ررذا م ر ررن أه ر ررل بي ر ررت الن ر ر ّ
؟
؟ فررإ ّن الفظاعررة الرريت قتررل هبررا ف عقررل عررن الطريقررة الرريت

رش ععراىل
غلوا وقاوةا للح ّد إفّ شين وادد ف يقرب فيرال الغل ّرو أف وهرو د ّ
لكل شين ّ
ج  :إ ّن ّ
 ،فكلّ ا اةداد العبرد دبّرا فيرال كران لرك قلريال  ،وأل ّن غرري ردود  ،فرال عقرب يف بّترال غل ّرو مه را
بلغت  ،أل ّن صفة غري اندود غري دودة هذا ّأوف.

هرو
ريب
النيب
وأهل البيت هم ّ
وأهلال  ،وهرم قررنقه ويف ددجترال  ،ودبّنرا هلرم وللن ّ
خاصة ّ
وأهررل بيتررال فنروا يف ععرراىل  ،در ّرس صررادت إدادهررم خاضررعة امررا
ريب
در ّ
رش ع ععرراىل  ،أل ّن النر ّ
 « :ال
يف احلررديث الصررحيح لعلرري بررن أ الررش
ريب
إلدادة  ،فاجررل لررك قررال النر ّ
حيبّــك إالّ مــؤمن  ،وال يبغضــك إالّ منــافق  ،مــن أحبّــك فقــد أحبّــين  ،ومــن أبغضــك فقــد ابغضــين  ،وحبيــيب

حبي ،ه  ،وبغيضي بغيض ه  ،ويل ملن أبغضك بعدي » (.)1

__________________
 1ر مسند أمحد  15 / 1و  ، 128جم ب الزوالد  ، 133 / 1فتح البرادي  60 / 1و  ، 58 / 7شرر هنرل البالغرة 13
 ، 251 /اتديص بغداد  416 / 8و  ، 426 / 14أُسد الغابة  ، 26 / 4عذكرة احل ّفا .10 / 1
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إين اتدل فريكم مرا إن ّسركتم برال
وهم قررنن القررتن الكرره حبرديث الثقلرني  ،الرذي أودد فيرال ّ « :
لن عضلّوا بعدي أبردا  :كتراب  ،وعررتيت أهرل بيريت  ،وإ ّهن را لرن يفرتقرا د ّرس يرردا عل ّري احلرو »
( .) 1
رنص تير ررة املباهلر ررة  ،واحلسر ررن واحلسر ررني ابنر ررا دسر ررول
ريب الكر ررره
بر ر ّ
وهر ررم نف ر ر النر ر ّ
 ،يؤ يرال مررا يؤ يهرا  ،ويغضرربال مررا
ابألداديرث الصررحيحة  ،وفا رة بضررعة مرن الرسررول األكرررم
يغضبها  ...اخل.
ك ررا يف دررديث أ ُّم
هررم  :علرري وفا ررة واحلسررن واحلسررني وفا ررة
ريب
وأهررل بيررت النر ّ

سل ة  ،وك ا ص ّرر عل ران مرن السرنّة برذلك  ،وف يردخل فريهم غرريهم  ،فرإ ا كران هرؤفن أهرل بيرت
 ،وهررم عرردل القرررتن  ،وهررم العاصر ان للنرراس مررن افحنررا  ،أف ر ّرق لإلنسرران أن يتررأ ّمل
ريب
النر ّ
املطهرة؟!
ويتأ ّى ملا جيري علو هذه العصبة ّ

لو أ ّن شخصا عع ّدى علو درمة القرتن نتأ ّمل وحنزن ونقيم الدنيا ر ود ّرق لنرا لرك ر  ،أفرال ّرق لنرا
أن نتأ ّمل علو عدل القرتن؟ واملساوي لال يف اهلداية والعص ة؟!
__________________

ي  ، 116 / 10مسرند ابرن اجلعرد  ، 317 :املنتخرش مرن مسرند الصرنعاينّ :
 1ر مسرند أمحرد  ، 182 / 5حتفرة األدرو ّ
 ، 108مررا دوى يف احلررو والكرروار  ، 88 :كترراب السررنّة  337 :و  ، 621السررنن الكررربى للنسررال ّي  45 / 5و 130
 ،مسر ررند أ يعلر ررو  217 / 2و  303و  ، 376املعجر ررم الصر ررغري  ، 131 / 1املعجر ررم األوسر ررط  ، 373 / 3املعجر ررم
الكبر ررري  65 / 3و  154 / 5و  166و  ، 170نظر ررم ددد الس ر ر طني  ، 231 :اجلر ررامب الصر ررغري  ، 402 / 1العهر ررود
ان دية  ، 635 :كنز الع ّ ال  210 / 5و  104 / 13و  ، 435 / 14دفب شبال الت،بيال  ، 103 :شرواهد التنزيرل 2
 ، 42 /عفس ررري الق رررتن العظ رريم  ، 123 / 4الطبق ررات الك ررربى  ، 114 / 2عل ررل ال رردادقط ّ  ، 236 / 6اتدي ررص مدين ررة
دم ،ررق  220 / 42و  ، 12 / 54س ررري أع ررالم الن رربالن  ، 365 / 1أنس رراب األشر ررا  ، 111 :البداي ررة والنهاي ررة / 5
رودة  74 / 1و  17و  100و  113و
 228و  ، 386 / 7سرربل اهلرردى والرشرراد  6 / 11و  ، 232 / 12ينررابيب املر ّ
 111و  123و  132و  345و  350و  360و  10 / 2و  112و  261و  273و  403و  437و 65 / 3
و  141و  ، 214لسان العرب .538 / 4
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اسودت مساقه ألجل قتل العرتة الطاهرة؟!
أف ّق لنا أن حنزن  ،أل ّن غضش يف لك و ّ
ودضررت
أف ر ّرق لنررا أن حنررزن مررب فا ررة وأبيهررا
 ،أل ّن ابنه ررا قطّعتررال سرريو ب ر أُميررة ّ ،
أض ررلعال الزكي ررة حب روافر اصي ررل  ،وقطّع ررت دأس ررال  ،وأخذع ررال إىل البغ ر ّري عبي ررد ب ررن ةاد مثّ إىل يزي ررد ،
وض ر ر رربت عل ر ر ررك ال،ر ر ررفاه ال ر ر رريت مر ر ررا فادق ر ر ررت الق ر ر رررتن وف الر ر ررذكر  ،وم ر ر ررا فادقهر ر ررا عقبي ر ر ررل دس ر ر ررول
وندق الطبول  ،ونصوم فردرا ك را فعلترال
أكل هذا جيعلنا ف نتأ ّمل؟ بل يريد صادبنا أن نفر
ّ
ّ ،
بنو أُمية؟!
وهررذا ابررن عبرراس يقررول  :دأيررت دسررول أشررعث ال ررأس  ،أغرررب اللررون يف يرروم عاشررودان  ،أفررال

 ،دزن وأت ّمل هلذا اليوم؟!
حنزن حنن  ،وهذا خاأ األنبيان
إ ّن اجلرزع أخرري الكرره مررن أشركل بررال علرو عرزان احلسرني  ،والبكرران عليرال غفررل عنرال  ،وأخررذه مررن
رجر مررن القررانون
دون فهررم  ،أل ّن اجلرزع يتضر ّ ن يف داخلررال ّ
دد احلكررم اإلهلر ّري والقضرران الررّابينّ  ،والتضر ّ

اوي  ،ولررذلك يكررون معصررية كبرررية ولررو كرران فاعلررال ملتفتررا إىل املالةمررة الرريت فيررال يكررون كررافرا ر
السر ّ
ررد
والعيررا ابع ر لكررن مررن يقرريم الع رزان علررو احلسررني
ف يعرررت علررو قضرران ععرراىل  ،وف ير ّ
دين ررا برُلّررغ بررذلك  ،وبكررو ملررا علررم مررن أمررر ابنررال  ،وإّاررا
ررده دسررول
دك ررال فيررال  ،ك ررا مل ير ّ
ّ
البكرران علررو علررك املظلوميررة و لررك العرردوان  ،فبين ررا نرررى الطلقرران وأبنرران األدعيرران أخررذوا يلهجررون
ابلنبوة  ،وير ّدعون اصلِّرة  ،واحلاك يرة علرو النراس  ،وأخرذوا يسرتعبدون األدرراد  ،ويقتلرون األخيراد ،
ّ
وأخررذوا لّلررون ررادم  ،مررن الررزن والقتررل وشرررب اص ررر  ، ..وإ نرررى يف الطررر املقابررل سرريّد
شررباب أهررل اجلنّررة  ،ود انررة الرسررول  ،وابررن فا ررة البتررول  ،وهررو سرريّد العرررتة يف ةمانررال  ،واملررأمودين
ابفقتردان برال  ،فضرال عرن بّترال وادرتامرال  ،مقريم دردود القررتن  ،و ري السرنّة  ،واملنراد الرذي نصرربتال
اصاصرة يسرري هلرال مرن م ّكرة
الس ان  ، ..بين ا نرى احلسرني
صرادش هرذه الصرفات الفريردة ّ
املكرمة  ،ويصل أد
ّ
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قررال  « :املثلــة حـرام حـ ّـىت ابلكلــ،

كرربالن  ،ويقتلررال الطلقرران أشررنب قتلررال  ،ووثّررل بررال ودسررول
العقــور »  ،وونررب املرران  ،ويقتررل در ّرس أ فالررال  ،وعسررىب نسرراقه  ،وهتررك درمتررال الرريت در ّررم ودسرولال
 ،بين ررا نرررى هررذا كلّررال  ،وعريرردن أن نفررر أو نضرررب الطبررل  ،أو نسرركت فقررط ونسرررتجب ف

غري؟!!
أهذا الكالم يصدد ممّن اعبب سنّة الرسول؟ أم ممّن اعبب سرنّة غرريه؟! إنّرال ف يصردد إفّ ممّرن أُشررب
كيل ف نبكي عليال؟!
النيب
ّ
دش األدعيان  ،فهذا الذي بكاه ّ
وددا حلكرم  ...ونسررتجب عليرال هلرذا اإلجحرا  ،وهرذا
ونبكيال هلذا الظلرم واجلرود  ،ف جزعرا ّ
الظلررم ال،ررنيب  ،ف لالعرررتا علررو  ، ...نبكيررال ونقررول  :ف دررول وف قر ّروة إفّ ابع  ،إ ّن ع وإ ّن
إليررال داجعررون  ،ف د ّاد حلك ررك  ،وف مبر ّدل لقضررالك  ،جلّررت دك تررك  ،وعظررم سررلطانك  ،أنررت
دب احلسررني وسرريّده  ،وهررو
العررامل واحلرراكم  ،ف ختفررو عليررك خافيررة  ،وف حتيررل يف قضررالك  ،أنررت ّ

عبرردل وابررن أمترك  ،اصررطفيتال علررو عبررادل  ،واخرتعررال مررن بررني خملوقاعررك  ،وأنررت العررامل ررا جيررري ،
وال،اهد ملا جرى  ،وأنت اددم الرامحني  ،وأدسن احلاك ني.
نبكي ررال  ،ألنّررال ع رردل الق رررتن  ،والطري ررق امل ررأمودين ابعباع ررال ،
وم ررن ل ررك نفه ررم أ ّن احلس ررني
يف ةمانرال الرذين
ريب
وغصن ال،جرة النبوية  ،الريت فراة مرن اقتردى هبرا  ،وهرو سريّد أهرل بيرت الن ّ
هلم مرجعية األ ُّمة.
و ّأما غريه فصحيح عابد شرهيد صراا  ،لكنّرال لري مرن علرك ال،رجرة النبويرة الريت أمررن ابفقتردان
الذين هم عدل القرتن.
النيب
هبا  ،ولي من أهل بيت ّ

ولي هو أمان ألهل األد  ،ك ا أ ّن النجوم ألهرل السر ان  ،وغرري لرك الكثرري  ،فلهرذا كران
املخصوصني هذه اصصوصية  ،وهذه املنزلرة  ،فلرذلك صراد احلسرن واحلسرني
النيب
ألهل بيت ّ
سيّدا شباب أهل اجلنّة  ،وغريهم مه ا كان لي لال هذا املقرام  ،أل ّن ال،رجرة النبويرة ثّلرت
فيهم  ،وأل ّن اهلداية الرّابنية ابفقتفان هبم.
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،
ونتوجررب علررو احل ررزة
أضررل إىل لررك  :أ ّن نتررأ ّمل علررو كر ّرل شررهيد قر ّدم نفسررال لإلسررالم ّ ،
 ،ومل يفعررل بررال ك ررا
ألنرّرال قر ّدم نفسررال لإلسررالم  ،وقتررل شررهيدا  ،ومثّررل بررال  ،لكنّررال غررري احلسررني
 ،أل ّن احلسني منب املان  ،وقتل فلال الرضيب  ،وسبيت نساقه ّ ،أمرا احل رزة فلرم
فعل ابحلسني
يفعل بال لك.
واحلسني أخذ دأسال إىل أبنان األدعيان وأبنان الطلقان  ،واحل زة مل يفعل بال لك.
وه ،ر ت جسررده الطرراهر  ،واحل ررزة مل يفعررل بررال لررك  ،احلسررني بكرراه
احلسررني داسررتال اصيررل ّ ،
من دني وفدعال  ،وأخذ عربتال وأعطاها لغريه  ،واحل زة لي لال لك.
النيب
ّ

 ،مرن اسروداد
قال القندوةي احلنفي  ،بعد أن كر ايات اليت ظهرت بعد مقترل احلسرني
الس ان اسودادا عجيبا  ،وضرب الكواكش بعضها ببعل  ،وما من دجر دفب إفّ حتتال دم  ،ومطرر
روةي  :ودك ترال أ ّن غضربنا يرؤار محررة
الس ان دما  ،وبكان الس ان وغري لرك قرال  « :قرال ابرن اجل ّ

منزه عرن اجلسر ية  ،فرأظهر أتارري غضربال علرو مرن قترل احلسرني حب ررة األفرق  ،إظهرادا
الوجال  ،و ّ
احلق ّ
لعظم اجلناية.
عن النوم  ،فكيل نني احلسني؟!
النيب
قال  :وأنني العباس ببدد وهو أسري منب ّ
ـ،
ريب
مغضربا  « :غيّـ ،وملهـك ع ّـين  ،ف ّ
ـإر ال أُح ّ
وملّرا أسرلم ود،ري قاعرل محرزة  ،قرال لرال الن ّ
أن أرف من قتل األحبّة  ، » ...فكيل ف يغضرش علرو مرن قترل احلسرني  ،وأمرر بقتلرال  ،ومحرل أهلرال
علو أقتاب اجل ال »؟! (.)1
ر فقررد ررت
ّأمررا ابلنسرربة للقسررم األول مررن السرؤال ر تي مررا يتعلّررق ابل،رريعة وقتررل احلسررني
اإلجابة عليال سابقا فراجب.

__________________
املودة .21 / 3
 1ر ينابيب ّ
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سين ) ........
( ّ
أُخذ رأسه إ الشام :
س  :إ مركز األحباث العقائدية  :أرملو أن يكون االستدالل عن طريق كت ،أهل ال نّة.
أل يثبت أ ّن رأس ا

ني أرسل إ يزيد ابلشام  ،بل الصحيح أ ّن ا

ـني قتـل يف كـربالء  ،ورأسـه أخـذ

إ عبيــد ه بــن لايد يف الكوفــة  ،فجعــل يف ط ــت  ،فجعــل ينكــت عليــه  ،وقــال يف ح ــنه شــيياو  ،فقــال

أنس  :إنّه كان أشبههم برسول ه.
فال يعلم قرب ا

ني وال مكان رأسه.

وأخررذ دأسررال إىل يزي ررد بررن معاويررة  ،قررد ك ررره

ج  :إ ّن مسررألة سرريب نسرران اإلم ررام احلسررني
جم وعة من عل ان أهل السنّة  ،نذكر بعضهم :
 1ر قال ابن دبّان  « :مثّ أنفذ عبيرد برن ةاد دأس احلسرني برن علري إىل ال،رام  ،مرب أُسرادى
مك،رفات الوجروه وال،رعود ، ...
من النسان والصربيان مرن أهرل بيرت دسرول
علرو أقتراب ّ

مر ررن النسر رران والصر رربيان علر ررو أقتر رراب ابسر ررة
مثّ أُدكر ررش األسر ررادى مر ررن أهر ررل بير ررت دسر ررول
مك،ررفات ال،ررعود  ،وادخل روا دم،ررق كررذلك  ،فل ّ ررا وضررب ال ررأس بررني يرردي يزيررد بررن معاويررة جعررل
ّ
ينقر انيتال بقضيش كان يف يده  ،ويقول  :ما أدسن انااه »! (.)1

جهزهررا مررب سررباا
 2ر قررال ابررن دجررر اهليث ر ّري  « :وملرّرا أنررزل ابررن ةاد دأس احلسررني وأصررحابال ّ ،
رردم عليرال  ،وعن ّكرر فبرن ةاد  ،وأدسرل برأسرال
تل احلسني إىل يزيد  ،فل ّ ا وصلت إليرال  ،قيرل  :إنّرال ع ّ
وبقية بنيال إىل املدينة ».
اجلوةي وغريه  « :امل،هود أنّال ب أهل ال،رام وجعرل ينكرت الررأس ابصيرزدان »
وقال سبط ابن
ّ
( .) 2

__________________
 1ر الثقات .311 / 2
 2ر الصواعق انرقة .571 / 2
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أدسررل إىل يزي ررد

روةي ينق ررل لنررا ال،ررهرة ب ررني العل رران ّن دأس احلس ررني
فهنررا سرربط اب ررن اجلر ّ
بددعال عليال لعنة .
الطليق  ،وضربال يزيد ّ
 3ر قررال أبررو الفرردان  « :مثّ بعررث ر أي ابررن ةاد ر ابلرررقوس وابلنسرران وابأل فررال إىل يزيررد بررن

معاوية  ،فوضب يزيد دأس احلسني بني يديال  ،واستحضر النسان واأل فال » (.)1
وسربيال ألهرل بيترال  ،قرال :
املتعصرش  ،وهرو يعررت بقترل يزيرد للحسرني
رذهيب ّ
 4ر وهرال ال ّ
 ،فرإ ّن احلسرني كاعبرال
« وأبغضروه ر يعر أهرل املدينرة ابغضروا يزيردا ر ملرا جررى مرن قترل احلسرني
يتم لرال األمرر ،
أهل الكوفة ثّونال علو القدوم  ،فساد يف سبعني فادسا من املدينة إىل الكوفة  ،فلم ّ

وسرراد لقتالررال حنررو ألفرري فررادس  ،فأدررا وا بررال  ،فلررم يفعررل ينقرراد هلررم وف يسرلّم نفسررال  ،بررل قاعررل در ّرس
جررانه سررهم يف دلقررال فسررقط  ،وادتر ّرزوا دأسررال  ... ،ونفررذوا أوفده ودرمررال إىل يزيررد وهررو بدم،ررق »
( .) 2
 5ر قررال ابررن كثررري  « :وقررد اختلررل العل رران بعرردها يف دأس احلسررني  ،هررل سر ّرريه ابررن ةاد إىل
سريه إليال  ،وقد ودد يف لك تاثد كثرية » (.)3
ال،ام إىل يزيد أم ف؟ علو قولني  :واألظهر منها أنّال ّ
 6ر قال اهليث ّي  « :أ احلسني بن علي أن يستأسرر  ،فقراعلوه  ،وقتلروا بنيرال وأصرحابال  ،الرذين
الطل  ،وانطلق بعلي بن دسني  ،وفا ة بنت احلسرني  ،وسركينة بنرت
قاعلوا معال كان يقال لال ّ
احلسني إىل عبيرد برن ةاد  ،وعلري يومحرذ غرالم قرد بلرغ  ،فبعرث هبرم إىل يزيرد برن معاويرة  ،فرأمر
بسرركينة فجعلهررا خلررل س رريره ؛ لررحال عرررى دأس أبيهررا و وي قرابتهررا  ،وعلرري بررن احلسررني يف غر ّرل ،
فوضب دأسال فضرب علو انييت احلسني  ،فقال :

__________________
 1ر املختصر يف أخباد الب،ر .266 / 1
 2ر دول اإلسالم .54 / 1
 3ر البداية والنهاية .201 / 8
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إلين ر ر ر ر ر ررا وهر ر ر ر ر ر ررم ك ر ر ر ر ر ررانوا أعر ر ر ر ر ر ر ّرق وأظل ر ر ر ر ر ر ررا »

نفل ر ر ر ر ر ر ر ر ررق هام ر ر ر ر ر ر ر ر ررا م ر ر ر ر ر ر ر ر ررن دج ر ر ر ر ر ر ر ر ررال أدبّ ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

() 1

املهدي اجلبوري ـ العراق ـ طال ،علم )
( صالا عبد
ّ
أل أيخذ برأي أوالد م لم يف م نيه لكربالء :
س  :من خالل مطالع لكتاب مروج الذه ،للم عودي  ،لفت نمري معىن يف حادمة الطـف  ،وهـي

م ني اومام ا

ـعودي  :إ ّن اومـام ا
ني مـن املدينـة قاصـداو كـربالء  ،يقـول امل
ّ

ـني

يف طريقـه إ

كربالء أراد أن يصرف نمره عن مواصلة امل ني إليها  ،ولكن أوالد م لم بن عقيل قـالوا لـه  :اي عـم  ،إ ّن
أابان قد قُتل  ،وما فائدة رملوعنا إ املدينة فلنواصل م نيان إ كربالء.
عودي ما معناه  :فعدل اومام عن رأيه  ،وواصل امل ني إ كربالء.
ويقول امل
ّ

فهــل أ ّن اومــام أخــذ ب ـرأي الطفلــني الصــغنيين وواصــل م ــنيه إ كــربالء فــمرملو اوملابــة عــن هــذا

ال ؤال  ،ولكم ملزيل الشكر  ،ودمتم ساملني.

خرج من م ّكة وهو يعلم أنّرال سريقتل  ،وأنّرال خرادج مرر ععراىل ،
ج  :إ ّن اإلمام احلسني
وقررد صر ّرر يف أكثررر مررن مر ّررة أنرّرال مقتررول  ،ولكررن اإلمررام أجرراب عررن سرربش خروجررال بعر ّدة إجرراابت ،
ختتلل يف ظاهرها ابختال األشخاو.
أداد الرج رروع نع ررل ع ررن ع رردم الفه ررم
ف ررا ي ررذكر يف كت ررش الت رراديص م ررن أ ّن اإلم ررام احلس ررني
 ،ولعر ّرل مررا ودد عررن أ خمنررل  :مررن أ ّن ب ر عقيررل اعرتض روا اإلمررام
الصررحيح ألق روال اإلمررام
 ،وقررالوا  :ف و ف نرررب در ّرس نررددل ودن أو عررذوق مررا اق أخررون  ،فأجرراب اإلمررام

للنرراقلني خرررب مقتررل مسررلم  ،اللررذين كرران يعادضرران اإلمررام
العيش بعد هؤالء » ( )2يع ب عقيل.
__________________
 1ر جم ب الزوالد .115 / 1
 2ر مقتل احلسني أل خمنل .78 :
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واصررلة املسررري نرّرال  « :ال خــني يف

ر هرري الرريت أومهررت لرردى
رحة صرردودها مررن اإلمررام
فلعر ّرل هررذه اإلجابررة ر علررو فررر صر ّ
هررو إص رراد ب ر عقيررل علررو املواصررلة  ،لكر ّرن السرربش
السررامعني  ،أ ّن السرربش ملواصررلة اإلمررام
هو أمر بذلك.
يقي صروج اإلمام
احلق ّ
ري .العراق ـ  21سنة ـ بكالوريوس اهلندسة الكهرابئية )
( مؤيّد ّ
الشم ّ
أصحابه أفضل من أصحاب اومام املنتمر :
س  :ندعو لكم ابلت ديد املوفّق  ،ونرملو اوملابة عن ال ؤال التا :
أي األصحاب أفضل  :أصحاب ا
ّ

فقب.

ني

 ،أم أصحاب اومام ا ّجـة

مـع الـدليل العقل ّـي

حممد.
ن مل ه أن تشملنا ّ
حممد وآل ّ
وإايكم شفاعة ّ

 ،إفّ أ ّن أص ررحابال
ج  :ف وك ررن ألد ررد أن ينك ررر فض ررل وش ررر أص ررحاب اإلم ررام املنتظ ررر
ك ررانوا موع ررودين ابلقت ررل واإلابدة
موع ررودون ابلنص ررر  ،م ررب أ ّن أص ررحاب اإلم ررام احلس ررني
ال،املة  ،وهذا املعن يقتضي عق ّدمهم علو أصحاب اإلمام املنتظر.
قررال ليلررة العاشررر مررن انر ّررم يف مررد أصررحابال
مضررافا إىل أنرّرال قررد دوي  :أ ّن اإلمررام احلسررني

أمررام العقيلررة ةينررش  « :وه لقــد بلــوهتم  ،فمــا وملــدت بيــنهم إالّ األشــوس األقعــس  ،ي تمن ــون ابملنيــة

دور استيناس الطفل إ حمال ،أ ُّمه ».
() 1
إر ال أعلم أصحاابو خنياو من أصحايب  ،وال أهل بيت أب كر من أهل بي »
ويف بعل الرواات ّ « :
أهم األدلّة علو أفضلية أصحاب اإلمام احلسني
 ،فالروايتان من ّ
.

__________________
 1ر مقاعل الطالبيني .74 :
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علو أصحاب اإلمرام املنتظرر

( أ ُّم نور ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالبة حولة )
أسباب عدم نصرته :
أدت إ التخلّي عن نصرة اومام ا
س  :ما هي األسباب ال ّ

ني

ولكم ملزيل الشكر.

موسرب كبرري لإلجابرة عليرال  ،فهنرال أسرباب كثررية  ،حتتراج إىل
ج  :إ ّن ما لبت تاج إىل حبرث ّ

شر وشواهد ومؤيّدات وحتليالت  ،ولكن وكن أن ن،ري إىل عناوين بعل األسباب فقط :
وعوسرطا ابصروادج
 1ر الوضب العام يف مدينة الكوفة كان ا ألروان خمتلفرة مرن ال،ريعة احلقيقيّرني ّ ،
 ،إىل العث انيني واألمويّني.
ول رري ص ررحيحا م ررا غل ررش عل ررو األمس رراع  :أ ّن الكوف ررة كان ررت كلّه ررا م ررن ال ،رريعة  ،ف ررإ ّن املر روالني
عل ررو دقيقتر رال  ،ووج رروب اعت ررال ك ررانوا نس رربة قليل ررة م ررنهم ،
احلقيقيّررني ال ررذين يعرف ررون اإلم ررام
يفضلوهنم علو األمويّني وعلو عث ان مرثال  ،مرب أ ّهنرم يوالرون أاب بكرر وع رر ،
والنسبة األكرب بّني ّ
العام ررة  ،قب ررل اس ررتيالن معاوي ررة عل ررو
فقررد كان ررت هن ررال ش ررر ة واس ررعة يف الكوف ررة ه رري علررو عقال ررد ّ

احلكم.
مثّ هنررال النرراق ني علررو ظلررم بر أُميررة  ،وإن مل يكونروا شرريعة  ،وأيضررا اصروادج  ،فلررم خيلررص مررن
هذه الفحات عندما ج ّد اجل ّد إفّ القليرل  ،مرب أ ّن الكثرري مرن علرك الفحرات كتبرت إىل اإلمرام احلسرني
عدعوه .فلم يكن الروعي الردي ّ عنرد الكروفيني يف لرك الوقرت  ،ك را نعرفرال اليروم عنرد ال،ريعة

املفرو الطاعة  ،و لك نتيجرة مرا ع لرال اصلفران
دق اإلمام
اإلمامية  ،ابلنسبة ملكانة ومعرفة ّ
عامة.
قبل علي
من ع،ويال ملبدأ اإلمامة ّ
خاصة  ،ومباد اإلسالم ّ
 ،نتيجرة حلكرم معاويررة
 2ر إ ّن مواقرب الق ّروة والنفرو كانررت بيرد غرري ال،ريعة املروالني لال ّ رة

الررذي اسررت ر ع،رررون سررنة  ،وهررذا بيعرري يف احلكومررات املسررتب ّدة  ،فكرران أصررحاب املررال والقررادة
ودقسر رران الع ،ر ررالر وغ ر ررريهم ي ر روال أكث ر رررهم احلكوم ر ررة األمويّر ررة  ،ف ر ررإ ّن مناص ر رربهم وأ ر رراعهم متعلّق ر ررة
ابحلكومة.
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 3ر اإلدهرراب والق ررب ال،ررديد الررذي مادسررال ابررن ةاد  ،فإنرّرال اعبررب أسررلوب الرتغيررش والرتهيررش ،
فرغّش ضعفان النفوس بزادة العطان  ،واست ال دقسان الع،رالر ابملناصرش والقيرادة  ،وابملقابرل ق رب
وةجهرم يف السرجون  ،وكثرري مرنهم ملرا خرجروا قراموا
من كان صلبا يف عقيدعال  ،فألقو علريهم القربل ّ
ّ
التوابني  ،املت ثّلة بسلي ان بن صرد اصزاعي وأعباعال.
حبركة ّ
و ّأمرا دقسرران الع،ررالر املروالني فقررد غرردد ررن غرردد  ،وسررجن مررن سررجن  ،وحنررن نعررر أ ّن الررذي
ر ّررل النرراس حنررو اهلررد الصررحيح وجي عهررم  ،هررم الرجررال أصررحاب املكانررة والنفررو  ،فررإ ا غيّب روا
خاصررة يف جمت ررب قبلرري يكررون وفن النرراس للقبيلررة ودليسررها  ،ويكونررون معررال يف
انفرررط عقررد النرراس ّ ،
مقسر ة برني األمرويّني والعلرويّني  ،فاسرتعان ابرن
ّ
أي جهة كان  ،فقد كانرت وفنات دقسران الع،رالر ّ
ةاد ن وافه من دقوس الع،الر للقضان علو مرن خالفرال  ،فك ّرل قبيلرة فقردت دليسرها و و الكل رة
فيها ضعفت عن أخذ املباددة  ،وانفرط عقدها وع،تتت.
هررذا مررب مالدظررة مررا كرران يبثّررال أعروان ابررن ةاد مررن التهديررد والوعيررد واإلدهرراب  ،والقرربل علررو
رث اجلواسرري والعيررون  ،وجعررل األدصرراد علررو مررداخل الكوفررة  ،وهديرردهم جبرريش
املخررالفني  ،وبر ّ
ال،ام  ،ففي مثل هذا الوضرب يسرقط مرا يف يرد الرجرل املستضرعل املنفررد  ،وف يقروى علرو التح ّررل
والص ود إفّ األوددي.
أي وسرريلة للوصررول إىل
أي شررين  ،ويسررتع ل ّ
 4ر إ ّن مررن ف يكررون لررال درجيررة يف الرردين يفعررل ّ
غايتررال  ،و خررذ النرراس ابلظر ّرن والته ررة  ،و خررذ ايخ ررين جبريرررة غررريهم  ،فينت،ررر الرعررش بسرررعة ،
كل الطغاة.
وعثبط عزوة الناس  ،وهذا دأب ّ

رأملون يف
ّأمررا أصررحاب الرردين واملبرراد فررال وكررنهم أن يسررتع لوا هررذه األسرراليش  ،فيتوقّفررون ويتر ّ
عامررة  ،وأقر ّرل مبرراددة
كر ّرل دركررة ؛ ملعرفررة كوهنررا موافقررة للرردين أو خمالفررة  ،ولررذا يكررون ع لهررم بصررودة ّ
مرن ع رل الطغرراة  ،وغرري امللترزمني ابلرردين  ،فإنّرك عررى يف بعررل األديران عردبري جيّررد وكرن النجررا
فيستغل املقابل هذا التوقّل لصاحلال  ،ف ثال مل
فيال  ،ولكن ف يفعلال املؤمنني خوفا من ،
ّ
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ابن ةاد هانس غددا.
ابن ةاد غددا  ،ولكن قتل ُ
مسلم َ
يقتل ُ
وكذا مل يه ّدد أو يقتل أصحاب مسرلم عنردما كرانوا مسريطرين علرو الكوفرة خمرالفيهم  ،د ّرس إ ّهنرم
بق روا تمنررني أد ررادا يكيرردون ملسررلم  ،بين ررا أخررذ ابررن ةاد يقتررل علررو الظر ّرن والته ررة  ،ويه ر ّدد هبرردم

الدود وقطرب األدةاق  ،فرإ ّن مثرل هرذه احلالرة عظهرر الطغراة كرأ ّهنم مسريطرين علرو البلرد وهلرم الكثررة ،
عامرة يف ك ّرل ازت عرات  ،ويف ك ّرل األوقرات  ،ويف
وقعل املرؤمنني كرأ ّهنم قلّرة خرالفني  ،وهرذه قاعردة ّ
وقوة شخصيّتهم.
مثل هذه احلافت عتجلّو مواقل الرجال واملؤمنني ّ ،
عامرا لك ّرل احلركرات الرسرالية املبدأيرة  ،وهري أنّرال
 5ر هنرال دالرة عصريش ازت عرات وععتررب مرضرا ّ
بعررد فرررتة مررن ظهررود احلركررة  ،سررو عضررعل نفرروس املعتنقررني ملبرراد هررذه احلركررة  ،ويلجررؤون إىل
الدعة والرادة  ،و لش الدنيا ومل ّذات احلياة  ،وهو نعل عن بيعة النف الب،ررية انبّرة لل،رهوات
والكادهة للتضحية.

وهذه احلالة املرضية يس ّ يها ال،رهيد الصردد رر ضرعل اإلدادة وخودهرا  ،أي أ ّهنرم ف ولكرون
اإلدادة للتح ر ّررل والفع ررل الع ل رري  ،م ررب ك رروهنم يرغب ررون ب ررذلك يف قل رروهبم  ،إ إ ّهن ررم فةال ر روا م ررؤمنني
ابملب رراد ال رريت قام ررت عليه ررا د ررركتهم  ،ويعل ررون أ ّن احل ر ّرق معه ررا  ،وأ ّن التح ر ّررل والث ررودة ه ررو الطري ررق
اقعي  ،فيكون هنال اةدواج يف ال،خصية عنردهم  ،مرن
التحرل
الصحيح  ،ولكن خيافون ّ
الفعلي الو ّ
ّ
جهررة كرروهنم ف ةال روا يعرفررون احلر ّرق  ،ومررن جهررة لرري هلررم إدادة فاعلررة للتحر ّررل  ،وأصرراهبم مررا ي،رربال
التخدير واصرو مرن التضرحية  ،واهلررب مرن املروت  ،والركرون إىل الردنيا  ،والتوّكرل علرو ايخررين ،
احلق.
فقد فسدت نفوسهم وض الرهم  ،مب أ ّن عقلهم فةال ويّز ّ

عامرة  ،يف عصرر اإلمرام احلسرني
هذه احلالة جندها عنطبق علو جمت ب الكوفة وازت رب اإلسرالمي ّ
 ،فقد أفسد معاوية وال س ّ دك ال ضر الر النراس  ،أي جانرش اإلدادة والفاعليرة را اخترذه
مررن سياسررات  ،إ عرررّ النرراس علررو أ ّن الفرروة ابملناصررش واألمروال يكررون مررب معاويررة  ،وأ ّن احلرمرران
والقتل يكون مب
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رش الرردنيا  ،وتخررين ماعررت ضر الرهم
خمالفيررال  ،وانقسر وا قسر ني  :قسررم ابعروا ضر الرهم ابملررال ودر ّ
خوفررا مررن القتررل والتضررحية  ،فادترراجوا إىل دركررة وعضررحية كررربى هر ّرز نفوسررهم وضر الرهم وعوقظهررا
مررن هررذا السرربات  ،وع،ررفيها مررن هررذا املررر الوبيررل  ،الررذي أصرراب األ ُّمررة  ،فقررام اإلمررام احلسررني
هبذه احلركة والتضحية.
هرذا مرا وسرب ازرال بررذكره  ،وهنرال أسرباب أُخررى  ،ونعررود ونقرول  :إ ّن األمرر تراج إىل دداسررة
موضوعية.
( علي ـ البحرين ـ  21سنة ـ بكالوريوس )
مواساة األنبياء له :
ُود أن أستف ر عن هذه القصص  ،حيـ إّنّـا نشـرت يف إحـدف النشـرات يف ليلـة أربعـني اومـام
س:أ ّ

تشجع وحت ّ الشباب على التطبـني ـ ضـرب القامـة ـ!! وإذا كانـت
 ،وهذه النشرات من ال
ا ني
ّ
صحيحة  ،ملاذا يفعل ه هذا أبنبيائه
ضــحه هـذه القصــص  ،والــيكم
ملـاذا يعـ ّذهبم لـذن ،أل يقلفــوه هـل ه غــني عــادل حيـ إ ّن هــذا مـا تو ّ

القصص كما نزلت :
أنبياء ه

سبقوان  ،وأسالوا دماءهم مواساة لإلمام ا

ني

يف بدء امليقـة  ،حيـ أل يكـن

مرة إ أرل تقع إ ملان ،الفرات ،
وحواء
أحد من بين اون ان إالّ آدم ّ
 ،وصل أبوان آدم ذات ّ
فبلـ موضــعاو  ،فهنــاك عثــر بصــخرة  ،حـ ّـىت ســال الــدم مــن رمللــه! فرفــع رأســه إ ال ــماء وقــال  :إهلــي هــل

حـدث مـ ّـين ذنــ ،آخـر فتعــاقبين بــه فــموحى ه إليـه  :اي آدم مــا حــدث منــك ذنـ ، ،ولكــن يقتــل يف هــذه
األرل ولدك ا ني ملماو  ،ف ال دمك موافقة لدمه.
إذاو قد سال دم آدم أبمر ه تعا مواساة للح ني!
وإذ هو راك ،على ملواده م ّـر خليـل ه إبـراهيم

أي شين
دأسال وسال دمال  ،فأخذ ابفستغفاد وقال  :إهلي ّ

رل
بتلرك الصرحران  ،فعثررت برال وسرقط إبرراهيم وش ّ
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حـدث م ّـين فنـزل إليـه ملربائيـل وقــال  :اي إبـراهيم مـا حـدث منـك ذنــ ، ،ولكـن هنـا يقتـل سـبب خــامت
األنبياء  ،وابن خامت األوصياء  ،ف ال دمك موافقة لدمه.
واتفق ذات يوم من لمان قدمي أن سار كليم ه موسى مع وصيّه يوشع بن نون

أرل كربالء  ،اخنرق نعله  ،وانقطع شراكه  ،ودخل ا

فلما ملاء إ
ّ ،

أي شـيء
ك يف رملليه  ،وسال دمه! فقال  :إهلي ّ

ني  ،وهنا ي فك دمه  ،ف ال دمك موافقة لدمه.

مين فموحي إليه  :إن هنا يقتل ا
حدث ّ
حممـد املصـطفى  ،وابـن علـي املرتضـى  ،فقـال :
فقال ّ :
رب ومن يكـون ا ـني فقيـل لـه  :هـو سـبب ّ
ومن يكون قاتله فقيل  :هو لعني ال مك يف البحار  ،والوحوش يف القفار  ،والطني يف اهلواء.
فرفع موسى

يديال ولعن يزيد ودعا عليال  ،و ّأمن يوشب بن نون علو دعالال  ،ومضو ل،أنال.

ج  :قررد كرررت علررك القصررص يف حبرراد األنرواد مررن دون كررر السررند ( ، )1وقررد صر ّرر يف أدرردها
رحة علررك القصررص فررإ ّن دفلتهررا ف عقررد يف عرردل ععرراىل  ،فررإ ّن
ّن اصرررب مرسررال  ،ولررو فررر صر ّ
مررا هرري إفّ مصرريبة مررن املصررالش الص رغرية لرفررب ددجرراهم  ،وحتصرريل الث رواب
احلاصررل لانبيرران
أكثر استعدادا وقرددة علرو حت ّ رل مصرالش أعظرم ممّرا ُكرر  ،و يرب
علو دصول لك  ،وهم
يعوضرون عليهرا مرن اجلرزان ودفرب الرددجات أضرعا مضراعفة ،
املصالش الواقعة علو األنبيران
ّ

هم من أكثر الناس استعدادا لتح ّ ل املصالش  ،وهم داضني ا جيري عليهم.
واألنبيان
مثّ إ ّن يف بعررل افبررتالنات لانبيرران امتحرران هلررم  ،ك ررا يف قضررية بررح إب رراهيم لولررده إمساعيررل
 ،ويف بعضها ععليم هلم  ،فضال عن الثواب ودفب الددجات  ،الذي أشرن إليال سابقا.
وأمهّية است،هاد احلسني

__________________

اإلهلي
و وديتها وأتاريها يف املساد العام للدين ّ

 1ر حباد األنواد .242 / 44
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وأصرحابال ومقرام
أتهلها ألن عكون غاية ملعرفة األنبيان هلا  ،ومعرفة عفاصيلها  ،ومقرام احلسرني
ّ
شرريعتال والبرراكني عليررال  ،فلرري برردعا أن يكررون األنبيرران مواسررني للحسررني يف مصرريبتال  ،ولكررن فب ر ّد
بقصة افست،هاد من ريقة  ،وفب ّد لل واساة مرن ريقرة  ،وقرد جرانت هبرذا ال،ركل يف هرذه
للعلم ّ
صحتها.
الرواات  ،هذا بعا إن ابتت ّ

سين ـ اجلزائر ـ  22سنة ـ دكتوراه )
( أبو عبد العزيز ـ ّ
األقوال يف مكان دفن رأسه :
س  :سؤا يتعلّق وقع رأس ا

 ،ال ّفاا يزيد بن معاوية يف دمشق

لعدو ه واأل ُّمة
ني بعد أن قطع عن مل ده الشريف  ،وأخذ ليعرل ّ

ج  :لقررد اختلفررت الرررواات واألق روال يف لررك إىل سرربعة أق روال  ،بررل يفانيررة ك ررا سرريأيت بياهنررا ،

وملرا كران القطرب واليقرني راف يف بعضرها  ،وإن هرش إىل القرول برذلك بعرل األعرالم ر ك را سريأيت
ّ
بيانرال ر غرري أ ّن أقرهبرا للقبرول واملعقرول هرو مرا اشرتهر عنرد العل ران مرن الفرريقني ال،ريعة والسرنّة  ،نّرال
بعد أدبعني يوما  ،وهذا افعفاق يودي اب حنان الرجحان يف لك.
أُعيد إىل جثّتال
نبني األقوال  ،ونستعر أمسان القاللني هبا عنويرا لكم :
واين ّ

األول  :إنّال مدفون بكربالن عند جثّتال الطراهرة  ،أُعيرد إليهرا بعرد أدبعرني يومرا  ،هرش إىل
القول ّ
لك من أعالم الفريقني :
اجلوةي يف عرذكرة اصرواو
الكليب  ،دكو لك عنال السبط ابن
 1ر ه،ام بن ّ د بن السالش
ّ
ّ

( )1وغريه.
 2ر السرريّد املرعضررو  ،دكررو لررك عنررال كر ّرل مررن الطربسر ّري يف « أعررالم الررودى »  ،وابررن شررهر
تشوب يف « املناقش » (.)2
__________________
 1ر عذكرة اصواو  206 / 2ط از ب العاملي ألهل البيت.
 2ر إعالم الودى  ، 477 / 1مناقش تل أ الش .231 / 3
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الطوسي  ،دكو لك عنال ابن شهر تشوب يف « املناقش »  ،وقال عنرال أنّرال قرال :
 3ر ال،يص
ّ
ومنال ةادة األدبعني (.)1
 4ر احلافحم ابن شهر تشوب  ،كر لك يف « املناقش » ك ا أشرن إليها تنفا.
النيسابودي  ،كر لك يف « دوضة الواعظني » (.)2
 5ر الفتّال
ّ
الطربسي  ،كر لك يف « أعالم الودى » ك ا أشرن إليال تنفا.
 6ر ال،يص
ّ
 7ر ابررن اررا احللّر ّري يف « مثررري األدرزان »  ،ديررث قررال  « :والررذي عليررال املعر ّرول مررن األقروال أنرّرال
أُعيد إىل اجلسد  ،بعد أن يل بال يف البالد ودفن معال » (.)3
 8ر العالّمرة ازلسر ّري يف « حبرراد األنرواد »  ،ديرث قررال  « :وامل،ررهود برني عل النررا اإلماميررة أنرّرال
» ( .) 4
دده علي بن احلسني
دفن دأسال مب جسده ّ ،
دد دأس
 1ر الق ررزوي يف « عجالررش املخلوق ررات »  ،دي ررث ق ررال  « :يف الع ،ررين م ررن ص ررفر ّ

إىل جثّتال ».
احلسني
رريي  ،ديررث قررال  « :أُعيررد دأس احلسررني بعررد
 10ر ابررن دجررر اهليث ر ّري يف شررردال مهزيررة البوصر ّ
أدبعني يوما من مقتلال ».
الدديرة »  ،ديرث نقرل اعفراق اإلماميرة علرو أنّرال أُعيرد إىل كرربالن ،
اوي يف « الكواكش ّ
 11ر املنّ ّ
ومل يع ّقررش ب،ررين  ،ودكررو عرجيحررال عررن القررر يب  ،ونسررش إىل بعررل أهررل الك،ررل أنرّرال دصررل لررال
ا الع علو أنّال أُعيد إىل كربالن (.)5
رش األشررا »  ،قيرل  :إنّرال أُعيرد إىل جثّترال بعرد أدبعرني
 12ر ال،يص ال،رب ّ
اوي يف « اإلحترا حب ّ
يوما (.)6

__________________
 1ر مناقش تل أ الش .231 / 3
 2ر دوضة الواعظني .112 :
 3ر مثري األدزان .85 :
 4ر حباد األنواد .145 / 45
 5ر اياثد الباقية .214 :
 6ر الكايف  ، 571 / 4هذيش األدكام .35 / 6
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 13ر وأخرريا  :قرال أبرو الر ران البرريوينّ  « :ويف الع،ررين ر أي مرن صرفر ر ُدّد دأس احلسرني إىل
دس دفن مب جثّتال » (.)1
جثّتال ّ
ردال
فهذا القول هرو الرراجح واألوىل ابلقبرول  ،فعفراق كثرري مرن أعرالم الفحرول مرن الفرريقني  ،ال ّ
علو القبول دسش النقول.
القول الثاين  :إنّال عند أبيال ابلنجل  ،لودود أخباد بذلك وددت يف الكرايف والتهرذيش وغريمهرا ،
ف ختلو بعل أسانيدها من املناق،ة.
 ،ك را يف خررب عرن اإلمرام
القول الثالث  :إنّال مردفون بظهرر الكوفرة دون قررب أمرري املرؤمنني

دواه الكلي ّ يف الكايف.
الصادق
خمتصات اإلمامية  ،ومل يقل هبا أدد من غريهم.
وهذان القوفن من ّ
 ،قرال برال ابرن سرعد يف « الطبقرات »
القول الرابب  :إنّال دفرن ابملدينرة عنرد قررب أ ُّمرال فا رة

( ، )2وقال بال غريه.
روةي عررن ابررن أ الرردنيا ،
القررول اصررام  :إنرّرال بدم،ررق ببرراب الفررادي  ،دكرراه سرربط ابررن اجلر ّ
اقدي (.)3
دي يف اتدخيال  ،وكذا الو ّ
وكذا كر البال ّ
القول السادس  :إنّال سجد الرقّة علو الفرات ابملدينة امل،رهودة  ،دكراه السربط أيضرا عرن عبرد
الوداق (.)4
بن ع ر ّ
الق ررول الس ررابب  :إنّررال ص ررر  ،نقل رال الف ررا يون م ررن ابب الف ررادي إىل عس ررقالن  ،مثّ نقل رروه إىل
اجلوةي (.)5
القاهرة  ،ولال فيها م،هد عظيم يزاد  ،نقلال سبط ابن
ّ
القول الثامن  :إنّال يف دلش  ،أشاد إليال ابن عي ية يف دسالتال جوااب عرن سرؤال عرن دأس احلسرني
ش الدين اصطيش ،
 ،وهي مطبوعة د ّققها و بعها ّ

__________________
 1ر الكايف .571 / 4
 2ر الطبقات الكربى .238 / 5
 3ر لواعل األشجان .248 :
 4ر املصدد السابق .241 :
 5ر نف املصدد السابق.
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در ّرس عررال وغررال علررو صررادش الرسررالة يف محرراه

وقررد قرراوة احل ر ّد يف سررون األدب مررب احلسررني
املسعودة.
وقد ساق ابن عي ية سربعة وجروه يف نفري أن يكرون الررأس مردفون ابلقراهرة  ،متحرامال فيهرا علرو
من يقول هبا  ،ومل ختل الرسالة متنا وهام،ا من ععريل وعصريح ابحلسني وهنضتال  ،ودفاع عن يزيرد
وجروتررال  ،وف يسررتنكر اللررؤم مررن معدنررال  ،فجررزى ك رالّ علررو نيّتررال  ،ود،ررره مررب مررن يترروفّه  ،إنرّرال
مسيب جميش.
أي مكران
روةي يف عرذكرة اصرواو  « :ويف اجل لرة  ،ففري ّ
ولنختم اجلواب ا قالرال السربط ابرن اجل ّ

ك رران دأس ررال أو جس ررده فه ررو س رراكن يف القل رروب والض ر الر  ،ق ررا ن يف األس رراد واص روا ر  ،أن ،رردن
بعل أشياخنا يف هذا املعن :
د ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررق أو بغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررب
ف عطلبر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روا امل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروىل احلس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررني
حنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروي ف  ،ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررهده بقل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريب »

وعرج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روا
ودع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر روا اجل ير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب ّ

() 1

الوددي يف اتدخيال :
ونضيل حنن قول ابن
ّ
أدأس الس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربط ينق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررل والسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررباا

يط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا هب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا وف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروق األد دأس

ومر ر ر ر ر ر ر ر ررا ل غر ر ر ر ر ر ر ر ررري هر ر ر ر ر ر ر ر ررذا السر ر ر ر ر ر ر ر رريب خر ر ر ر ر ر ر ر ررر

ومر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ل غر ر ر ر ر ر ر ر ر ررري هر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذا ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررأس دأس

( علي مبارك ـ الكويت ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
النيب :
رضاعه من إهبام ّ

مص األصابع صحيحة
س  :سؤا هو حول اورضاع  :فهل رواية اورضاع عن طريق ّ
الوهابية الذين حني يعايرهم الشيعة
إن كانت كذلك  ،فكيف ّ
الرد على ّ

__________________
 1ر عذكرة اصواو  201 / 2 :ط از ب العاملي ألهل البيت.
 2ر اتديص ابن الوددي .165 / 1
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() 2

وبصحة وعافية.
يردون أب ّن الشيعة يقولون نرضاع الرملال لبعضهم ودمتم مباركني
نرضاع الكبني ّ ،
ّ
ج  :لي يف املصادد الفقهية واحلديثية ود ّرس كترش السررية عنرد املسرل ني مرا يرودي ّن الرضراع
مص األصابب.
يكون من ّ

نعررم هنررال دوايررة وادرردة فيهررا كرامررة للرسررول
قررال  « :أل يرضــع ا ــني مــن فاطمــة
الصررادق

رتص هبررا ولررده احلسررني
اخر ّ

 ،فعررن اإلمررام

،

ـيب
وال مــن أنثــى  ،كــان يــؤتى بــه النـ ّ
مـن ـم رسـول ه
ـيمص منهـا مـا يكفيـه اليـومني والثالمـة  ،فنبـت ـم ا ـني
فيضع إهبامـه يف فيـه ف ّ

 ،ودمه » (.)1
صحت سندا فلها معاد أكثرر استفاضرة  ،وهرو دقا أ ُّم الفضرل ةوجرة العبراس
وهذه الرواية إن ّ
فأوهل ررا
يف دجره ررا ّ ،

ريب
ب ررن عب ررد املطل ررش  « :أ ّن بع ررل جس ررد الن ر ّ
دجرها » (.)2
الصحة  ،فال مانب من اجل ب بينهرا وبرني دوايرة أ ُّم الفضرل  ،علرو
ومه ا يكن نصيش الرواية من ّ
خاصة ابحلسني .
أنّال كان يف دجرها عربّيال وليست عرضعال  ،وابلتال عبقو كرامة ّ
عنررد وفدعررال  ،فقررد
جرررت ل رال مررب اإلمررام أمررري املررؤمنني
ويفرّرة كرامررة أُخرررى لرسررول
روىل عس ر ر يتال بعل رري ،
ريب
عر ّ
ك ررر احلل رريب فق ررال  « :ويف خص ررالص الع ،رررة للزخم ،ررري  :أ ّن الن ر ّ
صال لسانال  ،فعرن فا رة بنرت أسرد أ ُّم علري ( اهنع هللا يضر ) أ ّهنرا قالرت  :ملرا
وعغذيتال ّأاما من ديقال املبادل ّ
ّ
وصرال د ّرس نم  ،قالرت  :فل ّ را كران
ولدعال مسّاه عليا  ،وبصق يف فيال  ،مثّ إنّال ألق ال لسانال  ،ف ا ةال ّ
فألق ررال لسررانال فنررام ،
مررن الغررد لبنررا لررال مرضررعة  ،فلررم يقبررل ارردي أدررد  ،فرردعون لررال ّ رردا
فكان كذلك ما شان » (.)3
__________________
 1ر الكايف .465 / 1
 2ر اتديص مدينة دم،ق .114 / 14
 3ر السرية احللبية .382 / 1
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ابحلس ررني يك ررون يف

فقرط  ،ومهرا ر بنران
رص هبرا هرذين اإلمرامني علري واحلسرني
ريب
خ ّ
فهرااتن كرامتران للن ّ
صحتها  ،وف مانب من قبوهل ا عقال ونقال ر ف ين،ران احلرمة ك ا ختيّلهرا مرن يع ّرريكم برذلك يف
علو ّ
إدضاع الكبري  ،و لك أ ّن الفقهان من يب املذاهش كروا للرضراع ان ّررم شررو ا ك ّ را وكيفرا  ،وهري

غري متوفّرة يف املقام.
مثّ إ ّن يررب فقهرران املررذاهش كررروا بعرردم أتاررري إدضرراع الرجررل ر لررو أّ ر يف ن،ررر احلرمررة  ،واليررك
بعل ما قالوه :
دد لال لني  ،فأدضب منال فال مل يثبت بال حتره (.)2
 1ر واعفقوا علو أ ّن الرجل لو ّ

 2ر ولررو شررر الرجررل اإلدضرراع  ،ن نررزل اللررني مررن ادييررال  ،فأدضررب صرربيني ف عثبررت األخر ّروة
بينه ا .)3( ...
ولل طادفررة واملفاكهررة سررل ممرّرن يعر ّرريكم يف مسررألة اإلدضرراع  ،مررا دأيررال يف ن،ررر احلرمررة مررن دضرراع

رح كتراب بعرد كتراب عنردهم
رادي صرادش الصرحيح  ،والرذي هرو أص ّ
البهي ة  ،ك ا قال بال البخ ّ
رص مررا قالررال السرخسرري احلنفرري يف كتابررال
 ،وبسرربش هررذه الفتيررا ال،ررا ّة أخرجرروه مررن ررادا  ،واليررك نر ّ
املبسرروط  ،قررال  « :ولررو أُدضررب الصرربيان مررن هبي ررة مل يكررن لررك دضرراعا  ،وكرران نزلررة عررام أكرراله
من إنن وادد.
و ّ رد برن إمساعيرل صرادش األخبراد يقرول  :يثبررت برال درمرة الرضراع  ،فإنّرال دخرل رادا يف ةمررن
ال،رريص اإلمررام أ دفررص وجعررل يفرريت  ،فقررال لررال ال،رريص  :ف عفعررل فلسررت هنررال  ،فررأ أن يقبررل
نص ررحال  ،د ر ّرس اس ررتفيت ع ررن ه ررذه املس ررألة  :إ ا أدض ررب ص رربيان بل ررني ش رراة  ،ف ررأفس بثب رروت احلرم ررة ،

فاجت عوا وأخرجوه من

__________________
 1ر دمحة األ ُّمة  :كتاب الرضاع.
 2ر املبسوط .213 / 30
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ادا بسبش هذه الفتوى » (.)1
رادي  « :ولرو أ ّن صربيني شرراب مرن
ررخي يف املبسروط كرر هرذه الفتروى ال،را ّة مرن البخ ّ
وّ
كرد الس ّ
لرني شراة أو بقرررة مل عثبرت برال درمررة الرضراع  ،أل ّن الرضرراع معتررب ابلنسرش  ،وك ررا ف يتح ّقرق النسررش

ب ررني تدم ر ّري وب ررني البه ررالم فك ررذلك ف عثب ررت درم ررة الرض رراع ب ،رررب ل ررني البه ررالم  ،وك رران ّ ررد ب ررن
رادي صررادش الترراديص يقررول  :عثبررت احلرمررة .وهررذه املسررألة كانررت سرربش إخراجررال مررن
إمساعيررل البخر ّ
ررادا  ،فإنرّرال قرردم ررادا يف ةمررن أ دفررص الكبررري  ،وجعررل يفرريت  ،فنهرراه أبررو دفررص وقررال  :لسررت
دس سحل عن هذه املسألة فأفس ابحلرمة  ،فاجت ب الناس وأخرجوه » (.)2
هل لال .فلم ينتال ّ

رادي ر فقرال ابحلرمرة  ،فقرد
ويبدو من بعل كتش الفقرال عنرد احلنابلرة  :إ ّن هنرال مرن شر ّذ ر كالبخ ّ
جران يف كتراب اإلنصرا  « :فلرو ادعضرب فرالن مرن هبي رة أو دجرل  ،أو خنثرو م،ركل  ،مل ين،ررر
احلرمة بال نزاع.
إ ا ادعضررب فررالن مررن هبي ررة  :مل ين،ررر احلرمررة بررال ن رزاع  ،وإن ادعضررب مررن دجررل مل ين،ررر احلرمررة
أيضررا  ،علررو الصررحيح مررن املررذهش  ،وعليررال األصررحاب وقطع روا بررال  ،و كررر احلل رواينّ وابنررال  :نرّرال
ين،ر » (.)3
فأمرا لرني البهي رة فرال يثبرت احلرمرة  ،فلرو ادعضرب فرالن
وجان يف كتاب الع ّدة شر الع دة ّ « :

من هبي ة مل يصريا أخوين » (.)4
قال بعضهم  :يصريان أخروين ولري بصرحيح  ،أل ّن هرذا اللرني ف يتعلّرق برال حترره األُمومرة  ،فرال
األخوة فرع علو األُمومة  ،وأل ّن
األخوة  ،أل ّن ّ
يتعلّق بال حتره ّ
__________________
 1ر املصدد السابق .131 / 5
 2ر املصدد السابق .217 / 30
 3ر اإلنصا يف معرفة الراجح من اصال .347 / 1
 4ر الع ّدة شر الع دة .11 / 2
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البهي ة دون ايدمية يف احلرمة  ،ولبنها دون لبنها يف غذان ايدمي  ،فلم عتعلّق احلرمة بال.
وجرران يف إعانررة الطررالبني  « :فلررو ادعضررب صررغريان مررن شرراة مررثال مل حترررم مناكحته ررا  ،واجلنّيررة ،
رحة لرك فهرم كر دميّني  ،فلرو أدضرعت صررغريا
رحة مناكحتنرا للجر ّرن ّ ،أمرا علرو صر ّ
بنران علرو عرردم ص ّ
ابت التحره  ،وأن مل عكن علو صودة ايدمية  ،أو كان اديها يف غري لّال املعتاد .)1( » ...

__________________
 1ر إعانة الطالبني .330 / 3
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اومام ال ّجاد

:
( إبراهيم ـ ال عودية ـ  21سنة ـ طال ،ملامعة )

حممد بن ا نفية إ ا جر األسود :
احتكامه مع ّ
ـجاد
س  :الرواي ــة الـ ـ نقل ــت م ــا حص ــلت ب ــني اوم ــام ال ـ ّ

وحمم ــد ب ــن ا نفي ــة  ،والـ ـ انته ــت
ّ

صحتها سنداو ومتناو
ابالحتكام إ ا جر األسود  ،ما مدف ّ
ألمد بن ا نفية
حمل إشكال ّ
وأرملو التعليق عليها  ،وما هو ردّكم حول هذا القول  :إ ّن هذه الرواية يف ّ
األئمة من صل ،اومام ا
 ،كونه أل يعلم أمن اومام املنصوص عليه  ،وحي توملد رواايت أب ّن ّ

ني

 ،ويف بعل الرواات عذكر أمسانهم؟

ج  :وددت هذه الرواية إبسناد صحيحة يف « الكرايف » ( ، )1ودفلتهرا واضرحة  ،فإ ّهنرا ع،رري إىل
عدم وضو أمر اإلمامة عنرد ّ رد برن احلنفيرة يف ابد األمرر  ،و را أنّرال مل يكرن معانردا يف موقفرال ،

احلجررة القطعيررة  ،فتنبّررال ولررزم ريررق احلر ّرق واهلدايررة ،
أدشررده اإلمررام
إىل الص رواب  ،وأظهررر لررال ّ
وافعتقاد إبمامتهم.
وافة أهل البيت
 ،فلعلّها مل عصل إليرال  ،وإفّ ملرا كران لرتديرده
و ّأما ابلنسبة للرواات اليت عذكر أمسان األل ّ ة
 ،وبررني الوقررو علررو
يف املوضرروع وجررال معقررول ؛ فررال مالةمررة بررني افنتسرراب إىل أهررل البيررت
.
كافّة أداديثهم
ويف اصتام ن،ري إىل أ ّن البعل كر هلذه الواقعة حتليال ظريفا  ،وهو  :إ ّن
__________________
 1ر الكايف .348 / 1

235

لعامررة
رجاد
ّ
هررذه الواقعررة مررن األسرراس مل عكررن دقيقيررة  ،وإّاررا كانررت لبيرران فضررل اإلمررام السر ّ
رجاد
املسررل ني  ،وأنرّرال الاللررق ابصالفررة  ،وإ ّن ّ ررد بررن احلنفيررة كرران علررو علررم كامررل ّن اإلمررام السر ّ
احلجة عليال.
هو خليفة عصره  ،و ّ
سين ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
( معاذ التل ـ األردن ـ ّ
من ألقابه ال ّجاد :
س  :ملاذا يل ّق ،اومام لين العابدين ابومام ال ّجاد

ابلس ّجاد لكثرة سجوده ع ععاىل.
ج  :ل ّقش اإلمام ةين العابدين
 « :إ ّن علي بن ا ـني مـا ذكـر نعمـة عليـه إالّ سـجد
اجلعفي قال  :قال الباقر
فعن جابر
ّ

 ،وال ق ـرأ آيــة مــن كتــاب ه فيهــا ســجدة إالّ ســجد  ،وال فــرغ مــن صــالة مفروضــة إالّ ســجد  ،وال وفّــق

رجاد
وصالا بني امنني إالّ سجد  ، » ...وكان كثري السرجود يف يرب مواضرب سرجوده  ،فسر ّ ي الس ّ
لذلك (.)1
حممد ـ ال عودية ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
( ّ
حكمة مرضه يوم عاشوراء :
سر يف مرل اومام ال ّجاد
س  :هل هناك ّ

فاطمة العليلة إ كربالء

يوم كربالء وملاذا أل أيخذ اومام ا

السجاد
ج  :شانت اإلدادة اإلهليّة أن يكون اإلمام ّ

دس ف يقتل.
ّأوف ّ :
دجة ع ععاىل.
اثنيا ّ :
دس ف ختلو األد من ّ
دس يستلم اإلمامة بعد أبيال اإلمام احلسني
اثلثا ّ :

__________________
 1ر مناقش تل أ

الش .304 / 3
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ني

عليال يوم عاشودان  ،و لك :

.

ابنته

دابعررا  :يسررقط عنررال وجرروب الرردفاع عررن إمررام ةمانررال  ،إ لررو كرران سررلي ا  ،ويس ر ب اسررتغااة أبيررال
الذب عنال.
لوجش عليال إغااتال  ،و ّ
ابنتررال فا ررة العليلررة هررو ل ،ر ّدة مرضررها  ،بين ررا
و ّأمررا السرربش يف عرردم أخررذ اإلمررام احلسررني

السجاد
اإلمام ّ

املنودة.
فلم يكن مريضا يوم خروجال من املدينة ّ
( أمحد كرمي ـ مصر ـ ) ....

مرقده يف املدينة ال يف مصر :
حمل مقام اومـام ليـن العابـدين  ،فقـد قـرأت أنّـه دفـن يف املدينـة  ،ولك ّـين
س:أ ّ
ُود أن أطرا سؤال عن ّ
حبي ال يّدة لين ،العريق  ،فما ال ب ،يف ذلك وإذا
شاهدت يف القاهرة مقام ابسم اومام لين العابدين ّ ،
فلمن هذا املقام
كان اومام قد دفن ح ّقاو يف املدينة ّ
املنورة أ

است،رهد يف املدينرة املن ّرودة  ،ودفرن يف البقيرب  ،وهرذا متّفرق عليرال ،

السجاد
ج  :إ ّن اإلمام ّ
أي خال .
وف يوجد فيال ّ

يف القاهرة متعلّق دد أدفاده  ،أو ملناسبة أُخرى.

السجاد
لعل مقام اإلمام ّ
و ّ

حممد ـ  .....ـ ) ...
( ّ
حضوره يوم عاشوراء :
س  :هل إ ّن اومام لين العابدين
فهنــاك مــن يقــول إنّــه
.

شارك يف القتال يف واقعة كربالء

اشرررتل وجررر جردررا بليغررا  ،فررأخرج مررن املعركررة  ،فأُسررر مررب ابقرري أهررل البيررت

رجاد
رؤدخني وأصررحاب الس ررري وأدابب املقاع ررل  :أ ّن اإلمررام الس ر ّ
ج  :امل،ررهود عن ررد امل ر ّ
مريضا يوم عاشودان  ،حبيث مل يستطب امل،ادكة يف املعركة ،
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ك رران

وعلررك مصررلحة اقتضررت يف املقررام  ،ألجررل عرردم انقطرراع سلسررلة اإلمامررة  ،وهررذا دأي متسررامل عليررال
عند ال،يعة اإلمامية.
عليال وادعرث يومحرذ
نصال  « :وكان علي بن احلسني
نعم  ،جان يف بعل تاثد الزيدية ما ّ
عنرال  ،وأخرذ مرب النسران  ، )1( » ...ولكرن ف وكرن افعت راد

 ،وقد دضر بعل القتال  ،فردفب
علو هذا القول لع ّدة وجوه :
منها  :ضعل السند وعدم ابوت اصرب.
ومنهررا  :إ ّن اصرررب املررذكود يف غايررة األمررر هررو نقررل اتدخيرري  ،ولرري دررديثا وف دوايررة عررن معصرروم

 ،فال يوجش اف حنان ض ونال  ،خصوصا مب عناقضال مب كافّة األدلّة األُخرى.
ه ر ررو دود التوعي ر ررة والتثقي ر ررل ،
رجاد
وامله ر ر ّرم يف املق ر ررام ه ر ررو  :أن نعل ر ررم أ ّن دود اإلم ر ررام الس ر ر ّ
ابلسرريل
وعكرري اجلهررود حنررو إن،رران جيررل يفهررم املعرراين ويعرري املفرراهيم  ،فررال داجررة أن يقرروم

ابلضرودة يف وقت مل عكن هنال أية نتيجة متوقّعة من الكفا املسلّح.
( علي .البحرين ـ  24سنة ـ طال) ،
معىن قوله  :أان ابن م ّكة ومىن :
س  :ما معىن كـالم اومـام ليـن العابـدين

وشكراو.
ج  :إ ّن اومام لين العابدين
 ،وهنا يشني اومام

 « :أان ابـن م ّكـة ومـىن  ،أان ابـن مـروة وصـفا » ...

() 2

هو من فرع تلك الشجرة الطاهرة  ،ومـن سـاللة األنبيـاء واألوصـياء

إ أه ّـم املعـاأل اوسـالمية الـ هـي  « :م ّكـة ومـىن ومـروة والصـفا »  ،وهـذه هـي

عرب عن
املق ّدسات للم لمني  ،وملّا ّ

__________________
 1ر األمال اص يسية .170 / 1
 2ر مناقش تل أ الش  ، 305 / 3لواعل األشجان .234 :
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دجررة
كونرال ابنهررا  ،فهررو يريررد أن ي،ررري إىل أنرّرال املصررداق األك ررل هلررا  ،فهرري معررامل صررامتة  ،واإلمررام ّ
النا ق  ،ك ا أ ّن القرتن الكتاب الصامت  ،واإلمام هو الكتاب النا ق.
بعباداعررال هررذه  ،ويف ررب مررن النرراس  ،الررذين كررانوا يتصر ّرودون أ ّهنررم خ روادج ،
فأشرراد اإلمررام
ومرن هرو  ،وبرذلك
ّ
فبني أنّال هرو األصرل هلرذه املعرامل  ،الريت يق ّدسرها املسرل ون  ،ليع ّرر شخصرال هلرم َ
فاق أهل ال،ام من غفلتهم  ،وعرفوا أ ّهنم ليسوا وادج.
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اومام الباقر

:
(  ....ـ البحرين ـ ) ....

بعض املصادر يف ت ميته :
النيب
س  :قال ابن تيمية  « :ونقل ت ميته ابلباقر عن ّ
األحادي املوضوعة » (.)1

ال أصل له عند أهل العلـم  ،بـل هـو مـن

الرملاء إعطاء بعض املصادر عند أهل ال نّة حول هذا املوضوع

ابلبرراقر  ،لتس ر ية
ج  :كرررت بعررل مصررادد أهررل الس رنّة عس ر ية اإلمررام ّ ررد بررن علرري
لال هبا  ،ومن علك املصادد  :شر هنل البالغة ( ، )2الفصول امله ّ ة ( ، )3وغريها (.)4
النيب
ّ
(  ....ـ ال عودية ـ ) ....
بعض النصوص الواردة يف إمامته :
األئمـة املعصـومني
س  :ترد أحيـاانو بعـض الشـبهات حـول النصـوص الـواردة حبـ ّق ّ

كل واحد مـنهم
يثار من قبل البعض بشمن التنصيص على إمامة ّ
بعض األحادي املعتربة على إمامة

__________________
 1ر منهاج السنّة النبوية .51 / 4
 2ر شر هنل البالغة .277 / 15
 3ر الفصول امله ّ ة .211 :
 4ر أُنظر  :عذكرة اصواو .302 :
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 ،فمنهـا مـا قـد

 ،ويف هـذا امـال حبّـذا لـو تـذكرون

حممد الباقر
اومام ّ

.

مسررالهم  ،ودغبررة منّررا لالختصرراد  ،نررذكر
عامررة عررذكر األل ّ ررة
ج  :نعررم  ،هنررال نصرروو ّ
بعضها اليت ف خدشة يف إسنادها  ،وف مناق،ة يف دفلتها :
 ،الرريت جرران فيهررا كررر األل ّ ررة برردنا مررن أمررري
 1ر صررحيحة أ بصررري عررن اإلمررام الصررادق
( .) 1
دس اإلمام الباقر
املؤمنني
ّ
 2ر صرحيحة عبرد برن جنردب عرن اإلمرام الكراظم
ابلرتعيش  ،وعلو التوال (.)2
رري عررن اإلمررام اجلرواد
 3ر صررحيحة أ هاشررم اجلعفر ّ
عنررد أمررري املررؤمنني

 ،الريت ص ّرردت مسران يرب األل ّ رة

 ،الرريت جرران فيهررا إقرراد اصضررر

 ،واإلمررام احلسررن

 ،وادعضرران اإلمررام

لررك

جب يررب األل ّ ررة
منال (.)3
هررذا  ،وق ررد وددت نصرروو كث رررية يف املقررام عؤيّررد م ررا كرررنه  ،فض ررال عررن الص ررحا املتق ّدم ررة ،
في كننا افستدفل علو املطلوب ابلتواعر  ،وافستفاضة يف هذه األداديث.
( عبد ه ) ........
الطف :
حضوره واقعة ّ
س  :هل إ ّن اومام الباقر

الطف وحضرها
شهد واقعة ّ

ج  :نعم  ،ا أ ّن وفدة اإلمام الباقر

كانرت سرنة  56ه ر ( ، )4أو سرنة  57ه ر ( ، )5أي قبرل

واقعة كربالن بثالث سنني  ،أو أدبب سنني  ،ك ا أدىل
__________________
 1ر الكايف .286 / 1
 2ر من ف ضره الفقيال .321 / 1
 3ر اناسن .11 / 1
 4ر عذكرة احل ّفا .124 / 1
 5ر مساد ال،يعة .56 :
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هو بذلك ،

وأوفده وأصررحابال  ،وحت ّ ررل
رل  ،وشرراهد مأسرراة جر ّده اإلمررام احلسررني
فقرد دضررر أدررداث الطر ّ
( .) 1
األسر يف ض ن األ فال والنسان  ،ك ا ودد لك يف بعل الرواات عن لسانال
(  ....ـ ال عودية ـ ) ....
ضرب النقود اوسالمية أبمره :
س  :عت أ ّن العملة اوسالمية هي من مقلحات اومام الباقر

فكيف ذلك

ج  :نع ر رم  ،حبسر ررش النصر رروو التادخيير ررة أ ّن هر ررذا الع ر ررل اجلبّر رراد الر ررذي مر ررنح العر ررامل اإلسر ررالمي
 ،وجم ل املوضوع كاييت :
استقالليّتال يف جمال افقتصاد  ،قد ن ّفذ إبشادة اإلمام الباقر
أ ّن عبررد امللررك بررن مررروان قررد أمررر بتبررديل الطرراة املنقرروش عليررال شررعاد املسرريحية إىل رراة مررن ّقش

ب،ررعاد التوديررد  ،فغضررش ملررك الررروم مررن ع لررال هررذا  ،وهر ّدده بضرررب نقررود مررن الرردداهم والرردننري
 ،وف خيفررو ّن التعامرل الردادج برني املسرل ني تنرذال كرران
حت رل شرعادات ضر ّد اإلسرالم ونبيّرال
كلّال علو أساس الع لة األجنبية  ،أي الرومية.

 ،و ا أ ّن املسألة كانت عررعبط صرل الردين والعقيردة ،
فتوسل عبد امللك إىل اإلمام الباقر
ّ
وأبرردى دأيررال ال ،رريل  ،وأخررذ عبررد امللررك برأيررال  ،وأمررر بضرررب النقررود وفقررا ملررا
ردخل اإلمررام
عر ّ
 ،ومررن مثّ عولّرردت الع لررة اإلسررالمية  ،وجرررى التعامررل هبررا  ،وحتر ّررد النقررد مررن
خطّطررال اإلمررام
التبعية لامربا ودية الرومية (.)2
__________________
 1ر نف امله وم .386 :
للبيهقي .121 / 2
للدمريي  ، 11 / 1اناسن واألضداد
 2ر أُنظر  :دياة احليوان
ّ
ّ

243

( .) 1
نعم  ،قد ودد يف بعل املصادد ّ :ن الذي قام هبذا الع ل هو اإلمام ةين العابدين
وجان يف بعرل املوسروعات األجنبيرة  « :إ ّن ّأول مرن أمرر بضررب السر ّكة اإلسرالمية هرو اصليفرة
ابلبصرة  ،سنة أدبعني من اهلجرة » (.)2
علي
أمررر بضرررب الس ر ّكة يف البصرررة يف إ رراد رردود  ،برردون
ووكررن اجل ررب ّ :ن اإلمررام علرري
فض رربت الع ررالت اجلديرردة
إلغرران التعامررل ابلنقررود األُخرررى  ،در ّرس إ ا جرران دود اإلمررام البرراقر
 ،وأُلغيت التعامل بغريها هناليّا.
مره
( عبد الرمحن ـ  ....ـ ) ....
ين :
يين وح ّ
هو ح ّ

األئمة
س  :ن مع كثنياو أب ّن ّ

من اومام البـاقر

ح نيّني أيضاو  ،هل هذا صحيح وكيف

فمـا بعـد مضـافاو إ أّنّـم ح ـينيّون يعتـربون

،
ك ررا نعلررم هررو ابررن اإلمررام ةيررن العابرردين بررن اإلمررام احلسررني
ج  :إ ّن اإلمررام البرراقر
 ،ولرذا يعتررب
وهبذا افعتباد فهرو دسري ّ  ،ومرن جانرش تخرر فأ ُّمرال فا رة بنرت اإلمرام احلسرن
دس ّ أيضا.

ّأول مررن اجت عررت لررال وفدة احلسررن واحلسررني
فاإلمررام البرراقر
ّهنم دسنيّون ودسينيّون معا.
نعر األل ّ ة من ولد الباقر
ّ

__________________
 1ر البداية والنهاية .122 / 1
 2ر أعيان ال،يعة  531 / 1نقال عن دالرة املعاد الربيطانية.
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 ،ومررن هنررا وكررن أن

اومام الصادق

:
(  ....ـ  ...ـ ) ....

وأئمة املذاه ،األربعة :
ّ
أئمــة املــذاه ،األربعــة ال ــنّية ابومــام الصــادق
س  :مــا هــي صــلة ّ

مباشرةو  ،أو ابلواسطة وهل تعترب مذاهبهم خمتلفة مع مذه ،أهل البيت

فهــل هــم أخ ـذوا العلــم منــه
 ،أو امتداداو هلا

ر
ج  :إ ّن أل ّ ررة امل ررذاهش امل ررذكودة وإن ك ررانوا عي رراف يف عل ررومهم عل ررو اإلم ررام الص ررادق
يف املبرراين ؛
ابعتبررادهم مررن عالمررذة اإلمررام مباشرررة  ،أو ابلواسررطة ( )1ر ولك رنّهم اختلف روا معررال

 ،ف ررنهم مررن أخررذ
وي،ررهد بررذلك اخررتالقهم تدان  ،وفترراوى غررري معرررت هبررا عنررد أهررل البيررت
ابلقيرراس  ،ومررنهم مررن ع ررل ابفستحسرران واملصرراا وس ر ّد الررذدالب وغريهررا  ،ممرّرا مل ينررزل هبررا مررن
سلطان.
وهررذه التصر ّررفات هرري خررري شرراهد علررو عرردم خضرروعهم للحر ّرق  ،وعبرراين وجهررات نظرررهم مررب

 ،وعدوهلم عن هنل اإلمام الصادق .
مذهش أهل البيت
نعم  ،قد يكون هنال بعرل أوجرال الت،رابال برني تدالهرم وبرني مرا صردد عرن اإلمرام الصرادق
 ،برل إ ّهنرم أخرذوا بعررل دقوس
يف خمتلرل ازرافت  ،وهرذا حبر ّد نفسرال ف ي،رري إىل عبعيّرتهم لررال
احلق.
النقاط  ،واستب ّدوا آبدالهم يف ابقي املوادد لت،ويال ّ

__________________
 1ر أُنظر  :شر هنل البالغة .18 / 1
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يف يرب احلرافت  ،فرال يصردد مرنهم

واحلال كران ينبغري علريهم أن خرذوا رذهش اإلمرام
ما يتناقل مب أقوالال وأفعالال وسريعال .
(  ...ـ  ...ـ ) .....
كثرة األحادي عنه :

ابلن ـبة إ األحاديـ الـ وردت عـن ابقـي

س  :ما هو ال ّر يف كثرة الرواايت عن الصادقني

األئمة
ّ

هي فرتة اهنياد وضعل ق ّروة األمرويّني
ج  :إ ّن الفرتة اليت عاشها اإلمامان الباقر والصادق
رث الفكررر والثقافررة ال،رريعيّة  ،فربّيررا
 ،وعرردم عثبيررت احلكررم العباسر ّري  ،فاغتن ررا هررذه الفرصررة الث ينررة لبر ّ
رامي
جريال واعيرا  ،عل ّقررو املعراد والعلروم اإلسررالمية  ،وسرعو يف ن،ررها  ،حبيررث عرر املرذهش اإلمر ّ

اجلعفري  ،إشادة إىل لك.
ع،ري ابملذهش
افانا
ّ
ّ
فب ررا أ ّن األج روان ال رريت ك ررانوا يعي ،رروهنا
رأخرون عنه ررا
و ّأمررا األل ّ ررة الس ررابقون عليه ررا واملت ر ّ
كانررت ظرررو صررعبة  ،إ كررانوا ّإمررا حتررت اإلقامررة اجلربيررة أو يف السررجن  ،أو حتررت مراقبررة احل ّكررام
عامررة ،
الظرراملني  ،فلررم يسررتطيعوا أن يلق روا املعرراد واحلقررالق  ،ومل يكررن إبمكرراهنم افعصررال ابلنرراس ّ
خاصة بصودة عادية.
وابملؤمنني ّ
 ،والرريت كانررت مانعررا
أضررل إىل لررك ن،رروب احلررروب والص رراعات يف ةمررن أمررري املررؤمنني
عامة الناس هبا  ،وانصرا مه هم حنوها.
قوا يف هذا ازال  ،بسبش ان،غال ّ
ّ

 ،يف درني أ ّن الصرراع
وهذه كلّها وغريها ّأدت إىل عرقلة احلركة العل ية يف فررتات إمرامتهم
صررر أنظرراد الظل ررة عنه ررا إىل
روي والعباسر ّري يف عهررد الصررادقني
القررالم بررني البررا لني األمر ّ
إىل
در ر ّد كب ررري  ،فأُعيح ررت هل ررا الفرص ررة الذهبيّ ررة إليص ررال الفك ررر ال رردي ّ وعل رروم أه ررل البي ررت
الناس.
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(  ....ـ  ....ـ ) ...
ومله تلقيبه ابلصادق :
س  :مــا هــي حكمــة تلقيــ ،اومــام الصــادق

صادقون

األئمــة
هبــذا اللقــ ،وا ــال نعلــم أ ّن ّ

كلّهــم

ج  :ذكر بعض أصحاب ال ني والتاريّ وملوهاو لذلك :

ل ّقش ابلصادق لصدقال يف مقالال (.)1
منها  :إنّال
انيقي هررو الررذي أضررفو عليررال
منهررا  :إ ّن املنصررود الرردو ّ
كرها.

هررذا اللقررش يف قضررية معيّنررة يطررول

كرمال هبذا اللقش من قبل  ،ييزا لرال عرن جعفرر الكر ّذاب  ،الرذي ظهرر
النيب
قد ّ
منها  :إ ّن ّ
يف اصام من ولده .
وهذا القول األخري هو الصواب  ،ملا ودد احلديث ض ونال ( ، )2وادعكز عند ال،يعة.
(  ....ـ  ...ـ ) ....
ر ّد حدي من وب إليه :
س  :هناك من ينقل يف كتبه مكرمة أليب بكـر عـن ل ـان اومـام الصـادق

صحة هذا القول
مرتني »  ،فما ّ
بكر ّ

أنّـه قـال  « :ولـدر أبـو

ج  :ف خيفررو أ ّن األصررل يف كر ّرل إنسرران العقيرردة وافلت رزام هبررا  ،مثّ احلسررش والنسررش ؛ فرررتى أ ّن
ـ ،إ ّ مـن والد منـه  ،ألن
هو بنفسرال يقرول  « :واليـ ألمـني املـؤمنني
اإلمام الصادق
أح ّ
واليته له فرل  ،ووالد منه فضل » (.)3

__________________
 1ر األنساب  ، 507 / 3وفيات األعيان .307 / 1
 2ر علل ال،رالب .234 :
 3ر افعتقادات  ، 112 :الفضالل .125 :
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 ،أل ّن الفخرر ر ّأوف وابلرذات ر هررو
وعليرال فيسررتبعد صردود مثررل هرذا احلررديث املزعروم منررال
لاول.
للدين والوفن  ،ف للحسش وافنت ان العاللي  ،خصوصا لو كان هذا األخري مناقضا ّ
دس لو كان ضعيفا ر هلرذا القرول  ،برل
مثّ علو صعيد البحث السندي مل نعثر علو سند شيعي ر ّ

دس إ ّن بعرل الكترش ال،ريعيّة الريت كررت هرذا اصررب أخرجترال
العامة  ،و ّ
هو خرب نقلتال مصادد أبنان ّ
إبسررنادهم ( ، )1أو مرسررال وبرردون سررند ( ، )2وعلررو هررذا ف وكررن افدتجرراج أو افعت رراد علررو هررذا
الكالم املنسوب.
روا  :أن يكررون الررداعي لوضررب هررذا الكررالم هررو مررا مسعرروه مررن اإلمررام الصررادق
و ت ررل قر ّ
بصررودة مترواعرة  ،قولررال  « :قــد ولــدر رســول ه

بذلك الكالم.
نع ررم  ،ف ينك ررر أ ّن نس ررش اإلم ررام

وأان أعلــم كتــاب ه  ، )3( » ...فحر ّرودوه وبر ّدلوه

يتص ر ّرل ع ررن ري ررق ّ ررد  ،وعب ررد ال رررمحن اب ر أ بك ررر
بكررر يف ع ررود النسررش  ،ويرردع ّ رردا ابنررال
بيه ررا  ،ولكررن ف يعقررل أن يفتخررر اإلمررام
وغصبوا د ّقهم.
التربي من أبيال وغريه ممّن ظل وا أهل البيت
الذي كان مثاف يف الوفن و ّ
(  ...ـ  ....ـ ) ....
ضل واألهليلجة :
توحيد املف ّ
ضل  ،وحدي اوهليلجة عن اومام الصادق
س  :ن مع أحياانو بتوحيد املف ّ

 ،وما يقصد اومام

فيهما

املفضل بن ع ر اجلعفي هو أدد أصحاب اإلمام
ج  :إ ّن ّ
عليال ددوسا يف التوديد  ،وهذه هي اليت
 ،وقد ألقو اإلمام
__________________
 1ر ك،ل الغ ّ ة .374 / 2
 2ر ع دة الطالش .115 :
املودة  80 / 1و .362 / 3
 3ر الكايف  61 / 1و  ، 223 / 2ينابيب ّ
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 ،فما هـو مضـموّنا

الرذين عروا برني العلرم والع رل

م،افهة.
املفضل  ،وقد أخذ منال
عس ّ و بتوديد ّ
و ّأمررا اإلهليلجررة  ،فهرري أيضررا دسررالة يف التوديررد  ،قررد بعثهررا اإلمررام الصررادق
ليحتل هبا علو منكري املبدأ والتوديد.
ّ

فضررل ،
لل ّ

دد في ررا قبررل علررو م رزاعم بعررل الرردهريّني ر وهررو بيررش
ووجررال عس ر يتها  :إ ّن اإلمررام
قررد ّ
ردي ر وأفح ررال ابألدلّررة القا عررة علررو وجررود ععرراىل  ،وكرران هررذا الطبيررش تنررذال يصررنب دوان
هنر ّ
رتدل هبررذا
راو ر فرراغتنم اإلمررام
لإلمررام
هررذه الفرصررة  ،فاسر ّ
مررن أهليلجررة ر وهررو نبررت خر ّ
املخلوق الصغري وظرالل صنعال علرو وجرود ودك رة اصرالق  ،ومراةال اإلمرام يسراير هرذا الطبيرش يف
الكالم ر و ود الكالم اإلهليلجة ر إىل أن أدغ ال الدليل علو افعرتا ابلصانب الوادد.
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اومام الكامم

:
(ح نا

يين ـ ال ويد ـ ) ....

م ّدة بقائه يف ال جن :
س  :كم امل ّدة ال سجن فيها اومام الكامم

أرملو أن تكون اوملابة دقيقة وصحيحة.

كانرت (  ) 35سرنة  ،عاصرر فيهرا جم وعرة
ج  :ف خيفو عليكم أ ّن مر ّدة إمامرة اإلمرام الكراظم
من د ّكام اجلرود مرن بر العبراس  ،تخررهم هرادون الرشريد  ،الرذي نقلرال يف عر ّدة سرجون  ،د ّرس أمرر

السم إليال فقتلال.
بدس ّ
ّ
() 1
رؤدخني مررن يقررول  :أدبررب سررنوات  ،وايخررر
ومر ّدة سررجنال
غررري معلومررة ابلدقّررة  ،فرربعل املر ّ
يقول  :سبب سنوات  ،واثلث يقول  :أدبعة ع،ر سنة.
وعلررو كر ّرل دررال حنررن نعلررم أ ّن اإلمررام
مظلوما تسبا.

قررد قضررو فرررتة ليسررت بقليلررة يف السررجن  ،در ّرس قتررل

( أمحد ـ العراق ـ  21سنة )
غ ّ له اومام الرضا :
نصه  « :يف أ ّن الكامم أل يغ ّ ـله
س  :ورد يف كتاب الشيعة والتشيّع الح ان إهلي مهني  ، 222 :ما ّ
إمام كما هو مشرو فيمن يتو ّ اومامة  ،أل ّن الرضا كان غائباو عندئذ ».

__________________
 1ر فهرست أمسان مصنّفي ال،يعة .273 :
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الرد على هذه الشبهة  ،وشكراو ملزيالو  ،ودمتم يف رعاية ه.
لذا أرملو ّ
الرد ع ّدة أُمود  ،منها :
ج  :يتض ّ ن ّ
يغسررلال إفّ إمررام مثل ررال ،
 1ر دلّررت الرررواات املتضررافرة ومنه ررا الصررحيحة  :أ ّن اإلمررام
ف ّ
يغسلال إفّ ص ّديق مثلال.
والص ّديق ف ّ
 ،ك را
غسرل والرده اإلمرام الكراظم
 2ر وددت أخباد كثرية أ ّن اإلمام الرضا
هو الذي ّ
كر ال،يص الصدوق ( قدس سره ) يف ض ن الرواات الصحيحة الدالّة علو كيفية وفاعال (.)1
وقد دوى ال،يص الكلي ّ ( قدس سره ) بسنده عن أمحد احلالّل أو غريه عرن اإلمرام الرضرا

 « :مــا

يغسررلال إفّ اإلمررام؟ قررال  :فقررال
قررال  :قلررت لررال  :إ ّهنررم ر ّ
راجون يقولررون  :إ ّن اإلمررام ف ّ
يدريهم من غ ّ له فما قلت هلم »؟
غسلال حتت عررش دّ فقرد صردق ،
قال  :فقلت  :جعلت فدال قلت هلم  :إن قال موفي إنّال ّ
غسلال يف ختوم األد فقد صدق  ،قال  « :ف هكذا ».
وإن قال ّ :
غسرلتال؟ فقرال
فقلت  :ف ا أقول هلم؟ قال  « :قل هلم ّ :
غسلتال »  ،فقلت  :أقول هلم إنّك ّ
إين ّ
 « :نعم » (.)2
( عي ى ـ البحرين ـ  23سنة )
تنوع علومه :
ّ

س  :هنــاك مــن يقــول أ ّن موســى الكــامم أل يكــن أعلــم النــاس كمــا هــو مشــرو فــيمن يتــو ّ اومامــة ،
الرد على هكذا قول وملزاكم ه ألف خني وشكراو.
فكيف يكون ّ

ج  :لقد اشتهر كال،
 ،فضال عن اإلمام الكاظم

العامة سعة أُفرق علرم األل ّ رة
يف دالعة النهاد بني ّ
اصاصة و ّ
بذاعال.

__________________
 1ر معجم دجال احلديث  162 / 18نقال عن الصدوق.
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أ رب

رك بعررد اإلقرراد بكرروهنم أل ّ ررة معصررومني  ،وإ ّن
اصاصررة فررال جمررال للنقرراش أو ال،ر ّ
ّأمررا ابلنسرربة إىل ّ
عل هم ودااي وإهلامي وعنبّؤي.
 ،ا ويّزها عن غريها.
أقرت بسعة علوم أهل البيت
و ّأما ّ
العامة جب يب مذاهبها فإ ّهنا ّ

 ،فقررال  « :ا عيسررو  :إ ّن ابر
بعلررم ولررده الكرراظم
هررذا وقررد أشرراد اإلمررام الصررادق
هررذا الررذي دأيررت  ،لررو سررألتال ع ّ ررا بررني دفّرريت املصررحل ألجابررك فيررال بعلررم » ( ، )1وقررال أيضررا « :
وعنده علم احلك ة والفهم  ،والسخان واملعرفة را تراج إليرال النراس في را اختلفروا فيرال مرن أمرر ديرنهم
».

ويكفي ملعرفة وفرود عل رال دوايرة العل ران عنرال يرب الفنرون مرن علروم الردين وغريهرا  ،ممّرا مراوا برال
دس عر بني الرواة ابلعامل.
الكتش  ،وألّفوا املؤلّفات الكثرية ّ ،
وقرال ال،رريص املفيررد ( قرردس سررره )  « :وقررد دوى النراس عررن أ احلسررن موسررو فررأكثروا  ،وكرران
أفقال أهل ةمانال » (.)2
علوم ّة ف نها  :عل ال ابللغرات  ،وعل رال ابلنجروم  ،وعل رال ابلتراديص  ،وعل رال
وقد دوى
ابلطش  ،وعل ال ابملغيّبات  ،وغري لك.
ابحلساب  ،وعل ال ابلفقال والتفسري  ،وعل ال
ّ
__________________
 1ر قرب اإلسناد .335 :
 2ر اإلدشاد .235 / 2
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اومام الرضا

:
( إاان ـ البحرين ـ ) ....

تزوجيه بنت املممون :
س  :هل صحيح أ ّن اومام الرضا

اومام

يف امالفة ودمتم ساملني.

تزوج بنت املممون وكيف ذلك  ،واملممون يعترب مغتصّ ،ق
ّ

رزوج اإلمررام
ج  :ف مالةمررة بررني أن يكررون املررأمون مغتصرربا حلر ّرق اإلمررام الرضررا
وبررني أن يتر ّ
يتزوجهرا أدرد أن يكرون أبوهرا عرادف غرري غاصرش
ابنتال  ،إ ف ي،رتط يف البنرت الريت يريرد أن ّ

لإلمامة  ،هذا ّأوف.
واثني ر ررا  :ف ر ررإ ّن املعص ر رروم مكلّر ررل ابلع ر ررل ابلظ ر رراهر  ،وخ ر ررري ش ر رراهد عل ر ررو ل ر ررك أ ّن دس ر ررول
كان يعلم ن يرعكش املعاصي مرن الصرحابة  ،فهرل كران جيرري علريهم احلردود والتعزيررات مرن
دون أن عقوم عليهم بيّنة؟

مكلّل ابلع ل ابلظاهر  ،وما هو عليرال اإلنسران فعرال
واملعصوم
النيب
ج  :ف  ،أل ّن ّ
رزوج بعال ،ررة
ريب
رل النظ ررر ع ررن عل ررال ررا س ررتكون عاقبت ررال  ،ل ررذلك ن ،رراهد أ ّن الن ر
 ،م ررب غ ر ّ
َع ر ّ
ّ
َ
َ َ َ ا َ َ ِّ َّ َ َ َ ا ْ َ َ ا َ ْ َ َ ا
َ َ
ريبأة لريو ٍ َكفغَريا
وح و ِألر
َّلين كسبوأل ِألربأة ن ٍ
ودفصرة  ،وكرذلك قرال ععراىل َ :ضب أله مثال ل ِ

َ ْ َ َ ْ ا َ
ألنلري َ
ََتْ َ َعبْ َديْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َص ِ ْ َ َ َ َ ا َ َ َ ْ ا ْ َ َ ْ ا َ َ
ريال َّ
ار
ه شَتا و ِقيريَ ألدخ
اَ َ ِ فذافغاهما فلم يا ِنيا عنرما ِمن أل ِ
ِ
َ
َ َ َّ
() 1
.
ألخ ِل
مع ألدل ِ

رام الرضرا
واثلثا  :ك ا أ ّن وفية العهد كانت مؤامرة أجررب املرأمو ُن اإلم َ

عزويل املأمون ابنتال أ ُّم دبيش لال

 ،وضرب اسم اإلمام

__________________
 1ر التحره .10 :
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علرو قبوهلرا  ،كرذلك

كل لك كان من املخطط الذي دمسال املأمون  ،وأُجرب عليال اإلمام
علو الدننري والدداهم ّ ،
كل خمطّطات املأمون ابنت ابلف،ل  ،و لك بتدبري من اإلمرام الرضرا
هذا  ،ونعل كم ّن ّ
 ،ديث ك،ل املأمون علو دقيقتال للناس.

.

(  ....ـ  ....ـ ) ...
إصرار املممون عليه بقبول والية العهد :
يصر على اومام الرضا
س  :ملاذا كان املممون ّ

قبوله والية العهد فهل كان يعتقد نمامته

روىل احلكرم بنفسرال ابتردان
ج  :ف يعقل التزام املأمون بدأ اإلمامة  ،وإفّ كران جيرش عليرال أن ف يت ّ
عنحيررال اثنيررة  ،وشررين مررن هررذا مل صررل  ،بررل كر ّرل مررا يف األمررر أنرّرال اقرررت التنرراةل عررن السررلطة
 ،أو ّ
أجربه يف قبول وفيرة العهرد  ،و لرك ألسرباب

 ،وعندما دأى خمالفة اإلمام
لصاا اإلمام
معيّنة ودواعي غري خفية :
منها  :ر وهرو األه ّرم ر إنّرال أداد أن تروي احلركرات ال،ريعيّة واملواليرة ألهرل البيرت

 ،فردخول

يف السررلطة يع ر إعطرران الصررفة ال،رررعية هلررا ر علررو د ر ّد ةع ررال ر وقررد اسررتطاع هبررذا
اإلمررام
افدتيال امتصاو نق ة ال،يعة علو العباسيّني إىل د ّد كبري  ،فال عرى لتلك احلركرات شرين يرذكر
التادخيي.
بعد هذا احلدث
ّ
ط العباس ّري ر علرو حنرو الع روم ر كران ويرل مرب ّ رد األمرني  ،أخ املرأمون  ،وبعرد
ومنهرا  :إ ّن اصر ّ

هزوتررال وقتلررال بقرري احلقررد الرردفني يف نفرروس بر العبرراس  ،فررأداد املررأمون بتنفيررذه خطّررة وفيررة العهررد أن
يكسرر شروكة مناوليررال يف العاللرة املالكررة  ،ويفرر سررلطتال علريهم  ،ويبعررد العباسريّني عررن دفّرة احلكررم
بقدد اإلمكان.
ضجة علنية يف أوسا هم  ،عن ّكروا هلا برني تونرة
وقد جنح يف هذا ازال  ،حبيث أددات الع لية ّ
وأُخرى  ،وعندلذ اشرتط املأمون عليهم الوفن لنفسال إةان إدجاع اصالفرة إىل جماديهرا املتعادفرة عنردهم
العباسي.
ط
 ،فسلّ وا لال األمر  ،وكان هذا أيضا فوةا عظي ا لال يف داخل اص ّ
ّ
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ومنهررا  :إ ّن املررأمون كرران يعترررب نفسررال أعلررم مررن أمثررال أ بكررر وع ررر وغريمهررا  ،فكرران ف يرررى
ملعظرم عص ّررفاه ا ر ومنهرا غصرش اصالفرة ر وجهرا صرحيحا املرا كران املنراةع هل را أمرري املرؤمنني علري
 ،ومررن هررذا املنطلررق كرران ينتقرردمها بص ررادة  ،ولكررن ررا أنرّرال ك ران يواجررال الصررعوابت يف هررذه

ر وهرو جردير برذلك ر
يف املقام  ،فكفراه اإلمرام
اضطر إىل افست داد من اإلمام
املواجهة ّ
ط مرن
فرتى أنّال كان يعقرد جمرال املنراظرة والبحرث يف سربيل إابرات أولويرة أهرل البيرت
 ،واحلر ّ
العامة  ،والنيل من الرتاث املصطنب عندهم.
كرامة عل ان ّ
 ،بررل كرران يريررد إابررات عرردم
وهررذا ف يع ر ابملالةمررة اعتقرراد املررأمون إبمامررة أهررل البيررت
األول والث رراين وأعباعه ررا عل ررو ايخ ررين  ،مثّ يررربهن عل ررو أفضررليّتال عل رريهم ملعرفررة ه ررذه
شرررعية سرربق ّ
للحق.
احلقالق وعسلي ال ّ
(  ....ـ البحرين ـ ) ....
ن  ،ال ادة الرضوية :
س  :إ من ينت بون ال ادات الرضوية

 ،إ مل يكن لإلمرام الرضرا

ولرد غرريه علرو

ج  :الظاهر أ ّهنم من أعقاب اإلمام اجلواد
امل،هود.
و ّأمررا دك ررة عسر يتهم ابلسررادات الرضرروية برردف مررن السررادات اجلواديررة أو التقويررة  ،فيحت ررل أن

اصاصرة  ،د ّرس أ ّن عرددا مرن األل ّ رة
يكون بسربش شرهرة اإلمرام الرضرا
العامرة و ّ
عنرد ّ
ولده كانوا يعرفون بر « ابن الرضا » عند الناس.

مرن

(  ....ـ ال عودية ـ ) ....
علّة استشهاده :
س  :هناك من يقول أب ّن اومام الرضا

مـات حتـف أنفـه  ،أو ّـه غـني املـممون العباس ّـي  ،أو غـني

ذلك من العلل ال تدفع عن املممون هتمة القتل.
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الغمة  ،وال يّد ابن طـاووس ،
وقد يؤيّد هذا البعض رأي بعض علماء الشيعة
كاألربلي صاح ،كشف ّ
ّ

ـحة هــذا القــول وهــل يوملــد مــن أهــل ال ــنّة مــن ي ــند القتــل املــذكور إ
والشــيّ املفيــد  ،فمــا مــدف صـ ّ
املممون

قد است،هد مسر وما علرو يرد املرأمون ،
ج  :ممّا عسامل عليال ال،يعة هو  :أ ّن اإلمام الرضا
بلي قرد مرال
وإن نسش إىل ال،يص املفيد والسيّد ابن اووس ما يوهم عوقّفه ا يف لك  ،أو أ ّن األد ّ

إىل خال لك يف كتابال « ك،ل الغ ّ ة ».
وممّا يوهن الررأي املخرالل هرو  :أ ّن النسربة املرذكودة غرري اثبترة  ،وأ ّن األدبل ّري قرد أبردى اسرتنتاجال
احلسية عن الواقب املذكود.
احلدسي يف املوضوع  ،وهذا ف يقابل اإلخبادات ّ
(  ...ـ  ...ـ ) .....
والية عهده كانت خطّة مدروسة من قبل املممون :
س  :ما هو الدليل على أ ّن املممون أل يكن صادقاو مع اومام الرضا

يف ترشيحه لوالية العهد

يف املوضوع  ،و لك لع ّدة أُمود :
نتوهم صدق املأمون مب اإلمام الرضا
ج  :ف جمال ألن ّ
لقبررول اصالفررة  ،وأصر ّرر علررو لررك ب ،ر ّدة  ،مثّ ملررا
منهررا  :إ ّن املررأمون درراول إقنرراع اإلمررام
ّ
قبول وفية العهد.
عدل عن لك  ،و لش منال
دأى دفل اإلمام
برردالرة احلكررم لرري إفّ  ،فررإن مل يسررتطب لررك
فنرررى أنرّرال رراول ب،ر ّرس الوسررالل دبررط اإلمررام
ابصالفة استبدلال بوفية العهد  ،وهذا صريح يف سون سريرعال.
منها  :هديده اإلمام

يف املسألة ( ، )1فإن كان اإلمام

هو األوىل يف

__________________
 1ر علررل ال ،ررالب  ، 238 / 1عيررون أخبرراد الرضررا  ، 152 / 1األمررال لل،رريص الصرردوق  ، 126 :دوضررة ال رواعظني :
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ويتصر علو وفقها.
يعر املصلحة
املوضوع ف ا معن اجباده علو لك  ،إ هو
ّ
منها  :ادعباكال يف عوضيح اهلد من ع لال هذا  ،فرتاه اتدة يريد بال مكافرأة علري ابرن أ الرش
يف ولررده ( ، )1وأُخرررى درصررال علررو اعررة ععرراىل وخررري األ ُّمررة ( ، )2وأديرران وفرراقه بنررذده يف
عنررد ال،رريعة و ويررال األمررر

ظفررره خيررال ( ، )3بررل ودابعررة نرّرال أداد بررذلك الت،ررويال بسر عة اإلمررام
عندهم.
ط السري من املدينة إىل مرو كان عن ريق املردن السرنّية  ،مثرل البصررة وني،رابود ،
منها  :إ ّن خ ّ
ور ابملنا ق ال،يعيّة مثرل قرم وكاشران  ،وهرذا أيضرا دليرل واضرح علرو
ومل يتح الوفد لإلمام
أن ّ
ملواليال ويتّصل هبم.
عدم دسن نواا املأمون  ،إ كان ف يريد أن يظهر اإلمام
ومنهررا  :غررري لررك ممرّرا جيعلنررا علررو يقررني مررن خبررث سرريرة املررأمون يف معاملتررال مررب اإلمررام
عصش يعها يف مصلحتال.
وأ ّن ما عظاهر بال تنذال كان ألسباب ّ
خاصة ّ

،

( علي .البحرين ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
كان أ ر شديد ال مرة :
س  :هـل صــحيح أب ّن اومــام الرضــا

ولكم ملزيل الشكر.

كــان أ ــر اللــون إن كــان كــذلك أو أل يكــن مــا هــو الــدليل

املؤدخون أ ّن اإلمام كان أمسر شديد الس رة.
ج  :قد كر ّ
ي،ررنعون علررو اإلمررام بس ر رعال ويصررفونال ابلسرواد  ،وقررد قررال ابررن
وكرران أعرردان أهررل البيررت
املعتّز م،نّعا علو اإلمام

:

__________________
 1ر اتديص اصلفان  ، 308 :عذكرة اصواو .311 :
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 3ر إعالم الودى  ، 73 / 2مقاعل الطالبيّني  ، 375 :اإلدشاد  ، 261 / 2ك،ل الغ ّ ة .70 / 3

251

دب ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردير
وق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالوا إنّر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال ّ
وهنرال قرول تخرر يصرل اإلمرام

فكر ر ر ر ر ر ر ر ررم لصر ر ر ر ر ر ر ر ررق الس ر ر ر ر ر ر ر ر رواد بر ر ر ر ر ر ر ر ررال لصر ر ر ر ر ر ر ر رروقا

نّرال أبريل معتردل القامرة  ،وف وكرن وفقرا ملرا موجرود مررن

دجح روا مس رررة اإلم ررام لكث رررة
رت يف ص ررفة اإلم ررام
األخب رراد الب ر ّ
رؤدخني ّ
احلقيقي ررة  ،ولك ررن أكث ررر امل ر ّ
األخباد يف لك دون األخباد األُخرى.
يف كون غالبية أهلال من البريل أارر يف إظهراد مسرعرال ،
لعل لل حيط الذي عاش بال اإلمام
و ّ

ممرّرا ّأدى عدالررال أن ف جيرردوا شرريحا يعيبررون بررال اإلمررام غررري لررك  ،وإفّ فهررو كأجررداده  ،بررل وصررفال
.
بعضهم نّال شديد ال،بال جب ّده دسول
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اومام اجلواد

:
( صادق اللوا ـ عمان ـ ) ....

صغر ال ن :
مع أنّه كان صغني ال ن

س  :ما هو الدليل على إمامة اومام اجلواد

ج  :إن كرران اإلشرركال يف السر ّرن فقررد ابررت عرردم دخررل الع ررر يف شرررط اإلمامررة والقيررادة عقررال
ونقال.
ّأما عقال  ،فال دليل علو استحالة لك  ،فيكون من امل كنات.
و ّأمررا نقررال  ،فهنالررك تات ودواات كثرررية  ،ابررت مررن خالهلررا إمكرران بررل وقرروع اإلمامررة والقيررادة
َ ا ََْ ا َ
كلِّ ا
ريم
ي،هد لال القرتن برذلك  ،إ يقرول ْ :الوأل كيف ن
بسن صغري  ،وهذا عيسو
لا ُّمة ّ
َ

ْ

َ َ ِّ

ْ

َ

َ
َ
َْا
اِّن أللكغَ َ
َ
َ ْ َ ًّ
رياب َو َج َعل ِريِن نَ ِب ًّيريا  ، )1( ...وكرذلك حتر ّدث
ه آَ ِ َ ِ
من َكن ِِف أللمر ِد ص ِبيا ْال ِإِّن عبد أل ِ
َ َ ْ َ ا ْ َ َ ا َّ َ َ ْ َ ا ْ ا ْ
ك َم َص ِب ًّيا (.)2
كغاب تِقو ٍة وآََناو ألَ
عن ى
فقال  :يا حَي خ ِذ ألل ِ
وإن كان اإلشكال يف شين تخر فأخربن وحنن لك من ال،اكرين.

(  ....ـ البحرين ـ ) ....
مشاهبته لبعض األنبياء :
س  :ملّا ولد اومام اجلواد

ألصحابه  « :قد ولد

قال اومام الرضا

__________________
 1ر مره  21 :ر .30
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شبيه موسى بن عمران فالق البحار  ،وشبيه عي ى بن مرمي .)1( » ...

فما هو ومله الشبه بني اومام اجلواد

ج  :الظراهر أ ّن اإلمرام الرضرا

وبني هذين النبيّني

؟

رحة الروايرة سرندا ر ّن ولرده
يقصرد بكالمرال هرذا ر علرو فرر ص ّ

 ،برل ولرد يروم
قد شانت املصلحة اإلهليّة أن ف يولد يف ّأام شرباب الوالرد
اإلمام اجلواد
سة وأدبعني سنة عقريبا  ،وهرذا الترأخري كران حيصرا شرديدا وابرتالن
كان ع ر اإلمام الرضا
َ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ َّ ِّ
ريب ( ، )2حبيرث إ ّن الربعل قرد بردأ ي،ر ّكك يف
عظي ا لل ؤمنني ح
ى ي ِمزي ألل ِبيريَ ِمرين أللهي ِ
قصررة وفدعررال
مصررداقية إمامررة اإلمررام الرضررا
لعرردم وجررود عقررش لررال  ،ف ررن هررذه اجلهررة ع،رراهبت ّ
 ،ديررث إ ّن ب ر إس رراليل يحس روا مررن ظهررود املنقررذ هلررم مررن ظلررم فرعررون بسرربش
وسررو
دس أاتهم بعد فرتة من افمتحان وافختباد.
أتخريه ّ ،
تاته ععرراىل الكترراب والنبر ّروة
فهررو أ ّن عيسررو
وعيسررو
و ّأمررا وجررال ال،رربال بينررال
ريب  ،كررذلك اإلمررام اجل رواد
وهررو فررل دضرريب  ،وعكلّررم يف املهررد وهررو صر ّ
فل  ،وكان يكلّم الناس بكالم احلك ان والعرفان  ،وهو يف مردلة الطفولة.

تاته

اإلمامررة وهررو

حممد ـ ) ....
(  ....ـ ّ
إملابته على م ائل كثنية يف ىللس واحد :
س  :ما تقولون يف حدي ورد يف بعض الكت ،عن اومام اجلواد

 ،أنّـه أملـاب علـى مالمـني ألـف

م ملة يف ىللس واحد فهل هذا ممكن عقالو وهل اكن إسناده إ املعصوم

ج  :نعم  ،جان هذا اصرب يف بعل مصادد احلديث بدون اإلسناد إىل كالم

__________________
 1ر حباد األنواد  15 / 50عن عيون املعجزات.
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 ،بل إنّال من كالم إبراهيم بن هاشم داوي الواقعة (.)2
اإلمام
ومن هنا جيش أن نالدحم نقطتني :
مررن قبررل ال،رريعة وغررريهم أمررر بيعرري  ،خصوصررا عنررد وفرراة اإلمررام
 1ر إ ّن مراجعررة األل ّ ررة

السابق  ،وابتدان إمامة الالدق  ،فكانوا عونال ملعرفة إمامهم والتي ّقن من شخصرال  ،و ييرزه عرن غرريه
يف علك الظرو الصعبة  ،وعليال فالظاهر أ ّن هذا اصرب اثبت من ديث املض ون.
 2ر ومررب التسررليم ألصررل القضررية  ،وكررن عوجيررال مواصررفاها املررذكودة بعر ّدة صررود  ،كررر بعضررها
ازلسي يف « حباد األنواد » يف يل احلديث (.)1
العالّمة
ّ

عام ررة عتف ر ّررع منه ررا
والررذي يب رردو منه ررا قريبررا إىل الواق ررب ه ررو  :إ ّن اإلمررام
ق ررد عكلّررم بقواعررد ّ
أجراب علرو ك ّرل هرذه األسرحلة  ،والعلرم عنرد
يعرب يف املقرام  :إنّرال
مسالل كثرية ،
فيصح أن ّ
ّ
ععاىل.
(  ....ـ ال عودية ـ ) ....
تو ّ بنف ه هيز والده :
س  :هــل أ ّن اومــام اجلــواد

قــد أتــى إ طــوس مــن املدينــة بصــورة غــني عاديــة لتجهيــز أبيــه اومــام

والصالة عليه  ،كما تتح ّدث بعض األخبار هبذا وهل هذا ممكن عقالو مثّ كيف ينكره ال يّد
الرضا
املرتضى ( )2وال يلتزم هبذا األمر

رول لتجهيررز اإلمررام السررابق والصررالة عليررال ف
ج  :أ بقررت ال،رريعة بعل الهررا وغررريهم علررو أ ّن املتر ّ
يكون إفّ اإلمام الالدق  ،وهذا دأيهم يعت د علو أداديث كثرية وددت يف هذا ازال.

__________________
 1ر الكايف  ، 416 / 1ك،ل الغ ّ ة  ، 156 / 3مناقش تل أ
 2ر حباد األنواد .13 / 50
 3ر دسالل املرعضو .156 / 3
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الش .210 / 3

أي دظررر عقلر ّري مررن جهررة اإلمكرران  ،فهررو ممكررن
مثّ ف خيفررو أ ّن موضرروع ر ّري األد لرري فيررال ّ
قصة إدضاد عرش بلقي عند سلي ان .
وواقب عقال ونقال  ،ك ا ودد يف القرتن الكره يف ّ
و ّأما انا ير اليت كروها يف املقام فليست هي إفّ وجوه استبعادية ف عفيد اجلزم ابملنب.

و ّأما إنكاد السيّد املرعضو لل وضروع ومالةماعرال فهرو بسربش التزامرال برن عردم قبرول خررب الوادرد
يف ابب األخبرراد  ،أي أنرّرال ف يرررى أخبرراد املقررام يف در ّد الترواعر أو افستفاضررة در ّرس عفيررد عل ررا لررال ،
وهذا املبن مردود عند انق ّقني ك ا ّقرد يف علم األُصول.
راو برال  ،قرد ابرت بطالنرال دلّرة
فالنتيجة  :إ ّن إنكاده ف ّ
يدل علو نفري الواقرب  ،برل هرو دأي خ ّ
وافية وشافية.
وعليال  ،فاإلمام اجلواد
عليهم.

ر قد دضروا وعولّروا قهيرز تابلهرم والصرالة

ر وكذا ابقي األل ّ ة

رحة أسرانيدها ر ف عنفري مرا
و ّأما مرا دوي مرن ع ّ
رول هرذه املراسريم بيرد ايخررين فهري ر مرب فرر ص ّ
كرنه  ،فقد جيوة أن يكون لك علو مستوى الظاهر وحلفحم دالة التقية والكت ان.
( عبد ه ) ........
إمامته يف صغر سنّه :
س  :هناك من يعلل على إمامة اومام اجلواد

الشيعة نف هم يف ذلك  ،نقالو عن كتاب فرق الشيعة (.)2

لصغر سنّه ( ، )1ويؤيّد كالمه بوملود اختالف بـني

__________________
 1ر بني ال،يعة وأهل السنّة .55 :
 2ر فرق ال،يعة .88 :
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فإنّه يذكر  :إ ّن بعض الشيعة أنكروا إمامتـه م ـتدلّني أب ّن اومـام ال جيـول أن يكـون إالّ ابلغـاو  ،ولـو ملـال

أن أيمر ه تعا بطاعة غني البال جلال أن يكلّف ه غني البال  ،والتا ابطل فاملق ّدم مثله.
نرد عليهم هذه الدعوف واالستدالل الباطل؟
كيف ّ
ج  :تصر اجلواب يف ع ّدة نقاط :
أي ذود ك ا هو واضح.
السن ا هو ف يكون مانعا عقال يف املقام  ،فال نرى فيال ّ
 1ر صغر ّ

َ َ ْ َ ا ْا ْ
ك َ
ريم
وآََناو ألَ

و ّأما نقال  ،ف ضافا إىل عدم ودود منب شرعي لذلك جران يف القررتن الكرره
َص ِب ًّيا ( ، )1فافستبعاد يف املوضوع ف يرجب إىل شين.
 2ر إ ّن كتاب « فرق ال،يعة » للنو يت مل يصل إلينرا بطريرق وسرند صرحيح وكرن افعت راد عليرال

 ،ك ا هو دأي ان ّققني.
نع ررم اب ررت يف لّررال ّن الن ررو يت ك رران ل ررال كت رراب هب ررذا افس ررم  ،ولك ررن ف وكنن ررا اجل ررزم ّن ه ررذه
قوا عالعش بعل األيدي يف متنها.
النسخة املتداولة هي األصل  ،بل من انت ل واملظنون ّ
 3ر ف مالةمرة برني عردم عكليرل غرري البرالغ وموضروع اإلمامرة والنب ّروة  ،فإ ّهن را دعبتران يهبه را
ععاىل ديث ي،ان من عباده وفقا لل صلحة اليت يراها.
و ّأمررا عرردم عكليررل الصرريب فهررو امتنرران وشررفقة عليررال  ،أي إنرّرال مررن ابب دفررب امل ،ر ّقة  ،ف أنرّرال ف
صحة عباداعال وم،روعيّتها علو امل،هود.
يصح عكليفال عقال  ،أف عرى ّ
ّ

رص امل يّرز منرال ر قرد دفرب عنرال التكليرل لصراحلال  ،ولكرن
وبعبادة واضحة  :إ ّن الصيب ر وعلو األخ ّ
النبر ّروة واإلمامررة أم رران إهليرران يضررعه ا ععرراىل يف مواضررب قررد ق ر ّدد اسررتيعاهب ا فيهررا مسرربقا  ،فررال
امتنان يف دفعه ا عن علك املواضب.
 4ر ولو سلّ نا أ ّن بعل ال،يعة أنكر إمامتال لصغر سنّال فهؤفن دينحذ ف يطلق

__________________
 1ر مره .12 :
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عليهم شيعة اان ع،رية  ،فحراهلم درال ال،ريعة اإلمساعيليرة درني أنكرروا إمامرة اإلمرام الكراظم
.
 ،وداهلم دال ال،يعة الزيدية دني أنكروا إمامة اإلمام الباقر
( ح ني ملبّاري ـ البحرين ـ  22سنة ـ طال) ،
ر ّده على مالمني ألف م ملة يف ىللس واحد :
األئمـة
س  :لقد قرأت كتيّ ،بعنوان « امل لم » لل يّد الشنيالي  ،وقد لفتت انتباهي روايـة عـن أحـد ّ

رد على مالمني ألف م ملة يف ملل ة واحدة  ،وهذا الكالم غـني منطق ّـي  ،ألنّنـا لـو قلنـا :
 ،أبنّه قد ّ

ـل دقيقـة  ،فمنّنـا نـرف أن ربـع
إ ّن اجلل ة كانت م ّدهتا  22ساعة  ،وقد متّ طـرا م ـملة واوملابـة عليهـا يف ك ّ

هذا الرقم أل نصل إليه  ،فما هو ردّكم ولكم ملزيل الشكر.

ج  :الظرراهر أنرّرك عقصررد الروايررة الرريت دواهررا ابررن شررهر تشرروب يف « مناقررش تل أ

الررش » ،

 ،وهررو ابررن
عررن إبرراهيم بررن هاشررم عررن جملر اجت ررب فيررال النرراس لالسررتفادة مررن اإلمررام اجلرواد
صح سندها ر ك ا هو غري بعيد  ،وكن عوجيها بع ّدة وجوه أمهّها :
ع،ر سنني  ،هذه الرواات إن ّ
 1ر إ ّن املقصررود ابجللسررة جمل ر افسررتفادة  ،ولعلّررال امت ر ّد ّأامررا وأسررابيب  ،وعر ّررب عنهررا جل ر
وادد  ،ألجل أ ّهنا عقدت إلابات عظ ة اإلمام دغم صغر سرنّال  ،وعجرز غرريه عرن جماداعرال ومناظرعرال

 ،دغم كثرهم وكرب سنّهم  ،فهو جمل وادد ألجل وددة الغر .
 2ر إ ّن املقصررود ابلتعبررري الروادد يف الروايررة والعرردد املررذكود اجلزليررات والفررروع الرريت اسررتفيدت مررن
َ َ
ال َر ْ
ريب
ط
 ،وهرذا مثرل مرا يظهرر مرن قولرال سربحانال  :و
ُسست من قبل اإلمام
ٍ
القواعد اليت أ ّ

َّ
َ َ
ال ِف كغَاب ُّ
ال يَ
ب
م
إ
س
اب
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
و ِ

( ، )1وقولال :

__________________
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َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َ َ
ال ِف كغَرياب ُّ
ال أَ ْص َا َ
ري
ب
م
إ
ريْب
ك
أ
ال
و
ريَ
ل
ذ
رين
م
ب
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ

( )1بنران علرو أ ّن املقصرود ابلكتراب هرو

القرتن.
فك ا وكن أن توي القرتن علرو ك ّرل مرا أُشرري إليرال دغرم دوديّترال مرن ديرث األلفرا  ،كرذلك
وكن أن توي كالم اإلمام علو أُس وقواعد ليستخرج منها دكم فروع كثرية.
ِّ ا ِّ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ
ا َّ َ ْ َ ا َ
وَس أللْ َ َ َ َ
رين َوْس ِصرييال لريُك
ألَّلن ي أحه
وأيضا قال سربحانال  :ثم آََنا ر
كغاب ْماما لَع ِ
ِ
َ ْ
َش ٍم ( ، )2ومعلوم أ ّن عوداة موسو كان كتااب دود الكل رات  ،ومرب لرك ادتروى عفصريال لك ّرل
شين.
َْ
ِّ ا ِّ َ
ا ِّ َ ْ َّ ْ َ َ َ ْ
وقال يف موضرب تخرر َ :و َْغَبْنَا َ ا
َ
ْ
ألح ِمن ُك َش ٍم مو ِعظة وْس ِصيال لُك َش ٍم
ُل ِِف ألَلو ِ
َ َ ْ َ ا ْ َ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ ا َّ َ ْ َ ْ َ
َش ٍم ف َّصلن ااو
ألَهاب وُك
 ،وأشاد سبحانال إىل ادتروان القررتن بقولرال  :و ِتلعلموأل عدد أللهنِ و ِ
ْ
يف قولرال  « :علّ ر دسرول ألرل ابب
َْس ِصيال ( ، )4وإىل هرذا املعرن ي،رري أمرري املرؤمنني
() 3

كل ابب ألل ابب » (.)5
من العلم  ،فتح ل ّ
وقد قال بعل  :إنّال استنبط من قول الرسول األعظم
ألل دكم.
__________________
 1ر يون .61 :
 2ر األنعام .154 :
 3ر األعرا .144 :
 4ر اإلسران .12 :
 5ر الفصول املختادة  ، 107 :إعالم الودى .267 / 1
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اومام اهلادي

:
( عي ى ـ الكويت ـ  21سنة )

علمه وإخباره وت الوامق :
س  :هنــاك مــن يقــول أ ّن علــي اهلــادي أل يكــن أعلــم النــاس ح ــبما هــو مشــرو فــيمن يتــو ّ اومامــة ،
الرد على هذا القول وملزاكم ه خنياو.
فكيف يكون ّ

ج  :لقد اشتهر كال،
 ،فضال عن اإلمام اهلادي

العامة سعة أُفرق علرم األل ّ رة
يف دالعة النهاد بني ّ
اصاصة و ّ
بذاعال.

أ رب

رك بعررد اإلقرراد بكرروهنم أل ّ ررة معصررومني  ،وأ ّن
اصاصررة فررال جمررال للنقرراش أو ال،ر ّ
ّأمررا ابلنسرربة إىل ّ
عل هم ودااي وإهلامي.
 ،را ويّزهرا عرن
أقرت بسعة علوم أهرل البيرت
و ّأما ّ
العامة جب يب مذاهبها فإ ّهنا ّ
غريها.
إخب رراده رروت الواا ررق  ،فع ررن خر رريان
ردل عل ررو س ررعة اإلم ررام اهل ررادي
وم ررن األخب رراد ال رريت ع ر ّ
املدينة فقال ل  « :ما خرب الوامق عنـدك »؟ قلرت
األسبا ّي قال  « :قدمت علو أ احلسن
 :جعلت فدال خلّفتال يف عافيرة  ،أن مرن أقررب النراس عهردا برال  ،عهردي برال منرذ ع،ررة ّأام  ،قرال

 :فقال ل  « :إ ّن أهل املدينة يقولون إنّه مات »  ،فل ّ ا أن قال ل  :الناس  ،عل ت أنّال هو.
مثّ قال ل  « :مـا فعـل ملعفـر »؟ قلرت  :عركترال أسروأ النراس دراف يف السرجن  ،فقرال ّ « :أمـا إنّـه
صاح ،األمر  ،ما فعل ابن الزايت »؟ قلت  :جعلت فدال الناس معال واألمر أمره.
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فقال ّ « :أما إنّه شؤم عليه »  ،مثّ سكت وقال ل  « :الب ّد أن ـري مقـادير ه تعـا وأحكامـه ،

اي خنيان مات الوامق  ،وقد قعد املتوّكل ملعفر  ،وقد قتل ابـن الـزايت »  ،فقلرت  :مرس جعلرت فردال؟
قال  « :بعد خروملك ب تّة ّأايم » (.)1
( إبراهيم ـ كندا ـ  22سنة )
دفن يف بيته :
س  :ملاذا دفن اومام علي اهلادي

يف بيته وشكراو لكم.

يف بيتررال يع ررود إىل دص ررول ددود الفعررل مررن ال،رريعة ي رروم است،ررهاده
ج  :السرربش يف دفنررال
 ،و لك عندما اجت عروا لت،رييعال مظهررين البكران والسرخط علرو السرلطة  ،والرذي كران ثابرة
عوجيال أصابب افهام إىل اصليفة لتضلّعال يف قتلال.
إليررال األاررر الكبررري  ،ديررث كرران ررال لتواجررد معظررم
ولل،ررادع الررذي أخرجررت جنرراةة اإلمررام
 ،مررن اجلنررد
 ،أو مررن ررل بررني دنرراا ضررلوعال وفن أهررل البيررت
امل روالني يل البيررت
القواد والكتّاب.
و ّ
يف بيت ررال  ،وإن مل عظه ررر عل ررك الص ررودة يف
ك ر ّرل ه ررذا ّأدى إىل اخت ررا الس ررلطة القر رراد بدفن ررال
عطرق إليال اليعقو ّ يف اتدخيال عند كرر دروادث عرام (  254ه ر )
التاديص بوضو  ،إفّ أنّال يفهم ممّا ّ
املعتز خيرال أمحرد برن املتوّكرل  ،فصرلّو عليرال يف
 ،ووفاة اإلمام اهلادي
ديث يقول  « :وبعث ّ
ررد الررنعش
رجتهم  ،فر ّ
ال،ررادع املعرررو ب،ررادع أ أمحررد  ،فل ّ ررا كثررر النرراس واجت عروا كثررر بكرراقهم وضر ّ
إىل داده  ،فدفن فيها » (.)2
و ّكنوا بذلك من إ اد هليش افنتفاضة والقضان علو نق ة اجل اهري الغاضبة.
__________________
 1ر الكايف .418 / 1
 2ر اتديص اليعقو ّ .503 / 2
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( علي ـ العراق ـ  11سنة )
ح ّذر من ابنه ملعفر :
س  :هل ح ّذر اومام اهلادي من ابنه ملعفر الك ّذاب ودمتم ساملني.

ج  :لقد د ّذد اإلمام اهلادي

شيعتال ومواليال من ابنال جعفر واعباعال  ،فإنّال كران يقرول هلرم :

قنّبوا جعفرا فإنّال م ّ نزلة ارود من نو الذي قال
َ َ
َ

َ َ ْ َ ْ
ك ام ألََا ِك ِم َ (.)1
وأن أح

عز وج ّرل فيرال :
ّ

ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ
ألَ َ ُّ
أه ِيل و ِإن وعدك
َ
َ
َ
َ َ ا ا َّ ا ْ َ ْ ْ َ
َ إنَّ ا َع َم ٌَ ََ ْ ا
َ َصا ِل ٍح
قال ْ :ال يا نوح إِن لَس ِمن أه ِل ِ

بقولررال « :

َف َق َال َر ِّب إ َّن ألتاريِن م ْ
رين
ِ ِ
ِ

( .) 2
أن يظهررر لكررم أخرري جعفررر علررو

ركري
وقررد در ّذد منررال أيضررا اإلمررام العسر ّ
سر  ،ما مثلي ومثلال إفّ مثل هابيل وقابيل اب تدم  ،ديث دسد قابيل هابيل علرو مرا أعطراه مرن
ّ
() 3
احلاشية  ،ولو هيّأ جلعفر قتلي لفعل  ،ولكن غالش علو أمره » .

__________________
 1ر هود .45 :
 2ر هود .46 :
 3ر مدينة املعاجز .664 / 7
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كري
اومام الع
ّ

:
(  ....ـ م لم ـ ) ....

روي عنه أحادي قليلة :
األئمـة  ،وقبـل
س  :ملاذا معلوماتنا قليلة وشحيحة عن اومام ا ـن الع
ـكري علـى الـرغم أنّـه آخـر ّ
ّ
 ،ومن املفرول أن نكون أكثر علماو عنه  ،ونقل عنه.
املهدي
اومام
ّ

إالّ أنّنا جند النقل أكثر عن اومام ملعفر الصادق  ،ونرف ّنـج البالغـة  ،ونـرف القليـل عـن رسـول ه ،

كري.
ّأول من ملاء الرب ال ماء  ،كما أنّنا ال نرف رواايت عن اومام الع
ّ

عرج ررب إىل أمر ررين  :قص ررر ع ررره ال،ر رريل ،

ركري
ج  :إ ّن قلّ ررة أداديثن ررا ع ررن اإلم ررام العس ر ّ
وإبقالال حتت الرقابة ال،ديدة.
قررد ولررد يف سررنة  232هر ر  ،واست،ررهد مس ر وما يف سررنة  260ه ر ر ،
فاحلقيقررة إ ّن اإلمررام

فع ره ال،ريل يكون  28سنة.
 ،منررذ سررنة  236ه ر  ،وأُجرررب علررو
قررد شررخص إىل العرراق مررب والررده
مضرافا إىل أنرّرال
اإلقامرة يف مدينرة سرامران ر عاصر ة العباسريّني تنرذال ر د ّرس عكرون عيرون احلكومرة علرو معرفرة قريبرة
م ررن ش ررؤونال  ،واعص ررال ال ،رريعة ب ررال  ،ويف ه ررذه الظ رررو ك رران م ررن الص ررعش الوص ررول إلي ررال  ،وعل ّق رري
األداديث والعلوم واملعاد منال .
وهذا ال املقطب الذي عاشال اإلمام الصادق
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 ،إ صاد ةمان اهنياد

روي وظهر ررود العباس رريّني  ،فاشر ررتغال الظ رراملني ابلظ رراملني قر ررد أن ررتل فرصر ررة هبي ررة لإلمر ررام
احلك ررم األم ر ّ
سر كثرة الرواات عنال .
بث علوم أهل البيت
يف سبيل ّ
وأداديثهم  ،وهذا ّ
 ،أي إ ّن أدراديثهم ر بعقيردعنا ر
فهري أداديرث أهرل البيرت
و ّأمرا الروايرة عرن الرسرول
ف غررري  ،وهرري ليسررت ابلقليررل ك ررا هررو واضررح  ،ملررن داجررب ازررامب

هرري أداديررث دسررول
احلديثية لل،يعة.

( حمامي الشيعة ـ ال عودية ـ ) ....
دس إليه ال ّم :
املعتمد ّ
س  :على يد أمن قتل اومام ا

كري
ن الع
ّ

نصررال  « :هررش كثررري مررن ال،رريعة إىل
رالكي يف « الفصررول امله ّ ررة » مررا ّ
ج  :قررال ابررن الصرربّاب املر ّ
أ ّن أاب ّ د احلسن مرات مسر وما  ،وكرذلك أبروه وجر ّده  ،و يرب األل ّ رة الرذين مرن قربلهم  ،خرجروا
كلّهررم عغ ّ رردهم برمحتررال مررن الرردنيا علررو ال،ررهادة  ،واسررتدلّوا علررو لررك  ،ررا دوي عررن الصررادق
أنّال قال  « :ما منّا إالّ مقتول أو شهيد » (.)1
ونقررل العالّمررة ازلسر ّري يف « حبرراد األنرواد » عررن كترراب « املصرربا » لل،رريص الكفع ر ّري ( قرردس
األول »  ،وقرال يف موضرب تخرر  « :يف يروم
رويف
سره )  ،أنرال قرال  « :ع ّ
يف ّأول يروم مرن دبيرب ّ
اجل عة اثمنال  ،مسّال املعت د » (.)2

ركري
دس الس ّرم إىل إمامنرا العس ّ
نعرم املعت رد العباس ّري ر احلراكم تنرذال ر ّ
مظلوما.
__________________
 1ر الفصول امله ّ ة .210 :
 2ر حباد األنواد .335 / 50
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 ،ومرات مسر وما

(  ....ـ  ...ـ ) ....
م ّدة إمامته :
األئمة
أي من ّ
س  :إمامة ّ

رملاء مع ذكر سنني إمامته.
كانت أقصر من اآلخرين
و

ركري
ج  :هو اإلمام احلادي ع،ر من أل ّ ة أهل البيت
 ،أبو ّ د احلسن برن علري العس ّ
وعوىل منصش اإلمامرة يف سرنة  254ه ر  ،واست،رهد يف
 ،فقد ولد
يف سنة  232هر ّ ،
رت سررنوات  ،وهبررذا عكررون م ر ّدة إمامتررال أقر ّرل فرررتة مررن
سررنة  260ه ر  ،وعلي رال ففرررتة إمامتررال كانررت سر ّ
.
يب تابلال املعصومني
منب من احلل :

ـكري
س  :ن ــمع أحيــاانو أ ّن اومــام الع ـ ّ
وملهه

ـج  ،فهــل هــذا صــحيح وإن كــان صــحيحاو فمــا
أل حيـ ّ

مل ع ررتح ل ررال فرص ررة

ركري
ج  :نع ررم  ،حبس ررش النص رروو الروالي ررة والتادخيي ررة ف ررإ ّن اإلم ررام العس ر ّ
رل والع ررة  ،ولتوضريح
رل  ،وهبرذا هرو اإلمرام الوديرد الرذي منرب مرن أدان مناسرك احل ّ
الذهاب إىل احل ّ
املسألة يالدحم :
خ رررج م ررن املدين ررة حن ررو العر رراق يف س ررنة  236ه ر ر  ،م ررب وال ررده
ركري
ّأوف  :إ ّن اإلم ررام العس ر ّ
كرران لررال
كانررت يف سررنة  232ه ر  ،فهررذا يعر أنرّرال
؛ و ررا أ ّن وفدعررال
اإلمررام اهلررادي
من الع ر أدبب سنوات دين ا اصطحبال والده يف سفره إىل سامران.
اثنيا  :ك ا نعر أ ّن ازين إىل سامران كان بصودة جربية مرن قبرل اصليفرة العباس ّري ر املتوّكرل ر ،
ف ررن الطبيعرري أن عكررون اإلقامررة أيضررا جربيررة  ،وهررذا يعر عرردم اصيرراد يف اصررروج منهررا در ّرس لسررفر

احلل.
ّ
.
حتت الرقابة ال،ديدة إىل ةمان است،هادمها
فبقي هو مب أبيال
اثلثررا  :كر ّرل مررا كرررنه هنررا فهررو علررو ضررون األدلّررة الظاهريررة  ،وعليررال فررال ننفرري إمكانيررة خررروج
عن البلد  ،و ّل اإلقامة اجلربية بصود اإلعجاة
اإلمام
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.
بيعي ابلنسبة ألل ّ ة أهل البيت
وخرق العادة  ،إ هذا أمر
ّ
قررد فررر عليررال اإلقامررة اجلربيررة يف سررامران مررن
راهري كرران
ولكررن علررو مس رتوى الوضررب الظر ّ
احلل.
ّأام الطفولة ّ
دس يوم است،هاده  ،فلم وكن التخلّص من الوضب الراهن والذهاب إىل ّ
(  ...ـ  ....ـ ) ....
إمامته منصوصة :
كري
س  :ما هي ا كمة من وراء إمامة اومام الع
ّ
كري
 ،أو ملعفر أو غنيمها  ،مع ّأّنما كاان أكرب من اومام الع
ّ

حممـد
وعدم حصوهلا لبقية أخوته مثل سيّد ّ
من انحية العمر

ج  :نلفت انتباهكم يف اجلواب إىل نقطتني :
األُوىل  :إ ّن اإلمامرة حبسرش اعتقرادن ر حنرن ال،ريعة ر أمرر إهلري  ،وف ختضرب لقروانني الوداارة  ،أو

التخرصررات  ،وقررد
أي موضرروع تخررر  ،فيجررش فيهررا اعّبرراع الر ّ
ّ
رنص  ،وعرردم افعت رراد علررو الظنررون و ّ
العسكري .
وخاصة دالّة علو إمامة اإلمام
عامة
ّ
وددت ع ّدة نصوو ّ
ّ
التنزل والتسليم وكننا البحث يف املوددين املذكودين يف السؤال.
الثانية  :وعلو فر
ّ
 ،وهبررذا قررد
رويف يف ديرراة والررده اإلمررام اهلررادي
وجم ررل القررول هررو  :إ ّن السرريّد ّ ررد قررد عر ّ

انتفو افرتاضال كإمام  ،أي إ ّن إمامتال انتفت ابنتفان موضوعال.
وف خيفررو أ ّن هلررذا السرريّد شررأن كب رريا  ،ومقامررا عاليررا عنررد أهررل البيررت
لكن ععاىل شان وق ّدد ما كان وما يكون.
و ّ

 ،وعنررد ال،رريعة ،

و ّأمررا جعفررر  ،وهررو املل ّقررش ابلكر ّذاب عنررد ال،رريعة  ،فقررد اشررتهر عنررد النرراس ابلفسررق والفجررود ،
فلررم يكررن فيررال ادت ررال عص ر ّدي مقررام اإلمامررة در ّرس علررو مسررتوى الفررر ؛ وهررو أيضررا مل ي ر ّدع هررذا
،
العسكري
املنصش يف دياة أخيال اإلمام
ّ
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افدعرران؛ وأمررره إىل
 ،ولكررن مل يقبرل منررال القريررش والبعيرد هررذا ّ

برل مررال إليررال بعرد است،ررهاده
ععاىل.

( أمحد ـ الكويت ـ  24سنة ـ طال) ،
قول أبيه له أحدث

شكراو فقد أحدث فيك أمراو :

صحتكم  ،يف ا قيقة لقد أرسلت رسالة وضوع قـدرة ه تعـا  ،ونرملـو مـنكم
س  :بعد ال ؤال عن ّ

ـرد  ،وهــذا عهــدان بكــم  ،عنــدي موضــوع آخــر يتعلّــق حــول اومــام ا
الـ ّ
.

الوصي بعد أبيه اهلادي
حممد  ،وأنّه هو
قضية أ ّن أخيه ّ
ّ

 ،وابألخــص

ـكري
ــن الع ـ ّ

ـدري يف كتـاب شــبهات وردود
وقـد قـرأت حـول هـذا املوضـوع بعـض الــردود  ،مثـل ّ
رد ال ـيّد سـامي الب ّ
وغنيها  ،ويف ق م اوملاابت واألسيلة يف هذا املركـز  ،يف موضـوع البـداء  ،إالّ أنّـه يتبـادر عـ ّدة نقـا جيـ،
طرحها ومالحماهتا :
ـكري
 1ـ ما املقصود مـن قـول اومـام اهلـادي لولـده اومـام الع
ّ
فقد أحدث فيك أمراو »

شـكراو

 « :اي بـين  ،أحـدث

ومــا املقصــود مــن عبــارة  :وعلمنــا أنّــه أشــار ابومامــة  ،وأقامــه مقامــه كمــا ورد يف هــذه الروايــة  « :عــن

هاعة من بين هاشم  ،منهم ا
ابب أيب ا

ن بن ا

حممـد ـ
ن األفطس ّ ،أّنم حضروا ـ يوم ّ
حممد بـن علـي بـن ّ
تويف ّ

يعزونه  ،وقـد ب ـب لـه يف صـحن داره  ،والن ـاء مللـوس حولـه  ،فقـالوا  :قـ ّدران أن يكـون
ن ّ

حوله من آل أيب طال ،وبين هاشم وقريش مائـة ومخ ـون رملـالو  ،سـوف مواليـه وسـائر النـاس  ،إذ نمـر إ
ا

حىت قـام عـن اينـه وحنـن ال نعرفـه  ،فنمـر إليـه أبـو ا
ن بن علي قد ملاء مشقوق اجليّ ، ،

بعد ساعة  ،فقال  « :اي بين أحدث

واسلملع  ،وقال  « :ا مد
».

ف ملنا عنه  ،فقيل  :هذا ا

ـن

وملل شكراو  ،فقد أحدث فيك أمراو »  ،فبكى الفـىت ومحـد ه
ّ
عز ّ

وإان
رب العاملني  ،وأان أسـمل ه متـام نعمـه لنـا فيـك ّ ،
ّ
ن ابنه  ،وق ّدران له يف ذلك الوقت عشرين سنة
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وإان إليـه راملعـون
ّ

أو أرملح  ،فيوميذ عرفناه وعلمنا أنّه قد أشار إليه ابومامة  ،وأقامه مقامه » (.)1

 « :إ ّن ه تبـارك وتعـا قـد ملعـل فيـك خلفـاو

ـكري
 2ـ ما معىن قول اومـام اهلـادي البنـه الع
ّ
منه فممحد ه » ...

حممد بن حيىي بن درايب قال  :دخلت على أيب ا
كما ورد يف هذه الرواية  :عن ّ

حممـد
أيب ملعفر ّ
فعزيتـه عنـه  ،وأبـو ّ

حممـد
ملـالس  ،فبكـى أبـو ّ

فقال له  « :إ ّن ه تبارك وتعا قد ملعل فيك خلفاو منه فممحد ه » (.)2
ـص مـن اومـام اهلـادي
 2ـ هـل يوملـد ن ّ

ن

 ،فمقبـل عليـه أبـو ا

بعد مضي
ـن

علرو ولرده ّ رد علرو أنّرال هرو اإلمرام؟ وهرل دصرل عرواعر يف

العسكري
نص اإلمام اجلواد علو
الرواات علو لك؟ وملا ا مل يتداول ّ
ّ

بني ال،يعة؟

ععرراىل دررني قرربل ّ رردا إليررال  ،وقررد كرران

األول نقررول  :املعررن أ ّن
ج  :ابلنسرربة إىل الس رؤال ّ
ركري  ،ودفرب الروهم
بعل ال،يعة يظنّون أنّال اإلمام بعد أبيال  ،فل ّ ا أماعال أظهر للناس إمامرة العس ّ
احلق.
عند وي الفهم منهم  ،وهذه نع ة ابلغة عستوجش مزيد ال،كر علو هدايتهم إىل ّ
ابإلمامررة ،
ركري
واملقصررود ابلعبررادة  :إ ّن اإلمررام اهلررادي
أشرراد إىل ابنررال احلسررن العسر ّ
وأقامال مقامال  ،أي مقرام نفسرال مرن بعرده  ،فالضر ري عالرد إىل اإلمرام اهلرادي يف مقامرال  ،ف إىل ابنرال
ّ د.
رحت
وابلنسبة إىل السرؤال الثراين نقرول  :معرن قرول اإلمرام اهلرادي
ركري ر إن ص ّ
فبنرال العس ّ
األول.
عصح جلهالة ّ د بن ى بن دداب الراوي ر فإن املعن هو املعن يف اجلواب ّ
الرواية  ،وف ّ
نص من اإلمام اهلادي
أي ّ
وابلنسبة إىل السؤال الثالث نقول  :مل يوجد ّ

__________________
 1ر الكايف .326 / 1
 2ر املصدد السابق .327 / 1
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علو ولده ّ د.

ركري ولرو مل
ومل ّ
يصح خرب وادد ر فضال عن الترواعر ر يف لرك .وعوجرد نصروو علرو إمامرة العس ّ
يكن عداول بني أهل املعرفة ملا وصل إلينا اصرب بذلك.
احلق  ،والصراط املستقيم.
وفّقنا
وإاكم إىل بلوب ّ
ّ
( ت نيم ا بي ،ـ الكويت ـ  11سنة ـ طالبة ملامعة )
رؤية نرملس له اب لم :
املبجلة والدة اومام ا ّجة
س  :لدي سؤال يتعلّق ابل يّدة ّ

الطوسي  « :أّنّا
يف حبار األنوار عن غيبة الشيّ
ّ

هلا ليح ّدمها وجيال ها » (.)1

وإايكم من أنصـاره ـ  :قـرأت
ـ ملعلنا ّ

ـكري
كانت حتلم ابومام الع
ّ

 ،وأي اب لـم

فهل هذا ممكن وملـائز وهـل كانـت هـي حليلـة لـه أم أ ّن هنـاك م ّـوغاو شـرعياو آخـر وملـزاكم ه خـني
اجلزاء  ،ودمتم موفّقني.

 ،أو أي امر ررأة أُخ رررى إىل دج ررل غري ررش يف احلل ررم ف ت رراج إىل مس ر ّروب
ج  :دقي ررة ن رررج
 ،أو أي دجل تخر إىل امرأة غريبة يف احللم.
العسكري
شرعي  ،وهكذا دقية اإلمام
ّ
ريب
مثّ بعد التسليم ّ
بصحة سند الرواية  ،ففري بردايتها عصرريح حبصرول عقرد النكرا مرن خرالل الن ّ
.
وصي عيسو
ّد
 ،واعون ّ

__________________
 1ر حباد األنواد .6 / 51
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املهدي
اومام
ّ

:
( ىليد علي ـ البحرين ـ ) ....

إمبات وملوده ابلفطرة :
املهدي
س  :كيف نثبت وملود اومام
ّ

ابلفطرة

ج  :إ ّن العقرل والفطرررة ك رران بعردل ععرراىل  ،ومررن عدلررال ععراىل بعثررة األنبيرران والرسررل  ،وأف
ريب أو وص ّري
يررتل األ ُّمرة سردى  ،وهكرذا كران  ،ففري ك ّرل وقرت وةمران ر مرن ةمرن تدم
ر كران ن ّ

نيب.
ّ
وصي أو أوصيان  ،وملرا كانرت نب ّروة نبيّنرا ّ رد
وعند البحث والتحقيق ن،اهد أ ّن جل يب األنبيان ّ
ّ
النبوات  ،فوجود الوصي يكون ضرودا.
خا ة ّ
وص ّري  ،وهرو أمرري املرؤمنني علري

 ،ومرن بعرده أدرد ع،ررر

و هبرت ال،ريعة إىل أن لرال
.
أوصيان لال
إماما
ونف الدليل الذي أوجش عدل ععاىل  ،ومن مثّ استلزام العردل أن ف يررتل األ ُّمرة سردى برال
ريب أو وصر ّري  ،يت هررذا الرردليل يف ةماننررا هررذا  ،فهررل عرررل ععرراىل بعررد شررهادة اإلمررام احلسررن
نر ّ
وصي؟!
العسكري
ّ
األ ُّمة بال ّ
الرردليل العقلر ّري والفطررري ك رران بوجرروب ععيررني وصر ّري وإمررام مررن قبلررال ععرراىل هلررذه األ ُّمررة  ،وهررو
وإن كان غالبا  ،إفّ أ ّن الب،رية عستفيد منال  ،ك ا يستفيد الناس من ال ،إ غيّبها السحاب.
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( غامن النصار ـ الكويت ـ ) ....
مولود وغائ ،متّفق عليه عند الشيعة :
س  :هل هناك دليل من القرآن وال نّة على اختفاء اومام ا ّجة ابرك ه بكم.

ج  :اتدة نبحررث عررن أصررل فكرررة املنقررذ للب ،ررية  ،وأنّررال يف تخررر الزمرران خيرررج منقررذ للب ،ررية ،

ينقذها من الظلم واجلود  ،فهذا ممّا اعفقت عليال يب األدان.
غل النظر عرن أنّرال ولرد أو ف  ،فهرذا
املهدي املنتظر
واتدة نبحث عن أ ّن املنقذ هو
 ،مب ّ
ّ
ممّا اعفق عليال يب املسل ني.
ركري  ،وأنرّرال ولررد وغرراب  ،فهررذا ممرّرا
واتدة نبحررث عررن املنقررذ نرّرال اإلمررام ّ ررد بررن احلسررن العسر ّ
اعفق عليال ال،يعة اإلمامية  ،ويف كتبهم من لك دواات كثرية ج ّدا  ،عصل إىل د ّد التواعر.
(  ....ـ  ...ـ ) ....
الدملال :
ا اهان يف تف ني ّ
الدملال فرداو أم
أي لمان خيرج وهل ّ
س  :يشغل اب كثنياو هذا ال ؤال  ،وهو  :من هو ّ
الدملال ويف ّ
الدملال
هاعةو أال ن تطيع أن نعترب أمريكا هي ّ

ردجال هرو ابرن صرالد  ،الرذي أ ّكدعرال
الدجال  ،أددها يؤّكرد أ ّن ال ّ
ج  :هنال اقاهان يف عفسري ّ

رروات عنررد اإلماميررة  ،ولعلّهررا اعت رردت علررو علررك الرررواات
دواات أهررل الس رنّة  ،وأيّدعررال بعررل املر ّ
العامية.
ّ
ردجال دم ررز يرم ررز إىل الظل ررم والكف ررر والطغي رران  ،وم ررب ه ررذا افق رراه ،
اثنيه ررا  :ي ررذهش إىل أ ّن ال ر ّ
ردجال  ،ويف املقررام
وكنررك أن قعررل أي مصررداق مررن مصرراديق الكفررر والضررالل يف نطرراق مفهرروم الر ّ

حبث واسب ف يسعنا التطّرق إليال.
احلقيقي
الدجال  ،أهو
وف عليك أن عكلّل نفسك يف البحث عن مصداق ّ
ّ
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ال ررذي امس ررال اب ررن ص ررالد  ،أو ه ررو از رراةي ال ررذي يع ر ك ر ّرل كف ررر وض ررالل  ،ف ررإ ّن عكليفن ررا يع ررا ه ررو
العسكري .
ووفدعال  ،وهو ابن احلسن
املهدي
احلق بوجود
افعتقاد ّ
ّ
ّ
وظهوده بعد أن ن ععاىل لال ابلظهود  ،والتسليم هلذا األمرر وافنتظراد لرال  ،وهرذيش الرنف
 ،ومعاي ،ررة فك رررة الظه ررود يف ك ر ّرل حلظ ررة م ررن حلظ ررات دياعن ررا .ه ررذه ه رري
وهيحته ررا فس ررتقبالال
املطالش ال،ريفة اليت جيش الت ّسك هبا.
( عبد املنعم إ اعيل ـ ال عودية ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
أدلّة قرآنية على حياته :
س  :ما هو دليل حياة اومام املنتمر

من القرآن

يف الق رررتن عثب ررت ابلرج رروع إىل ايات القرتني ررة ال رريت عثب ررت
ردي
ج  :إ ّن دي رراة اإلم ررام امله ر ّ
وجوب اإلمام يف كل عصر  ،فإابات وجروب اإلمامرة ف يعر يف وق م
رت دون وقرت  ،فرإ ّن لرك وترد
ّ
كل عصر.
ّ
دس إىل عصرن الذي حنتاج فيال اإلمام  ،لنف الغر الذي نثبتال يف ّ
َ

ا ِّ َ

َّ َ َ ا
نذ ٌر َو ِلُك ْ ْومٍ َها ٍد (.)1
 1ر قال ععاىل  :إِفما أن م ِ
دوي عن ابن عباس أنّال قال  :ملا نزلرت اييرة  ،قرال دسرول
ّ
من بعدي  ،فقال  :اي علي بك يهتدي املهتدون » (.)2
فهل اهلادي م
لزمان دون ةمان  ،وعص مر دون عصر؟

 « :أان املنـذر وعلـي اهلـادي

__________________
 1ر الرعد .7 :
 2ر املسرتشررد  ، 351 :شررر األخبرراد  272 / 2و  ، 350مناقررش تل أ الررش  ، 280 / 2الصرراط املسررتقيم / 2
 ، 10فررتح البررادي  ، 285 / 8عفسررري أ محررزة الث ررال  ، 215 :عفسررري ف ررات الكررويف  ، 206 :التبيرران ، 223 / 6
جم ب البيان  ، 15 / 6خصالص الرودي املبرني  ، 140 :جرامب البيران  ، 142 / 13شرواهد التنزيرل  ، 382 / 1اتديرص
مدينة دم،ق  ، 351 / 42ب،ادة املصطفو .377 :
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َ

ا ِّ َ

يف قول ععراىل  :إ َّف َما أن َ امنريذ ٌر َولريُك ْ ْ
ريومٍ َهريا ٍد  ،قرال « :
عن اإلمام الباقر
ِ ِ
ِ
رسول ه املنذر  ،وعلي اهلادي  ،وه ما ذهبت منّا  ،وما لالت فينا إ ال اعة » (.)1
يدل علو أ ّن هذه ايية مست رة إىل قيام الساعة  ،ففري كرل عصرر ه م
راد مرن أل ّ رة أهرل البيرت
ممّا ّ
ّ
إمام م
دس عصرن هذا وما بعده  ،إ ف خيلو ةمان عن م
هاد.
املهدي
 ،ومنهم اإلمام
ّ
ّ
َ
َ ا
َّ َ
نريذ ٌر
يف قول
وعن ّ د بن مسلم قال  :قلت أل جعفر
رل  :إِفما أنري م ِ
ّ
عز وج ّ
َ ا ِّ
ُك َْ ْومٍ َها ٍد  ،فقال  « :إمام هاد لكل م
قوم يف ةماهنم » (.)2
و ِل
ّ
دجررة
وعررن اإلمررام الصررادق
يف دررديث ويررل  « :ومل ختررل األد منررذ خلررق تدم مررن ّ

دجررة ع فيهررا ،
ع فيهررا  ،ظرراهر م،ررهود  ،أو غالررش مسررتود  ،وف ختلررو إىل أن عقرروم السرراعة مررن ّ
ولوف لك مل يعبد ».
ابحلجررة الغالررش
قررال سررلي ان ر داوي احلررديث ر فقلررت للصررادق
 :فكيررل ينتفررب النرراس ّ
 « :ك ا ينتفعون ابل ،إ ا سرتها السحاب » (.)3
املستود؟ قال
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َّ َ ا ا َ ْ َ ا ْ َ ا َ
ون (.)4
 2ر قولال ععاىل  :ولقد وصلنا لرم أللقول لعلرم يغذكب
وإيصررال القررول أي عبلرريغهم آبات وأدكامررال  ،وهررذه ف يقرروم هبررا إفّ اإلمررام  ،ويف ةماننررا هررو
ليتم مصداق هذه ايية.
املهدي
اإلمام
ّ
 ،فالب ّد من وجوده ّ ،
َ

عن اإلمرام الصرادق

( .) 5

ْ َ

ْ

َ

ريم ألل َق ْ
يف قولرال َ :ول َق ْد َو َّصلنَا ل ار ا
ريول قرال  « :إمرام بعرد إمرام »

ِّ

ٌ

َ

َ

 3ر قولال ععاىل ِ :إِّن َجا ِعَ ِِف ألَ ْر ِ َخ ِليسة (.)6

__________________
اشي .204 / 2
 1ر بصالر الددجات  ، 50 :عفسري العيّ ّ
املودة .217 / 1
 2ر اإلمامة والتبصرة  ، 132 :ك ال الدين و ام النع ة  ، 667 :ينابيب ّ
املودة .75 / 1
 3ر األمال لل،يص الصدوق  ، 253 :ك ال الدين و ام النع ة  ، 207 :ينابيب ّ
 4ر القصص .51 :
الطوسي  ، 214 :عفسري الق ّ ّي .141 / 2
 5ر بصالر الددجات  ، 535 :األمال لل،يص
ّ
 6ر البقرة .30 :
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فهررل هررذه اييررة لزمر م
ران دون ةمرران؟ أم هرري متصررلة إىل أن عقرروم السرراعة؟ ف ررن هررو خليفررة يف
ردي
األد يف ةماننررا هررذا؟ فبر ّد أن يكررون لررك اصليفررة هررو اإلمررام  ،واإلمررام اليرروم هررو اإلمررام املهر ّ
دي قتضو هذه ايية.
 ،فهو ّ
 4ر قولرال ععراىل :

( .) 1

َ ْ َ ْ َ ا ا ُّ ا َ َ ْ َ َ ْ َ ا َ
ا ا َ ْ ا ا َ
ريبو أللاكفِريبون
ي ِبيدون ِِلاه ِسؤوأل نور أل ِ
ه تِأفوأل ِه ِرم وأله م ِغم ن ِ
وروِ ولو ك ِ

يف

رتم نررود
فإ ررام النررود ابلتبليررغ إىل ععرراىل  ،فهررل هررذا لزمرران دون ةمرران؟ ف ررن هررو الررذي ير ّ
الذي يعيش يف ةماننا هذا.
املهدي
هذا الزمان؟ إنّال اإلمام
ّ
دجررة عررامل  ،يرري فيهررا مررا
عررن اإلمررام الصررادق
قررال  « :مل ختلررو األد منررذ كانررت م رن َ ّ
َ
ْ
ا ا َ
أله امغ ُّم ناورو َول ْ
ون ِلا ْهس اؤوأل نا َ
ور أله تأف َوألهر ْم َو ا
ريو
ِِ
احلق »  ،مثّ عال هرذه اييرة  :ي ِبيد ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ويتون من ّ
َ َ َْ ا َ
ون (.)2
ك ِبو أللاكفِب

َّ َ َ ْ َ ا َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ا ْ َ ْ َ ْ َ ا ْ َ ْ
ريَ ِّمرينْ
ريدر َخ ْ ٌ
 5ر قولرال ععراىل  :إِنا أنزنلاو ِِف ِلل ِة أللقد ِر وما أدرألك ما ِللة أللقد ِر ِللة أللق ِ
َ ْ َ ْ َ َ َّ ا ْ َ َ َ ا
َ
ا
ُّ
َ
أل ِف شر ٍب َْنل أللمالئِكة وأللبوح ِفيرا . ...

دس من بعده.
فنقول  :هل إ ّن ليلة القدد كانت يف دياة دسول
؟ أم ّ
فرإ ا كانرت ليلرة القردد مسرت رة وعنرزل املاللكرة والررو فيهرا يف ك ّرل عرام فعلرو مرن عنرزل يف ةماننررا
املهدي
 ،وهو اإلمام املعصوم  ،الذي هو إمامنا
ّ

هذا؟ فب ّد من نزوهلا علو خليفة دسول
قررال  « :كــان علــي
عررن اإلمررام الصررادق
رسول ه

كثـنياو مــا يقــول  :املتمــع التيمــي والعــدوي عنــد

َ ْ
وهو يقرأ ِإنَّا أ َنزنلَ ااو بتخ ّشع وبكاء  ،فيقوالن  :ما أش ّد رقّتك هلذه ال ورة؟

فيقول رسول ه

.

 :ملا رأت عيين ووعى قليب  ،وملا يرف قل ،هذا من بعدي.

__________________
 1ر الصل .8 :
 2ر ك ال الدين و ام النع ة .221 :
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َ َ َّ ا ْ َ َ َ
أللب ا
ك اة َو ُّ
وح
فيقوالن  :وما الذي رأيت وما الذي يرف قال  :فيكت ،هلما يف اللاب َْنل أللمالئِ
ا ِّ َ ْ
َ ْ َ ِّ ِّ ا ِّ َ ْ
ِفيرا تِإِذ ِن رني ِرم من ُك أر ٍب قال  :مثّ يقول  :هل بقي شيء بعد قوله ُ ( :ك أر ٍب ) فيقوالن  :ال ،
 ،فيقول  :نعم.
فيقول  :هل تعلمان أمن املنزل عليه بذلك فيقوالن  :أنت اي رسول ه
فيقــول  :هــل تكــون ليلــة القــدر مــن بعــدي فيقــوالن  :نعــم  ،فيقــول  :فهــل ينــزل ذلــك األمــر فيهــا

فيقوالن  :نعم  ،فيقول  :إ من فيقـوالن  :ال نـدري  ،فيمخـذ برأسـي  ،ويقـول  :إن أل تـدراي فـادراي  ،هـو

هذا من بعدي .)1( » ...

ردل علررو أ ّن ليلررة القرردد مسررت رة  ،ونررزول الرررو يف هررذه الليلررة مررن كر ّرل عررام علررو اإلمررام
ممرّرا ير ّ
دي قتضو هذه ايية.
املهدي  ،فاإلمام
املعصوم  ،وهو اإلمام
ّ
ّ
حممد إبراهيم اوبراهيم .الكويت ـ  21سنة ـ دبلوم )
( ّ
لوامله :
ليس له أوالد  ،يف ردّكم على سـؤال أحـد اوخـوة

املهدي
س  :قولكم احة ال يّد  :إ ّن اومام
ّ
ـزوج  ،ولــه أوالد وشــع ،يف اجلزيــرة امضـراء ،
غــني صــحيح  ،حيـ مــن خــالل قـراء للكتــ ،تبـ ّـني أنّــه متـ ّ

والقصة مذكورة يف لقاء أحد األخيار مع صاح ،العصر والزمان  ،ون ملكم الدعاء.
ّ

ردي
ج  :مل يثب ررت عن رردن ابألدلّررة النقليّ ررة الص ررحيحة ةواج اإلم ررام امله ر ّ
ال،ك وافدت ال.
و ّدية  ،وعليال فتبقو املسألة يف ديّز ّ
ددهرا
والرواات اليت عثبت لال
لرك هري ّإمرا ضرعيفة السرند  ،أو غرري صراحلة الدفلرة  ،وقرد ّ
عل رراقن ر كأمثررال ال،رريص املفيررد وال،رريص الطربسر ّري وال،رريص البياضر ّري ر ابإلضررافة إىل وجررود بعررل
املصردة بعدم لك.
الرواات ّ
الذدية ف فرق يف أن عكون
نعم  ،من انت ل أن عكون لال
ّدية  ،وهذه ّ

__________________
 1ر الكايف .241 / 1

286

 ،وم ررن مثّ ل ررال أوفد

أي بقعة من بقاع العامل.
يف اجلزيرة اصضران اليت ف يعر مكاهنا  ،أو يف ّ
( أبو علوي ـ عمان ـ  21سنة )
شرعية خماطبته عن طريق الرسائل :
س  :ما رأيكم فيما يفعله بعض عوام الشيعة ـ وخصوصاو الن ـاء ـ يف ليلـة النصـف مـن شـعبان  ،وذلـك
يف ورقـة  ،ومـن مثّ رميهـا يف البحـر  ،معتقـدين أبّنّـا ستصـل
بقيامهم بكتابة رسالة إ صـاح ،العصـر

صحة هذا العمل
إليه وما مدف ّ

احلج ر ر ررة ص ر ر ررادش العص ر ر ررر
التوس ر ر ررل ابملعص ر ر ررومني
 ،وم ر ر ررنهم ّ
ج  :إ ّن مطل ر ر ررق افس ر ر ررتغااة و ّ
مستحش وممدو عقال ونقال  ،حبسش النصوو الواددة يف ازامب احلديثية.
عل
ّ

فرروددت يف بعررل كتررش األدعيررة شرركال
احلجررة
و ّأمررا كتابررة دسررالة ب،رركل دقعررة إىل اإلمررام ّ
خمتلفة  ،ومض ون وادد ّ ،ن الرقعة املذكودة عكترش وعطروى وقعرل يف الطرني  ،وعرمرو يف البحرر ،
أي مان جاد  ،ولكن مل يرد فيها موضوعية ليلة النصل من شعبان لكتابتها (.)1
أو البحر  ،أو ّ

وجان يف بعل املصادد أن يؤخرذ يف النظرر عنرد إلقران الرقعرة يف املران أدرد النرواب األدبعرة ر أل ّهنرم
( .) 2
احلجة
كانوا أبوااب لإلمام
ر فيخا ش وينادي ابمسال إليصال الرقعة إىل ّ
ي دال  ،فإ ّن املوضوع يبقو يف إ اد عو يد العالقرات  ،وأواصرر انبّرة برني اإلمرام
وعلو أ ّ
وشيعتال  ،وف مانب منال شرعا إ ا كان مل إجنا املطالش واحلوالل ال،رعية.
__________________
 1ر حباد األنواد .28 / 11
 2ر املصدد السابق  30 / 11و .235 / 11
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( أبو العماد ا

ائي ـ ال عودية ـ ) ....

بعض األدلّة على إمامته :
يتم إمبات إمامة اومام ا ّجة
س  :كيف ّ

 ،وهو غائ ،عنّا  ،وأل نره يف هذا العصر

ردي املنتظررر
ج  :وكررن أن نسر ّ
رتدل علررو إمامررة اإلمررام املهر ّ

برررواات مت رواعرة مررن الف رريقني ،

رحة افسررتدفل علررو إمامتررال  ،فررال عالقررة بررني
وس روان كرران غالبررا أم داض ررا  ،فررال يررؤاّر لررك يف صر ّ
صدد سؤالك و يلال ّ ،أما إ ا أددت معرفة فلسفة الغيبة وأسباهبا  ،فلذلك جواب تخر.
رب غفررري مرن كبراد عل رران السرنّة  ،نقتصررر علرو كررر
ردي
وممّرن ص ّرر بترواعر أداديرث املهر ّ
بعضهم :
رادي  ،ش رريص احلنابل ررة وكب ررريهم يف عص ررره  ،املت ررو ّ  321ه ر ر  ّ ،ررد ب ررن احلس ررني األب ررري
الربهب ر ّ
رالكي ر املتررو ّ  671ه ر ر يف عفسررريه  ،ابررن القرريّم  ،املتررو ّ
يب املر ّ
ال،ررافعي  ،املتررو ّ  363ه ر  ،القررر ّ
 751هر  ،ابن دجر العسقالينّ  ،املترو ّ  852ه ر  ،ابرن دجرر اهليت ّري  ،املترو ّ  174ه ر  ،املتّقري
اهلندي  ،املتو ّ  175هر  ،وتخرون غريهم (.)1
ّ
صر تخرون من أهرل السرنّة بوجروده وبقالرال ودياعرال ر أو قريرش مرن لرك ر مثرل ال،ريص عبرد
وقد ّ
ركري ،
ّ
ردي مررن ولررد اإلمررام احلسررن العسر ّ
الوهرراب ال،ررعراين يف كتابررال اليواقيررت واجلرواهر قررال  « :املهر ّ
() 2
ومولده ليلة النصل من شعبان سنة  ، 255وهو م
ابق إىل أن جيت ب بعيسو بن مره … » .
ردي
وهنررال أدلّررة مررن القرررتن الكررره  ،ودواات مت رواعرة أيضررا مررن رقنررا  ،كلّهررا عثبررت إمامررة املهر ّ
.
__________________
 1ر اجلامب ألدكام القرتن .122 / 8
 2ر إسعا الراغبني  133 :نقال عن اليواقيت واجلواهر.

288

حممد القالّف ـ أمريكا ـ ) ....
( ّ
أدلّة على والدته :
املهدي
س  :ماذا أقول لشخص ي ملين  :ما دليلكم على أ ّن
ّ
 ،ون ملكم الدعاء.

وحي وشكراو  ،يف أمان ه
مولود ّ

أي إنسان يف هرذا الوجرود عثبرت إبقرراد أبويرال  ،وشرهادة القابلرة  ،وإن مل يرره أدرد
ج  :إ ّن وفدة ّ
املؤدخررون بوفدعررال  ،وصر ّرر عل رران األنسرراب
ط غررريهم  ،فكيررل لررو شررهد املحررات برقيتررال  ،واعرررت
قر ّ
ّ

املقرب ررون إلي ررال  ،وص ررددت من ررال وص رراا وععلي ررات  ،ونص ررالح
بنس رربال  ،وظه ررر عل ررو يدي ررال م ررا عرف ررال ّ
وإدشررادات  ،ودسررالل وعوجيهررات  ،وأدعيررة وصررلوات  ،وأق روال م،ررهودة  ،وكل ررات مررأاودة  ،وكرران
وكررالقه معررروفني  ،وسررفراقه معلررومني  ،وأنصرراده يف كر ّرل عصررر وجيررل ابملاليررني  ،وللوقررو علررو مررا

املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي »  ،وكتراب « املسرالل الع،رر »
ن ّدعيال عليكم راجعة كتاب «
ّ
األول إىل املواضيب التالية :
عطرق ّ
 ،ديث ّ
املهدي .
العسكري بوفدة ابنال
 1ر إخباد اإلمام
ّ
ّ
املهدي .
 2ر شهادة القابلة بوفدة اإلمام
ّ
وغريهم.
املهدي من أصحاب األل ّ ة
 3ر من شهد برقية
ّ
 ،ومن وقل علو معجزاعال برقيتال.
املهدي
 4ر شهادة وكالن
ّ
املهدي .
 5ر شهادة اصدم واجلوادي واإلمان برقية
ّ
عصر
6ر ّ
 7ر اعرتا
 8ر اعرتا
 1ر اعرتا

املهدي .
السلطة دليل علو وفدة اإلمام
ّ
املهدي .
عل ان األنساب بوفدة اإلمام
ّ
املهدي .
عل ان أهل السنّة بوفدة اإلمام
ّ
العسكري.
هو ابن
املهدي
أهل السنّة ّن
ّ
ّ

ردي
وإ ا أددت أن عقررل علررو عقيرردة الس رنّة وال،رريعة يف مسررألة املهر ّ
الكتش التالية ن ّققي السنّة و ّدايهم :
املهدي » للحافحم أ نعيم األصفهاينّ.
 1ر « صفة
ّ
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فعليررك أن عرجررب إىل

ال،افعي.
للكنجي
 2ر « البيان يف أخباد صادش الزمان »
ّ
ّ
اهلندي.
قي
 3ر « الربهان يف عالمات
ّ
ّ
مهدي تخر الزمان » لل تّ ّ
املهدي » للحافحم السيو ّي.
 4ر « العر الوددي يف أخباد
ّ

املهدي املنتظر » فبن دجر اهليت ّي.
 5ر « القول املختصر يف عالمات
ّ
الدم،قي.
 6ر « عقد الددد يف أخباد اإلمام املنتظر » لل،يص ال الدين
ّ
الصايف.
وإ ا أددت التفصيل  ،فراجب « منتخش األار يف اإلمام الثاين ع،ر » لل،يص
ّ
در ّري يرررةق  ،ومررا يسررتلزمال مررن ررول ع ررره
ومررن خررالل هررذا ععررر األدلّررة الوافيررة علررو أنرّرال

ف سألتال لولة.
واصالصررة  :إ ّن ال،رريعة ر وفسررتنادهم علررو لررة واسررعة مررن الرررواات  ،واألدلّررة الصررحيحة ر
ولررد يف مدينررة سررامران  ،عررام  255ه ر  ،وغرراب مررر سرربحانال سررنة وفرراة
يررذهبون إىل أنرّرال
عام  260هر  ،وهو ى ديراة بيعيرة كسرالر النراس  ،غرري أ ّن
العسكري
والده اإلمام احلسن
ّ
الناس يرونال وف يعرفونال  ،وسو يظهره سبحانال ليح ّقق عدلال.
ويسهل خمرجال
ساللني املوىل ّ
يعجل فرجال ّ
وجل أن ّ
عز ّ
(  ....ـ اجلزائر ـ ) ....
ضرورايت اوسالم :
االعتقاد به من
ّ
عقائدي ويعترب من األُصول أم أنّه من الفروع
س  :هل االعتقاد بصاح ،الزمان أمر
ّ
وأمـا إن
إن كان اجلواب أنّه أصالو  ،فال ؤال الب ّد من طاعته  ،إذ كمـا جيـ ،طاعـة ه فهـذا مـن ذاك ّ ،
كان اجلواب أنّه ليس أصالو  ،فما معىن الوملود أصالو وما معىن امالفة فصالو واملق عدالو وق طاو.
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الضرودي من العقيدة علو قس ني :
ج:
ّ
ضرودي اإلسالم  ،وضرودات اإلسالم معلومة  ،من أنكر واددة منها خرج عن اإلسالم.
1ر
ّ
ررودي املررذهش  ،وهررذا القسررم مررن أنكررر وادررد منهررا خرررج عررن املررذهش  ،ف عررن أصررل
 2ر ضر ّ

اإلسالم.
 ،وأنّرال مرن
ردي
ابملهدي املنتظرر
وافعتقاد
 ،إن كران معنراه افعتقراد صرل فكررة امله ّ
ّ
 ،خيرررج تخررر الزمرران  ،في اهررا قسررطا وعرردف  ،بعررد مررا ملحررت ظل ررا وجررودا  ،فررإ ّن
ولررد فا ررة
ردي
هذا افعتقاد من
ضرودي معتقدات اإلسالم  ،لتواعر األداديث عند يب املسرل ني سرألة امله ّ
ّ
 ،وعك ررذيش

املنتظررر  ،وم ررن عل ررم هب ررذا الت رواعر مثّ أنك ررر فررإن ه ررذا يوج ررش عك ررذيش دس ررول
دسول خروج عن الدين.
و ّأما افعتقراد نّرال د ّري  ،وافعتقراد بغيبترال  ،وعصر تال  ،وإمامترال مرن ععراىل فانّرال مرن ضررودي

املذهش  ،من أنكره خرج بذلك عن املذهش  ،ومل خيرج عن اإلسالم.
وبعد هذا التوضيح  ،فإ ّن اإلمامة أصل من أُصول املذهش  ،ع ،ل اإلمامرة إمامرة األل ّ رة افار
ْ
ْ
ََ َ
نه ا َع ِن ألل َر َوى ِإن
ع،ر  ،وأ ّهنم منصوو عليهم ابإلمامة من دسرول
 ،والرسرول وما ي ِ
ا َ َّ َ ْ ٌ ا َ
() 1
احلجيرة  ،ووجرروب
يف
رول
س
د
رول
ق
رم
ك
د
روهلم
ق
رم
ك
د
رون
ك
في
،
هريو ِإال وي يريو
ّ
األخذ بال  ،وعدم جواة خمالفتال.
كل هذه التفاصيل يعود فه ها إىل أصل فهم اإلمامرة فه را دقيقيرا  ،وبعرد فهرم اإلمامرة اإلهليّرة
و ّ
أي إشكال أو إهبام.
فه ا مستندا إىل األدلّة من الكتاب والسنّة والعقل  ،فسو ف يبقو ّ

__________________
 1ر النجم  3 :ر .4
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( ح ن .الكويت ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
العقلي على وملوده :
الدليل
ّ

العقلي على وملود صـاح،
ُحّ ،أوالو  :أن أشكر لكم ملهودكم العميمة  ،واثنياو  :ما هو الدليل
س:أ ّ
ّ

العصر والزمان

اةي يف شرردال لعقالرد اإلماميّرة ديرث ب ّرني
ج  :إليك أخي الكره البحث الرذي كرره السريّد اصرر ّ
فيررال بعررل األدلررة العقليّررة علررو وجرروب اإلمامررة  ،وعطر ّررق فيررال أيضررا إىل وجررود اإلمررام الثرراين ع،ررر

:
« املقررام السررابب  :يف لررزوم اإلمامررة  :وقررد عرفررت أ ّن اإلمامررة ابملعررن الررذي هلررا عنررد ال،ررعية هرري
كالنبوة ؛ فك را أ ّن النب ّروة لطرل ودمحرة  ،كرذلك اإلمامرة  ،فرإ ا ظهرر كوهنرا لطفرا  ،واملفررو أنرال ف
ّ

يقرتن انب ونرب عنرال  ،فهرو مقتضرو عل رال ععراىل ابلنظرام األدسرن وإ رالق ك الرال ودك ترال ععراىل ،
وعليررال فيصرردد عنررال ععرراىل  ،وإف لررزم أن يكررون جرراهال ابلنظررام األدسررن  ،أو لررزم عرردم كونررال ععرراىل
ك اف مطلقا ودكي را  ،وهرو خلرل يف كونرال علي را وددي را ودكي را ابألدلّرة القطعيرة  ،وإليرال يرؤول
مررا يقررال يف عقريررش لررزوم اإلمامررة أ ّهنررا واجررش يف دك تررال ععرراىل  ،أل ّن املرراد مررن الوجرروب هررو اللررزوم
واملقتضررو ك ررا مر ّرر م ررادا  ،ف الوجرروب عليررال  ،فرراألوىل هررو التعبررري ابفقتضرران واللررزوم ك ررا عر ّررب عنررال
ال،يص أبو علي سرينا يف ال،رفان  ،ديرث قرال يف مقرام إابرات النب ّروة ر بعرد كرر املنرافب الريت ف دخرل
هلررا يف بقرران النرروع اإلنسرراينّ  ،كإابررات ال،ررعر يف احلاجررش واألشررفاد ر  :فررال جيرروة أن يكررون العنايررة

أسها.
األوىل عقتضي علك املنافب وف عقتضي هذه اليت هو ّ
رفي الررذي هررش إليررال املص رنّل يف إابررات النبر ّروة واإلمامررة ،
وهررذا كلّررال بنرران علررو التقريررش الفلسر ّ
وداصررلال  :أ ّن النبر ّروة واإلمامررة كليه ررا ممررا يقتضرريه ا ك الررال املطلررق  ،وددي يّتررال املطلقررة  ،وإف لررزم
اصلل يف كونال ك اف مطلقا ك ا ف خيفو.
وأمررا بنرران علررو التقريررش الكالمر ّري فتقريبررال كالتقريررش الررذي مضررو يف النبر ّروة  ،وهررو أن يقررال  :إ ّن
عرل اللطل نقل الغر ؛ أل ّن غر احلكيم ف يتعلّق إف
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ابلرراجح  ،وهررو وجررود اإلنسرران الكامررل  ،وإعررداد النرراس  ،وعق رريبهم حنررو الك ررال  ،وهررو ف صررل
بدون اإلمام  ،فيجش عليال اللطل ؛ أل ّن عرل الراجح عن احلكيم املتعال قبيح بل رال ؛ إ مرجرب
ِ
ِ
ررجح ك را ف خيفرو .وكيرل كران فرال بر ّد يف كرل عصرر
ررجح إىل الررتجح مرن غرري م ّ
الرتجيح من غري م ّ

مررن وجررود إمررام هررو يكررون إنسرران كررامال هررادا للنرراس واص رواو  ،مقي ررا للعرردل والقسررط  ،دافعررا
للظلررم والعرردوان  ،دافظررا للكترراب والس رنّة  ،دافعررا لالخررتال وال،رربهة  ،أسرروة يتخلررق ابألخررالق
دج ررة عل ررو اجل ر ّرن واإلن ر  ،وإفّ ك ررا عرف ررت ل ررزم اصل ررل يف ك ررال اع ررال وه ررو ررال  ،أو
احلس ررنة ّ
اإلخررالل بغرضررال وهررو قبرريح عررن احلكرريم  ،بررل هررو أيضررا ررال ك ررا عرفررت  ،فررإ ا كرران كر ّرل نرروع مررن

أنواع لطل وجود اإلمام من أغراضال ععاىل فال وجال لتخصريص نقرل الغرر بنروع منهرا ك را يظهرر
مررن بعررل الكترش الكالميررة  ،مررب أ ّن كر ّرل نرروع منهررا داجررح مررن دون اقررتان مررانب  ،فبرررتل كر ّرل وادررد
يوجررش نقررل الغررر  ،ولعر ّرل افكتفرران برربعل األن رواع مررن ابب املثررال فررافهم  ،فرراألوىل هررو عرردم
التخصرريص برربعل علررك األن رواع  ،ولعر ّرل إليررال يررؤول مررا يف مررنت قريررد افعتقرراد ديررث قررال  :اإلمررام
لطل فيجش نصبال علو ععاىل حتصيال للغر .
رالنيب لطفررا مضرراعفا أ ّن كر ّرل وادررد مررن أبعرراد وجرروده وفوالررده
مثّ إ ّن مقتضررو كررون وجررود اإلمررام كر ّ
راهري برني النراس يكفري
يكون كافيا يف لزوم وجوده  ،فإن رأ مانب عن حتقق بعضها كالتص ّرر الظ ّ
الباقي يف لزوم وجوده وبقالال.
وينقررد ممررا كررر أ ّن ظهررود اإلمررام للنرراس لطررل ةالررد علررو وجرروده الررذي يقتضرريال عل ررال ععرراىل
ابلنظ ررام األدس ررن وإ ررالق ك ال ررال  ،فإدش رراده وععلي ررال وعزكيت ررال للن رراس لط ررل تخ ررر  ،وهك ررذا بقي ررة

ال،ؤون اليت عكون لإلمام.
هر ررذا مضر ررافا إىل أ ّن إدش ر رراده وععلي ر ررال وعزكيتر ررال للج ر ر ّرن أيضر ررا لطر ررل يف د ّقه ر ررم فر ررإ ّهنم مكلّف ر ررون
و جوجون ابحلجل اإلهليّة ك ا ف خيفو.
كالنبوة اعضح لك أهنا أمر فوق قددة الب،ر  ،فال
مثّ بعد وضو أ ّن اإلمامة ّ
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عناهلررا يررده وف وكررن لررال ععيينهررا واختيادهررا  ،بررل هرري فعررل مررن أفعالررال ععرراىل فيجعلهررا ديررث ي،رران ،
وهو أعلم ا ي،ان  ،ومنال يظهر أنّال ف جمرال للبحرث عرن وجروب نصرش اإلمرام علرو النراس وكيفيّترال
؛ فإ ّن لك من فروع اإلمادة الظاهرية مب عدم ععيني اصليفة اإلهليّة عن ععاىل.
و ّأما مب ععيينها فال جمال للبحث عنال إ املعلوم أ ّن اإلمادة لال  ،ك ا أنّال ف حبرث مرب وجرود الن ّريب
لنيب املرسل ك ا ف خيفو.
املرسل عن وجوب نصش األمري علو الناس  ،أل ّن اإلمادة من شؤون ا ّ
مررن جانررش
ريب
فاعّضررح أ ّن اإلمررام لررزم أن يكررون متعيّنررا بنصررش إهلر ّري  ،ولررذلك نر ّ
رص النر ّ
ك را نرص ك ّرل إمرام علرو
وأوفده األدد ع،رر
ععاىل يف مواضب متعددة علو إمامة علي

وهررذه النصرروو مترواعرة جرردا ي،ررهد بوجودهررا اجلوامررب الرواليررة مررن
ريب
مررن يليررال مررن جانررش النر ّ
راملي والبحرراد وأصررول الكررايف ومنتخررش األاررر وغايررة
ّ
العامررة وال،رريعة كإابررات اهلررداة لل،رريص احلر ّرر العر ّ
املرام وعبقات األنواد وكتاب الغدير وغريها.
وهاهنررا س رؤال  :وهررو أنررال ف ديررش يف كررون وجررود اإلمررام لطفررا في ررا إ ا كرران ظرراهرا ومتصر ّررفا يف
يف
األمررود و ّأمررا إ ا مل يكررن ظرراهرا ومل يررت ّكن النرراس مررن ددل ضررره  ،كاإلمررام الثرراين ع،ررر
دق العباد؟
ةمان الغيبة  ،ف جرد وجود كيل يكون لطفا يف ّ
واجل رواب عنررال ظرراهر ممرّرا مر ّرر  ،مررن أ ّن وجررود اإلنسرران الكامررل يف نظررام العررامل ممرّرا يقتضرريال عل ررال

ععاىل ابلنظام األدسن ودمحتال املطلقة وإ الق ك الال  ،وف مانب منرال  ،فيلرزم وجروده وإف لرزم اصلرل
يف كونررال ك رراف مطلقررا  ،فوجررود اإلمررام ر الررذي هررو إنسرران كامررل ر لطررل  ،وعصر ّررفال وظهرروده لطررل
تخ ررر  ،فر رال يض ر ّرر فق ررد لط ررل م ررن جه ررة امل ررانب بوج ررود اللط ررل م ررن جه ررة أو جه ررات أخ ررر  ،أل ّن
املفرو

عدم وجود مانب من جهة أخرى.

214

رتص ابإلنس رران  ،ب ررل يع ر ّرم اجل ر ّرن أيض ررا  ،ألهن ررم
ه ررذا مض ررافا إىل أ ّن إدش رراد اإلم ررام وعص ر ّررفال ف خي ر ّ
مكلّفررون و جوجررون بوجرروده علررو أ ّن بعررل اصرواو كررانوا يسرتشرردون إبدشرراده وعنااعررال يف الغيبررة
الصررغرى بررل الكررربى أيضررا  ،ك ررا ع،ررهد بررال الت،ر ّررفات املكررردة لرربعل املكر ّررمني مررن العبرراد .هررذا مررب

يتصر يف النفوس من ودان احلجاب والستاد.
الغ ل ع ّ ا ّ
اقي يف اجلواب عن لك  :إ ّن ظهود اإلمام الثراين ع،رر ر
قال احلكيم املتألّال املوىل دمحم مهدي النر ّ
وعصرفال فالدة من فوالد وجوده  ،أل ّن فوالد وجوده كثرية وإن كان غالبا :
أدوادنا فداه ر ّ
األول  :أنرّرال قررد ودد يف احلررديث القدسر ّري عنررال ععرراىل أنرّرال قررال  « :كنررت كنرزا خمفيررا فأدببررت أن
ّ

أعررر فخلقررت اصلررق لكرري أعررر » .فرريعلم منررال أ ّن الباعررث علررو إجيرراد اإلنسرران هررو املعرفررة ابع
ععاىل  ،فليكن يف كل وقت فرد بني تداد اإلنسان يعرفال ك ا هو د ّقال  ،وف حتصرل املعرفرة ك را هرو
احلجرة يف األد درس حتصرل املعرفرة برال ك را هرو د ّقرال
النيب واإلمام  ،فالب ّد مرن وجرود ّ
د ّقال يف غري ّ
بني الناس.
والثرراين  :أ ّن جمّرررد وجرروده لطررل وفرريل يف دررق النرراس ولررو مل يكررن ظرراهرا  ،أل ّن وجرروده ابعررث
نزول الربكات واصريات  ،ومقتل لردفب البليّرات وايفرات  ،وسربش لقلرة سرلطة ال،ريا ني مرن اجل ّرن
واإلن ر علررو الرربالد  ،فررإن تاثد ال،رريطان ك ررا وصررلت إىل ال،ررر دال ررا كررذلك لررزم أن عصررل تاثد

احلجرة يف مقابرل ال،ريطان لل قاومرة مرب جنروده ،
دلي
احلجة اإلهليّة إليهم  ،فوجود ّ
املوددين وهو ّ
ّ
فلررو مل يكررن لإلمررام وجررود يف األد صررادت سررلطة ال،رريطان أةيررد مررن سررلطة األوليرران  ،فررال وكررن
لإلنسان املقاومة يف مقابل جنود ال،يطان.
والثالرث  :أ ّن غيبرة اإلمرام الثراين ع،رر ر أدوادنرا فرداه ر عكرون عرن أكثرر النراس ف عرن ريعهم ،
لوجود ب يت،رفون دمتال  ،و خذون جواب الغوامل من
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املسالل ويهتدون هبدايتال  ،وإن مل يعرفوه  ،انتهو ملخص كالمال » (.)1
وهنال عت ّ ة للبحث قدها يف الكتاب املذكود.
( أبو الزين ـ األردن ـ ) ....
املبالغة ابلقول يف قتله لوعداء :
املهدي :
األشعري  :وأنمر كيف يصفون اومام
س  :يقول صديقي
ّ
ّ

ـ ،أكثــرهم أال يــروه  ،ممّــا
عــن أيب ملعفــر
قــال  « :لــو يعلــم النــاس مــا يصــنع القــائم إذا خــرج ألحـ ّ
حممـد لـرحم »
يقتل من الناس ّ ...
حممـد  ،ولـو كـان مـن آل ّ
حىت يقول كثني من الناس  :لـيس هـذا مـن آل ّ

(. ) 2

وأورد كذلك مخس رواايت أُخرف من حبار األنوار  ،كلّها تشهد بق وة وغلمة اومام  ،مثّ علّق يقول :

إذاو مهور القـائم سـيكون نقمـة علـى امل ـلمني  ،ي ـفك دمـائهم  ،ويقـتلهم تقتـيالو  ،وحـ ّق للنـاس أن يقولـوا

حممــد يرمحــون ويشــفقون  ،بــل هــم أرحــم النــاس ابلنــاس  ،اقتــداء جبـ ّدهم
حممــد  ،أل ّن آل ّ
لــيس هــذا مــن آل ّ

سيّدان رسول ه  ،حاشا آل البيت ممّا يفليه املبطلون.

رندي هلررذه الرررواات نقررول  :ينبغرري اإللتفررات إىل أمررر مهررم ،
ج  :بغر ّ
رل النظررر عررن البحررث السر ّ
وهررو أ ّن األدكررام اإلهليّررة كلّهررا دمحررة للنرراس  ،فعنرردما كررم بوجرروب قتررل املفسررد يف األد فررال
رح أن نقررول إن لررك قسرروة مررن ؛ أل ّن يف قتررل هررؤفن ديرراة الب،ررية وسررعادها  ،ففرري عطبيررق
يصر ّ
اإلهلي وقتل املفسدين ا األد قسطا وعدف.
احلكم ّ

لي اهرا قسرطا
فإ ا كانت الدنيا قد ُمات ظل ا وجودا ر إب اع املسل ني ر فيظهر املهردي
رك عاقرل نرال ف وكرن أن را قسرطا وعردف إف
وعدف ر إب راع املسرل ني ر فحينهرا ف ينبغري أن يّ ،
بقتل املفسدين يف األد  ،وفر
__________________
اةي  24 / 2ر .30
 1ر بداية املعاد اإلهليّة يف شر عقالد اإلمامية للسيد سن اصر ّ
 2ر الغيبة للنع اين .233 :
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الكررالم أن هررؤفن كثررريون ج ر ّدا حبيررث مرراوا األد ظل ررا وجررودا  ..ف ررا للرربعل ينررزعل ويضررطرب
لل فسدين؟!
عندما يس ب بقتل اإلمام املهدي
مرن أنّرال أفررط يف القترل  ،فهرذا مرن جهلهرم ابلواقرب
ّأما ما دوي من قول الناس عند ظهروده

 ،فكرم مرن دجرل ظراهره الصرال وهرو مرن دقوس املنرافقني واملفسردين
الذي ا ّلب عليال اإلمرام
ررق لرال قلرش السرا ج البسريط وهرو مرن أشرد النراس عرداوة ع والرسرول
يف الواقب  ،وكم من شرخص ي ّ
والعدالة واإلنسانية  ،فتأمل.
ّأما قول صادبك  « :إ ا ظهود القالم سيكون نق ة علو املسل ني  » ...فهو استنتاج خرا س

ردي ف يكررون نق ررة إف علررو املفسرردين فقررطّ .أمررا
من،ررأه عرردم فهررم النصرروو فه ررا صررحيحا  ،فاملهر ّ
دمحرة إهليرة هلرم ديرث
املسل ني وغريهم ممن مل يطلرب علرو احل ّرق ولرو ا ّلرب عليرال فعّبعرال سريكون
إنّال سيهديهم إىل الطريق األقوم.
حممد ال عيد ـ البحرين ـ ) ....
( ّ
مبوت والدته يف رواايت متواترة :
س  :دخلت بعض املنتدايت  ،ووملدت بعض هذه الشـبهات  ،فهـل مـن إملابـة وابلـدليل كيـف نثبـت

املهدي
وملود
ّ

 ،وأنّه مولود  ،وليس كما يعتقد أهل ال نّة أنّه سيولد

دجر ررة علر ررو اجل ير ررب  ،وكر ررذلك
ج  :وفدع ررال
ابتر ررت يف دواات ال،ر رريعة مت ر رواعرا  ،والت ر رواعر ّ
ردي يف
دررديث  « :مــن مــات وأل يعــرف إمــام لمانــه مــات ميتــة ملاهليــة » دليررل علررو وجررود اإلمررام املهر ّ

ةماننا  ،وهذا احلديث دواه ال،يعة والسنّة (.)1
إر اترك فــيكم مــا إن مت ّ ــكتم بــه لــن تضـلّوا بعــدي أبــداو  :كتــاب ه ،
وكررذلك دررديث الثقلررني ّ « :

علي
وعل أهل بي ّ ،
وإّنما لن يفلقا ّ
حىت يردا ّ

__________________
 1ر الرسررالل الع،ررر  ، 317 :اإلمامررة والتبصرررة  ، 152 :ك ررال الرردين و ررام النع ررة  ، 401 :الع رردة  ، 471 :عفسررري
املودة .372 / 3
ال  ، 80 :إعالم الودى  ، 253 / 2ك،ل الغ ّ ة  ، 335 / 3ينابيب ّ
أ محزة الث ّ
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ا ول » ( ، )1وعدم افرتاقه ا يقتضي وجود إمام من العرتة.
حممد سلمان ـ  ....ـ ) ....
( ّ
دفع شبهات حول والدته :
ـدي املنتمـر ـ ملعلنـا ه تعـا مـن أنصـاره ـ اطلـ ،مـنكم اجلـواب.
ـدي أسـيلة حـول موضـوع امله ّ
س:ل ّ

املهدي أن يقول :
لقائل منكر
ّ

حىت الشيعة اومامية االمين عشرية ـ
املؤرخني ـ ّ
 1ـ إ ّن التاريّ ينقل لنا روايتني  :األُو ال ينقلها هيع ّ

 :إ ّن اومام ا

يدع وملود ولد لديه يف حياته القصنية  ،وأل يشاهد أحد ذلك  ،وأنّه أوصى
ن الع
كري أل ّ
ّ

عند وفاته أبمواله إ أ ُّمه  ،وأل يوص إ أحد من بعـده  ،ولـذلك فقـد ذهـ ،اتباعـه إ القـول نمامـة أخيـه
وتفرقوا ع ّدة فرق.
ملعفر بن علي اهلادي ّ ،

ـكري  ،تقـول  :إ ّن لديــه ولـد م ــتور  ،وهـو اومــام مــن
وهنـاك روايــة أُخـرف نقلهــا بعـض أصــحاب الع ـ ّ

املهم ب ب ،اموف والتقية  ،ولكنّه أل
بعده  ،وأنّه
ّ
املهدي املنتمر  ،وقد ّبرر ذلك البعض كتمان هذا األمر ّ
صحة دعواه.
ي تطع تقدمي أية أدلّة على ّ

__________________
ي  ، 116 / 10مسرند ابرن اجلعرد  ، 317 :املنتخرش مرن مسرند الصرنعاينّ :
 1ر مسرند أمحرد  ، 182 / 5حتفرة األدرو ّ
رالي  45 / 5و 130
 ، 108مررا دوى يف احلررو والكرروار  ، 88 :كترراب السررنّة  337 :و  ، 621السررنن الكررربى للنسر ّ

 ،مسر ررند أ يعلر ررو  217 / 2و  303و  ، 376املعجر ررم الصر ررغري  ، 131 / 1املعجر ررم األوسر ررط  ، 373 / 3املعجر ررم
الكبر ررري  65 / 3و  154 / 5و  166و  ، 170نظر ررم ددد الس ر ر طني  ، 231 :اجلر ررامب الصر ررغري  ، 402 / 1العهر ررود
ان دية  ، 635 :كنز الع ّ ال  210 / 5و  104 / 13و  ، 435 / 14دفب شبال الت،بيال  ، 103 :شرواهد التنزيرل 2
 ، 42 /عفس ررري الق رررتن العظ رريم  ، 123 / 4الطبق ررات الك ررربى  ، 114 / 2عل ررل ال رردادقط ّ  ، 236 / 6اتدي ررص مدين ررة
دم ،ررق  220 / 42و  ، 12 / 54س ررري أع ررالم الن رربالن  ، 365 / 1أنس رراب األشر ررا  ، 111 :البداي ررة والنهاي ررة / 5
رودة  74 / 1و  17و  100و  113و
 228و  ، 386 / 7سرربل اهلرردى والرشرراد  6 / 11و  ، 232 / 12ينررابيب املر ّ
 111و  123و  132و  345و  350و  360و  10 / 2و  112و  261و  273و  403و  437و 65 / 3
و  141و  ، 214لسان العرب .538 / 4
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اجلعفري  ،وقد حـدث
الشيعي
 2ـ اواان بوملود اومام الثار عشر الغائ ، ،ليس من صل ،املذه،
ّ
ّ

ـفي  ،ولــيس
بعـد وفـاة اومــام الع
ّ
ـكري  ،وبــين اواـان بــه علـى أسـاس المـ ّـن والتخمـني  ،واالفـلال الفل ّ

على أدلّة اترخيية علمية يقينية أو شرعية  ،وإن ترك تراث أهل البيـت

نقـا إجيابيـة كثـنية ،

اكـن للم ـلمني هيعـاو ـ ولـيس الشـيعة فقـب ـ االسـتفادة منهـا  ،كـروا التضـحية والشـهادة يف سـبيل ه ،
والتواضع والزهد يف الدنيا.

خاصة  ،وخالصة اجلواب ك را يلري :
ج  :إ ّن هذه ّ
التومهات قد أُاريت من قبل جهات ملقاصد ّ
() 1
فإمرا السرند ،
ردي
رتم سرندا ومردلوف ّ ،
إ ّن الرواية اليت يت،ربّث الربعل هبرا لنفري وفدة امله ّ
مل ع ّ
صردت الرواية نفسها بّ ،دة نصبال.
فإ ّن الراوي هلا هو أمحد بن عبيد بن خاقان  ،الذي ّ
وقررال ال،رريص املفيررد ( قرردس سررره ) عنررال  « :وكرران شررديد النصررش وافحن ررا عررن أهررل البيررت
» ( .) 2
يدل علو عدم الوجود.
و ّأما من ديث الدفلة ففيها ّ :أوف  :إ ّن عدم الوجدان ف ّ

قبررل است،ررهاد
ردي
واثنيررا  :أ ّن عقيرردة ال،رريعة اإلماميررة داليررا ابإل برراق هرري  :وفدة املهر ّ
دس لو كان ع ّبني احل رل امل،راد إليرال يف الروايرة
والده
بسنني  ،وهذا ف يتّفق مب مفاد الرواية ّ ،
املهدي .
صحيحا  ،إ ف عالقة لال بوفدة
ّ
ركري
و ّأم ر ررا إاب ر ررات وفدعر ر ررال
ف ر ررإ ّن الر ر رررواات الص ر ررحيحة ع ر ر ّ
ردل بوضر ر ررو ّن اإلم ر ررام العسر ر ر ّ
() 3
كري
ق ررد ص ر ّرر بوج ررود ول ررده  ،وص ر ّرردت العلوي ررة الط رراهرة دكي ررة ر ع ّ ررة اإلم ررام العسر ر ّ
ليلة مولده (.)4
احلجة
ر ،اهدة وفدة اإلمام ّ
( .) 5
للعسكري
بوفدعال في ا بعد  ،كاب من
وقد وددت النصوو اجللية عن املعصومني
ّ

__________________
 1ر الكايف .503 / 1
 2ر اإلدشاد .321 / 2
 3ر الكايف .328 / 1
 4ر املصدد السابق .331 / 1
 5ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 252 :الغيبة للنع اينّ .12 :
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هذا  ،وقد اعرت ب من عل ان السنّة أيضا هبذا األمر (.)1
ردي
ك ا أ ّن هنال مطلش عل ّي ن،ري إليال وهو  :إ ّن اصرب بوفدة امله ّ
 ،واصرب إ ا وصل إىل د ّد التواعر فال نقاش يف السند.

ركري
وممّا كررن يظهرر  :إ ّن افعتقراد وافلترزام بروفدة ّ
احلجرة برن اإلمرام العس ّ
عنال  ،فعت اده علو أدلّة واضحة  ،ونصوو صر ة  ،وهو ل اإلوان.

مرن األخبراد املترواعرة
ممّرا ف ريص

املوسوي ـ عمان ـ ) ....
( علوية
ّ
دور املرأة عند مهوره :
ـدي
س  :هناك أدعية خمصوصة لرؤية اومـام امله ّ
.
أنصاره

 ،كمـا أ ّن هنـاك أدعيـة لكـي يكـون اون ـان مـن

ولكن الن اء ليس هلن دور  ،بل أ ّن معمم امطباء والعلماء ال يذكرون دور الن ـاء  ،وأان ال اعتقـد أن

لنا أمهّية  ،لذا فالدعاء لطل ،أن نكون من أنصار اومام ليس له أمهّية  ،وه أعلم.

ج  :قررد كررر العالّمررة العيّاشرري ( قرردس سررره ) ر املتررو ّ  320ه ر ر يف عفسررريه دوايررة عررن جررابر
وأصررحابال  ،إىل أن
ردي
اجلعفر ّري  ،عررن أ جعفررر البرراقر
 ،يررذكر فيهررا وصررل اإلمررام املهر ّ

ـل م ـلم اليـوم ّأان قـد ملمنـا  ،وطـردان  ،وبغـى علينـا  ،وأُخرملنـا مـن دايران وأموالنـا
يقول ّ « :إان نشهد وك ّ
ـل م ــلم  ،وجيــيء وه مالمثائــة وبضــعة عشــر رمل ـالو  ،فــيهم
وأهالينــا وقهــران  ،أال ّأان ن تنصــر ه اليــوم وكـ ّ
مخ ون امرأة  ،جيتمعون ّكة على غني ميعاد .)2( » ...

أكث ررر م ررن  300م ررن األنص رراد عن ررد قيام ررال

ردي
فه ررذه الرواي ررة ع ر ّ
رنص عل ررو أ ّن لإلم ررام امله ر ّ
 ،فيهم سون امرأة.

__________________
رودة  ، 345 / 3مطالرش السرؤول  ، 153 / 2الفصرول امله ّ رة  ، 212 :وفيرات األعيران  ، 31 / 4عرذكرة
 1ر ينرابيب امل ّ
اصواو  ، 325 :العرب يف خرب من غرب .381 / 1
اشي .65 / 1
 2ر عفسري العيّ ّ

300

 ،ك را يتّضرح مرن هرذه

عبني الدود اهلام الذي عت تّب برال املررأة عنرد قيرام اإلمرام
وهذه الرواية ّ
الرواية أمهّية الدعان لل رأة يف أن عكون من أصحابال .
احلجة ابن احلسن
وأخريا  :نسأل املوىل ّ
وإاكم من أنصاد وليّال ّ
وجل أن جيعلنا ّ
عز ّ

.

( رؤوف ـ ال عودية ـ  23سنة ـ طال) ،
مهوره نعمة ونقمة :
ـدي
س  :هــل خــروج اومــام املهـ ّ
الرمحة

ـيب
نعمــة أم نقمــة هــل ســيقتل وي ــفك الــدماء أم هــو كجـ ّده نـ ّ

درني دعوعرال املبادكرة  ،فهري
دمحة ونق رة  ،ك را كران جر ّده دسرول
ج  :إ ّن ظهوده
عرفهم اإلسالم  ،ودخلوا بال  ،وأنقذهم من ال،رل والضالل.
دمحة لل ؤمنني إ ّ

وهو يف نف الوقت نق ة علو الكرافرين وامل،رركني مرن قرريش  ،الرذين قرتلهم  ،وانرتقم مرنهم
ود مرن واغيرت اجلاهليرة
علو يده
 ،أمثال أ جهل وعتبة  ،وع رو بن عبرد ّ
إهلي  ،وفتح مبني؟
 ،فانتقم منهم بنبيّال  ،فهل هذا إفّ نصر ّ
كذلك هو قيام القالم وظهوده ال،ريل  ،فهو نق ة علو الكافرين واملنافقني  ،إ سرينتقم برال

احلق القروه  ،وهرو مصرداق قولرال ععراىل :
من عتاة اجلبّادين بسيل ّ
َ َ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ ا ْ
ُ ألل ام ْؤ ِم ِن َ (.)1
وَكن حقا علينا ن
ويف نف الوقت فهو دمحة لل ؤمنني.
وقولك  :سيسفك الدمان! فإنّال

__________________
 1ر الروم .47 :

َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
يرين أج َب ارريوأل
ألَّل
فانغقمنا ِمن ِ

ف يسفك إفّ دمان الظاملني اجلبّادين ،
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فهل لدمان هؤفن درمة؟ هل الرذين قتلروا األبرران  ،وأ اقروا النراس وابل الظلرم  ،وهتكروا األعررا ،
ه ررل ل رردمالهم درم ررة؟ ف ررال عق ررل  :إنّررال سيس ررفك ال رردمان  ،ب ررل ق ررل  :إنّررال س رريثأد ع ولل ظل ررومني ،
وانرومني واملستضعفني.
ر يف بعرل املروادد ر قرد يعفرو ملصرلحة هرو يراهرا
عل را إنّرال
ععاىل  ،ويف مظلومية املظلومني.

إفّ أنّرال ف يف ّررط يف دقروق

( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
عبد ه ليس اسم أبيه :
ُود أن أسملكم عن ا دي الذي ي ّدعيه أهـل ال ـنّة حـول
س  :األساتذة والعلماء الكرام واألفاضل  :أ ّ

املهدي
اومام
ّ
صحيحة

ـل هـذه األحاديـ
 « :ا ه ا ي  ،واسم أبيه اسم أيب »  ،فمن انحية ال ند  ،هـل ك ّ

أئمــة
هـل هــي متــواترة عنـدهم أم مــن اآلحــاد وإذا كانـت مــن اآلحــاد فـإ مــن تنتهــي ومـاذا يقــول فيــه ّ

ا دي من ال نّة والشيعة الرملاء إعطاء بعض األمثلة والنصوص  ،ولكم ملزيل الشكر.

ج  :اختصادا للوقت فإننا يف مقام اإلجابة ننقل لكم حبثا كتش يف هذا املوضوع يف جملرة الررتاث
العدد : 43
« هنررال ع ر ّدة أداديررث خمتلفررة األلفررا متّحرردة املعررن يف حتديررد اسررم ِ
أب املهرردي  ،أف وهررو (
عبد ) كاسم ِ
نود اإلشادة قبل بيران علرك األداديرث إىل لرة مرن األمرود وهري
أب النيب
ّ .

:

 1ر إ ّن بعضا من علك األداديث أخرجها الفريقان ( ال،يعة وأهل السنّة ) يف كتبهم.

هذا  ،مرب اعتقراد ال،ريعة اإلماميرة رال لرك  ،أل ّن علرك األداديرث خمالفرة ألُصرول مرذهبهم
 ،فكانررت دوايتهررا مررن أعظررم األدلّررة علررو أمررانتهم يف النقررل مررن دون حتريررل أو ةادة أو نقصرران ،
وهذا من فضل اإلسالم الذي ّأدب أعباعال علو الصدق واألمانة.
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السرنّة مصر ّرردني ابلنقررل عنهررا  ،ومل خيرجروا دررديثا
 2ر أخرررج ال،رريعة علررك األداديررث مررن كتررش ُ
واددا من رقهم.
لكل منه ا املهدويّة  ،ومها :
 3ر يف اتدخينا اإلسالمي شخصيّتان ابدةاتن ادعي مّ

أ ر ّ د بن عبد بن احلسرن املث ّرن  ،الرذي اثد يف ةمرن املنصرود العبّاسري (  136ر 158ه ر )
وانتهت اودعال بقتلال سنة ( 145هر ).
املهدي (  158ر  161هر ).
ب ر ّ د بن عبد املنصود  ،اصليفة العبّاسي املل ّقش بر :
ّ
األول دس ّ  ،والثاين عبّاسي!
و ّ

املهدي من ُولد العبّراس عنرد مناق،رة
 4ر أشرن إىل اولة التفا العبّاسيني دول أداديث كون
ّ
املهدي املوعود هو مرن ُولرد اإلمرام
دديث الراات  ،وستأيت أيضا اولة التفا احلسنيّني علو أ ّن
ّ
احلسن .
ردي
 5ر ف ينبغي ّ
ال،ك يف كون ّادعران ك ّرل فريرق مرن العبّاسريّني واحلسرنيّني انطبراق أداديرث امله ّ
علررو صررادبال  ،ودرصررهم علررو خلقهررا وإشرراعتها فيررال  ،وبثّهررا بررني النرراس لِ را يف لررك مررن أهرردا
ومصراا كبررية ف ختفرو علرو أدرد  ،ودّ را ف وكرن الوصررول إليهرا بغرري هرذا الطريرق الرذي هرو األمررل
املن،ر ررود لكر ر ّرل املر ررؤمنني  ،خصوصر ررا وأ ّن ك ر رالي مر ررن هر رراعني ال،خصر رريّتني مر ررن وي النفر ررو واملكانر ررة
راألول قالررد اررودة والثرراين خليفررة  ،ومررن يكرون هكررذا فهررو حباجررة إىل مرردد
افجت اعيّررة والسياسررية  ،فر ّ
وعون يؤمن كانتال الرودية يف ازت ب.
شخصرت اسرم والرد
 6ر سيأيت ر وعلو بق ما يدينا من أدلّة ( م،رتكة ) ر أ ّن األداديرث الريت ّ
رحتها  ،فالبر ّد مرن أتويلهرا را يتّفرق مرب
صّ

املهدي بعبد موضوعة علو األقوى  ،و ّأما مب افرتا
ّ
الفن من الفريقني.
صر بال أهل هذا ّ
افسم ايخر ك ا ّ
وبعد بيان هذه األُمود نستعر ما وقفنا عليال من علك األداديث وهي :
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ا دي األول :

حىت يبع ه رملالو من أهل بي  ،يواطئ ا ه ا ي  ،واسم أبيه اسم أيب ».
« ال تذه ،الدنيا ّ
أهم من أخرج احلديث هو ابن أ شبية  ،والطرباين  ،واحلراكم  ،كلّهرم ؛ مرن ريرق عاصرم ابرن
و ّ

( .) 1
النيب
أ النجود  ،عن ّةد بن دبيش  ،عن عبد بن مسعود  ،عن ّ
ك ررا أخرجررال مررن ال،رريعة ازلسر ّري الثرراين يف « حبرراد األن رواد » عررن اإلدبلّرري  ،ونقلررال األخررري عررن
كتاب « األدبعني » أل نعيم األصبهاين (.)2
ا دي الثار :
« ف عقوم السراعة د ّرس ولرك النراس دجرل مرن أهرل بيريت  ،يروا ين امسرال امسري  ،واسرم أبيرال اسرم
أ  ،في لؤها قسطا وعدف ».
والررذي أخرررج هررذا احلررديث هررو أبررو ع رررو الررداين  ،وكررذلك اصطيررش البغرردادي  ،أخرجرراه مررن
ريق عاصم بن أ النجود عن ابن مسعود أيضا  ،ومل خيرجال ال،يعة (.)3
ا دي الثال :

اسم أبيال اسم أ ».
«
ّ
املهدي يوا ين امسال امسي  ،و ُ
أهم َمن أخرجال من أهل السنّة  :واصطيش البغدادي  ،وابن دجر  ،وقد
و ّ

__________________

 1ر املصررنّل  118 / 15دقررم  ، 11413املعجررم الكب ررري  163 / 10دقررم  10213و  166 / 10دقررم ، 10222
املستددل علو الصحيحني .442 / 4
 2ر حب رراد األنر رواد 82 / 51دق ررم  ، 21نقل ررال ع ررن ك ،ررل الغ ّ ررة  ، 261 / 3واألخ ررري ع ررن « األدبع ررني » أل نع رريم
األصبهاين.
املهدي
بتوسط معجم أداديث اإلمام
 3ر سنن أ ع رو الداين  14 :ر  15نقلنا عنال ّ
ّ
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 ،اتديص بغداد .370 / 1

أخرجاه من ريق عاصم أيضا بسنده عن ابن مسعود (.)1
وأخرجال من ال،يعة ابن اووس  ،نقال عن ابن محّاد (.)2
هررذا  ،وقررد وقررب يف سررند اصطيررش هلررذا احلررديث  :أبررو نعرريم  ،والطررباين  ،وابررن أ درراأ  ،وابررن
محّاد  ،فهؤفن كلّهم من دواعال.
أهم ما دوي يف هذا ال،أن  ،ومن أخرجها مرن العل ران ر ك را عقر ّدم
وهذه األداديث الثالاة هي ّ
أتخررر مرن العل رران الررذين أوددوهرا عررنهم  ،وقلّ ررا انفررد بعضررهم بطريررق
ر أصرربحوا األسرراس جل يرب مررن ّ
صر بال األعالم.
تخر مل يتّصل بعاصم بن أ النجود  ،فهو الع دة يف املقام ك ا ّ
مناق،ة أداديث « واسم أبيال اسم أ » :
إ ّن مما يُلححم علو األداديث الثالاة املتق ّدمة أ ّهنا غري معروفة عند غالبية احل ّفا وانر ّداني  ،مرب
عصر هم ّن األكثر واألغلش علو دواية :
( وامسال امسي ) فقط .من غري ةادة ( واسم أبيال اسم أ ).
فاحلديث األول مثال  ،دواه اإلمام أمحد يف مسنده يف ع ّدة مواضب من غري علك الزادة (.)3
ك ا دواه الرتمذي من غري هذه الزادة أيضا  ،وقرال  « :ويف البراب  :عرن عل مّري  ،وأ سررعيد ،
وأ ُّم سل ة  ،وأ هريرة  ،وهذا دديث دسن صحيح » (.)4

األول كثر من ع،رة ررق مرن غرري هرذه الرزادة  ،و لرك يف
ّأما الطرباين  ،فقد أخرج احلديث ّ
األداديررث الرريت حت ررل األدقررام التاليررة  10214 :و  10215و  10217و  10218و 10211
و  10220و  10221و  10223و  10225و  10226و
__________________
مرسال.
 1ر اتديص بغداد  ، 311 / 5والقول املختصر  4 / 4وقد دواه َ
 2ر املالدم  74 :ابب  ، 162نقلال عن ابن محّاد.
 3ر مسند أمحد  376 / 1و  377و  430و .448
 4ر سنن الرتمذي  505 / 4دقم .2230
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 10227و  10221و  ، 10230وهك ررذا فع ررل غ ررريه مث ررل اب ررن أ ش رريبة واحل رراكم وغريمه ررا م ررن
أقطاب ان ِّداني.
األول بعردم وجرود ( واسرم أبيرال اسرم أ )
وممّا يزيد األمر وضرودا هرو عصرريح مرن أودد احلرديث ّ

يف أكثررر كتررش احل ّفررا  ،قررال املقدسرري ال،ررافعي بعررد أن أودد احلررديث عررن أ داود  « :أخرجررال
اعة من أل ّ ة احلرديث يف كتربهم  ،مرنهم اإلمرام أبرو عيسرو الرتمرذي يف جامعرال  ،واإلمرام أ داود
البيهقي  ،وال،يص أبو ع رو الداين  ،كلّهم هكذا » ( ، )1يريرد  ( :امسرال
يف سننال  ،واحلافحم أبو بكر
ّ
امسي ) فقط بدون ةادة ( واسم أبيال اسم أ ).
وف وكن أن يكون هؤفن األل ّ ة احل ّفا ف علم هلم هبذه الزادة املرويّرة مرن ريرق عاصرم برن أ
ردل علرو عردم اعتقرادهم
النجود  ،مب أ ّهنم أخرجوا علك األداديث من ريق عاصم نفسال  ،وهذا ي ّ
رحة هررذه الررزادة  ،وإفّ لَ ررا أعرض روا عررن دوايتهررا  ،وف يررتّهم أدرردهم نرّرال قررد أسررقطها ع رردا ،
بصر ّ
ردي
خصوصررا وأ ّن هلررذه الررزادة أمهّيّتهررا يف الررنقل علررو مررا يدعيررال الطررر ايخررر مررن اسررم والررد املهر ّ
.
يتبني أّن عبادة ( واسم أبيرال اسرم أ ) هري مرن ةادة أدرد الررواة  ،عرن عاصرم ؛ عروجيرا
ومن هنا ّ
املهدي هو ّ د بن عبد بن احلسن  ،أو ابن املنصود اصليفة العبّاسي.
لفكرة كون
ّ

األول دعّررة  ،وإ ا بنررا جنررد مررن يضررب علررو الصررحا أ هريرررة دررديثا
وممرّرا يؤّكررد هررذا أ ّن يف لسرران ّ
املهدي امسال ّ رد برن عبرد  ،يف
ي،هد علو نفسال ابفتقاده ملخالل الصدق وهو دديث  « :إ ّن
ّ
لسانال دعّةٌ » (.)2
دد ةادة ( واسم أبيال اسم أ ) ةادة علو مرن أعرر عرن دوايتهرا بعرل أعرالم هرذا
هذا  ،وقد ّ
السنّة  ،منهم ايبري ( ت  363هر ) علو ما يف « البيران » للكنجري ال،رافعي  ،إ
ّ
الفن من أهل ُ
دوى الكنجي عن كتاب أ احلسن ايبري

__________________
 1ر عقد الددد  27 :ابب .2
املهدي
 2ر نقلال يف معجم أداديث اإلمام
ّ

عن مقاعل الطالبيّني  163 :ر .164
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املس ّ و بر « مناقش ال،افعي »  ،فقال َ َ « :كر هذا احلرديث  ،وقرال فيرال  :وةاد ةالردة يف دوايترال :
روم لطر ّرول لررك اليرروم در ّرس يبعررث دجررال م ر ّ  ،أو مررن أهررل بيرريت ،
لررو مل يبررق مررن الرردنيا إفّ ير ٌ
يوا س امسال امسي  ،واسم أبيال اسم أ  ،وا األد قِسطا وعدف ك ا ملحت جودا وظل ا » (.)1
وملا كانت األداديث الثالاة املتق ّدمة كلّها من دوايرة عاصرم برن أ النجرود  ،عرن ّةد برن دبريش
ّ
 ،عن عبد بن مسعود  ،فال س ببيان مرا عرال احلرافحم أبرو نعريم مرن ررق هرذا احلرديث املنتهيرة
إىل عاصررم  ،والّرريت اعّفقررت يعهررا علررو دوايتررال بلفررحم  « :وامسررال امسرري » فقررط  ،ومل يرررد يف ريررق
الكنجي ال،افعي يف كتابال « البيان ».
صر بال
وادد منها لفحم  « :واسم أبيال اسم أ »  ،في ا ّ
ّ
ونررود قبررل نقررل كالمررال ِ
افشررادة الس رريعة إىل أ ّن علررك الررزادة قررد دواهررا أيضررا البر ّرزاد يف مسررنده ،
ّ
والط ررباين يف املعجررم الكبررري واألوسررط مررن ريررق داود بررن ان ر ّرب بررن قحررذم  ،عررن أبيررال  ،ك ررا يف «
جم ررب الزوالررد » للهيث رري  ،وهررذا الطريررق وإن اختلررل عررن ريررق عاصررم إفّ أنرّرال ضررعيل بررداود وأبيررال
نص علو لك اهليث ي (.)2
كالمها ك ا َّ
إ ن الع دة يف املقام هو دديث عاصم  ،وفيال قال الكنجي ال،افعي :
ردي  ،كلّهررم عررن
« و ررب احلررافحم أبررو نعرريم رررق هررذا احل رديث عررن اجلر ّرم الغفررري يف مناقررش املهر ّ
».
النيب
عاصم بن أ النجود  ،عن ّةد  ،عن عبد [ بن مسعود  ،عن ّ
مثّ أخررذ يف بي رران م ررن دوى احل ررديث ع ررن عاصررم بلف ررحم  « :وامس ررال امس رري » فق ررط ب ررال ةادة « :
دس أوصلهم إىل أكثر من االاني داوا وهم :
واسم أبيال اسم أ » ّ
شس.
 1ر سفيان بن عيينة  ،و رقال عنال بطرق ّ
شس.
 2ر فطر بن خليفة  ،و رقال عنال بطرق ّ

__________________
 1ر البيان يف أخباد صادش الزمان .482 :
املهدي.
 2ر جم ب الزوالد  314 / 7ابب ما جان يف
ّ
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شس.
 3ر األع ش  ،و رقال عنال بطرق ّ
شس.
 4ر أبو إسحاق سلي ان بن فريوة ال،يباين  ،و رقال عنال بطرق ّ
 5ر دفص بن ع ر.
شس.
 6ر سفيان الثودي  ،و رقال عنال بطرق ّ
شس.
 7ر شعبة  ،و رقال عنال بطرق ّ
 8ر واسط بن احلادث.
 1ر يزيد بن معاوية أبو شيبة  ،لال فيال ريقان.
شس.
 10ر سلي ان بن دزم  ،و رقال عنال بطرق ّ
 11ر جعفر األمحر  ،وقي بن الربيب  ،وسلي ان بن دزم ؛ يعهم يف سند وادد.
 12ر سالم بن املنذد.
شس.
 13ر أبو شهاب ّ د بن إبراهيم الكتّاين  ،و رقال عنال بطرق ّ
شس.
 14ر ع ر بن عبيد الطنافسي  ،و رقال عنال بطرق ّ
شس.
 15ر أبو بكر بن عيّاش  ،و رقال عنال بطرق ّ
شس.
اجلحا داود بن أ العو  ،و رقال عنال بطرق ّ
 16ر أبو ّ

شس.
 17ر عث ان بن شربمة  ،و رقال عنال بطرق ّ
 18ر عبد امللك بن أ عتبة.
 11ر ّ ررد بررن عيّرراش  ،عررن ع رررو العررامري و رقررال عنررال بطرررق شر ّرس .و كررر مسررندا وقررال فيررال :

غسان  ،د ّدانا قي  ،ومل ينسبال.
د ّدانا أبو ّ
 20ر ع رو بن قي املالّلي.
 21ر ع ّ اد بن ةديق.
 22ر عبد بن دكيم بن جبري األسدي.
 23ر ع ر بن عبد بن ب،ر.
 24ر أبو األدوو.
 25ر سعد بن احلسن ابن أُخت اعلبة.
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 26ر معا بن ه،ام  ،قال  :د ّدا ابن أ عاصم.
 27ر يوسل بن يون .
 28ر غالش بن عث ان.
الزات.
 21ر محزة ّ
 30ر شيبان.
 31ر احلكم بن ه،ام.
مثّ قال  « :ودواه غري عاصم  ،عرن ّةد  ،وهرو ع ررو برن د ّررة  ،عرن ّةد ؛ ك ّرل هرؤفن دووا ( امسرال

امسي ) ؛ إفّ ما كان من عبيد بن موسو  ،عن ةالدة  ،عن عاصم  ،فإنّال قرال فيرال  ( :واسرم أبيرال
اسم أ ).
وف يراتب اللبيش أ ّن هذه الزادة ف اعتبراد هبرا  ،مرب اجت راع هرؤفن األل ّ رة علرو خالفهرا  ،و

العامل » (.)1
رحة صردودها  ،وقرد
الفن من الفريقني أتويرل هرذه الرزادة علرو فرر ص ّ
وقد داول بعل عل ان ّ
رل
ععر ّرر الكنجرري ال،ررافعي إىل بعررل أتويالهررم يف املقررام ؛ إفّ أنرّرال اسررتنكرها بقولررال  « :وهررذا عكلر ٌ
يف أتويررل هررذه الروايررة  ،والقررول الفصررل يف لررك  :إ ّن ِ
افمررام أمحررد مررب ضرربطال وإعقانررال  ،دوى هررذا
احلديث يف مسنده يف ع ّدة مواضب  :وامسال امسي » (.)2
رح يف دسرراابت فر ّرن الددايررة أن
ومررن هنررا يتّضررح  :أ ّن دررديث  « :واسررم أبيررال اسررم أ » ف يصر ّ
 ،املرويّة بع،ررات الطررق مرن
املهدي هو احلسن
يكون متعادضا مب أداديث كون اسم والد
ّ

 ،وابررن مسررعود  ،وأ
رروي عررن علر مّري
الف رريقني  ،مررب موافقتررال حلررديث  « :وامسررال امسرري » املر ّ
سعيد  ،ودذيفة  ،وسل ان  ،وأ هريرة  ،وابن ع ر  ،وأ ُّم سل ة  ،وغريهم (.)3

__________________
 1ر البيان يف أخباد صادش الزمان .485 / 483 :
 2ر البيان يف أخباد صادش الزمان  ، 483 :مطالش السؤول .213 :
 3ر مسرند أمحرد  376 / 1و  ، 377سرنن الرتمرذي  505 / 4دقرم  2230و  ، 2231سرنن أ داود  107 / 4دقرم
 ، 4282املعجم الكبري  164 / 10دقم  10218و  10211و و  165دقم  10220و
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مررن لرردن ِ
افمررام أمررري املررؤمنني علر ّري ابررن أ
هررذا  ،ةادة علررو إ برراق كل ررة أهررل البيررت
الش إىل ِ
علرو لرك  ،مضرافا إىل أتييرد مالرة ويفانيرة وع،ررين عاملرا
افمام احلسرن العسركري
و ر ِّداث ومؤدخررا مررن أهررل السرنّة إىل أداديررث كررون املهرردي مررن ولررد ِ
افمررام احلسررن العسرركري  ،وقررد
ّ
ّ ُ
ُ

فصلنا الكالم عنهم وعن أمسالهم وأقواهلم  ،ودعّبناهم حبسرش القررون ابتردان مرن القررن الرابرب اهلجرري
ّ
() 1
وانتهان ابلقرن الرابب ع،ر اهلجري .
رحتال لرري بقر ّروة ابرروت احلررديث
وهررذا مررا جيعررل دررديث  « :واسررم أبيررال اسررم أ » علررو فررر صر ّ
ردي مررن أوفد احلسررن أو
ايخررر  ،ممرّرا جيررش ردررال أو أتويلررال  ،وسرريأيت عنررد احلررديث عررن كررون املهر ّ
احلسني

املهدي
ما لال عالقة و يدة ببيان افسم الصحيح لوالد اإلمام
ّ

.

( عادل علي ـ اليمن ـ ) ....
من عالمات مهوره :
املهدي
س  :مىت يمهر اومام
ّ

وما هي عالمات المهور

أبردا  ،برل األل ّ رة األ هراد

كر ّذبوا ك ّرل

ردي
ج  :لي هنال عوقيت لظهود اإلمام امله ّ
من يقول بذلك.
قررال  :قلررت  :هررل هلررذا األمررر وقررت؟ فقررال « :
فعررن الفضررل بررن يسرراد  ،عررن أ جعفررر
كذب الوقّاتون  ،كذب الوقّاتون  ،كذب الوقّاتون » (.)2

__________________
و  168دقر ررم  10221و ِ ، 10230كر ررر أخب ر رراد أصر رربهان  ، 121 / 1مسر ررند أ يعل ر ررو املوصر ررلي  367 / 2دق ر ررم
او ، 363 :
 ، 1128ص ررحيح اب ررن دبّرران  211 / 8دق ررم  6786و  ، 6787الب رردن والت رراديص  ، 80 / 2ع ررذكرة اصر رو ّ
املنرراد املنيررل  148 :دقررم  321فصررل  ، 500القررول املختصررر  37 / 7ابب  ، 1فرالررد السر طني  325 / 2دقررم 575
املودة .412 :
السنّة  ، 211 / 4ينابيب ّ
 ،منهاج ُ
 1ر دفاع عن الكايف  565 / 1ر .512
 2ر الكايف .368 / 1
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أي سرنة فغرري
نعم  ،ودد أنّال يظهرر يروم عاشرودان الرذي يصراد يروم السربت أو اجل عرة ّ ،أمرا يف ّ
معلوم.
ولكررن هنررال قررالن وعاللررم للظهررود كرررت يف دوااعنررا ّ ،هنررا مررس مررا حت ّققررت يتح ّقررق الظهررود ،
وم ررن عل ررك العالل ررم احلت ي ررة الوق رروع  ،ال رريت اعّفق ررت دوااعن ررا عل ررو كره ررا ه رري  :خ ررروج الي رراين ،
والسفياين  ،والصيحة  ،واصسل ابلبيدان  ،وقتل النف الزكية.
ق ررال  « :ر قب ررل قي ررام الق ررالم  :الي رراينّ  ،والس ررفياينّ  ،واملن ررادي
ع ررن اإلم ررام الص ررادق
ينادي من الس ان  ،وخسل ابلبيدان  ،وقتل النف الزكية » (.)1
(  ...ـ  ...ـ ) .....
فضل النصف من شعبان يف كت ،ال نّة :
التكرم ببيان فضل النصف من شعبان  ،وذلك من كت ،إخواننا أهل ال نّة  ،شاكرين لكم
س  :يرملى ّ

ذلك.

ج  :وددت أع ررال كثرررية يف مصررادد أهررل الس رنّة  ،يف ععظرريم ليلررة النصررل مررن شررعبان ويومررال ،
الوهابيون  ،كعادهم يف دفل أكثر ما ودد أو ك ّرل مرا ودد يف ععظريم
كل ما ودد من أع ال مل يرعضال ّ
و ّ

بعل املناسبات.
وقد اعتقد بعل عل ان أهل السنّة أ ّن ليلة النصل من شهر شعبان هي ليلة القدد.
وقد كروا هلذه الليلة ويومها أع اف كثرية  ،من صالة ودعان وصيام و ...
قال  :قال دسول
فعن اإلمام علي
ليلها وصوموا ّنارها .)2( » ...

 « :إذا كانت ليلة النصف من شعبان  ،فقومـوا

__________________
 1ر اإلمامة والتبصرة  ، 128 :اصصال  ، 303 :ك ال الدين و ام النع ة  ، 641 :إعالم الودى .271 / 2
 2ر سنن ابن ماجة .444 / 1
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ق ررال  « :إ ّن ه ليطل ــع يف ليل ــة النص ــف م ــن

رعري  ،ع ررن دس ررول
وع ررن أ موس ررو األش ر ّ

شعبان  ،فيغفر جلميع خلقه  ،إالّ ملشرك أو مشاحن » (.)1
ات ليلررة  ...فقررال  « :إ ّن ه تعــا ينــزل ليلــة النصــف
ريب
وعرن عال،ررة قالررت  :فقرردت النر ّ

من شعبان إ ال ماء الدنيا  ،فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم كل.)2( » ،
وجل إىل خلقال ليلرة النصرل
قال  « :يطّلب
وعن عبد بن ع ر  :إ ّن دسول
ّ
عز ّ
من شعبان  ،فيغفر لعباده إفّ فانني  ،م،ادن وقاعل نف » (.)3
يف ععظرريم ليلررة النصررل
فجرران الكثررري مسررندا عررنهم
و ّأمررا مررا يف دواات أهررل البيررت
ويومها  ،و كروا أع اف كثرية.

سين )
( أبو أان ـ املغرب ـ ّ
فل فة الدعاء بتعجيل فرمله :
ـدي املنتمــر وهــل هــو يف كربــة حـ ّـىت يفـ ّـرج ه عنــه وهــل
س  :ملــاذا يــدعو الشــيعة بتعجيــل فــرج املهـ ّ

ـدي عن ــد أح ــد املغ ــارات أو م ــا ي ـ ّـمى
ص ــحيح أنّــه تومل ــد يف إيـ ـران خي ــل م ـ ّـرملة دومـ ـاو يف انتم ــار امله ـ ّ

ابل رادق!

ج ّ :إمررا أن يكررون امل رراد مررن الفرررج املررذكود يف الرردعان هررو فرررج املررؤمنني واملظلررومني يف العررامل ،
ابعتبرراده الفاعررل هلررذا الفرررج إب ن ععرراىل ك ررا عرواعر
ردي
وإاررا نسررش وأضرريل إىل اإلمررام املهر ّ

هرذا املعرن يف دواات ال،ريعة والسرنّة ديرث كررت إنررال ورا األد قسرطا وعرردف ك را مرات ظل ررا
وجودا.
__________________
 1ر املصدد السابق .445 / 1
 2ر املصدد السابق  ، 444 / 1اجلامب الكبري  ، 121 / 2اجلامب الصغري  ، 217 / 1كنز الع ّ ال .314 / 12
 3ر مسند أمحد  ، 176 / 2كنز الع ّ ال .467 / 3
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ه ررو فرررج لكررل املظل ررومني
إن الرردعان بتعجيررل الفرررج يف الواقررب هررو دعرران لنررا  ،أل ّن فرجررال
دق إىل أهلال  ،وسينتقم من الظاملني.
املهدي
واملضطهدين يف العامل  ،أل ّن اإلمام
كل ّ
ّ
سيعيد ّ
 ،ألنّرال ر علرو مبرن ال،ريعة ر د ّري يررةق
ردي
ّ
وإمرا أن يرراد منرال نّرال دعران ابلفررج لإلمرام امله ّ

مرن ظلرم وقترل  ،وع،رريد واضرطهاد ،
وغالش عن األنظاد  ،ويررى مرا جيرري أل ُّمرة جر ّده ّ رد
 ،واإلمام الثاين ع،ر عند أكثرر املسرل ني  ،ديرث هرش كثرري مرن العل ران مرن
النيب
وهو ابن ّ
شر ّرس الفرررق اإلسررالمية  ،إىل أ ّن الثرراين ع،ررر يف دررديث « اصلفرران بعرردي اانررا ع،ررر » هررو اإلمررام
املهدي .
ّ

املهدي يترأ ّمل أشر ّد أمل  ،وهرو يف كربرة عظ رو  ،وهرو ي،راهد مرا جيرري علرو املسرل ني مرن
فاإلمام
ّ
أنواع الكرابت.
و ّأما مرا سرألت عنرال مرن وجرود خيرل يف إيرران مس ّررجة  ،فهرذا مرا نسر عال أل ّول م ّررة منرك  ،فهرالّ
عرفتنا علو هذا املكان لنذهش ونفحص عن دقيقة األمر.
ّ

سين )
( عمر بن عبد الرمحن املدفع ـ اومارات ـ ّ
يف أحادي الرسول من كت ،ال نّة :
ـل صـراحة
س  :كثنياو ما أدخـل يف ملـدال مـع أصـدقائي الصـوص أصـحاب املـذه ،اجلعف ّ
ـري  ،وأان بك ّ

أبر لـيس يف قلــيب أي بغضــاء ضـ ّدهم  ،وا مـد
أحـلم أخــوار الشــيعة  ،وأق ــم اب ّ

أبر لــدي كثــني مــن
ّ

أوملـه حتيـة إ فضـيلتكم  ،ولـدي
طص املذه،
الكت ،ال
الشيعي  ،ومن خالل هذه الرسالة أحببـت أن ّ
ّ
ّ

املهدي
سؤال عن اومام
ّ

حممد
 ،هل ذكر يف أحادي الرسول ّ

ردي
ج  :قد عواعر احلديث عن الرسرول األعظرم
يف اإلمرام امله ّ
 ،وكنيتال كنيتال  ،وا األد قسطا وعدف  ،ك ا ملحت ظل ا وجودا.
وهذه األحادي بكثرة ال اكن حصرها  ،فال يكاد خيلو منها كتاب يف
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ريب
 ،وأ ّن امسرال اسرم الن ّ

ا دي  ،أو معجم يف اللاملم وال ني  ،ولو تص ّدينا جلمـع مـا أمكـن منهـا  ،لكانـت موسـوعة كـربف يف

ا دي .

 ،وأ ّن الرسررول األعظررم

ردي
دل علررو شررين  ،فإّاررا ير ّ
وهررذا إن ّ
ردل علررو ع رواعر دررديث املهر ّ
كل ند و فل  ،ومنتدى وجم ب.
كان ّ
يب،ر األ ُّمة اإلسالمية بظهوده يف ّ
وإليك بعل هذه األداديث اليت انتقيناها من بعل كتش السنّة :
حي او األرل عدالو وق طاو .)1( » ...
 1ر أخذ
بيد علي فقال  « :خيرج من صل ،هذا ّ
 2ر عن أن بن مالك قال  :قال دسول

 « :حنن بنو عبد املطّل ،سـادات أهـل اجلنّـة ،

واملهدي » (.)2
أان ومحزة وعلي  ،وملعفر بن أيب طال ، ،وا ن وا ني ،
ّ
حممد .)3( » ...
 « :من أنكر خروج
 3ر قال
املهدي فقد كفر ا أنزل على ّ
ّ
ـدي  ،وقـد نـزل عي ـى بـن مـرمي  ،كم ّّنـا يقطـر مـن شـعره املـاء  ،فيقـول
 4ر قرال
 « :يلتفـت امله ّ

فصل ابلناس  ،فيقول عي ى  :إ ّّنا أقيمت الصالة لك  ،فيصلّي خلف رملـل مـن ولـدي »
ّ
املهدي  :تق ّدم ّ
( .) 4
مين أمللى اجلبهة  ،أقىن األنف
«:
اصددي قال  :قال دسول
 5ر عن أ سعيد
املهدي ّ
ّ
ّ
 ،او األرل ق طاو وعدالو  ،كما مليت ملوراو وملماو  ،والك سبع سنني » (.)5

__________________

 1ر املعجم األوسط .256 / 4
رودة ، 68 / 2
 2ر سررنن ابررن ماجررة  ، 1368 / 2خرالر العقررىب  15 :و  ، 81جرواهر املطالررش  ، 228 / 1ينررابيب املر ّ
كنز الع ّ ال .17 / 12
 3ر فرالد الس طني .334 / 2
املودة .264 / 3
 4ر الصواعق انرقة  ، 475 / 2ينابيب ّ
 5ر ك،ررل الغ ّ ررة  ، 234 / 3مسررند أ داود  ، 310 / 2العجررم األوسررط  ، 176 / 1اجلررامب الصررغري ، 672 / 2
كنز الع ّ ال .264 / 14
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ـدي  ،ي ـقيه ه
اصددي  ،أن دسول
 6ر عن أ سعيد
قال  « :خيـرج يف آخـر أ ُّمـ امله ّ
ّ
الغي  ،وطرج األرل نباهتا  ،ويعطى املال صحاحاو  ،وتكثر املاشية  ،وتعمم األ ُّمة  ،ويعيش سبعاو أو مثانياو

 ،يعين حججاو » (.)1
رددي ق رال  :خ ،ررينا أن يك ررون بع ررد نبيّن ررا د رردث  ،فس ررألنا دس ررول
 7ر ع ررن أ س ررعيد اص ر ّ
أي
فقال  « :خيرج
املهدي يف أ ُّميت  ،سا أو سربعا أو عسرعا » ةيرد الّ ،
رك  ،قرال  :قلرت ّ :
ّ

شين؟ قال  « :سنني »  ،مثّ قال  ... » :جيين الرجرل إليرال فيقرول  :ا مهردي اعطر اعطر » ،
قال  « :فيحثو لال يف اوبال ما استطاع أن ل » (.)2
املهدي من ولدك » (.)3
«:
لفا ة
 8ر قال
ّ

 « :إ ا ندى منرراد مررن الس ر ان  :أ ّن احلر ّرق يف تل ّ ررد  ،فعنررد لررك يظهررر

 1ر قررال
املهدي » (.)4
ّ
من املسالل املتّفق عليها بني املسرل ني  ،إفّ مرن شر ّذ ونردد  ،وكرذلك
املهدي
فأصل فكرة
ّ
أصل فكرة املنقذ مسألة متّفق عليها بني األدان.
حممد يوسف ـ البحرين )
(ح ن ّ
كاذب من ي ّدعي ال فارة عنه :
س  :ما هـو ال ـب ،يف عـدم صـدق األشـخاص الـذين يـ ّدعون ال ـفارة يف لمـن الغيبـة الكـربف وشـكرا

لكم.

ج  :اتدة عسررأل عررن الرردليل  ،فهررو دواات صررحيحة صررر ة يف عكررذيش كر ّرل مررن ي ر ّدعي النيابررة
والسفادة يف ةمن الغيبة الكربى  ،واتدة عسأل عن السبش  ،في كن
__________________
 1ر املستددل .558 / 4
 2ر مسند أمحد  ، 21 / 3اجلامب الكبري  ، 343 / 3كنز الع ّ ال .273 / 14
 3ر خالر العقىب  ، 136 :ك،ل الغ ّ ة .267 / 3
 4ر كنز الع ّ ال .588 / 14
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أن يكون للوقو أمام أصحاب اهلوى والزعامرات الدنيويرة  ،الرذين يسرتغلّون هرذا البراب ملصراحلهم
ردي املنتظررر ،
الدنيويررة ال،خصررية مررن ررب املررال  ،واحلصررول علررو الردسررة  ،كر ّرل لررك ابسررم املهر ّ
وبذلك سيكون خرااب للدنيا والدين.
ردي
هذا  ،ونعل ك ّن الرقيرة غرري السرفادة والبراب  ،فرالرواات املرويرة يف عكرذيش مرن دأى امله ّ
املنتظر ولة علو اصطحاب السفادة مب ادعان الرقية.
( لهرة لطف ه ـ البحرين ـ ) ....
كيفية موته وّناية العاأل :
س  :قد فهمنا أنّه ال تنتهي الدنيا بوفاة ا ّجة

 ،ولكن ال ؤال هو كيف ستكون ّناية العاأل مع

ّأما ال ؤال الثار فهو  :كيف سيموت ا ّجة
ميتة عني ».

؟ فقرد جران يف درديث شرريل  « :مرا منّرا مرن مرات

سيعم العدل وال الم
أنّه بعد خروج اومام ّ

إ ا ظه ررر
ردي
ج  :حن رراول هن ررا اإلجاب ررة عل ررو الس رؤالني مع ررا  ،دي ررث اب ررت أ ّن اإلم ررام امله ر ّ
يعم العدل والقسرط  ،وف يعر هرذا أ ّن اصلرق سرو يكونرون معصرومني  ،أو أ ّهنرم عهرم
فسو
ّ
ع رردول  ،ب ررل املقص ررود أ ّن اإلم ررام ك ررم ب ررني الن رراس ابلع رردل  ،و خ ررذ لل ظل رروم م ررن الظ ررامل د ّق ررال ،

وهكذا.
وق ررد ودد يف ال رررواات  :أ ّن األل ّ ررة ف ووع ررون دت ررل أنفه ررم  ،فه ررم أم ررا مقت ررول أو مسر ر وم  ،مثّ
عكون الرجعة  ،اليت هي علو إ اهلا من عقالد ال،يعة  ،دون النظر إىل التفاصيل.
ْ
ا
َّ َ َ َ ِّ ِّ ِّ
ا
َْ َ َْ
ريب (، )1
ّأما كيفية هناية العامل فقرد قرال ععراىل  :يوم فه ِون ي أللهريمام كهريو ألله ِ
ريجَ لِلكغ ِ
عوضح النفص يف الصود  ،وانتهان العامل.
وهنالك تات كثرية ّ

____________
 1ر األنبيان .104 :
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حممد اوبراهيمي ـ كندا ـ )
( ّ
معىن كونه شريكاو للقرآن :
س  :نقـرأ يف لايرة صــاح ،األمــر والزمــان املرويــة عــن الشــيّ املفيــد  ،وال ــيّد ابــن طــاووس عبــارة « :

ال الم عليك اي شريك القرآن »  ،ما هو املقصود من هذه العبارة

ك ررا هررو معلرروم  ،هررم عرردل القرررتن وشررركاقه  ،ابعتبرراد قولررال

ج  :إ ّن األل ّ ررة اإلاررن ع،ررر
إر اترك فــيكم الثقلــني  :كتــاب ه وعــل أهــل بيـ  ،مــا إن مت ّ ــكتم هبمــا فلــن تضـلّوا بعــدي
ّ «:

أبداو ».

( أيوب حممود دك ن ـ الكويت ـ ) ....
إمكان حضوره يف أكثر من ىللس :
س  :كيف اكن ملوالان ا ّجة

أن حيضر أكثر من ىللس يف نفس الوقت

ج  :هنال ع ّدة ادت افت يف املقام  ،ينبغي أن ذخذ كلّها أو بعضها بعني افعتباد :
لك ّرل جملر  ،وهرذا نظرري دضرود
منها  :إ ّن املراد من دضروده هرو النظرر والعنايرة مرن قبلرال
يف جمررال كرررهم  ،إ إ ّن احلضررود يف مك رران هررو ألجررل الوقررو علررو كل ررات
املعص ررومني
لل جل ر  ،وكأنّررال ه ررو
يتحص ررل يف دال ررة إفاض ررة عناي ررة اإلم ررام
وأق روال احلاض ررين  ،وه ررذا م ررا
ّ

اصاصة بال .
داضر فيال يس ب ويرى من خيا بال  ،ويرد عليال ابلرأفة والرمحة ّ
ومنهررا  :إ ّن املقصررود مررن دضرروده يف أكثررر مررن جملر م يف وقر م
رت وادررد قررد يكررون بصررودة دضررود
يف علررك ازررال  ،وهررذا يعترررب دض رروده
روىل األمررر مررن قبلررال
وكيلررال أو نلبررال  ،أو مررن يتر ّ
ابلعناية وازاة  ،ويكون من قبيل القول ّ :ن فرالن قرد شرادل يف اجت راع أو مرؤ ر  ،ويف الواقرب قرد
أدسل مندوبال لي ثّلال هنال.
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و العامل حبقالق األُمود.
(  ...ـ  ...ـ ) .....
كيفية االستعداد للقائه :
وأن ال أكون مثل أهل الكوفـة ،

املهدي
س  :كيف اكنين االستعداد ألكون من أنصار اومام
ّ
إر أخشــى دائمـاو أن أكــون
الــذين دعــوا اومــام أن أي  ،ولكــن فيمــا بعــد خيــافون مــن املــوت ويتخــاذلون ّ ،

هكذا ! فماذا أفعل

ج  :افسررتعداد يكررون إب اعررة أوامررر  ،والتجنّررش عررن نواهيررال  ،وبعبررادة أُخرررى  :أن نسررعو
 ،لنس ررعو م ررا ألجل ررال يظه ررر اإلم ررام
لتحقي ررق م ررا ألجل ر رال بعث ررت الرس ررل  ،وأم رررت ب ررال األل ّ ررة

 ،ليحر ّرق احلر ّرق  ،وليبطررل البا ررل  ،ليكررون النرراس يعررا

 ،يظهررر ليطبّررق س رنّة دسررول
مطيعني ع  ،منتهني عن نواهيال.
فلرنكن حنرن ممّرن أ رراع  ،وقنّرش عرن معاصريال  ،وهبررذا سرنكون مرن امل ّهردين لظهرروده
وسنكون معال إن شان ععاىل.

،

( أمحد ملاسم أبو ح ن ـ البحرين ـ ) ....
من وصيّه بعد غيبته :
حممد
النيب ّ
س  :حنن الشيعة نعتقد أ ّن ّ

أل يغادر الدنيا إالّ بعد أن أوصى ابومام علي

خليفة

ـيب األ ُّمــة بــدون خليفــة  ،لكــي تنق ــم وتتنــاحر يف
بعــده  ،وحنـ ّ
ـتج ابلــدليل العقلـ ّـي  ،أنّــه ال يعقــل أن يــلك النـ ّ
حتديد من هو امليفة.

املهدي
ويف نفس الوقت نقول  :إ ّن اومام
ّ
أدف إ انق ـامات يف املـذه ،حـول املرملعيـة  ،كمـا هـو
وترك األ ُّمة هي الـ حتـ ّدد وطتـار خليفـة هلـا  ،ممّـا ّ
مالحظ.
ف ؤا هو  :ملاذا أل ينتهج اومام املنتمر

غاب عن األ ُّمة بدون أن يوصي ملن هو خليفة بعده ،

النيب يف لك؟ وكيل نوفّق بني افعتقادين؟
سياسة ّ

النيب
ج  :إ ّن ال،يعة ععتقد ر ابألدلّة العقليّة والنقليّة ر بوجوب وصاية ّ
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،

مل ععتقد ال،يعة ابنتهران إمامترال أو
 ،ولكن يف غيبة اإلمام املنتظر
ووقوعها ألمري املؤمنني
دس قش الوصاية لغريه  ،بل إ ّن إمامتال مست رة  ،فال حتتاج إىل خليفة ينروب عنرال  ،وأنّرال
خالفتال ّ ،
يرعو األ ُّمة والطالفة  ،ولو من ودان ستاد الغيبة.
 ،وهررذا
فالغيبررة ف علغرري مه ّ ررات اإلمامررة مطلقررا  ،بررل عص ر ّد عررن الرردود احلضررودي لإلمررام
يتوىل مسؤولية قيادة األ ُّمة وإمامتها.
النيب
إىل الرفيق األعلو  ،إ جيش فيال من ّ
بعك ادحتال ّ
ونيابترال  ،ولكرن قرد جرانت
مثّ د ّرس يف عصرر الغيبرة  ،وإن مل يص ّرر نصرش خالفرة اإلمرام
نصرروو وأداديررث شرريفة عؤّكررد وجرروب مالةمررة النرراس عل رران الطالفررة واعبرراعهم علررو حنررو الع رروم ،

دس ف يقب الناس يف احنرا وضاللة.
وفيها مواصفات هؤفن من العلم والتقوى والعدالة وغريها ّ ،
فافنقسامات اليت كر وها ف عؤاّر يف أصل العقيدة وجمراهرا  ،إن اعبعنرا مرن لرال أهليرة ومصرداقية
علك الرواات  ،فتصبح علك اصالفات هام،ية  ،ونتيجة بيعية لعدم عص ة اجل يب.
( شاهر ـ  ...ـ ) .....
اجلديد الذي أي به :
ـري ا ـ ّق  ،و سـؤال حـرت فيـه  ،واطلـ ،امل ـاع ّدة مـنكم
س  :وفّقكم ه لنصرة هـذا املـذه ،اجلعف ّ
علي بذلك  ،و الشكر إن فعلتم.
على فهمه  ،لو ّ
تكرمتم ّ

 « :يقروم القرالم مرر جديرد
جان يف كتاب الغيبة للنع راين درديثا يقرول  :قرال أبرو جعفرر
 ،وكترراب جديررد  ،وبقض رران جديررد  ،علررو الع رررب شررديد  ،لرري ش ررأنال إفّ السرريل  ،ف يس ررتتيش

أددا  ،وف خذه يف

لومة فلم » (.)1

__________________
 1ر الغيبة للنع اين .233 :
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وأي قضاء عىن هنا هل هو غني األمر
وأي كتاب ّ
وسؤا هو  :هل هذا ا دي صحيح وما معناه ّ
الــذي حنــن عليــه أو غــني القضــاء الــذي نقضــي بــه حنــن هنــا ويف هــذا الزمــان  ،أو غــني الكتــاب الــذي بــني

أيدينا

أفيدوان  ،وفّقكم ه يف هذا األمر  ،وملزيتم خنياو.

ج ّ :أوف  :لي هلذا احلديث سند معترب  ،بل فيال ضعل.
اثني ررا  :إنّن ررا إ ا فدظن ررا األدك ررام اإلس ررالمية يف عص ررر الغيب ررة  ،وه ررو عص ررر يبع ررد ع ررن مص رردد

الت،ريب اإلسالمي  ،وأخرذن بنظرر افعتبراد مرن ديرث وجودهرا النظرري والتطبيقري  ،جنرد فيهرا أدبعرة
موادد من النقص والقصود :
خاصررة ابع ودسرولال ،
 1ر األدكررام اإلسررالمية الرريت مل ععلررن للنرراس أصررال  ،بررل بقيررت معرفتهررا ّ
ردي
والق رادة اإلسررالميّني  ،وبقيررت مسررتودة عررن النرراس ّ ،
ومؤجررل إعالهنررا إىل ةمررن ظهررود اإلمررام املهر ّ
 ،وعطبيق العدل الكامل.
 2ر األدكررام التالفررة علررو مر ّرر الررزمن  ،والس رنّة املنددسررة خررالل األجيررال  ،ممرّرا يتض ر ّ ن أدكررام
يدل عليها.
اإلسالم ومفاهي ال  ،أو ّ

فررإ ّن مررا علررل مررن الكتررش الرريت كانررت حت ررل الثقافررة اإلسررالمية  ،ررا فيهررا أعررداد كبرررية مررن السرنّة
ردمرة ر كراحلروب الصرليبية  ،وغرزوات التتراد واملغرول
ال،ريفة  ،والفقال اإلسرالمي  ،نتيجرة للحرروب امل ّ
 ،وغري لك ر عدد ضخم يع ّد حات ايف  ،ممّرا أوجرش انقطراع األ ُّمرة اإلسرالمية عرن ك ّ يرة كبررية
من اتدخيها  ،وعرااها اإلسالمي  ،وادتجاب عدد من األدكام اإلسالمية عنها.
 3ر إ ّن الفقهرران دررني وجرردوا أنفسررهم جرروبني عررن األدكررام اإلسررالمية الواقعيررة يف كثررري مررن
عامرة معيّنرة
رطروا إىل الت ّسرك بقواعرد ّ
املوضوعات املستج ّدة  ،والوقالب الطادلة علو م ّرر الرزمن  ،اض ّ
 ،ع ،ر ل بع ومهررا مثررل هررذه الوقررالب  ،إفّ أ ّن نتيجتهررا يف كر ّرل واقعررة ليسررت هرري احلكررم اإلسررالمي
راهري  ،وهرو ر ك را قيرل ر حتديرد الوظيفرة
الرواقعي يف علرك الواقعرة  ،وإّارا هرو مرا يسر ّ و ابحلكرم الظ ّ
ال،رعية لل كلّل عند جهلال ابحلكم الواقعي األصلي.
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وهررذا النرروع مررن األدكررام الظاهريررة أصرربح بعرد افنقطرراع عررن عصررر الت،رريب وإىل اين مسررتوعبا
ألكثر مسالل الفقال  ،أو كلّها عقريبا  ،ما عدا األدكام الواضحة الثبوت يف اإلسالم.
ومراد الفقهان بقطعية احلكم هو قطعية احلكم الظاهري  ،أي إ ّن هذه الفتوى هري غايرة عكليرل
املكلّفني يف عصر افدتجاب عن عصر الت،ريب.
 4ر األدكام غري املطبّقة يف ازت ب اإلسالمي  ،ابلرغم من وضودها وابوها إسرالميا  ،سروان يف
العامر ررة العالر رردة إىل عكر رروين ازت ر ررب والدول ر ررة
لر ررك األدكر ررام ال،خصر ررية العالر رردة إىل األف ر رراد  ،أو ّ
اإلسالمية.

ومررب وجررود هررذه اجلهررات مررن الررنقص والقصررود يف األدكررام اإلسررالمية خررالل عصررر افنفصررال
إك ررال علررك الن رواقص الرريت أشرررن إليهررا ،
ردي
عررن عصررر الت ،رريب  ،يكررون بوسررب اإلمررام املهر ّ
معني.
كل نقص موقل ّ
وسيكون لال قاه ّ

األول فهررو واضررح كر ّرل الوضررو  ،فررإ ّن األ ُّمررة بعررد بلوغهررا املسررتوى
ّأمررا موقفررال ابلنسرربة إىل األمررر ّ
هرو الوديرث الوديرد مرن
ردي
الاللق لفهم األدكرام الدقيقرة ا ّ
ملفصرلة  ،وبعرد أن كران اإلمرام امله ّ
عررن جر ّرل
الب،ررر أ عررني  ،لتلررك األدكررام غررري املعلنررة  ،يرويهررا عررن تابلررال عررن دسررول
جاللال  ،إ ا يكون الوقت قد أة إلعالن علك األدكام.
و ّأما موقفال ابلنسبة إىل األدكام التالفة فهو أيضا واضح ج ّدا  ،فرإ ّن املفررو أ ّن هرذه األدكرام
كانررت معلنررة يف صرردد اإلسررالم  ،وإّاررا كانررت حتترراج انافظررة عليهررا  ،وعرردم إعالفهررا إىل مسررتوى
معر ّرني مررن القررددة الدفاعيررة  ،وال،ررعود ابملسررؤولية لرردى املسررل ني  ،الررذي كرران قلرريال عنررد األجيررال

املاضية اليت فقدت هذه األدكام.
ابلفهررم اإلمرامي يكررون عادفررا هبرذه األدكررام عررن ريرق الروايررة عررن تابلررال ،
ردي
واإلمرام املهر ّ
وجل.
 ،عن
عن دسول
ّ
عز ّ
و ّأما ابلنسبة إىل األمر الثالث فواضح أيضا  ،بعد الذي عرفناه من أ ّن
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األدكررام الظاهريررة عع ر ععيررني عكليررل اإلنسرران مررن الناديررة اإلسررالمية  ،ووظيفتررال يف احليرراة عنررد
اجلهل ابحلكم الواقعي  ،لك اجلهل الناشس من البعد عن عصر الت،ريب.
و ّأما إ ا كان الفرد مطّلعرا علرو احلكرم اإلسرالمي الرواقعي  ،فيحررم عليرال الع رل ابحلكرم الظراهري

يعلن األدكام الواقعية اإلسالمية نفسها.
املهدي
 ،واإلمام
ّ
و ّأمررا ابلنسرربة إىل عرردم وصررول بعررل األدكررام اإلسررالمية إىل مسررتوى التطبيررق يف عصررر مررا قبررل
فيؤس الدولة العامليرة العادلرة
املهدي
الظهود  ،فيقوم اإلمام
بنفسال بتطبيق األدكام ّ
العامة ّ ،
ّ
الكاملة  ،ويقوم إبدادة شؤوهنا.
ردي
وبعررد أن اعّضرح كر ّرل مررا قلنرراه  ،نعررر بكر ّرل جررالن مررا هررو املرراد ممرّرا ودد مررن  :أ ّن اإلمررام املهر ّ
يت مر جديد  ،وسلطان جديد.
( طال ،خالد ـ اجلزائر ـ  23سنة ـ التاسعة أساسي )
مثلّ برمودا ال صلة له ابجلزيرة امضراء :
س  :هل هناك تف ني ديين ملا حيدث يف مثلّ برمودا

ج  :إ ّن احلديث عن مثلث برمودا مثل احلديث عن احلكاات اصرافية  ،واألسرا ري اإلغريقيرة ،
والقصررص اصياليررة  ،ولكررن يبقررو الفررادق هنررا ه ررو  :أ ّن مثلّررث برمررودا دقيقررة واقعيررة  ،ملسررناها يف
عصرررن هررذا  ،وق ررأن عنهررا يف الصررحل واز رالّت العربيررة والعامليررة  ،ويررذهش بنررا القررول ّن مثلّررث
برمودا يعترب التح ّدي األعظم الذي يواجال إنسان هذا القرن  ،والقرون القادمة.
عفسر لغز هذا املثلّث :
والتفسريات اليت ّ
 1ر نظرية الزفةل وعالقتها ا دث يف مثلّث برمودا.

اهلزات األدضية يف قاع انيط عتولّد عنها موجرات عاعيرة وعنيفرة
عقول هذه النظرية  :إ ّن ددوث ّ
ومفاجحة  ،قعل السفن عغط  ،وعتّجال إىل القاع بّ ،دة يف حلظات قليلة.
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وابلنسرربة للطررالرات يتولّررد عررن علررك اهلر ّرزات واملوجررات يف األج روان  ،ممّررا يررؤدي إىل اخررتالل يف
عواةن الطالرة  ،وعدم قددة قالدها علو السيطرة عليها.
 2ر نظرية اجلذب املغنا يسي  ،وعالقتها ا دث يف مثلّث برمودا.

إ ّن أجه ررزة القي رراس يف الط ررالرات أان رران مروده ررا ف رروق مثلّررث برم ررودا عض ررطرب  ،وعتح ر ّررل ب ،رركل
يدل علو وجود ّقوة مغنا يسية  ،أو ّقوة جرذب شرديدة
ع،والي  ،وكذلك يف بوصلة السفينة  ،ممّا ّ
وغريبة.
هررذا  ،وف يوجررد عفسررري دي ر هلررذا املثلّررث  ،إفّ أنرّرال مررن الظ رواهر الغريبررة الدالّررة علررو عظ ررة
ععاىل وقددعال.
ردي
نعم  ،داول البعل أن يربط بني اجلزيرة اصضران الريت يقرال أ ّن اإلمرام امله ّ
وبني مثلّث برمودا  ،وهو مل يثبت بدليل قطعي.

يعريش فيهرا

( ايسر ح ن يعقوب ـ البحرين ـ ) ....
يصلّي اومام ا

ني على ملنالته :

ـدي املنتمــر
س  :ســؤا يتعلّــق الــروج املهـ ّ

املهدي حني وفاته
سيصلّي على اومام
ّ

األئمــة`
إذ هــو آخــر ّ

 ،ال ــؤال هــو  :مــن الــذي

ج  :حنررن نعتقررد ابلرجعررة الرريت هرري عررن  :دجرروع بعررل األمروات إىل احليرراة الدنيويررة  ،قبررل قيررام
املهدي .
يوم القيامة يف صودهم اليت كانوا عليها  ،و لك عند قيام
ّ

،
ردي
ودوي أ ّن ّأول مررن يرجررب هررو اإلمررام احلسررني
 ،فيسررتلم احلكررم بعررد اإلمررام املهر ّ
نصررت
فيكررون اإلمررام احلسررني
هررو الررذي يلرري غسررلال  ،وكفنررال ودنو ررال  ،ويواديررال يف دفرعررال ّ ،
 ،الريت نقلهرا العالّمرة ازلس ّري يف كتابرال حبراد
علو هذا املعن الرواية املرويرة عرن اإلمرام الصرادق
األنواد (.)1
__________________
 1ر حباد األنواد .103 / 53
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هو اإلمام احلسني .
املهدي
إ ا  ،عندن أ ّن املصلّي علو جناةة اإلمام
ّ
بين ا يقول ال،يص مرعي بن يوسل املقدسي احلنبلري ر مرن عل ران القررن احلرادي ع،رر اهلجرري ر
ردي
ردي املنتظررر » مررا ّ
نصررال  « :كررر العل رران  :أ ّن املهر ّ
يف كتابررال « فرالررد فوالررد الفكررر يف اإلمررام املهر ّ
يست ّر مب عيسو
 ،ويدفنال هنال » (.)1

إىل بيرت املقردس  ،في روت هبرا  ،ويصرلّي عليرال هرو ومرن معرال مرن املسرل ني
سين )
( عبد ال الم ـ هولندا ـ ّ

ن به وعالقته ابمضر :
املهدي املنتمر هل سيولد من ملديد أو هـو مولـود وموملـود يف األرل  ،لكـن ال يعرفـه
س  :من هو
ّ
ابملهدي املنتمر  ،وشكراو لكم.
قصته
أحد وهل هو معصوم وما هي عالقته ابمضر والذي تشبه ّ
ّ

ركري برن علري اهلرادي برن ّ ررد
ردي املنتظرر
هرو اإلمرام ّ رد برن احلسررن العس ّ
ج  :إ ّن امله ّ
رجاد بررن
اجلرواد بررن علرري الرضررا بررن موسررو الكرراظم بررن جعفررر الصررادق بررن ّ ررد البرراقر بررن علرري السر ّ
.
احلسني بن علي بن أ الش
ي رروم اصررام ع ،ررر مررن شررهر ش ررعبان  255هر ر يف مدين ررة سررامران  ،مثّ ألس ررباب
قررد ولررد

عررن األنظراد إىل أن ن لرال املرروىل ععراىل ابلظهرود  ،لرري ا األد قسرطا وعرردف
خاصرة غراب
ّ
 ،ك ا ملحت ظل ا وجودا.
.
معصوم عن اصطأ واملعصية  ،و  ...ك ا دلّت عليال أدلّة عص ة األل ّ ة
وهو
 ،فقد ودد يف بعل الرواات عن اإلمام الرضرا
ابصضر
و ّأما عالقتال
« وسيؤنس ه به ـ أي ابمضر ـ وحشة قائمنا يف غيبته  ،ويصل به وحدته » (.)2
__________________
 1ر فرالد فوالد الفكر .137 :
 2ر ك ال الدين و ام النع ة .311 :
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نصرال :
مرا ّ

حممد ـ ال عودية ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
( ّ
االعتماد عليه ال يومل ،طول األمل والرقود عن ا ّق :
عج ــل فرمل ــه » أال تالحم ــون أ ّن الن ــاس
س  :إ ّن الن ــاس متخ ــاذلون ع ــن ا ـ ـ ّق  ،ويقول ــون  « :الله ــم ّ

معتمدين على اومام ا ّجة أكثر مما هم معتمدين على أنف هم ويقولون  :سيمهر ا ّجة  ،وي ود ال الم

يف أرملاء املعمورة.

وسـؤا  :ملـاذا قـال الرسـول

الملم  ،وعدم املباالة بني امل لمني

وأهـل بيتـه  :أ ّن ا ّجـة سـيمهر  ،وهـم يعلمـون أ ّن هـذا مـن أسـباب

أال تعتقدون أ ّن هذا من طول األمـل  ،والرقـود عـن ا ـ ّق وه مـن وراء القصـد  ،وأشـكركم علـى هـذا
املوقع امادم ألهل البيت.

ج  :يف اجلواب ن،ري إىل ع ّدة مسالل :
 1ر الدعان للفرج ممدو عقال ونقال :
ّأمررا عقررال  ،فب ررا أنرّرال يبعررث برررو األمررل يف املررؤمن  ،ويطرررد عنررال اليررأس والقنرروط  ،فالرردعان يف
 ،وع رردم الرك ررون للظل ررم
احلقيق ررة ه ررو  :ع ررو ني ال ررنف هل ررذا املس ررتقبل الزاه ررر يف ظ ر ّرل دكومت ررال
السالد يف األنظ ة احلكومية غري اإلسالمية.
لعل أصرردها هرو التوقيرب ال،رريل الرذي صردد
و ّأما نقال  ،فوددت ع ّدة دواات يف هذا ازال ّ ،
 ،الذي جان يف هنايتال  « :وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج  ،فإن ذلك فرملكم » (.)1
احلجة
عن ّ
إلنقررا الب ،ررية أمررر صررحيح  ،ولكررن ف مالةمررة بررني هررذا
احلجررة
 2ر إ ّن افعت رراد علررو ّ
رتص بزمران دون
افعتقاد وبرني التخلّري عرن الوظيفرة  ،فالع رل علرو برق الوظيفرة عكليرل ع ّ
رام ف خي ّ

ةمان.
وابختصاد  ،حنن نعتقد أ ّن اإلمام

سيطهر األد من الظلم والبغي ،
ّ

__________________
الطوسي  ، 213 :ك،ل الغ ّ ة .340 / 3
 1ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 485 :الغيبة لل،يص
ّ
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كل أدجالها  ،ولكن ف يع هذا أن نتخا ل يف عصر الغيبة عن نصررة احل ّرق ،
وسيطبّق اإلسالم يف ّ
املتوجال إلينا.
وأن نتهاون يف التكليل ّ
يف املقررام  ،هرو ب،رررى لل،رريعة  ،وملرن مررل أن يرررى
وأهرل البيررت
 3ر قررول الرسررول
املدينررة الفاضررلة للب ،ررية  ،فاإلنسرران املررؤمن عنرردما يس ر ب ويق ررأ األداديررث املتعلّقررة ب،ررأن الظهررود
 ،فيسررعو لنيررل هررذا
احلجررة
يفررر ويستب،ررر ابملسررتقبل  ،ويت ر ّرن و مررل ن يكررون مررن أنصرراد ّ
املقام بقدد اإلمكان  ،وهذا يع افلتزام والع ل األفضل واألك ل.
وعليررال فلرري يف املسررألة مررا يعترررب أم ررا سررلبيا در ّرس نتوقّررل فيررال  ،وإن كرران شررخص يسررين فهررم
رتص رودده ر فالعترش
انتظراد الفررج وخيردع نفسرال ألجرل الدعرة والرادرة وعررل التكليرل  ،فهرذا أمرر خي ّ
عليال ر ف صل الفكرة.
( بشني ا

يين ـ العراق ـ ) ....

حجة علينا رغم عدم مهوره :
هو ّ
حجة  ،ومن املعلوم أ ّن اومام غائ ،عن األنمار  ،وعدم مهـوره
س  :إذا اتّفقنا أ ّن األرل ال طلو من ّ

حجة علينا يف الوقت ا ا رغم عدم مهوره !
ال ّ
يدل على عدم وملوده  ،هل يعترب ّ
العقلي  ،ال ابلدليل الروائي.
يرملى اوملابة ابلدليل
ّ

دجرة ر وهرو األمرر املترواعر  ،ومرن ضررودات املرذهش ر هرو
ج  :املقصرود أ ّن األد ف ختلرو مرن ّ
من عصر الرسالة إىل يوم القيامة.
خلوها من اإلمام
عدم ّ
رتل برال علرو عبراده  ،فلرذا
و ّ
احلجية هي مه ّ ة من مهام اإلمام ووظالفال  ،ومعناهرا أ ّن ععراىل ّ
دجة علو اصلق.
يس ّ و ّ
للحجيرة هرو  :أ ّن أقوالرال وأوامرره ونواهيرال جيرش افلترزام هبرا والع رل عليهرا  ،ويكفري
واملعن ايخر ّ
احلجية هبذا املعرن هرو الترزام املرؤمن  ،نّرال إ ا صردد أمرر أو هنري مرن اإلمرام  ،فهرو
صحة إ الق ّ
يف ّ
سو يطبّقال ويسري علو هنجال  ،سوان صدد
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لك فعال أو مل يصدد  ،ك ا يف ةمن الغيبة.
رح إ ررالق
مضرافا إىل أ ّن الكثررري مررن األوامررر والنرواهي قررد صررددت يف ةمررن الغيبررة الصررغرى  ،فيصر ّ
احلجة عليال هبذا املعن أيضا.
كل ة ّ
احلجيررة ك ررا سرربق  ،بررل لررال مهررام ووظررالل أُخرررى كثرررية
عل ررا أ ّن وجررود اإلمررام ف يقتصررر علررو ّ
إ ا غيّبتهررا السررحاب  ،ك ررا ودد يف دواات أهررل البيررت

جر ّدا  ،ديررث يكررون افنتفرراع بررال كال،ر
.
احلجية وافستنباط  ،بل هرو يت ابملردلرة الثانيرة
مثّ إ ّن الدليل الروالي يعترب من األدلّة األدبعة يف ّ
بع ررد الق رررتن الك ررره  ،ه ررذا إ ا ك رران د ررديث تد رراد ّ ،أم ررا إ ا ك رران احل ررديث متر رواعرا فيك ررون قطع رري
اإلهلي.
الصدود  ،ويف نف دعبة القرتن الكره  ،أل ّن كالمه ا وثّالن الودي ّ
(  ...ـ  ....ـ ) ....
ليس هو عي ى نف ه :
س  :لقد قرأت يف القرآن الكرمي قوله تعا :
(. ) 1
وقوله :

َا َ
اس ِف ألل ْ َم ْرد َو َْ ْرال َوم َن َّ
ألنل َ
أللصاَ َ
كلِّ ام َّ
وي
ِِ
ِ
ِ
ِ

َ ِّ
َ
ّ َ
إ ْذ َْ َال ا
أله يَا ِعََس ِإِّن امغوفيَ َو َرأل ِف اعَ (.)2
ِ

وتف ــني اآليــة  :إ ّن ســيّدان امل ــيح ســيخرج آخــر الزمــان  ،ألنّــه رفعــه ه تعــا وهــو يف سـ ّـن الشــباب ،

ـدي هـو امل ـيح عي ـى
لذلك ذكر القرآن الكهولة ـ وهي يف حوا ّ
سن األربعني ـ أفال يعين أ ّن املنتمـر امله ّ

العلي القدير إذ كيف حيكم اومام موملود  ،وخصوصاو نعلـم أ ّن ال ـيّد
حي يرلق ّ
حىت يشاء ه ّ
بن مرمي ّ ،
فالنيب ينزل عليه الوحي ّ ،أما اومام فال
امل يح سوف خيرج آخر الزمان ّ ،

املهدي من ولد
ج  :قد ابت يف مصادد املسل ني ر وهو من املتّفق عليال ر أ ّن
ّ

__________________
 1ر تل ع ران .46 :
 2ر تل ع ران .55 :
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.
 ،فهو إ ا غري املسيح ابن مره
فا ة
املهدي .
ك ا ابت عند الفريقني  :أ ّن عيسو ينزل ويصلّي خلل اإلمام
ّ
ردي اثبتررة يف ع ر ّدة أداديررث صررحيحة إبخبرراد
قررال السرريو ي  « :فررإ ّن صررالة عيسررو خلررل املهر ّ

 ،وهو الصادق املص ّدق الذي ف خيلل خربه » (.)1
دسول
املهدي » (.)2
ويف الصواعق  « :دعوى عواعر األداديث يف صالة عيسو خلل
ّ
ومررب ع رواعر األخبرراد بتبعيررة عيسررو لإلمررام فررال جمررال للس رؤال عررن كيفيررة دكررم اإلمررام مررب وجررود
 ،مضررافا إىل أ ّن ديررن عيسررو قررد نسررص ابإلسررالم  ،وإفّ للررزم أن كررم برردين
السرريّد املسرريح
املسيحية  ،وهو ضرودي البطالن.

حممد يوسف ـ البحرين ـ  12سنة .طال ،ملامعة )
(ح ن ّ
الكف على الرأس عند ذكر لق ،القائم :
القيام ووضع ّ
س  :ملاذا حنن عندما نذكر لق ،صاح ،العصر

هذه حتية لإلمام وشكراو.

( القائم ) نقف ونضع اكفنا علـى رؤوسـنا هـل

قررد دثّروا علررو هررذا األمررر  ،بررل وقررد

رنص ّن األل ّ ررة
ج  :لقررد وددت دواات وأداديررث عر ّ
بّقوها علو أنفسرهم أديران ابلقيرام  ،واتدة ابلقيرام ووضرب اليرد علرو الررأس متواضرعا ؛ والظراهر أ ّهنرا
كلّها يف سبيل إعطان املوضوع اهت اما ابلغا يف نفوس ال،يعة.
رتحش القيرام عنرد كرر هرذا
اةي يف « مستددل سفينة البحاد » ما ّ
وقال ال،يص الن ّ
نصرال  :ويس ّ
عرن سربش القيرام عنرد كرر

اللقش ر القالم ر ملا دوي عرن عنزيرال اصروا ر  :سرحل اإلمرام الصرادق
احلجة.
لفحم القالم من ألقاب ّ
قررال  « :أل ّن لررال غيب ررة وفنيررة  ،ومررن ش ر ّدة الرأفررة إىل أدبّت ررال  ،ينظررر إىل كر ّرل م ررن يررذكره هب ررذا
اللقش امل،عر بدولتال  ،ومن ععظي ال أن يقوم العبد اصاضب عند نظر
__________________
 1ر احلاوي للفتاوي .167 / 2
 2ر الصواعق انرقة .480 / 2
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جل كره ععجيل فرجال ».
املوىل اجلليل إليال بعينال ال،ريفة  ،فليقم وليطلش من
ّ
يف جملسال راسان  ،أنّرال قرام عنرد كرر لفظرة القرالم  ،ووضرب
ودوي أيضا عن اإلمام الرضا
وسهل خمرمله ».
عجل فرمله ّ ،
يديال علو دأسال ال،ريل وقال  « :اللهم ّ

و كر ان ّدث النودي يف كتابال « النجم الثاقرش » مرا عر ترال ابلعربيرة  :هرذا القيرام والتعظريم سررية
كل البالد ....
ام أبنان ال،يعة يف ّ
ودوى العالّمررة املامقرراين يف دجالررال يف دعبررل  ،عررن ّ ررد بررن عبررد اجلبّرراد يف م،رركاة األنرواد  ،أنرّرال
إىل قولال :
احلجة
ملا قرأ دعبل قصيدعال املعروفة علو اإلمام الرضا
 ،و كر ّ

خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررروج إم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررام ف ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادج
وضب الرضا

يقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروم علر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو اسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم

والربكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات

يده علو دأسال  ،وعواضب قال ا  ،ودعا لال ابلفرج (.)1
( أبو حيدر ـ فنالندا ـ ) ....

تعليق على ال ؤال ال ابق :
القيــام ووضــع اليــد علــى الـرأس عنــد ذكــر لقبــه ابلقــائم لــيس واملبـاو  ،بــل مــن ابب التعمــيم واالحـلام ،

وللمعتقد بغيبته ومهوره دليل على انتمار فرمله الشريف  ،واالستعداد لنصرته  ،وأسوة ملن سبقه مـن أهـل

البيت

هبذا الفعل  ،وشكراو.

(  ....ـ البحرين ـ ) ....
والدته يف كت ،أهل ال نّة :
وإايكم.
حممد ّ
س  :حشران ه مع آل ّ

__________________
 1ر مستددل سفينة البحاد .621 / 8
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ـدي ولــد ملـزاكم ه ألــف خــني  ،ون ــملكم
هــل هنــاك رواايت عنــد أهــل ال ــنّة تقــول  :أب ّن اومــام املهـ ّ
الدعاء.

فراجررب كترراب دفرراع
ردي
ج  :قررد اعرررت عل رران كثررريون مررن أهررل السرنّة برروفدة اإلمررام املهر ّ
عن الكايف ( )1للسيّد اثمر الع يردي  ،فقرد كرر فيرال مالرة ويفانيرة وع،ررين شخصرا مرن أهرل السرنّة ،
 ،مب عرعيبهم حبسش القررون  ،وحنرن نقتصرر علرو كرر
املهدي
من الذين اعرتفوا بوفدة اإلمام
ّ

بعضهم :
رادي  ،املتررو ّ  341ه ر ( ّ ، )2ررد بررن لحررة ال،ررافعي  ،املتررو ّ  652ه ر
سررهل بررن عبررد البخر ّ
اجلوةي  ،املتو ّ  654هر ( ّ ، )4د بن يوسل الكنجي ال،رافعي  ،املترو ّ  658ه ر
( ، )3سبط ابن
ّ

( ، )5ابررن خلكرران  ،املتررو ّ  681ه ر ( ، )6عزيررز بررن ّ ررد النسررفي الصررويف ر املتررو ّ  686ه ر ر يف
() 8
() 7
رذهيب
دسالتال  ،ك ا يف ينابيب ّ
املودة  ،إمساعيل بن علري أبرو الفردان  ،املترو ّ  732ه ر  ّ ،رد ال ّ
()10
()1
 ،املتررو ّ  748ه ر  ،خليررل الصررفدي  ،املتررو ّ  764ه ر  ،عبررد بررن علرري اليررافعي  ،املتررو ّ
 768هر ( ، )11ابن الصربّاب املرالكي  ،املترو ّ  855ه ر ( ّ ، )12رد برن ولرون احلنفري  ،املترو ّ 153
هر ( ، )13دسني الداد بكري القاضي ،
__________________
 1ر دفاع عن الكايف .568 / 1
سر السلسلة العلوية .40 :
2ر ّ
 3ر مطالش السؤول .152 / 2
 4ر عذكرة اصواو .325 :
 5ر البيان يف أخباد صادش الزمان .17 :
 6ر وفيات األعيان .31 / 4
املودة .352 / 3
 7ر ينابيب ّ
 8ر املختصر يف أخباد الب،ر .361 / 1
 1ر العرب يف خرب من غرب .373 / 1
 10ر الوايف ابلوفيات .241 / 2
 11ر مرتة اجلنان .127 / 2
 12ر الفصول امله ّ ة .212 :
 13ر األل ّ ة اإلانا ع،ر .117 :
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() 1
الوهاب ال،رعراين ال،رافعي  ،املترو ّ  173ه ر ( ، )2أمحرد برن دجرر اهليت ري
املتو ّ  166هر  ،عبد ّ
ال،افعي  ،املتو ّ  174هر ( ، )3ابن ع اد الدم،قي احلنبلي  ،املتو ّ  1081هر ( ّ ، )4د برن علري
الصبّان ال،افعي  ،املتو ّ 1206هر (.)5

( ح ني عبد األمني ـ البحرين 12 .سنة ـ طال) ،
ماذا جي ،أن نفعله يف الغيبة :
املهدي املنتمر وهو يف غيبته وما جي ،علينا فعله
س  :ما واملبنا ا اه اومام
ّ

ج  :من األع ال املفرو بنا أن نع لها يف ةمن الغيبة  ،هي :
أنّرال قرال  « :أفضـل أعمـال أ ُّمـ
وظهروده  ،فقرد ودد عرن دسرول
 1ر انتظراد فرجرال

انتمار الفرج » (.)6
بتعجيل فرجال  ،فقد ودد مرن الناديرة املق ّدسرة علرو يرد ّ رد ابرن عث ران يف
 2ر الدعان لال
 « :وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج  ،فإ ّن ذلك فرملكم » (.)7
تخر عوقيعاعال
 3ر معرفة صفاعال

 ،وتدابال  ،وانتومات من عاللم ظهوده.

__________________
 1ر اتديص اص ي .343 / 2
املودة .345 / 3
 2ر ينابيب ّ
 3ر الصواعق انرقة .601 / 2
 4ر شذدات الذهش .210 / 2
 5ر إسعا الراغبني .133 :
 6ر اإلمامررة والتبصرررة  ، 163 :حتررل العقررول  ، 37 :مناقررش تل أ الررش  ، 527 / 3جم ررب الزوالررد ، 147 / 10
املودة  ، 317 / 3اجلامب الكبري .225 / 5
ينابيب ّ
الطوسي  ، 213 :افدتجاج .284 / 2
 7ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 485 :الغيبة لل،يص
ّ
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كاحلجررة والقررالم ،
 ،ن ف يررذكره إفّ لقابررال ال ،رريفة :
 4ر مراعرراة األدب عنررد كررره
ّ
املهدي  ،وصادش الزمان  ،وصادش األمر  ،وغريها  ،وعرل التصريح ابمسرال ال،رريل  ،وهرو اسرم
و ّ
عجررل ععراىل فرجررال )  ،والقيرام عنررد
بقرول :
 ،وعك لرة كررره
دسرول
 ،أو ( ّ
كر لقبال « القالم ».
وحتبيبال إىل الناس.
 5ر إظهاد بّتال
ودقيتال  ،والبكان واإلبكان والتباكي واحلزن علو فراقال.
 6ر إظهاد ال،وق إىل لقالال
 7ر الرردعان والطلررش مررن ععرراىل أن نكررون مررن جنرروده وأنصرراده واعباعررال  ،ومررن املقرراعلني بررني

يديال  ،وأن يرةقنا ال،هادة يف دولتال.
بقصد سالمتال.
 8ر التص ّدق عنال
 1ر إقامررة جمررال يررذكر فيهررا فضرراللال

ومناقبررال  ،أو بررذل املررال يف إقامتهررا  ،واحلضررود يف

هكذا جمال  ،والسعي يف كر فضاللال ون،رها.
 ،أو بذل املال يف لك.
 10ر إن،ان ال،عر وإن،اده يف مددال
 ،والصروم
راحلل والطروا عنرال
 11ر إهردان ارواب األع رال العباديرة املسرتحبّة لرال
،ك ّ
 ،أو ب ر ررذل امل ر ررال لنال ر ررش ين ر رروب عن ر ررال يف أدان عل ر ررك
والص ر ررالة  ،وةادة م ،ر رراهد املعص ر ررومني
األع ال.
وقديرد البيعرة لرال
 12ر ةادعرال
يف لك.
عة ا ودد عن األل ّ ة

بعرد ك ّرل فريضرة مرن الفررالل اليوميرة  ،أو يف ك ّرل يروم

وم،اهده  ،ك سجد السهلة  ،ومسجد الكوفة وغريمها.
13ر ععظيم مواقفال

اصاصررة ،
 14ر عرررل عوقيررت ظهرروده
 ،وعكررذيش املررؤقّتني  ،وعكررذيش مررن ّادعررو النيابررة ّ
يف ةمن الغيبة الكربى.
والوكالة عنال
وإاكم من امل ّهدين لدولتال  ،واملرضيّني عنده.
جعلنا ععاىل ّ
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( عقيل أمحد ملاسم ـ البحرين ـ  22سنة ـ بكالوريوس )
معىن أي بكتاب ملديد :
س  :الصوص اومام املنتمر  ،قال اومام أبو عبد ه

كمر أنمر إليه بني الـركن واملقـام
 « :وه ّ

 ،يبايع الناس على كتاب ملديد » ( ، )1واملقصود من ذلك كتاب غـني القـرآن  ،ألّنّـم يـ ّدعون أبنّنـا نقـول :

قيقي عند الغائ.،
حمرف  ،والقرآن ا
أب ّن القرآن ّ
ّ

ج  :مررن أيررن لنررا أن حنكررم ّن الكترراب اجلديررد هررو قرررتن جديررد ر والعيررا ابع ر؟ والظرراهر مررن
دجرة ،
الرواية إنّال عهد وبررنمل جديرد يتعاهرده هرو
مرب أصرحابال  ،وظهرود الكرالم ك را نعلرم ّ
ولي يف الرواية أية قرينة علو خال هذا الظهود.

فالنتيجرة  :إ ّن الكتراب ر هنرا ر عرن خمطّرط جديرد  ،مرسروم مرن قبرل اإلمرام
اإلسالمي احلنيل.

لتطبيرق الردين

( أمحد العصفور ـ عمان ـ  12سنة )
من مميّزات أنصاره :
وكيـف سـيكون العـا أأل
ـدي
س  :كيف تكون صفات النـاس الـذين سـوف يقـاتلون مـع اومـام امله ّ
املهدي كي حيارب معه وإذا دعوت يف صـال أن أكـون
كل واحد اومام
ّ
قبل أن أي وهل جي ،أن يرف ّ
من مليوشه ـ إن شاء ه ابستمرار ودائماو ـ هل سمكون وشكراو.

مفص ررل  ،ف يس ررعنا
ردي
وك ر ّرل م ررا يتعلّررق ب ررال حب ررث ّ
ج  :البح ررث ع ررن موض رروع اإلم ررام امله ر ّ
التطر ّررق إليررال  ،ولكررن ن،ررري هنررا إىل دقوس بعررل املواض ريب  ،فررإن أددت التفصرريل فعليررك ابلكتررش
املختصة يف هذا ازال.
ّ

__________________
 1ر الغيبة للنع اين .114 :

333

فهرو وضرب مأسراوي وسرليب إىل أبعرد احلردود
و ّأما الوضب العرام للعرامل والب،ررية قبيرل ظهروده
ودل للخروج من هذا الوضب املؤمل إفّ اللجون إليرال  ،والت كرني
معنوا ّ
ومادا  ،حبيث ف يبقو ريق ّ
حلك ال ودولتال .
أما وظيفة املؤمن يف عصر الغيبة  ،فهي ف عقتصر م
جبهة دون أُخرى  ،بل ع،ر ل افلترزام والع رل
ّ
جب يب جوانش العقيدة وال،ريعة  ،ا فيها الدفاع عن املباد والقيم واملق ّدسات.
 ،فهري ابختصراد  :الع رل ابلوظرالل الدينيرة يف أعلرو مراعبهرا ،
و ّأما مميّزات أنصاد احل ّجرة
 ،حبيررث ي رراه كاحلاضررر
ومنهررا  :شر ّد أواصررر انبّررة والعُلقررة القلبيررة مررب صررادش العصررر والزمرران
والناظر علو أفعالال وأع الال.
فاملؤمنون يف عصر الغيبة  ،وقبيل الظهود ليسوا بقلّة  ،ولكن أصرحاب اإلمرام
من هذه از وعة  ،نتيجة لسعيهم واباهم يف سبيل الدين والعقيدة يف عصر الغيبة.

هرم الصرفوة

فهو منردوب وممردو  ،وينبغري لك ّرل مسرلم ومروال أن
و ّأما الدعان للتوفيق يف نصرة اإلمام
للحجررة
يفعررل لررك ؛ فإنرّرال مررن دته ععرراىل علررو هررذه احلالررة  ،فقررد نل ا رواب امل،ررادكة والنصرررة ّ
 ،وإن مل يددل ّأام الظهود.
( علي سلمان ـ البحرين ـ  12سنة ـ طال ،ملامعة )
املقصود من سرداب الغيبة :
س  :ما هي حقيقة سرداب الغيبة وماذا نقصد به واألدعية الواردة له إ ماذا ترمز

ج  :إ ّن املقصود من سرداب الغيبة هو  :سرداب الداد اليت كان يسكنها اإلمرام اهلرادي واإلمرام
دصررلت منررال  ،أي إنررال
ردي
ردي
 ،ويقررال  :إ ّن غيبررة اإلمررام املهر ّ
ركري واإلمررام املهر ّ
العسر ّ
تخر مكان شوهد فيال اإلمام قبل غيبتال.
وقد وددت بعل الزادات واألدعية عند الوقو عليال  ،واليت عرمز إىل إظهاد
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املودة لال
انبّة و ّ

 ،والدعان لال يف ععجيل فرجال  ،وغري لك.
سين ـ  24سنة ـ طال ،ملامعة )
( أمحد ـ ال عودية ـ ّ

حجة ه على املق :
ّ
حجة وهو غائ ،وما هي الفائدة منه حال غيبته
س  :كيف يكون اومام
املهدي ّ
ّ

ععرراىل

دجررة ععرراىل علررو اصلررق  ،عررن أ ّن
ردي
ج  :فشر ّ
ّ
رك وف ديررش أ ّن اإلمررام املهر ّ
فاحلجية مه ّ ة من مهام اإلمام ووظالفال.
تل بال علو عباده يوم القيامة  ،وعليال ّ
ّ
عن أنظراد اصلرق ر عرن أ ّن اصلرق ف يرراه بين را هرو يرراهم ر ف يض ّرر علرو هرذا املعرن
فغيابال
احلجية  ،فهو نظر إىل أع النا  ،ومطّلب عليها.
من ّ
 ،وأوامرره ونواهيرال  ،والع رل عليهرا ،
احلجيرة هرو افلترزام قروال اإلمرام
وإن قلنا  :إ ّن معرن ّ
احلجيرة هبررذا املعررن هررو الترزام املررؤمن  ،نرّرال
فغيابرال
رحة إ ررالق ّ
أيضررا ف يضر ّرر  ،إ يكفرري يف صر ّ
إ ا صرردد أمررر أو هنرري مررن اإلمررام سررو يطبّقررال  ،ويسررري علررو هنجررال  ،سروان صرردد لررك فعررال أو مل

يصدد  ،ك ا يف ةمن الغيبة.
احلجيرة  ،برل لرال مهرام وفوالرد ووظرالل أُخررى كثررية
عل ا أ ّن وجود اإلمرام
ف يقتصرر علرو ّ
ج ر ّدا  ،حبيررث يكررون افنتفرراع بررال كال ،ر إ ا غيّبتهررا السررحاب  ،ك ررا ودد لررك يف دواات أهررل
.
البيت
ريب
فقررد سررحل النر ّ

ردي
عررن كيفيررة افنتفرراع ابإلمررام املهر ّ

يف غيبتررال فقررال  « :إي والــذي

بعثـين ابلنب ّـوة ّ ،إّنــم ي تضـييون بنـوره  ،وينتفعــون بواليتـه يف غيبتـه  ،كانتفــاع النـاس ابلشـمس  ،وإن لّلهــا

ال حاب » (.)1
ودوي عن اإلمام الصادق

أنّال قال ر بعد أن سحل عن كيفية انتفاع الناس

__________________
املودة  ، 238 / 3ك،ل الغ ّ ة .315 / 3
 1ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 253 :ينابيب ّ
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ابحلجة الغالش املستود ر  « :ك ا ينتفعون ابل ،إ ا سرتها السحاب » (.)1
ّ
ودوي أنّال خرج من النادية املق ّدسة إىل إسحاق برن يعقروب علرو يرد ّ رد برن عث ران  « :و ّأمرا
وجال افنتفاع يف غيبيت  ،فكافنتفاع ابل ،إ ا غيّبها عن األبصاد السحاب » (.)2
ازلّلرة ابلسرحاب مرن عر ّدة

في كن أن يقال  :إ ّن ال،ربال برني مهردي هرذه األ ُّمرة  ،وبرني ال،ر
وجوه :
كال ،ر يف ع رروم النفررب  ،فنررود الوجررود والعلررم واهلدايررة يصررل إىل اصلررق
ردي
 1ر املهر ّ
بتوسطال.
ّ
ك نكر وجود ال ،إ ا غيّبها السحاب عن األبصاد.
املهدي
 2ر إ ّن منكر وجود
ّ
 3ر إ ّن ال،ر انجوبررة ابلسررحاب مررب انتفرراع النرراس هبررا فررإهنم ينتظرررون يف كر ّرل تن انك،ررا
 ،ينتظر ررر
الس ررحاب عنه ررا وظهودهر ررا ؛ ليك ررون انتفر رراعهم هب ررا أكث ررر  ،فكر ررذلك يف ّأام غيبت ررال

املخلصون من شيعتال خروجال  ،وظهوده يف ك ّل وقت وةمان وف ييأسون منال.
 4ر إ ّن ال،ر قرد ختررج مرن السرحاب علرو الربعل دون ايخرر  ،فكرذلك وكرن أن يظهرر يف
غيبتال لبعل اصلق دون البعل.
 5ر إ ّن شررعاع ال ،ر يرردخل البيرروت بقرردد مررا فيهررا مررن النوافررذ  ،وبقرردد مررا يرعفررب عنهررا مررن

اسرهم وم،راعرهم ،
املوانب  ،فكذلك اصلق إّاا ينتفعون نواد هدايتال بقدد ما يرفعون املوانب عن دو ّ
مررن ال،ررهوات النفسررية والعاللررق اجلس ر انية  ،وافلت رزام وامررر والتجنّررش عررن معاصرريال  ،إىل أن
ينتهي األمر ديث يكون نزلة َمن هو حتت الس ان يط بال شرعاع ال،ر مرن يرب جوانبرال بغرري

دجاب.

__________________
 1ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 207 :األمال لل،يص الصدوق  ، 253 :دوضة الواعظني .111 :
 2ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 485 :افدتجاج  ، 284 / 2اصرالل واجلرالح .1115 / 3
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( ال يد املوسوي البحرار ـ البحرين ـ  21سنة ـ طال ،علم )
حيكم اب كم الواقعي ال الماهري :
س  :اومام ا ّجة

عند خرومله  ،هل حيكم بني الناس ابألحكام الماهرية كمملـداده أم لـه أحكـام

خاصة طتلف عنهم الرملاء دعم اوملابة ابلرواايت.
ّ

ك ررم حبك ررم داود
ردي
ج  :ق ررد وددت عن رردن دواات ص ررحيحة ع ،ررري إىل أ ّن اإلم ررام امله ر ّ
 :إ ّن دو الق ر رردس يتل ّق ر رراهم ر ررا ل ر رري عن ر رردهم  ،فع ر ررن ع ر ررن ع ّ ر رراد
 ،فق ر ررد ودد عر ر رنهم

السررااب ي قررال  :قلررت أل عبررد

 :ررا حتك ررون إ ا دك ررتم؟ قررال  « :حبك ــم ه وحك ــم

داود  ،فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندان  ،تل ّقاان به روا القدس » (.)1
دكرم حبكرم داود
 « :إ ا قرام قرالم تل ّ رد
وعن اإلمام الصادق

إىل بيّنررة  ،يله ررال
ابلتوسم .)2( » ...
املهدي
يتبني  :إ ّن اإلمام
ف ن هذا ّ
ّ

 ،ف تراج

ععرراىل فرريحكم بعل ررال  ،وخيرررب كر ّرل قرروم ررا اسررتبطنوه  ،ويعررر وليّررال مررن ع ر ّدوه
كم ابحلكم الواقعي ف الظاهري  ،و أعلم.

سين ـ  23سنة ـ طال ،ملامعة )
( ح ن ـ ال عودية ـ ّ
عقيدتنا فيه :
ـدي املنتم ــر  ،ه ــو مع ــروف
س  :أش ــكرك أخ ــي عل ــى ّ
ردك عل ـ ّـي  ،ولك ــن أردت أن أس ــملك ع ــن امله ـ ّ

ومتعارف عليه لذي املذهبني ال نّة والشـيعة  ،ومـا هـو متعـارف عنـدان أنّـه أي يف آخـر الزمـان  ،وا ـه مـن
اسم الرسول  ،وأي وهو ب ّن األربعني.

__________________
 1ر الكايف  ، 318 / 1بصالر الددجات .471 :
 2ر دوضة الواعظني  ، 266 :اإلدشاد .386 / 2
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مين ملزيل الشكر.
تكرمت أخي الكرمي  :أُريد أن أعرف ما هو
املهدي املنتمر يف مذهبكم ولك ّ
ّ
لو ّ

 ،الررذين
هررو اإلمررام الثرراين ع،ررر مررن أل ّ ررة أهررل البيررت
ردي املنتظررر
ج  :اإلمررام املهر ّ
 ،و كرهم ازامب احلديثية عند ال،يعة اإلمامية بعددهم وأمسالهم  ،واكتفرت
النيب
َّ
نص عليهم ّ
رادي ومسرلم  ،يف
بعل ازامب احلديثية السنّية برذكر عرددهم دون أمسرالهم  ،ك را يف صرحيحي البخ ّ
أداديرث اصلفران اانرا ع،ررر  ،ويف بعرل األداديرث يرررد كرر القبيلرة الريت ينت رري إليهرا هرؤفن اصلفرران
 « :كلّهم من قريش » (.)1
أو األل ّ ة  ،كقولال
وأيضرا يرررد امترداد خالفررة هرؤفن اصلفرران د ّرس قيررام السراعة  ،ك ررا يف احلرديث الررذي أودده مسررلم
يف صرحيحال  « :ال يزال الدين قائماو ح ّـىت تقـوم ال ـاعة  ،أو يكـون علـيكم امنـا عشـر خليفـة  ،كلّهـم مـن
قريش .)2( » ...
ومل يستقم عفسري هلذه األداديث ال،ريفة إفّ ا عذكره ازامب احلديثية
ّ :ن اصلفان أو األل ّ ة هم اانرا ع،رر ّ ،أوهلرم علري برن أ
النيب
ال،يعيّة عن ّ
املهدي املنتظر .
وتخرهم
ّ

الرش

أي مررن املررذاهش اإلسررالمية هلررذه األداديررث الصررحيحة املتظررافرة
وف يوجررد عفسررري صررحيح عنررد ّ
 ،سوى ما ن،هده عند ال،يعة اإلمامية فقط.
النيب
عن ّ
ترد إىل قيرام السراعة  ،وهرو مرا يسرتقيم
وهذه األداديث عذكر  :أ ّن امتداد خالفة األل ّ ة
يفسرره درديث الثقلرني ّ ،ن الكتراب وأهرل البيرت
اما وابل،ركل الرذي ّ
احلو  ،وهو كناية عن يوم
النيب
علو ّ

لرن يفرتقرا د ّرس يرردا

__________________
رادي  ، 127 / 8صررحيح مسررلم  3 / 6سررنن أ داود  ، 301 / 2اجلررامب
 1ر مسررند أمحررد  ، 87 / 5صررحيح البخر ّ
الكبري .340 / 3
 2ر صحيح مسلم  ، 4 / 6مسند أمحد .81 / 5
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إر تركـت فـيكم الثقلـني  ،أحـدمها أكـرب
القيامة  ،ك ا يف احلديث الرذي دواه احلراكم يف مسرتددكال ّ « :

علي ا ول
من اآلخر  :كتاب ه تعا وعل  ،فانمروا كيف طلّفور فيهما ّ ،
فإّنما لن يفلقا ّ
حىت يردا ّ

» ( .) 1
أنّال مولود يف سامران  ،يف اصام ع،ر من شرعبان سرنة 255
املهدي
فعقيدعنا يف اإلمام
ّ
 ،وه ررو در ّري غالررش  ،ل ررال غيبترران  ،الغيبررة الص ررغرى
ركري
هر ر  ،وهررو ابررن اإلم ررام احلسررن العسر ّ

سرنة  260ه ر.
ركري
امتدت ما يقرب من سبعني عامرا  ،ابتردأت بعرد وفراة والرده اإلمرام العس ّ
أدبعرة وكرالن كرانوا الواسرطة بينرال وبرني شريعتال ومواليرال يف علرك الفررتة ،
ردي
ّ
عني فيها اإلمرام امله ّ
علررو يررد الوكيرل الرابررب علرري بررن ّ رد السر ري  ،خيررربه فيهررا
ردي
مثّ خررج عوقيررب مررن اإلمرام املهر ّ
بوقوع الغيبة الكربى  ،واليت ينتهي أمدها مر وإ من من ععاىل لال ابصروج  ،لي ا األد قسرطا

وعردف  ،ك ررا ُملحررت ظل ررا وجررودا  ،ك ررا هررو الروادد يف ازررامب احلديثيررة عنررد الفرريقني  ،والرريت اعفقررت
علو ظهوده .
 « :لــو أل يبــق مــن الــدنيا إالّ يــوم لبع ـ ه عـ ّـز
ريب
فقررد دوى أمحررد بررن دنبررل بسررنده عررن النر ّ

وملل رملالو منّا  ،الؤها عدالو كما مليت ملوراو » (.)2
ّ
 ،فقررد أخرررج أبررو داود بسررنده
ريب املصررطفو
ردي
واسررم اإلمررام املهر ّ
هررو ّ ررد اسررم النر ّ
حىت الك العرب رملـل مـن أهـل بيـ  ،يـواطئ ا ـه
النيب
 « :ال تذه ،ـ أو ال تنقضي ـ الدنيا ّ
عن ّ
ا ي » ( .) 3
أنرّرال سرريخرج وهررو علررو هيحررة
ردي
وقررد كرررت األداديررث ال رواددة يف خصرروو اإلمررام املهر ّ
دجل شاب يف األدبعني مرن ع رره  ،مل عع رل فيرال السرنني املتقادمرة ع لهرا مرن اهلررم والعجرز  ،و لرك
سر من أسراد يف خلقال.
ّ
__________________
 1ر املستددل  ، 101 / 3كتاب السنّة  337 :و .630
 2ر مسند أمحد .11 / 1
 3ر سنن أ داود .310 / 2
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( لين العابدين أيويب ـ سورية ـ  24سنة ـ طال ،ملامعة )
غني ال ّفاا الوارد يف بعض الرواايت :
حممــد
س  :كثـنياو مــا يتشـ ّدق النواصــ ،ويـ ّدعون أب ّن هلــم مهــدايو غــني مهـدي آل ّ

 ،الــذي ينعتونــه

ابل ّفاا وغني ذلك من األلقاب البذيية  ،فما القول الفصل فيمن يزعم وملود أكثر من مهدي

ـدي
وهل اكن اعتبار ال فيار مهدي النواص ،ونرملـو التفصـيل أكثـر ابلن ـبة للتمييـز بـني عـدل امله ّ
بشيعته وق وته على أعدائه  ،وشكراو.

مرن نسرل جر ّدهم العبراس  ،وقرد
ردي
ج  :لقد وضب بنو العباس أداديث ع،رري إىل أ ّن امله ّ
ِ
لعل هذا احلرديث أيضرا مرن األداديرث الريت أدادوا اإلشرادة هبرا إىل
ُ
ض ّعفت يب علك األداديث  ،و ّ
أد ّقيررة خالفررتهم املت ثّلررة يف ّأول خلفررالهم  ،وهررو أبررو العبرراس السر ّفا  ،واملالدررحم لتلررك األداديررث
ردي
الرريت ودد هبررا كررر السر ّفا  ،أ ّن هنررال الكثررري ممرّرن كررر نفر علررك األداديررث دون كررر أ ّن املهر ّ
يقال لال الس ّفا .
وافخرتال احلاصرل يف وجررود أكثرر مرن مهرردي نشرس مرن أ ّن بعررل عل ران السرنّة يقولررون  :إ ّن
املهدي!
املهدي مل يولد  ،بل سيولد  ،فرتى بني احلني وايخر يظهر من ي ّدعي أنّال
ّ
ّ
ول ررد  ،وه ررو افب ررن
ردي
وال ررذي علي ررال اعتق ررادن حن ررن م ررذهش أه ررل البي ررت
 :إ ّن امله ر ّ
 ،وقد اعرت بوفدعال الكثري من عل ان السنّة.
عسكري
الوديد لإلمام احلسن ال
ّ
ي شررخص ،
ردي مل يولررد  ،ف يبعررد مررنهم أن يت ّسرركوا ّ
وأهررل الس رنّة الررذين يقولررون  :إ ّن املهر ّ

املهدي  ،فال يبعرد أن يت ّسركوا ابلسرفياينّ  ،ليكرون مهردا هلرم  ،بعرد أن ّسركوا علرو
ويقولون إنّال
ّ
كل البعد عن دقيقة لك.
ّ
مر التاديص شخاو ادعوا املهديّة  ،هم بعيدون ّ
إ ّن قيام دولة اإلمام
املهدي  ،وحتقيق العدالة الكاملة فيها ف يتح ّقق إفّ
ّ
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ابل ررتخلّص م ررن الك ّف رراد  ،أل ّهن ررم س ررو ل ررن يَر َردعوا اإلم ررام ّق ررق دولت ررال  ،ب ررل يرون ررال خط ررا عل رريهم ،
ألدل ْفيَا خ ْز ٌن ي َول َ ار ْم ِف ألآلخ َبة َع َذ ٌ
الر ْم ِف ُّ
ألب َعظ ٌ
يم (، )1
وسيح ّقق اإلمام فيهم قول ععاىل :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
في ا اإلمام الدنيا قسطا وعدف بعدما ملحت ظل ا وجودا.
كي ا
(ل ّ

يين ـ  .....ـ طال ،حولة )
ّ

كات ،الشيّ املفيد بثالث توقيعات :
س  :هل صحيح أ ّن موالان بقيّة ه األعمم أرواحنا له الفدف  ،قد كات ،الشيّ املفيد ( قدس سره )

برســالتني كمــا هــو مــروي عــن العالّمــة امل ـ ّـي ( قــدس ســره ) صــاح ،البحــار  ،وهــل كاتــ ،غــني الشــيّ
املفيد برسائل أيضاو
وهل صحيح أ ّن اومام

يذكر يف هذه الرسالة أ ّن حركته األخنية ستكون إ مكان كـذا وابعتبـار

يغني مكانه ألسباب  ،منها  :عدم خصوبة األرل  ،وقلّة الزرع  ،وصعوبة املعيشة  ،كما يذكر القـزويين
أنّه ّ

بقول قلّة الزرع.

سؤا  :إ مدف حيتاج اومام

هبذا التفسري؟

يفسرر كرذلك
إىل كتابة دسالة  ،ويتضر ّ ن كرذلك اإلعرالم حبركترال  ،مثّ ّ

ج  :إ ّن كر هذه التوقيعات من قبل الثقات مرن أعرالم األ ُّمرة ر كالعالّمرة ازلس ّري  ،وال،ريص أبرو
عل رري احل ررالري  ،وان ر ّدث البح رراين  ،والس رريّد حب ررر العل رروم  ،والس رريّد اصونس ررادي  ،وان ر ّدث الن ررودي
وغررريهم ر دليررل علررو قبررول هررذا التوقيررب عنرردهم  ،بررل دوي عررن الرربعل  :أ ّن التوقيررب املبررادل عتل ّقرراه
ال،يعة ابلقبول.
الكثررري مررن خررالل سررفرالال األدبعررة يف الغيبررة الصررغرى  ،و ّأمررا يف الغيبررة
وقررد كاعررش اإلمررام
،
الك ررربى  ،فالر ررذي ير ررذكره ان ر ر ّداون أ ّن لل،ر رريص املفير ررد االار ررة عوقيعر ررات صر رراددة عر ررن اإلمر ررام
واملوجود منها يف كتش احلديث اانان فقط.
__________________
 1ر البقرة .114 :
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والرسالتان الريت كاعرش هب را ال،ريص املفيرد ( قردس سرره ) ف يرذكر فيهرا مرا كررت  ،وإّارا وصرل
 ،وأنرّرال سررينتقل إىل مكرران تخررر  ،وهررو إخبرراد أ ّن اإلمررام يتحر ّررل مررن مكرران إىل
مكرران عواجررده
مكان  ،وهذا من لواةم افختفان والغيبة.
مل يكاع ررش ال ،رريص املفي ررد فدتياج ررال ال،خص رري ل ررذلك  ،ب ررل إ ّن ال ،رريعة يف ل ررك
واإلم ررام
العامرة للعل ران تنرذال  ،فالبر ّد مرن
الوقت قد تاجون إىل مرا يرربطهم ابإلمرام  ،لعردم وضرو النيابرة ّ
العامة.
اعصال مب اإلمام ولو قليال  ،ولت،ريل األشخاو الذين وثّلون علك النيابة ّ
 ،وال،رريص املفيررد ي،ر ّرر ابملكاعبررة ،
فال،رريص الصرردوق ( قرردس سررره ) ولررد برردعان اإلمررام

وتخررون يرسرل هلرم مبعرروث ر كالسرريّد ابرن راووس ر وهكرذا  ،در ّرس صراد واضرحا عنرردن اين  :أ ّن
عامون لإلمام .
بعل الفقهان هم ّنواب ّ
( وليد ـ الكويت ـ  22سنة ـ طال ،اثنوية )
عالمات مهوره وقيام ال اعة :
ما هي وما هي العالمات ا تميـة والغـني

املهدي
س  :أردت ال ؤال عن عالمات خروج اومام
ّ
الدملال مع الشكر لكم.
حتمية وما هي عالمات قيام ال اعة وما هو ترتيبها ومن الذي يقتل امل يح ّ

 ،وحنرن نرذكر قسر ا منهرا علرو حنرو اإل رال

ج  :قد كرت الكثري مرن العالمرات لظهروده

:
النبوة ابلكذب.
 1ر ظهود ستّني شخصا ي ّدعون ّ

 2ر ظهود اا ع،ر نفرا من السحرة ي ّدعون اإلمامة.
 3ر خراب جداد مسجد الكوفة  ،ممّا يلي داد عبد بن مسعود.
 4ر ظهود جنم ي نش.
 5ر ظهود القحط ال،ديد.
 6ر وقوع الزلزلة والطاعون يف أكثر البالد.
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 7ر خراب البصرة بيد شخص ملّقش بصادش الزنل.
 8ر امتالن األد من الظلم والفسق.
 1ر عود اإلسالم غريبا ك ا بدأ غريبا.
 10ر حتلية املصادل وةخرفة املساجد  ،وعطويل املنالر.
 11ر اقرتان بعل النجوم.
 12ر اهندام الكعبة.
 13ر خراب مسجد برااث.
 14ر خراب بغداد.
 15ر دكود ال ،من عند الزوال إىل أوسط أوقات العصر.
 16ر لوع ال ،من املغرب.
 17ر خروج الي اين من الي ن.
 18ر خروج اصراساين.
 11ر ظهود املغر صر  ،و لّكال ال،امات.
 20ر اختال الراات يف ال،ام  ،وخراب ال،ام من القتل وافنتهاب.
نيب  ،يسرع الناس إىل اعتال.
 21ر خروج ةنديق من قزوين امسال اسم ّ
 22ر خروج العو السل ي من اجلزيرة.
 23ر خروج الس رقندي املس ّ و ب،عيش بن صاا.

 24ر خروج الناد من امل،رق.
 25ر ظهود محرة شديدة يف أ را الس ان.
 26ر وقوع القتل واهراق الدمان يف الكوفة  ،ملا عكثر فيها من الراات.
 27ر قتل النف الزكية يف ظهر الكوفة مب سبعني نفرا من الصاحلني.
 28ر مسص الفة بصودة القردة واصناةير.
 21ر دركة داات سود من ندية خراسان.
 30ر نزول مطر شديد يف ادى الثانية ودجش  ،حبيث مل ير مثلال.
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ّأما العالمات احلت ية  ،فذكر منها :
 1ر خروج الدجال.
 2ر الصيحة.
 3ر خروج السفياين.
 4ر خسل جيش السفياين ابلبيدان.
 5ر قتل النف الزكية بني الركن واملقام.
 6ر كسررو ال،ر يف النصررل مررن شررهر دمضرران  ،وخسررو الق ررر يف تخررره  ،وقررد قيررل إ ّن

رل عطلرب مرن السر ان
منها خروج السيّد احلس  ،والندانات الثالاة الريت عسر عها ك ّرل اصاللرق  ،وك ّ
 ،واختال ب العباس  ،وانقرا دولتهم.
عوضح فيهرا عالمرات  ،إفّ أ ّهنرا مل حتر ّدد الرتعيرش الرزم هلرا
ّأما قيام الساعة  ،فقد وددت دواات ّ
 ،ومرن علررك الرررواات مررا ودد عررن الرسررول

بقولررال  « :ال تقــوم ال ــاعة حـ ّـىت تكــون عشــر آايت :

ـدملال والــد ّخان  ،وطلــوع الشــمس مــن مغرهبــا  ،ودابّــة األرل  ،وأيملــوج ومــمملوج  ،ومالمــة داالت مــن
الـ ّ

ام ــوف  :خ ــف ابملشــرق وخ ــف ابملغــرب وخ ــف جبزيــرة العــرب  ،وانر طــرج مــن قصــر عــدن ت ــوق

الناس إ األشر  ،تنزل معهم إذا نزلوا  ،وتقيل معهم إذا أقالوا » (.)1
ردجال علررو يررد
ردجال  ،فقررد وددت دواات عررن اإلمررام الصررادق
خترررب عررن مقتررل الر ّ
ّأمررا الر ّ
املهدي .
اإلمام
ّ
املطوع ـ ال عودية ـ  24سنة ـ مومّف )
( إبراهيم ّ
ا اهان يف متهيد األرضية لمهوره :
املهدي
س  :مع العلم أبنّنا نتوقّع خروج اومام
ّ

دوماو أبنّه قري ، ،حي

__________________
 1ر اصصررال  ، 431 :سررنن ابررن ماجررة  1341 / 2و  ، 1347املسررتددل  ، 428 / 4املصررنّل فبررن أ شرريبة / 8
.662
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نتلمس اجلور  ،أبنّه قد وصل إ أومله.
أنّنا ّ

منذ بداية البشرية واجلور م تمر  ،وهو ال ائد على األرل والغال ،أيضاو وإ اليوم.

متهد له األرضية  ،وال ؤال الذي يطرا
استعداداو من قبل األ ُّمة كي ّ

املهدي
يتطلّ ،خروج اومام
ّ
هنا  :مىت تعي البشرية دورها اه اومام

ومىت ستنصاع إ ا ّق  ،وتقبل به عن إرادة واختيار

البشرية من بدء امليقة ونـداءات األنبيـاء والرسـل وا كمـاء  ،وهيـع مـن هلـم دور يف ترشـيد اون ـانية
َ َ ٌ ِّ ْ َ َ َّ ا
ََ َ َ َ َا
ك ا
ور ( ، )1وما آمن مع
بكل صراحة وأكيد  :وْ ِليَ من ِعبا ِدن ي أللش
تدعوا  ،والقرآن يشني ّ
َّ َ ٌ
ِإال ْ ِليَ ( )2وغني ذلك.
األقل إذا كانت من
كم حتتاج البشرية ّ
حىت تكون يف بداية دورها لالستعداد للخروج أو للتمهيد على ّ
.

بدء امليقة أل تعي أو أل يتح ّقق الرقم املطلوب مرومله

هـل حنتـاج إ عمــر مـن الــزمن يكثـر عــن الـزمن املاضـي وملــاذا حنـن علينــا أن نشـعر أبنّــه قريـ ،ولــيس

معىن ذلك إنّين ايئس من خرومله

.

ـل لمـان يـرف أب ّن
إ ّن عالمات المهور كانـت وال تـزال كمّنّـا ابرلة  ،وكمّنّـا تتح ّقـق يومـاو بعـد يـوم  ،وإ ّن ك ّ
خرومله قد آن أوانه.
احصــون يف خروملــه  ،حـ ّـىت أ ّن الــبعض ينكــر هــذا امــروج  ،فهــل حنــن ن ــتطيع أن ن ــتمر يف
الشــيعة ّ

إذا كنّا بعيدين عن وضوا الرؤية ا قيقيّة ولذلك فنحن نرف خرومله قريباو مع عدم
اعتقادان الرومله
وملود األرضية الصا ة لذلك امروج.
هل وصلنا إ ا كمة ا قيقيّة والواضحة واملنشودة كي ن تطيع هبا توطيد األرضـية مروملـه

عت نّوا خروجال إفّ وأنتم يف عافية من دينكم.

يؤهل اومام
وس  :ملاذا أل تكن هذه الفلة كفيلة أبن تع ّد العدد الذي ّ

__________________
 1ر سبأ .13 :
 2ر هود .40 :
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؟ف

علــي

التاريّ.

ضــحته م ــنية
أبن يكــون مقبــوالو عنــد هيــع األط ـراف وذلــك كمــا أشــار اومــام نف ــه أو و ّ

ولكم منّا ألف حتية وسالم.

 « :إ ّن لصاح ،هـذا األمـر غيبـة البـ ّد منهـا ،

ج  :ودد يف احلديث ال،ريل عن اإلمام الصادق
كل مبطل »  ،فقلت لال  :ومل جعلت فدال؟ قرال  « :ألمـر أل يـؤذن لنـا يف كشـفه لكـم » ،
يراتب فيها ّ

قلت  :ف ا وجال احلك رة يف غيبترال؟ فقرال  « :وملـه ا كمـة يف غيبتـه وملـه ا كمـة يف غيـاب مـن تق ّدمـه
مــن حجــج ه تعــا ذكــره  ،إ ّن وملــه ا كمــة يف ذلــك ال ينكشــف إالّ بعــد مهــوره  ،كمــا ال ينكشــف وملــه
ا كمة ملا أاته امضر

( .) 1

من خرق ال فينة  ،وقتل الغالم  ،وإقامة اجلدار ملوسى إالّ وقت افلاقهمـا »

ّأما ما أشرأ إليال من أنّال مس ععي الب،رية دودها اقاه اإلمام

؟

يف اجلرواب وكررن أن نقررول  :فبر ّد مررن إيصررال صرروت اإلسررالم إىل يررب بقرراع األد  ،وحنرراول
عطبيقررال ب،رركلال الصررحيح  ،وحنرراول عطبيررق العدالررة مسررو أشرركاهلا علررو سررلوكنا وسررلول ايخ ررين ،
 ،وف يقررل أمامررال مررن يعرقررل
در ّرس يصرربح ازت ررب صرراحلا جب يررب بقاعررال لتقبّررل ظهررود اإلمررام
املسرية.
 ،وق نا بوظيفة افنتظاد  ،فإ ّن افنتظاد يعر هيحرة
إنّال هبذا نكون قد مه ّدن لظهود اإلمام
عكرون
ررا وع ليّرا  ،د ّرس إ ا مرا ظهرر
األدضية الصاحلة لظهوده
إبعداد الع ّدة الصاحلة فك ّ
األدضية صاحلة من جانش املؤمنني أيضا.

 « :ليع ّدن أددكم صروج القرالم ولرو سره ا
وجان يف دديث أ بصري  :قال أبو عبد
 ،فإ ّن ععاىل إ ا علم لك من نيّترال دجروت أل ّن ينسرس يف ع رره د ّرس يددكرال  ،ويكرون مرن أعوانرال
وأنصاده » (.)2
__________________
 1ر علل ال،رالب  ، 246 / 1ك ال الدين و ام النع ة  ، 482 :افدتجاج .140 / 2
 2ر الغيبة للنع اين .320 :
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اومامة :
( املوا ـ عمان ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
أمهّيتها :
س  :ال الم عليكم أيها األفاضل :

أبنّه ال يعتقـد أبمهّيـة البحـ ،

كنت أتكلّم مع أحدهم حول أمهّية البح يف م ملة اومامة  ،فقال
أل ّن الفرق اوسالمية متّفقة يف أشياء كثنية  ،وليس هناك اختالف كبني  ،وابلتا كيف سيفيد هذا االعتقاد
يف ملعلــه أفضــل  ،وقــال آخــر نفــس الكــالم تقريب ـاو  ،وأضــاف أبنّــه اكــن ا صــول علــى القــرب اوهلـ ّـي
ابلصالة وال جود  ،فما هي أمهّية املوضوع

ج  :الرردين اإلسررالمي هررو دسررالة السر ان اصا ررة إىل النرراس  ،نررزل هبررا الررودي األمررني علررو سرريّد
 ،وأمرن ابعباع دسرالتال واإلوران بك ّرل مرا جران برال  ،والتسرليم لرال يف ك ّرل مرا يقرول
املرسلني ّ د
 ،ووبّص من يرفل اإلوان هبا  ،أو يؤمن ببعضها  ،ويرتل البعل ايخر :
َ
َْ ا
َ
ََ ْاا َ
ََاْ ا َ
ون تبَ ْعض أللْكغَ
ون تريبَ ْعض َف َمريا َج َ
ريزألم َمرين يس َعريَ ذلِريَ
ِ
اب وَكسب ِ ٍ
ِ
ِ
قرال ععراىل  :أفغؤ ِمن ِ
َّ

ْ

ْ

َ َ

ْ

ْ َ

َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ ا َ ُّ َ
َ ِّ َ
ا ْ
ْ ٌ
ألب (.)1
ِمنكم إِال ِخزن ي ِِف ألَيا ِة ألدلفيا ويوم ألل ِقيامة يبدون إَِل أشد أللعذ ِ
ِّ ْ
َ َ ْ َ ا َ
ا
ال َريْ َ
ب ِفي ِ هدى لل ام َّغ ِق َ *
كغاب
ووصل املتّقني بقولال  :أللم * ذلَِ ألل ِ

__________________
 1ر البقرة .85 :
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َّ َ ا ْ ا َ َ ا َ َ ْ َ َ َ ا َ
َ َ
َّ َ ا ْ ا َ ْ َ ْ َ ا ا َ َّ َ
نريزل ِمرين قبْ ِلريَ
أ
ا
م
و
َ
ِل
إ
ل
نز
أ
ا
م
ت
ون
ن
م
ؤ
ي
ين
ألَّل
و
.
..
الة
ب وي ِقيمون أللص
ِ
ِ
ِ
ِ
ألَّلين يؤ ِمنون تِالاي ِ
ِ
ِ
ِ
َ ا ْ ا ا َ
ون (.)1
اآلخب ِة هم يوِْن
َونيِ ِ
ا َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ا َ ٌ ُّ ْ َ َ ٌ ا َّ ا ُّ ْ
كغَرياب َوأا َخريبا
وقرال ععراىل  :هو ِ
ألَّلن ي أنزل عليَ ألل ِ
كغرياب ِمنري آيريا ُمكمريا هرين أم ألل ِ ِ
ا َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ
ْ
ْ
ا
ا
َ
َ
َ
ا
ْ َ ْ ٌ َ َّ ا َ َ َ َ َ َ َّ ا َ
ا َ َ َّ
َ
متشاتِرا فأما ِ
ألسذون ِِف ألل ِعل ِم يقولون آمنا تِري ِ
ألَّلين ِف ْلونيِ ِرم زيغ فيت ِبعون ما تشات  ...وأللب ِ
ا
ْ
ْ
َّ
َّ
ا ٌّ
ا
َّ
ْ
ُك ِّم ْن ِع ِ َ ِّ َ َ َ َ ا
َ
اب (.)2
ند رنينا وما يذكب ِإال أولوأل ألَب ِ

ر
واألل ّ ررة
ريب
إ ا عرفررت لررك نقررول  :إ ّن اإلمامررة الرريت عررؤمن هبررا ال،رريعة ر عبعررا للنر ّ
مبدقها القرتن  ،وأ ّن القرتن نطق هبا  ،فإ ا جيش علو اإلنسان املؤمن أن يؤمن هبرا  ،وإفّ يكرن ممّرن
 ،وابلترال يردخل يف ضر ن مرن أخررب
ريب
ف يؤمن ببعل الكتاب  ،ود ّادا لبعل مرا جران برال الن ّ

عنال نّال يصيبال عذاب شديد  ،بل وأكثر من لك ك ا سيتضح.
وأما كيل أ ّهنا مبدأ قرتين؟
ِّ َ ا َ َّ
ا ِّ َّ
لن ِ َ َ َ َ
ريِت
نبوعرال ِ :إِّن جا ِعلَ ل ِ
اس ِإماما ْريال و ِمرين ذري ِ
فنقول  :قال ععاىل خما با إبرراهيم بعرد ّ
َّ
َ َ َ ََ ا َ ْ
أللظال ِ ِم َ (.)3
ْال ال ينال عر ِدن ي
:

َ
َو َج َعلَ َرا ََك َمة تَاقيَة ِف َعقب لَ َعلَّ ار ْ
ريم يَ ْب ِج اعريون
ِ ِ ِِِ
ِ

وقال ععاىل وهو يتح ّدث عن إبراهيم
( .) 4
َ
َ َ َ ْ َ ْ ا ْ َ َّ َ ْ ا َ َ ْ َ َ َّ َ َ ا َ ا
َ
ْبوأل َوَكنوأل تِآيَاَِنا ياو ِْناون
وقال ععاىل  :وجعلنا ِمنرم أئِمة يردون تِأر ِبنا لما ص

__________________
 1ر البقرة  1 :ر .4
 2ر تل ع ران .7 :
 3ر البقرة .124 :
 4ر الزخر .28 :
 5ر السجدة .24 :
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( .) 5

َ َ َ ْ َ ا ْ َ َّ َ ْ ا َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
َ َ َ َّ َ
ألل َ ْ َ
أللصريال ِة
ريَأل ِ و ِإْريام
وقرال ععراىل  :وجعلناهم أئِمة يردون تِأر ِبنا وأوحينا إِِل ِرم فِعريَ
أللز ََك ِة َو ََكناوأل َنلَا ََعتد َ
َوإيغَام َّ
ين (.)1
ِِ
ِ

ريب األكرررم
إىل هنررا عرفنررا  :إ ّن اإلمامررة جررزن مررن شرررع النر ّ

 ،جرران هبررا الررودي الكررره  ،ك ررا

جران ابلصرروم والصرالة  ،وأوجررش علينرا اإلورران هب را  ،وكررذلك أوجرش علينررا اإلوران ابإلمامررة ؛ أل ّهنررا
من عند ععاىل  ،وجزن من وديال.
مثّ إ ا هبنا إىل تات القرتن األُخررى دأينرا أكثرر مرن لرك  ،وأ ّهنرا قعرل اإلمامرة  ،ووفيرة اإلمرام
 ،وأ ّهنا عرعقي إىل مستوى أعلو من الصالة والصوم.
 ،كوفية ععاىل  ،ووفية دسولال

َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ َ ا ا َ َّ َ َ َ ا ْ ا َ َّ َ َ
أللريزَكة
ألَّلين ي ِقيمون أللصالة ويؤَريون
ألَّلين آمنوأل ِ
قرال ععراىل  :إِفما و ِِلكم أله ورسوُل و ِ
َ ا ْ َ ا َ َ َ َ َ َ َّ َ ا َ
ْ
ْ
َ
ا ا َ ا َ
وُل َو َّ َ َ ا
َّ ْ َ
ون ( ، )2وف نريرد
رياب
وهم رأل ِكعون * ومن يغول
ه هم أللا ِ
أله َو َرس ا ِ
ألَّلين آمنوأل فإِن ِحزب أل ِ

الدخول يف دداسة ايية كل ة كل ة  ،فإ ّن لرك يطرول  ،لكرن اييرة دصررت الوفيرة ابع وبرسرولال ،
وابلذين تمنوا  ،وجعلت من يتوفّهم من دزب ععاىل.
َّ َ َ ا ْ
ألَّليريرين آمن ريوأل خيرررم القاعرردة الرريت عرردخل اإلنسرران يف
رول اإلمررام
ِ
ومررن الواضررح  :أ ّن عرردم عر ّ
دررزب  ،ومررن خيرررج مررن دررزب  ،يرردخل يف دررزب ال،رريطان  ،إ ف اثلررث يف البررني  ،مررب أ ّن
ف جند يف القرتن من يررتل فررع مرن الفرروع وف يع رل برال يكرون مرن درزب ال،ريطان  ،فاإلمامرة فروق
رول اإلمررام كوجرروب الصررالة والصرروم وأكثررر  ،ك ررا
علررك األُمررود ر أي الصررالة والصرروم ر ووجرروب عر ّ
عرفت.
يوضرح
ريب
ّ
وعندما نرجب إىل األداديث النبوية الريت وددت مرن ررق أهرل السرنّة جنرد أ ّن الن ّ
ريب
لنررا منزلررة اإلمامررة واصالفررة  ،وأ ّن اإلمررام لررال منزلررة ف عقر ّرل عررن منزلررة النر ّ
 ،وأنّال جيش الرجوع إليال  ،واإلوان بال  ،واألخذ عنال.

__________________
 1ر األنبيان .73 :
 2ر املالدة  55 :ر .56
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ريب
 ،وسرنّتال كسرنّة النر ّ

ضــوا عليهــا
أنرّرال قررال  « :فعلــيكم ب ــنّ  ،وســنّة املفــاء الراشــدين املهــديّني  ،وع ّ

ريب
فعررن النر ّ
ابلنواملذ » (.)1
ففي هذا احلديث ع ّدة أُمود :

 1ر إ ّن هؤفن خلفان الراشدين املهديّني  ،أي ف تاجون هداية غريهم من الناس.
 2ر إ ّن هؤفن اصلفان هلم سنّة مأمودون ابعباعها.
 ،إ قرررن س رنّتال بسرنّتهم  ،ومررن الواضررح أن س رنّة
ريب
 3ر إ ّن سرنّة هررؤفن اصلفرران كسرنّة النر ّ
َّ
ْ
معصرومة ألنرال َ :و َما يَ ا َ
ََ ْ ا َ
ريو إال َو ْ ٌ
ي ياريو َ ( ، )2فكرذلك سرنّة
ريب
ِ
نه ع ِن أللروى إِن ه ِ
ّ
الن ّ

خلفالال  ،بدليل املقادنة  ،واألمر ابفعباع املطلق.
ومرن الواضررح  :إ ّن هرذه الصررفات ف جنرد انطباقهررا علرو أ بكررر وع رر وعث رران وغرريهم  ،ف ررن
هؤفن الذين هذه صفاهم؟!
أنّرال
ريب
ج  :إ ا دجعنا إىل صحيح مسلم جنرده جييبنرا علرو هرذا السرؤال  ،فقرد دوى عرن الن ّ
حىت تقوم ال اعة  ،أو يكون عليكم امين عشر خليفة كلّهم من قريش » (.)3
قال  « :ال يزال الدين قائماو ّ
ومواصررفات هررذا احلررديث  ،وهررو قيررام الرردين هبررؤفن افار ع،ررر  ،عررتالنم مررب صررفات احلررديث
السابق ام املالل ة.
إ ا  ،جيش علينا الرجوع إىل هؤفن  ،ك ا أمر احلديث  ،أل ّهنرم املهرديّني  ،واملبيّنرني للسرنّة النبويرة
 ،والذين يقوم الدين هبم.
املطهررة نررى  :أ ّن عردم اإلوران هبرؤفن جاهليرة  ،ك را يف قولرال
بل عندما نذهش إىل السنّة النبوية ّ
 « :من مات وليس عليه إمام مات ميتة ملاهلية » (.)4

__________________
 1ر مسند أمحرد  ، 126 / 4سرنن الردادمي  ، 45 / 1سرنن ابرن ماجرة  ، 16 / 1اجلرامب الكبرري  ، 150 / 4املسرتددل
 ، 16 / 1كتاب السنّة .30 :
 2ر النجم  4 :ر .3
 3ر صحيح مسلم .4 / 6
 4ر كتاب السنّة  ، 481 :جم ب الزوالد  ، 225 / 5مسند أ يعلو  ، 366 / 13املعجم األوسط .70 / 6

350

 « :من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة ملاهلية » (.)1
وقال
ف ن مل يؤمن ابإلمامة هرو شرخص جراهلي  ،أي  :علرو احلالرة الريت كانرت قبرل اإلسرالم  ،وهرذا
رول والرسررول  ،والررذين تمن روا  ،الررذين
يوافررق اييررة  55و  56مررن املالرردة  ،الرريت علررزم املررؤمنني بتر ّ
إىل درزب غرريه  ،وهرو ال،ريطان  ،فيكرون

عص ّدقوا يف الركوع  ،وأن من مل يتوّهلم خيررج مرن درزب
ميتا علو جاهلية كأن مل يؤمن ابع وبرسولال.
فتلخص ممّا عقدم :
ّ
 1ر إ ّن اإلمامررة جررزن مررن الرردين اإلسررالمي  ،فيجررش افعتقرراد هبررا كافعتقرراد بغريهررا مررن أدكررام

الدين.
متول اإلمام من دزب  ،وإفّ خيرج منال.
 2ر إ ّن اإلمامة عرعقي إىل أن يكون ّ
 3ر إ ّن اإلمامة عع القيام ابلسنّة النبوية  ،وبياهنا للناس  ،وأنّرال جيرش الرجروع إىل اإلمرام يف أخرذ

.
النيب
الدين عنال  ،ك ا أمرن ّ
بعد لك كلّال  ،كيل نقول  :ف عوجد أمهّية لبحث اإلمامة؟!
و ّأم ررا قول ررك عل ررو لس رران املخ ررالل ّ :ن الق رررب اإلهل ر ّري ص ررل ابلص ررالة والس ررجود ف ررا أمهّي ررة
املوضوع؟
وعبادعرال هرو

فاجلواب عنال  :عرفت في را عقر ّدم مردى أمهّيرة املوضروع  ،وأ ّن الطريرق إىل عوديرد
املبني هلا.
ابفلتزام وامره  ،واألخذ بسنّة نبيّال
 ،واليت يكون اإلمام ع دها  ،وهو ّ
إن العقرل قررا م بوجروب اعررة مرن ديررث مررا مررن بررال  ،ف مرن أي ريررق مه را كرران ؛ ألنرّرال

ك ررا أ ّن العقررل أابررت وجرروب در ّرق الطاعررة علينررا ع كررذلك أابررت وجرروب اعررة
يريده  ،ف من ديث ع،خيصنا حنن أو غري

مررن ديررث مررا

__________________
 1ر كترراب السررنّة  ، 481 :املعجررم الكبررري  ، 335 / 11از رروع  ، 110 / 11انلّررو  46 / 1و  ، 351 / 1نيررل
األو اد  ، 356 / 7صحيح مسلم  ، 22 / 6كنز الع ّ ال .52 / 6
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ل ررك  ،أل ّن
احلق.
صادش ّ

ررب  ،وه ررو ال ررذي ر ر ّدد  ،ف أنّن ررا حن ررن ال ررذين حنر ر ّدد  ،أل ّن احل ر ّرق ل ررال  ،فه ررو
ه ررو ال ر ّ
( عبد الرسول عبد ه ـ أمريكا ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )

النبوة :
أعلى رتبة من ّ
النبوة
أي الرت ،أرفع اومامة أم ّ
سّ :

ريب الررذي
ج  :إ ّن النبر ّروة هرري دعبررة ملررن يتل ّقررو أخبرراد الغيررش ليوصررلها إىل النرراس  ،والرسررول هررو النر ّ
ريب ؛ هرذا عنرد أهرل افصرطال ،
يت ب،ريعة ّ
خاصة  ،بودي يرودو إليرال  ،فهرو أدفرب مكانرة مرن الن ّ
وقد يستع ل ك ّل منه ا يف مقام ايخر عسا ا وجماةا.

و ّأمررا اإلمررام فهررو مررن كانررت لررال مه ّ ررة التطبيررق  ،وقيررادة ازت ررب الب،ررري  ،وعنفيررذ الررودي  ،فهررو
ردل عليرال ر علرو سرربيل املثرال ف احلصرر ر إ ّن اإلمامرة أعطيررت
ريب والرسررول  ،وممّرا ي ّ
أعلرو دعبرة مرن الن ّ
ألوامرر امتحانيرة صرعبة :
نبوعال ودسالتال  ،وبعد خضروعال
إلبراهيم
بعد م ّدة ويلة من ّ
َ

ََ

َ َ ِّ

ا

َ َّ
َ
َْ
َ ُّ ا َ َ
َ َّ ا َّ
لن ِاس إِ َماما (.)1
َو ِإ ِذ ألبغَل إتبألهيم رني تِك ِلما ٍ فأْمرن ْال إِِّن جا ِعلَ ل ِ
كان نبيّا ودسوف قبل هذه افمتحانت  ،لتل ّقيال الكل ات من دبّال وديا.
واملتي ّقن أنّال

( منني ـ ال عودية ـ ) ....
تعليق على اجلواب ال ابق وملوابه :
ـيب إبـراهيم
ـيب  ،بـدليل وصـول الن ّ
س  :نقول حنن الشيعة  :أب ّن اومام يكون أعلى رتبة مـن الن ّ

النبوة  ،ولكن كيف ال جند
مرتبة اومامة بعد مرتبة ّ

__________________
 1ر البقرة .124 :
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إ

أئمة أهل البيت
الوحي مثالو ينزل على ّ

نرد عليه وشكراو لكم.
اومام  ،فكيف ّ

ـيب أفضـل مـن
 ،فقد يقول قائـل  :أب ّن هـذا دليـل علـى أ ّن الن ّ

ج  :إ ّن هرذا التسراقل لري يف لّرال  ،فإنّنرا نقرول بتقر ّدم دعبرة اإلمامرة علرو النب ّروة ر ابألدلّرة املق ّرردة
خمتصررات
يف لّهررا ر  ،والررودي مررن خصررالص النبر ّروة  ،فررال يرررد علينررا أنرّرال ملررا ا مل حتتررو اإلمامررة علررو ّ
النبوة؟
ّ
وبعبررادة واضررحة  :إ ّن افسررتدفل يف املقررام يبت ر علررو عقررده اإلمامررة بكافّررة مميّزاهررا علررو النبر ّروة
جب يرب مواصرفاها  ،ومنهرا نرزول الرودي  ،فرال معرن دينح مرذ ر وبعرد اميرة األدلّرة ر أن نقرول  :ملرا ا مل
ريب؟ إ لررو ك رران ك ررذلك ك رران اإلم ررام نبيّررا  ،ف ررال يبق ررو جم ررال للبح ررث
يكررن اإلم ررام ّ
متص ررفا بص ررفة الن ر ّ
وافستدفل.
ريب علررو اإلمررام  ،إ إ ّن
هررذا  ،والتحقيررق أ ّن جمرررد قابليررة نررزول الررودي ف عر ّ
ردل علررو أفضررلية النر ّ
اصالفررة اإلهليّررة علررو األد ر والرريت هرري أعلررو الرعررش واملناصررش  ،وأقرهبررا إىل ععرراىل ر عت ثّررل يف
اإلمامررة  ،فافسررتخال عررن ععرراىل أعلررو ددجررة مررن عل ّقرري الررودي  ،أف عرررى أ ّن األنبيرران واألل ّ ررة
الذي يت ابلودي؟
هم أدقو شأن من جرباليل
ردل علرو عقدورال علرو
فيتّضح لنا  :إ ّن جمررد الوسريط برني اصرالق واملخلروق يف إيصرال الرودي ف ي ّ
اإلمامة  ،اليت هي مقام النيابة عن ععاىل يف قيادة ازت ب وهدايتال.
( منني ـ ال عودية ـ ) ....
تعليق اثر على اجلواب ال ابق وملوابه :
نيب أيضاو  ،أل ّن ملوابكم ال ابق قد يف ّ ر هكـذا  ،أرملـو التوضـيح
س  :وهل اكن القول  :أب ّن اومام ّ

 ،وشكراو.

كل نيب إمام  ،بل بعل األنبيران اعّسر وا بصرفة اإلمرام أيضرا  ،ك را أنّرال لري ك ّرل إمرام
ج  :لي
ّ

نيب  ،فأل ّ تنا
ّ

أل ّ ة وأوصيان  ،وهم ليسوا نبيان.
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( محيد ـ عمان ـ ) ....
األدلّة على إمامة أمني املؤمنني :
ال ؤال  :ما هو الدليل على أح ّقية اومام علي ابمالفة دون سواه

ج  :سألت عن أمر هو ابحلقيقة نقطة اففرتاق الرليسية بني ال،يعة وأهل السرنّة ر وإن كران هرذا

للود قضية.
ف يع النزاع والت،ر م ر فك ا يقال  :إ ّن اختال الرأي ف يفسد ّ
أدبعة ّ :أوهلم أبو بكر وتخرهم علي .
النيب
فأهل السنّة هبوا إىل أ ّن اصلفان بعد ّ
ألمررري املررؤمنني علرري بررن أ
ريب
ّأمررا اعبرراع أهررل البيررت
فررذهبوا إىل أ ّن اصالفررة بعررد النر ّ
املهدي املنتظر .
بال فصل  ،ومن بعده أبنالال األدد ع،ر  ،تخرهم اإلمام
الش
ّ
:

واسرتدلّوا يف اختصراو اإلمرام علري

ابصالفرة دون سرواه دلّرة كثررية  ،نقتصرر علرو بعضرها

 1ر من القرتن الكره.
قرال ععراىل :

َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ َ ا ا َ َّ َ َ َ ا ْ ا َ َّ َ َ
أللريزَكة
ألَّلين ي ِقيمون أللصالة ويؤَريون
ألَّلين آمنوأل ِ
إِفما و ِِلكم أله ورسوُل و ِ

َا ْ َ ا َ
ون (.)1
وهم رأل ِكع
مفسرررون وعل رران مررن الفرريقني إىل أ ّهنررا نزلررت يف در ّرق علرري
ديررث هررش ّ
يف أانان الصالة (.)2

ودفل ررة ايي ررة الكرو ررة عل ررو وفي ررة عل رري ب ررن أ ال ررش
عامة  ،فالرسول
بوفيتال ووفية الرسول  ،ومعلوم أ ّن وفيته ا ّ

__________________
 1ر املالدة .55 :
 2ر أُنظ ررر  :شر رواهد التنزي ررل 211 / 1
.151

 ،دين ررا عصر ّدق

واض ررحة  ،بع ررد أن قرهن ررا

عع رراىل

 ، 227اتدي ررص مدين ررة دم ،ررق  ، 357 / 42أنس رراب األشر ررا 150 :
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أوىل ابملؤمنني من أنفسهم  ،فكذلك وفية علي حبكم املقادنة.
 2ر من السنّة ال،ريفة.
 « :أال ترضـى أن تكـون م ّـين نزلـة هـارون
لعلري
أ ر دديث املنزلة  :وهو قول الرسرول
نيب بعدي ».
من موسى  ،إالّ أنّه ال ّ
وهو من األداديث املتواعرة  ،فقد دواه هرة كبرية من الصحابة  ،ومصادده كثرية (.)1

__________________
ي 161 / 10
 1ر فضالل الصحابة  ، 13 :شر صرحيح مسرلم  ، 174 / 15جم رب الزوالرد  ، 101 / 1حتفرة األدرو ّ
 ،مسر ررند أ داود  ، 21 :املصر ررنّل للصر ررنعاينّ  406 / 5و  ، 226 / 11املصر ررنّل فبر ررن أ شر رريبة  416 / 7و / 8
 ، 562مسررند ابررن داهويررال  ، 37 / 5مسررند سررعد بررن أ وقّرراو  51 :و  103و  ، 131ايدرراد واملثرراين ، 172 / 5
رالي  44 / 5و  108و  113و  120و 125
كترراب السررنّة  551 :و  586و  515و  ، 610السررنن الكررربى للنسر ّ

و  ، 144خصررالص أمررري املررؤمنني  48 :و  64و  76و  80و  85و  ، 116مسررند أ يعلررو  286 / 1و 66 / 2
راملي  201 :و  ، 251ص ر ررحيح اب ر ررن دبّ ر رران  16 / 15و , 371
و  86و  11و  132و  ، 310 / 12أم ر ررال ان ر ر ّ
املعج ر ررم الص ر ررغري  22 / 2و  ، 54املعج ر ررم األوس ر ررط  126 / 2و  131 / 3و  216 / 4و  287 / 5و  77 / 6و
 83و  311 / 7و  ، 40 / 8املعج ررم الكب ررري  148 / 1و  247 / 2و  184 / 4و  203 / 5و  63 / 11و 12
 15 /و  78و  ، 146 / 24نظ ررم ددد السر ر طني  ، 107 :مر روادد الظ ر ر ن  ، 543 :كن ررز الع ّ ررال  724 / 5و / 1
 167و  511 / 11و  603و  106 / 13و  158و  163و  112و  ، 186 / 16ف ر ر ر رريل الق ر ر ر رردير ، 471 / 4
ك،ررل اصفرران  ، 382 / 2ش رواهد التنزيررل  112 / 1و  ، 35 / 2اجلررامب ألدكررام القرررتن  266 / 1و ، 277 / 7
الطبقات الكربى  ، 23 / 3اتديص بغداد  463 / 7و  52 / 8و  430 / 11و  ، 320 / 12اتديرص مدينرة دم،رق 2
 31 /و  151 / 13و  360 / 20و  415 / 21و  351 / 30و  7 / 38و  201 / 31و  18 / 41و / 42
 42و  53و  100و  111و  115و  131و  145و  152و  151و  165و  171و  177و  182و / 54
 226و  74 / 51و  ، 35 / 70أُسررد الغابررة  ، 27 / 4هررذيش الك ررال  483 / 20و  423 / 25و 482 / 32
و  ، 263 / 35عذكرة احل ّفرا  ، 10 / 1سرري أعرالم النربالن  361 / 1و  362 / 7و  214 / 12و  210 / 14و
 ، 42 / 15هررذيش التهررذيش  ، 216 / 7اإلصررابة  ، 467 / 4أنسرراب األش ررا  ، 14 :و  ، 106البدايررة والنهايررة
 11 / 5و  251 / 7و  370و  374و  ، 84 / 8ج ر ر رواهر املطال ر ر ررش  58 / 1و  171و  117و  212و ، 216
رودة  112 / 1و  156و  160و  301و  404و
سرربل اهلرردى والرشرراد  441 / 5و  211 / 11و  ، 216ينررابيب املر ّ
 17 / 2و  111و  153و  237و  302و  381و  211 / 3و  361و .403
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واضرحة  ،إ إ ّن هرادون كران خليفرة
وإمامترال بعرد دسرول
ودفلتال علو وفية علي
ردل لرك
نف املنزلة لعلي
ونبيّا  ،وقد أابت دسول
ملوسو
ابسرتثنان النب ّروة  ،ف ّ
علو ابوت اصالفة لال .
دجرة الروداع  ،دين را قرام يف النراس خطيبرا
يف ّ

ب ر دديث الغدير  :وهو قرول دسرول
خم ر يف خطبة ويلرة ر  « :اي أيّها الناس  ،إ ّن ه موالي وأان مو املؤمنني  ،وأان أو هبـم مـن
يف غدير ّ
أنف هم  ،فمن كنت مواله  ،فهذا مواله ـ يعين علياو ـ اللهم وال من وااله  ،وعاد من عاداه .» ...
وقررد دوى هررذا احلررديث هرررة كبرررية مررن الصررحابة  ،وأودده ررب كبررري مررن احل ّفررا يف كترربهم ،
وأدسلوه إدسال املسلّ ات (.)1
رش
ودفلة احلديث علو خالفة ووفية علي
واضحة  ،فال وكن محل الوفية علو معرن ان ّ
والصديق وغريمها  ،ملنافاعال لل طلوب ابلقرالن احلالية واملقالية.

كررر وفيررة علرري بعررد وفيررة ووفيتررال  ،مثّ جرران بقرينررة واضررحة
ّأمررا املقاليررة  :فررإ ّن دسررول
رش ومرا شراكل  ،و لرك بقولرال  « :وأان أو هبـم مـن
علو أ ّن مراده من الوفية لري هرو الصرديق وان ّ
أنف هم » فهي قرينة عفيد أ ّن معن وفية الرسول  ،ووفية ععاىل  ،هو الوفيرة علرو الرنف  ،ف را
 ،و لك لقولال  « :من كنت موفه فهذا موفه ».
ابت للرسول يثبت لعلي
أي إنسرران عاقررل إ ا نعيررت إليررال نفسررال وقرررب أجلررال عرراه يوصرري هر ّرم األُمررود
و ّأمرا احلاليررة  :فررإ ّن ّ
أعزها عليال.
عنده  ،و ّ

__________________
 1ر مسند أمحد  118 / 1و  152و  281 / 4و  370و  347 / 5و  ، 370اجلامب الكبرري  ، 217 / 5سرنن ابرن
ماجررة  ، 45 / 1املسررتددل  ، 101 / 3املص رنّل فبررن أ شرريبة  ، 415 / 7جم ررب الزوالررد  ، 104 / 1املعجررم الكبررري
 17 / 4و  170 / 5و  112 / 5و  ، 204 / 5ش ر ر رواهد التنزير ر ررل  ، 381 / 2التر ر رراديص الكبر ر ررري  ، 375 / 1اتدير ر ررص
مدينررة دم،ررق  213 / 42و  217و  ، 230هررذيش الك ررال  ، 484 / 20هررذيش التهررذيش  ، 216 / 7اجلرروهرة :
املودة  241 / 2و  283و .311
 ، 67البداية والنهاية  ، 231 / 5السرية النبوية فبن كثري  ، 421 / 4ينابيب ّ
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دجة الوداع  ،ديث ب املسل ني وكانوا أكثرر مرن
وهذا ما صنعال دسول
دين ا دل ّ
مالررة ألررل يف يرروم الظهرررية يف غرردير خررم  ،وخيطرربهم علررك اصطبررة الطويلررة  ،بعررد أن أمررر إبدجرراع مررن
أتخر عن العري  ،وبعد أمرهم لتبليغ ال،اهد الغالش.
سبق  ،وانتظاد من ّ
رش لكرم صرديق لكرم؟! فهرل يليرق حبكريم
كل هذا فعلال الرسول
ليقول للناس  :إ ّن عليا ّ
ّ
رش علري لإلسرالم واملسرل ني؟ وهرو الرذي عرفررال
لرك؟! وهرل كران خافيرا علرو أدرد مرن املسرل ني د ّ
اإلسالم إبخالصال وشجاعتال  ،وعل ال وإوانال.
عهرم لينصرش بعرده خليفرة مرر ععراىل :
أم أ ّن لك يّ ،كل قرينة قطعية علو أنّرال

َّ ِّ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ا َ ا َ ْ ا َ
َ َ ُّ َ َّ ا ا َ ِّ ْ َ ا َ َ ْ َ
َ ِمرينَ
نزل إِِلَ ِمن رنيَ و ِإن لم ْسعَ فما تلا ِرسرياتل وأله يع ِصريم
يا أيرا أللبسول تلغ ما أ ِ
َّ
ألنل ِاس (.)1

وهنالك أدلّة كثرية أعرضنا عنها بغية افختصاد.
احلق دقا  ،ويوفّقنا فعباعال.
يعرفنا ّ
نسألال ععاىل أن ّ

حممد ـ الكويت ـ ) ....
( ّ
النيب هلا يف بداايت دعوته :
بلّ
ّ

القصة تشني أ ّن الكتاب الذي كان سيكتبه الرسول
س  :سؤا هو عن رلية يوم امميس ّ ،

يتوقّف عليه ضالل أ ُّمة وهداها  ،فكيف تركه الرسول
بلّغه ه له  ( :وما ي ِ
نط ُق أع ِن ا ْهلأأوف ) فكيف يكون للرسول
أأ أ

خوفاو من الفتنة علمـاو أبنّـه مـن التبليـ الـذي
أن يعطّل تبلي أمر ه تعا

وإن كان يتوقّل علو ضالل أ ُّمة وهداها  ،فهرو مرن واجبرات الردين  ،فكيرل أ ّن الرسرول

َْْ َ َ ْ َ ْ ا َ ا ْ َ ا
ك ْم (، )2
مل يبلّغال قبل نزول ايية  :ألِلوم أكمل لكم ِدين
__________________
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كان

وكان الدين وقت الرلية قد اكتمل آسف على اوطالة  ،وشكراو.
بلّررغ لإلمامررة واإلمررام مررن بعررده مررن يرروم الررداد  ،ديررث ع،ررري إليررال
ج  :إ ّن الرسررول األعظررم
َ
نذ ْر َع ِش ََََ ََ  ، )1( ...وهرو كران يف برداات الردعوة  ،وعفاصريل القضرية كرر
تيرة اإلنرذاد َ :وأ ِ

يف دديث الداد  ،الذي دواه املوالل واملخالل.
اتمررة آبات
وكرذلك دررديث الثقلررني  ،قالررال
فاحلجررة ّ
يف عر ّدة مروا ن  ،وتخرهررا يف مرضررال ّ ،
ودواات مستفيضة  ،والوصية إّاا كانت للتأكيد أكثر علو هذا األمر املهم.
وملررا قررال ع ررر مقولتررال الرريت ه ر ّدت دكنررا مررن أدكرران الرردين  ،وهرري  :إ ّن الرجررل ليهجررر  ،أو  :إن
ّ
كتش الكتاب لقالوا  :كتبال يف درني اهلجرر  ،وألابتروا اهلجرر
النيب
كان
فلو
،
الوجب
غلبال
النيب
ّ
ّ
إىل الرسررول يقينررا  ،وانتقص روا مررن مقامررال الرفيررب  ،وبررذلك د ررا انتقص روا مقررام النبر ّروة  ،وش ر ّككوا يف
را قالرال وك ّررده قبرل
الودي  ،ممّا سيجرهم إىل إنكاد الردين والنب ّروة  ،فراكتفو احلبيرش املصرطفو
احلجة.
كتابة الوصية  ،الذي ّت بال ّ
( ال يّد علي ـ إيران ـ ) ....
عدم املتماع إمامني يف لمن واحد :
س  :ملاذا ال اكن املتماع إمامني يف لمن واحد

ج  :وكن عصوير عدم اإلمكان بدليلني :
عامرة جل يرب الب،ررية قا برة
 1ر الدليل
دجرة علرو اصلرق  ،فهري ّ
العقلي  :ا أ ّن اإلمامة هي ّ
ّ
راول يف يررب مررا يطررر ومررا ينفرري ومررا يثبررت فيكررون
 ،فهنررا نقررول  :إن كرران اإلمررام الثرراين موافقررا لر ّ
وجرروده وعنصرريبال لإلمامررة لغ روا وعبثررا  ،و ّأمررا إن خالفررال وعادضررال فهررذا يسررتلزم كررذب أدرردمها  ،وهررو

عاما للناس أ عني.
خلل كونال إماما ّ
__________________
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 2ر الرردليل النقلر ّري  :دوي أ ّن اإلمررام الصررادق
األول » (.)1
وأددمها صامت ف يتكلّم ّ
دس وضي ّ

سررحل  :يكررون إمامرران؟ قررال  « :ف  ،إفّ

(  ...ـ  ....ـ ) ....
خاصة :
مهمة ّ
كل إمام كانت له ّ
ّ
س  :ملــاذا أل يقــم اومــام علــي

عهد ا

ني

ملاذا أل يثر اومام علي
ملاذا أل يقم اومام ا

ابلثــورة رغــم أ ّن الفتنــة الـ حــدمت يف عهــده هــي ســب ،الفــنت يف
 ،ولكن أ ّخرت الثورة إ لمان ا

ن هبا واكتفى ابلصلح ملاذا ا

ني

ني أل يفعل مثل ا

ن وملزاكم ه ألف خني.

وأتمل بسيط يف التاديص دول األجروان الريت كانرت حتكرم يف ةمرن األل ّ رة
ج  :نظرة سريعة ّ

خاصرة عبعرا للظررو الريت كانرت حتيطرال  ،ف رثال بعرد وفراة
كل إمام كانت لرال مه ّ رة ّ
ععطينا خربا ّن ّ
كان الناس جديدي عهد ابإلسالم  ،فهنا احلفا علو أصرل اإلسرالم كران أوجرش
دسول
ستؤدي إىل ادعداد الكثري عن اإلسالم.
من إعالن الثودة من قبل أمري املؤمنني
 ،واليت كانت ّ
بع رردما بوي ررب ابصالف ررة  ،وخ ررذفن أص ررحابال ل ررال  ،د ر ّرس أ ّهن ررم مهّر روا
ويف ةم ررن اإلم ررام احلس ررن

ررت
بتسرلي ال إىل معاويررة  ،وكانرت الظرررو حترتّم عليررال ععريرل معاويررة إىل املرا العررام الرذي كرران قرد اغر ّ
بررال  ،فع ررد إىل عنظرريم بنررود الصررلح الرريت وافررق عليهررا معاويررة ومررن مثّ نقضررها  ،ويف لررك ععريررة كاملررة
عصرريح يف عرردم شرررعية
ملعاويررة  ،ويف نف ر بنررود الصررلح وال،ررروط الرريت وضررعها اإلمررام ازتررىب
خالفة معاوية.
 ،ديث بويب ليزيد  ،ويزيد ممّن كان يتجاهر
ويف ةمن اإلمام احلسني
__________________
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ابلكفر والفسق  ،وكان هدفال رو الردين مرن أساسرال  ،فهنرا كران احلفرا علرو أصرل الردين ابصرروج
لكران يزيرد قرد هترك درمرة اإلسرالم  ،برل لغ ّرري اإلسرالم
والثودة  ،إ لو مل خيرج اإلمام احلسرني
 ،ودجب إىل عقاليد اجلاهلية.
احلق  ،ومن شرحون سروق
فأهل البيت
لي هدفهم احلكومة  ،بل هدفهم َسوق األ ُّمة إىل ّ
احلق عرل احلكومة عركوها.
احلق احلكومة  ،فإ ا اقتضت املصلحة يف سوق األ ُّمة إىل ّ
األ ُّمة إىل ّ
(  ...ـ  ...ـ ) .....
النص لإلمام الالحق من اومام ال ابق :
كيفية ّ
ابلنص فنيملى تزويدان بتلك الرواايت
يتم
ّ
يتم ّ
النص لإلمام الالحق من اومام ال ابق هل ّ
س  :كيف ّ
 ،وكيف كان يعرف أهل لمان اومام أنّه اومام املنصوص عليه

لوئمـة معـاملز كـدعاء اومـام
كيف يتو ّ اومام الباقر اومامة  ،وكان أل يبل امام ة من عمره وهل ّ
نصاو ومامة اومام ا ـن
حممد ابن ا نفية وملاذا ال نرف ّ
لين العابدين للحجر األسود لينطق نمامته أمام ّ
يف ّنج البالغة

النص من اإلمام السابق علو إمامة الالدق  ،مضافا إىل النصوو الرواددة عرن الرسرول
يتم ّ
جّ :
.
علو كر يب األل ّ ة املعصومني افا ع،ر
 ،وبعل األل ّ ة
األعظم
 ،والطرير ررق ايخر ررر هر ررو إظهر رراد املعج ر رزات
رنص هر ررو أدر ررد ريقر رري معرفر ررة اإلمر ررام
وودود الر ر ّ
شك وديش يف أد ّقيتال لإلمامة.
أي ّ
والكرامات الدالّة علو إمامتال  ،حبيث ف يبقو ّ
و ّأما النصوو واملعاجز املرذكودة فقرد جرانت حبر ّد الترواعر وافستفاضرة يف كترش احلرديث والتراديص
احلجة واإلمامة يف كتاب الكايف  ،وحباد األنواد  ،وغريمها  ،د ّرس عقرل
 ،ويكفيك أن عراجب كتاب ّ

علو علك الرواات ك ّ ا وكيفا.
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كل ةمران كرانوا يعرفرون إمرامهم بتلرك النصروو الريت كانرت
وبنان علو ما كرن  ،فإ ّن ال،يعة يف ّ
.
عصل إليهم بطرق صحيحة ومتواعرة  ،وإبظهاد معاجز أل ّ تهم
روىل اإلمامررة يف اصامسررة مررن ع ررره  ،بررل أغلررش الظر ّرن
ومل يرردع أدررد أ ّن اإلمررام البرراقر
قررد عر ّ

املهدي .
أنّك عريد أن ع،ري إىل إمامة
ّ
أي دررال فاإلمامررة منصررش اهلرري ف يتوقّررل إعطالررال علررو ع ررر ر ّدد  ،ك ررا هررو األمررر مررن
وعلررو ّ
َناو ألَ ا َ
قبرل  ،فقرال ععراىل  :وآََ ا
كم َصبيا ( ، )1فصرغر الس ّرن ف ونرب  ،ك را أ ّن ال،ريخوخة ف
عكون دليال يف املقام.
و ّأمررا هنررل البالغررة  ،فهررو كترراب قررد ررب فيررال ال،رريل الرضرري ( قرردس سررره ) مررا استحسررنال مررن
 ،ومل يلترزم أن ينقرل كافّرة الررواات واألداديرث
خطش وكل ات  ،ودسالل اإلمام أمري املؤمنني
يف هنرل
نص علرو إمامرة اإلمرام احلسرن
املنقولة عن اإلمام
 ،وعليال فال دليل للزوم وجود ّ

البالغة.

( سائل ـ ال عودية ـ ) ....
كيفية اختيار اومام :
ترىب يف نفس البيت أال ينايف ذلـك
س  :ملاذا خيتار ه اومام وجيعله من األوصياء دون أخيه  ،الذي ّ

العدالة اوهليّة

ععرراىل ف يسررأل ع ّ ررا يفعررل  ،ألنّررال دكرريم وعررامل وقررادد  ،فباعتبرراد دك تررال وعل ررال

ج  :إ ّن
وقددعال يفعل ما ي،ان.
للنبوة إّاا هو فعل من أفعال اليت ف يسأل عنها.
فاختياد ععاىل لإلمامة و ّ
ردل عل ررو س رربش افص ررطفان وافختي رراد  ،وه ررذا ف ين ررايف العدال ررة
م ررب ه ررذا جن ررد هن ررال نصوص ررا ع ر ّ
اإلهليّة.

__________________
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( ح ن ال وسوه ـ اليمن ـ ) ....
تكون يف إمامني ومن ن ل ا

ني :

التكرم ابوملابة على هذين ال ؤالني.
س  :نرملو من سيادتكم ّ
األول  :هل جيول إمامان يف وقت واحد
ّ

الثار  :ملاذا أصبحت اومامة من ن ل ا

ني

؟

؟ وليست من نسل احلسن

األول فنقول :
ج  :ابلنسبة إىل سؤالك ّ
نعم جيوة أن يكون هنرال إمامران يف ةمران وادرد  ،إفّ أ ّن أدردمها اتبرب لنخرر  ،وف يتص ّرر يف
عصرفات ايخر  ،وهذا واقب وموجود  ،ك را أنّرال كران برني اإلمرام احلسرن وبرني اإلمرام احلسرني
مقابل ّ
.
و ّأمررا ابلنسرربة إىل سرؤالك الثرراين فنجيررش  :إن لررك يرجررب إىل عقرردير ععرراىل وعل ررال ودك تررال.
وإعب رراع
ررودي معرفررة احلك ررة اإلهليّررة يف ه ررذا األمررر  ،املهر ّرم هررم معرفررة األل ررة
ولرري مررن الضر ّ

هنجهم.

( أمحد اماملة ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
األئمة استالمها :
ملاذا رفض ّ
س  :ا أ ّن خالفة اومام علي

تــرك اومــام علــي

واألئمة امليامني من صـلبه انللـة مـن عنـد ه تعـا  ،فـبم تف ّ ـرون
ّ

امالفــة يف ابدأل األمــر و ــا تف ّ ــرون تنــالل اومــام ا

األئمة الباقني عن ح ّقهم يف امالفة
وسكوت ّ

ــن

عــن امالفــة

ج  :إ ّن يف البداية  :جيش افنتباه إىل أمر مهرم  ،وهرو أ ّن اإلمامرة ف عسراوي احلكومرة السياسرية
 ،بررل هرري ددسررة عامررة يف أمررود الرردين والرردنيا  ،وابلتررال فررإن احلكومررة السياسررية شررأن مررن شررؤون

اإلمامة ف غري .فيكون اإلمام
بال  ،هذا يف مقام

أدق الناس فستالم احلكم واصالفة  ،ا أنّال منصروو ومص ّرر
ّ
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رري  ،ف ررس مل عؤه ر ّرل الظ رررو
الواق ررب واحلقيق ررة  ،ولك ررن يف جم ررال التطبي ررق والتنفي ررذ يف ازت ررب الب ،ر ّ
فر نفسرال علرو النراس ،
املالل ة ر ومنها عل ّقي الوسط العام ابلقبول وافنصياع ر ف يلزم عليال
ويف هذه احلالة سيكون اللوم عليهم إ مل يقبلوا إليال .
وهذه قاعدة جادية يف كافّة دافت األوليان واألوصريان  ،وعلرو سربيل املثرال  :فقرد كرر هرادون
دليررل امتناعررال مررن وقوفررال يف وجرال املنحرررفني  ،نرّرال
ملوسرو
َْ ا
يقغالونَ ِِن ( ، )1أي أ ّهنم مل خيضعوا للوصاية احل ّقة فرتكهم يف لك.

ََ ا ْ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ا
وِن وَكدوأل
س
إِن أللقريريوم ألسغضريريع ِ

(  ...ـ  ....ـ ) ....
من أدلّتها احتياج الغني إليه :
ـتدل هبـا الشـيعة علــى إمامـة علـي
س  :مـن األدلّـة الـ ت ّ

ويرد عليهم  :أب ّن موسى
للغني » ّ ،

 « :احتيـاج الغـني إليـه وعـدم احتياملــه

كان نبيّاو وقد رملع إ امضر

ج  :إ ّن عقده املفضول علو الفاضرل قبريح  ،و ععراىل يقرول :

.
َ َ ِّْ
ََ َْ
أف َمن ير ِدن ي ِإَل ألَ

أَ َح ُّ

َ ا َّ َ َ َ َّ َّ َ ِّ َ َّ َ ا ْ َ َ َ َ ا ْ َ ْ َ َ ْ ا ا َ
ون ( ، )2فادتيراج الغرري لعل ّري وعردم
أن يتبع أمن ال ي ِردن ي ِإال أن يردى فما لكم كيف َتكم
ادتياجال للغري دليل علو إنال أدق أن يتب ّب.

رادخيي نررى أ ّن اصلفران ادتراجوا إليرال  ،ومل جنرد
وقرد كران اإلمرام علري
هكرذا  ،ويف الواقرب الت ّ
يف مودد أنّال ادتاج إليهم في ا يتعلّق ب،ين من القضاا الدينية واملسالل العل ية.
 ،فباختصاد نقول  :إ ّن العلم الذي كان يريرد أن يتعلّ رال
قصة اصضر
و ّأما ما سألت وه عن ّ

موسو

من اصضر هو خادج دالرة العلوم الت،ريعية

__________________
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املكلّررل هبررا يف عاملنررا  ،وهررذا ممّررا ف س بررال  ،بعررد أن عرفنررا أ ّن وظيفررة األنبيرران
ع،ريعية  ،ودجوع الغري إليهم ّأوف وابألصالة دجوع ع،ريعي.

هرري وظيفررة

سين )
( عبد اميد مدن ـ البحرين ـ ّ
من أُصول املذه: ،
س  :أُصول الدين متتال بع ّدة صفات وهي :
 1ـ كثرة اآلايت.

 2ـ النصوص الصرحية والواضحة لآلايت.
 2ـ اللغي ،واللهي.،

فمثالو اواان بوحدانية ه  ،أو اواان ابلرسـل  ،أو العبـادات  ،وكـذلك ابقـي أُصـول الـدين كلّهـا متتـال

هبذه الصفات يف القرآن الكرمي.

فكيــف يعتــرب الشــيعة الواليــة أحــد أُصــول الــدين  ،وال متتــال هبــذه الصــفات املــذكورة أعــاله  ،وخصوصـاو
الصفة الثانية
ـل ملالل ــه وه ــو الع ــادل عل ــى والي ــة آل البي ــت  ،وأل يطل ــ ،ذل ــك م ــن عب ــاده
وكي ــف سيحاس ــبنا ه مل ـ ّ

بنصوص صرحية وابأل اء

ج  :ك ا هو معلوم  ،فإ ّن أُصرول الردين هري الريت مرن مل يعتقرد دردها خيررج عرن الردين  ،يعر
ف سش مسل ا  ،وعل ان ال،يعة وفقا لادلّة اليت عندهم ف يعتربون من مل يعتقرد ابإلمامرة خادجرا

عن الدين  ،وعليال فإ ّن اإلمامة عكون من أُصول املذهش  ،من مل يعتقد هبا خررج عرن املرذهش  ،ومل
خيرج عن الدين  ،هذا ّأوف.
واثنيررا  :مررن قررال لررك أ ّن اإلمامررة مل عرررد فيهررا ايات الكثرررية  ،والنصرروو الصررر ة الواضررحة ،
احلجيررة  ،ك ررا أ ّن الرربعل
والرتغيررش والرتهيررش؟! وع،رركيك الرربعل يف هررذه األدلّررة ف خيرجهررا عررن ّ
احلجيررة  ،أو عررن كوهنررا مررن أُصررول
شر ّكك يف التوديررد والنبر ّروة ويف أدلّته ررا  ،فهررل هررذا خيرجهررا عررن ّ
الدين.
ف ررن ايات  :تيررة الغرردير  ،وتيررة الوفيررة  ،وتيررة اإلنررذاد  ،وتيررة املباهلررة  ،وتيررة التطهررري  ،وتيررة

افستخال .
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ومن النصوو الواضحة  :دديث الغدير  ،ودديث الثقلرني  ،ودرديث الطرري  ،ودرديث افار
ع،ر  ،ودديث املنزلة  ،ودديث الداد  ،ودديث الوفية  ،أضل إىل لك األدلّة العقليّة.
( لين ،ـ بريطانيا ـ ) ....
من صفاهتا سالمة اومام من العاهات :
كل خني وصالا.
س  :نشكر لكم ملهودكم ّ ،
ونتمىن لكم ّ

واألئمــة
وهنــاك ســؤال نتمـ ّـىن اوملابــة عليــه  ،وهــو  :مــن صــفات اختيــار األنبيــاء
ّ

العاهات واألمرا

املعدية  ،فل ا ا شان

النيب أيوب
ععاىل أن يبتلي ّ

ابألمرا

السررالمة مررن

املعدية؟

ج  :إ ّن دسل ععاىل هلم مسؤوليتان  ،املسؤولية األُوىل  :إبالب مرا ش ّررعال ععراىل لعبراده مرن
أدكررام  ،واملسررؤولية الثانيررة  :قيررادة األ ُّمررة .وفبر ّد هلررا نرروع مررن اصصررالص وافمتيرراةات الرريت هبررا عنقرراد
األ ُّمررة  ،وإفّ األ ُّمررة ف عنقرراد إىل عررامل بعل ررال  ،وإّاررا عنقرراد لعررامل يررت ّكن مررن جعررل عل ررال مركررز قر ّروة
مادية علو من يؤمنون بعل ال.
وسيطرة عقليّة ف ّ
ديث إ ّن مسؤوليتهم الثانيرة أ ّهنرم قرادة أُممهرم فالبر ّد وأن عتروفّر فريهم املرزاا
فاألنبيان واألل ّ ة
واصصالص اليت إن عوفّرت يف قالد عنقاد إليال األ ُّمة  ،وهبذا ف ي،ررتط أن يكرون أ رل اصلرق  ،لكرن
ي ،رررتط يف د ّق ررال أن ف يك ررون م ررن دي ررث النظ رررة ع،ر ر ّحز من ررال النف رروس واألس رراس لّررك قل رروب م ررن
احلسية مدخال للطاعة.
ينقادون إليال  ،والناس اعتادوا أن عكون نظرهم ّ
ف ن هذه النادية العاهات ختتلل  :عاهات ف عّ ،حز منهرا النفروس إن أُصريش هبرا وادرد مرنهم

وإّاا يعاجلونال و عرون لزادعرال  ،وعاهرات ع،ر ّحز منهرا النفروس  ،فراع ععراىل ف جينّرش دسرولال مرن ُك ّرل
مررر وعاهررة مررن محررو ودمررد وأمثررال لررك  ،و ّأمررا الطرراعون والبتررود واألمررا املعديررة  ،أو األمررا
اليت عوجش سون املنظر ،
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فاع ععاىل جينّش وليّال ونبيّال ألنّال جعل لال مسؤولية قيادة األ ُّمة.
( غادة ـ األردن ـ ) ....
منصوص عليها عند الشيعة :
ـل وضـوا وصـراحة عـن سـب ،اخـتالفكم مـع مـذه ،أهـل ال ـنّة  ،وشـكراو
س  :أخربور عن رأيكـم بك ّ
لكم.

أخررب عرن اخرتال أ ُّمترال إىل نيرل وسربعني فرقرة  ،كلّهرا هالكرة

النيب
ج  :ابختصاد  ،فإ ّن ّ
إفّ فرقة واددة  ،وهذا احلديث موجود يف مصادد يب املسل ني.
وعليرال  ،فالبحرث عرن الفرقرة الناجيرة أمرر دت ّري  ،فعلرو ك ّرل مسرلم أن يبحرث يف األدلّرة ليعرر
هذه الفرقة ومعتقداها  ،ويعتقد ابلعقالد احل ّقة.

وأصررل افخررتال بررني الس رنّة وال،رريعة هررو يف مسررألة اصالفررة  ،وابقرري املسررالل عتفر ّررع علررو هررذا
مل يردرل مرن هرذه الردنيا د ّرس ع ّرني اصليفرة
ريب
األصل  ،فال،يعة
ّ
عستدل ابلعقرل والنقرل ّن الن ّ
من بعده ابفسم  ،شأنال شأن سالر األنبيان السابقني الذين عيّنوا أوصيان ألنفسهم.
رنص علرو أدرد  ،برل ومل
والسنّة عقول ّ :ن الرسرول
ددرل مرن هرذه الردنيا ومل يع ّرني  ،ومل ي ّ

يذكر هلم ريقة انتخاب َمن بعده  ،بل عرل األ ُّمة عفعل ما ع،ان.
ريب
فعل ر ررو ك ر ر ّرل املس ر ررل ني البح ر ررث يف ج ر ررذود افخ ر ررتال ّأوف  ،وه ر رري مس ر ررألة اإلمام ر ررة بع ر ررد الن ر ر ّ
كل من كتبال  ،ف أن يعت د علو من نقل عنهم.
 ،ومراجعة أدلّة الطرفني ّ ،
( سعيد سهوان ـ البحرين ـ )
أساس امالف بني الفريقني :
س  :ما هو الفرق بني الشيعة وال نّة وما هو أساس االختالف بينهم
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ج  :ك ا هو معلوم هنال فروق كثرية بني ال،يعة والسنّة يف جانش العقالد والفقال و ….
 ،فال ،رريعة اإلمامي ررة
وأس رراس افخ ررتال بينه ررا ه ررو يف اإلمام ررة واصالف ررة بع ررد دس ررول
ععتقد :
ابلنص.
 1ر إ ّن اإلمامة ف عكون إفّ ّ
رص
هرو اإلمرام بعرد دسرول
 2ر إ ّن اإلمرام علري برن أ الرش
برال فصرل  ،ك را ن ّ
يف موا ن عديدة.
عليال دسول
.
نص عليهم دسول
 3ر إ ّن األل ّ ة بعد دسول
هم اانا ع،ر إماما  ،ك ا ّ
معصومون.
 4ر إ ّن األل ّ ة
وأخ رريا  ،فررإ ّن ال،رريعة أتخررذ أدكامهررا مررن القرررتن وأهررل البيررت
للذم ررة  ،و ل ررك ع ررال بق ررول الرس ررول
املوص ررل إىل عع رراىل  ،وم رررب
ّ

 ،وعرررى هررذا الطريررق هررو
ال ررذي دواه عن ررال ي ررب

إين اتدل فرريكم مررا إن ّسرركتم بررال لررن عض رلّوا بعرردي أبرردا  :كترراب
املسررل ني ّ « :
علي احلو » (.)1
بييت  ،وإ ّهن ا لن يفرتقا ّ
دس يردا ّ

 ،وعرررتيت أهررل

____________

ي  ، 116 / 10مسرند ابرن اجلعرد  ، 317 :املنتخرش مرن مسرند الصرنعاينّ :
 1ر مسرند أمحرد  ، 182 / 5حتفرة األدرو ّ
رالي  45 / 5و 130
 ، 108مررا دوي يف احلررو والكرروار  ، 88 :كترراب السررنّة  337 :و  ، 621السررنن الكررربى للنسر ّ
 ،مسر ررند أ يعلر ررو  217 / 2و  303و  ، 376املعجر ررم الصر ررغري  ، 131 / 1املعجر ررم األوسر ررط  ، 373 / 3املعجر ررم
الكبر ررري  65 / 3و  154 / 5و  166و  ، 170نظر ررم ددد الس ر ر طني  ، 231 :اجلر ررامب الصر ررغري  ، 402 / 1العهر ررود
ان دية  ، 635 :كنز الع ّ ال  210 / 5و  104 / 13و  ، 435 / 14دفب شبال الت،بيال  ، 103 :شرواهد التنزيرل 2
 ، 42 /عفس ررري الق رررتن العظ رريم  ، 123 / 4الطبق ررات الك ررربى  ، 114 / 2عل ررل ال رردادقط ّ  ، 236 / 6اتدي ررص مدين ررة
دم ،ررق  220 / 42و  ، 12 / 54س ررري أع ررالم الن رربالن  ، 365 / 1أنس رراب األشر ررا  ، 111 :البداي ررة والنهاي ررة / 5
رودة  74 / 1و  17و  100و  113و
 228و  ، 386 / 7سرربل اهلرردى والرشرراد  6 / 11و  ، 232 / 12ينررابيب املر ّ
 111و  123و  132و  345و  350و  360و  10 / 2و  112و  261و  273و  403و  437و 65 / 3
و  141و  ، 214لسان العرب .538 / 4
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وهذا ممّا ف يقول بال أهل السنّة  ،وهنال فوادق أُخرى.
( عبد ا ليم نواصر ـ اجلزائر ـ ) ....
هي أصل االختالف :
ـيب األكـرم  ،وس ّـر االخـتالف بـني آل بيـت الرسـول
س:أ ّ
ُود االستف ار عن مـنياث الن ّ
األول
ّ

ج  :ل رري افخ ررتال اخ ررتال م ر ررياث وم ررال في ررا ب ررني أه ررل البي ررت

وامليفـة

واصلف رران  ،وإّا ررا

افخررتال اخررتال يف مبرردأ يبر ّرني احلر ّرق مررن البا ررل  ،وك ررا اعرررت ال،هرسررتاين يف كتابررال ( امللررل
 :ديررث هبررت
والنحررل ) ( ، )2وغررريه  ،فررإ ّن أصررل افخررتال يف اإلمامررة بعررد وفرراة الرسررول
ابإلمامرة بعرده
نص علو أمري املؤمنني علي
ابلنص  ،وأ ّن الرسول
ال،يعة إىل أ ّن اإلمامة
ّ
ّ

بررال فصررل  ،و لررك يف م روا ن ومواقررل خمتلفررة  ،مررن بدايررة الرردعوة ديررث ررب ع ،رريعال لإلنررذاد
ََ ْ َ ََ َ َ
ألَْْ َبني َ
() 3
رويف فيرال  ،ك را أ ّن اإلمامرة إىل
ع
رذي
ل
ا
رال
ض
مر
يف
رال
ل
قا
ما
تخر
وإىل
،
نذر ع ِشَََ
وأ ِ
ّ
ِ
.
نص عليهم دسول
أدد ع،ر إمام بعد علي
ّ
و ّأما أهل السنّة فوقعوا يف خبط شديد :
فت ،رراهد خالف ررة أ بك ررر مل عك ررن ب ،ررودى دقيقي ررة  ،وف ابجت رراع أه ررل احل ر ّرل والعق ررد عليه ررا ،
و لررك لتخلّررل ب ر هاشررم  ،وبعررل كبرراد الصررحابة  ،وملررا اسررتع لال أبررو بكررر وأعوان رال مررن عسررليط
السيل والتهديد علو من مل يبايب  ،وألجل هذا قال قاللهم  :إ ّن بيعة أ بكر كانت فلتة!!
ابلنص من أ بكر عليال.
وع،اهد خالفة ع ر كانت
ّ
وع،اهد خالفة عث ان كانت سردية ال،ودى اليت ُدبِّر األمر فيها من ي قبل.

__________________
 1ر امللل والنحل .24 / 1
 2ر ال،عران .213 :
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( ح ني ـ ال عودية ـ ) ....
هي جبعل من ه :
س  :توضيح أ ّن اومامة ملعل من ه.

ج  :إ ّن ال،ريعة اإلماميررة ععتقرد ّن اإلمامررة ر الرريت هري قيررادة األ ُّمررة اإلسرالمية ر منصررش اهلر ّري ،

كالنبوة.
وجعل من ععاىل  ،وأ ّهنا ّ
دق من دقوق ععاىل ّ
فاملوىل ععاىل هو الذي ينصش من يكون إماما للناس  ،وهو الرذي خيتراد هرذا اإلنسران  ،وجيعلرال
إماما دون غريه.
ودليلنا علو هذا تات قرتنية منها :

ََْ
َ َ َ َّ ا َ َ ِّ َ ا َ َّ
ُّ ا َ َ
رياس إِ َمامريا
 1ر قولال ععاىل َ :و ِإ ِذ ألبغَل إتبألهيم َرني تِك ِلما ٍ فأْمر َّن ْال إِِّن جا ِعلريَ لِلن ِ
َ َ
ا
َّ
َ َ َ ََ ا َ ْ
أللظال ِ ِم َ (.)1
ْال َو ِمن ذ ِّر َّي ِِت ْال ال ينال عر ِدن ي
ا ا َ َّ ا َ َ َّ
ين ْ
ألَّل َ
ألسغا ْضع اسوأل ِف ألَر َو ََنْ َعلَ ار ْم أَئِ َّمرية َو ََنْ َعلَ ار ا
ريم
 2ر قولرال ععراىل َ :ون ِبيد أن فم َّن لَع ِ
ِ ِ
ْ
ألل َو ِألر ِث َ (.)2
َ َ َ ْ َ ا ْ َ َّ َ ْ ا َ َ ْ َ
() 3
 3ر قولال ععاىل  :وجعلناهم أئِمة يردون تِأر ِبنا .
َ َ ا ا َّ َ َ ْ َ َ َ َ
( .) 4
اك خ ِليسة ِِف ألَر
 4ر قولال ععاىل  :يا دألود إِنا جعلن
َ
َ
َ َ َ ْ َ ْ ا ْ َ َّ َ ْ ا َ ْ َ
َّ
َ
َ
ا
() 5
 5ر قولال ععاىل  :وجعلنا ِمنرم أئِمة يردون تِأر ِبنا لما صْبوأل .

إ ا فاإلمامة جعل من ععاىل  ،وعهد ف ينالرال مرن اعصرل ابلظلرم ر سروان كران ظاملرا لنفسرال أو
َ ْ َ َ
ْ
َ َ
دق األ ُّمة أن ختتاد هلا إمامرا  ،لقولرال ععراىل َ :و َمريا َكن ل ِ امريؤ ِم ٍن َوال ارؤ ِمنري ٍة إِذأل
لغريه ر ولي من ّ
َ َ
ا َ َ ا اا َ ْ َ َ ا َ َا ا ْ ََ ا
َة
ألل
َْض أله ورسوُل أربأل أن يكون لرم ِ

__________________
 1ر البقرة .124 :
 2ر القصص .5 :
 3ر األنبيان .73 :
 4ر و .26 :
 5ر السجدة .24 :
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َ

َ َ

َ

َّ

َ

ِم ْن أ ْربه ْم َو َمن ي ْعص َ
أله َو َر اس ا
وُل ف َق ْد َاَ َاالال ُّم ِبَنا (.)1
ِ ِ
ِ

( أمحد اماملة ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
لي ت حكماو وراميّاو :
س  :إنّنا كشيعة امين عشرية  ،نعتقد أبح ّقية اومام علي

ابمالفة بعد الرسول  ،مثّ انتقال امالفة

لوئمة الت عة من صلبه.
 ،مثّ للح ني
بعده للح ن
 ،مثّ ّ
امي حبي ال تكون امالفة اوسالمية شورف بني امل لمني  ،بل تكون
أفال يع ّد هذا نوع من ا كم الور ّ
فرضاو عليهم جي ،أن يتقبّلوه  ،وحفمكم ه ملصلحة امل لمني.

ج  :مررن املسرلّ ات عنرردن أ ّن إمامررة األل ّ ررة افار ع،ررر منصرروو عليهررا هبررذا الرتعيررش مررن قبررل
.
دسول
 ،و رراعتهم واجب ررة علين ررا
وعلي ررال  ،فيج ررش علين ررا أن نتق رربّلهم كأل ّ ررة وأوص رريان لرس ررول
رنص  ،فك ررا نص رلّي صررالة الصرربح دكعتررني  ،وصررالة الظهررر أدبررب دكعررات
كطاعررة الرسررول
لل ر ّ
للنص.
للنص  ،هكذا احلال نقبل إمامة األل ّ ة افا ع،ر هبذا الرتعيش ّ
ّ
رنص جر رران هبر ررذا
وه ررذا الرتعير ررش ف يلر ررزم منر ررال أن يكر ررون دك ه ررم
دك ر ررا ودااير ررا  ،أل ّن الر ر ّ
الرتعيش.
ابلنص  ،وعليال صريح القرتن والسنّة  ،يع أ ّن ععاىل هو الرذي ع ّرني  ،و ععراىل
مثّ إ ّن تمنّا
ّ
ااي يف ععيني ععاىل.
ف ّ
يعني إفّ ملصلحة ودك ة  ،وف دخل للحكم الود ّ
مثّ ف خيفو عليك  :أنّنا نعتقد أ ّن اإلمامة ف عكون عن ريق ال،ودى
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رنص  ،أل ّن ال،رودى ف عكرون إفّ يف األُمرود
وامل،ودة  ،واألخذ كثر ايدان  ،بل عكون عرن ريرق ال ّ
الدنيوي ررة ال رريت عتعلّ ررق حبي رراة اإلنس رران  ،وف عك ررون يف األُم ررود الديني ررة والتعبّدي ررة  ،ومنص ررش اإلمام ررة
النبوة ف يت ّم لزوما آبدان األكثرية  ،ولع ّرل بعرل
واصالفة عن دسول
منصش دي ّ ك نصش ّ

ََ َْا ا ا َْ ا َ
اسقون
ايات مثرل  :وأكَثهم أللس ِ
ََ
ا
َ
َّ َ ْ َ َ ا ْ َ
ََْا َ
َثه ْم َي َرلون
ريكن أك
يعلمون  ،ول ِ

،

ََ ْ َا ا َ َ ْ ا َ
َثه ْم ال يع ِقلريون
وأك
َ
ْ
ْ
َ
َ اا ْ َ َ ا َ
ح ِّ َك ِرهون
 ،وأكَثهم لِل

،

َّ َ ْ َ َ ا َ
ََ
ريَثه ْم ال
كرين أك
ول ِ

ع،ري إىل لك.
فك ا ف جيوة أن ذخذ آبدان األكثرية لو اعفقوا علو الزادة أو النقصان يف عردد دكعرات الصرالة
 ،كذلك يف اإلمامة.
( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
وخاصة :
عامة
ّ
ّ
األئمــة
س  :هــل اومامــة مــذكورة يف القــرآن وهــل هــي خمتلفــة عــن إمامــة ّ

اماصة وشكراو.
العامة وما هي اومامة
ّ
موملودة يف القرآن ما هي اومامة ّ

األئمــة
وهــل إمامــة ّ

ج  :اإلمامررة العامررة  :هرري مالدظررة اإلمامررة وحبثهررا بغررل النظررر عررن مصرراديقها .ومررن ايات
َ َ َ ْ َ ْ ا ْ َ َّ َ ْ ا َ َ ْ َ َ َّ َ َ ا َ ا
َ
ريْبوأل َوَكنريوأل تِآيَاَِنريا
اليت دلّرت علرو اإلمامرة العامرة  :وجعلنا ِمنرم أئِمة يردون تِأر ِبنريا لمريا ص

ا ا َ
ون (.)1
يوِْن
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ َ َ َّ َ
َّ َ
َ َ َ َ ا ْ َّ َ ْ ا َ
ون تأ ْربنَا َوأ ْو َحيْنَا إِلْر ْم فِ ْع ََ ألل َ ْ َ
لريزَك ِة
أللصال ِة َو ِإيغَام أل
َأل ِ و ِإْام
ِ ِ
و  :وجعلناهم أئِمة يرد ِ ِ
َو ََكناوأل َنلَا ََعتد َ
ين (.)2
ِِ

و:

َ َ َ َّ ا َ َ ِّ َ ا َ َّ
َوإذ ْألبغَ ََل إتْ َبأله َ ُّ ا َ َ
اس ِإ َماما
يم َرني تِك ِلما ٍ فأْمر َّن ْال ِإِّن جا ِعلَ لِلن ِ
ِِ
ِ ِ
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َ َ

َ َ َ َ ا

ا

َّ
َ َ ْ
أللظال ِ ِم َ (.)1
ْال َو ِمن ذ ِّر َّي ِِت ْال ال ينال عر ِدن ي
وإمامررة
اصاصررة  :هري حبررث ومالدظررة إمامررة شررخص معر ّرني  ،مثررل إمامررة إبرراهيم
واإلمامررة ّ
دل علرو إمامرة
علي
 .وك ثال النصوو اإلمامرة العامرة املقطرب األول مرن اييرة األخررية والرذي ّ

إب ر رراهيم  .ومث ررل د ررديث الغ رردير  ،ود ررديث الثقل ررني  ،ود ررديث املنزل ررة  ،وغريه ررا ممّررا كره ررا
الفريقان يف مصنّفاهم الكالمية واحلديثية  ،واليت دلّت علو إمامة علي .
اصاصررة
و قتضررو ايات الرريت عفررر اعررة الرسررول
مضررافا إىل اعررة  ،فررإ ّن اإلمامررة ّ
هرري عكررون يف احلقيقررة مررن املعتقرردات واألدكرران األساسررية يف الرردين  ،الرريت دعررا إليهررا الررودي والقرررتن
.
عونة كالم صادش الودي
وه ررذا نظ ررري ع رردد الفر ررالل ودكعاه ررا  ،ممّررا اعفق ررت علي ررال كل ررة أه ررل القبل ررة  ،فه ررو وإن مل يك ررن
ينررددج يف املعرراد القرتنيررة  ،ررا أنّررال مررودد
مصر ّرردا يف القرررتن  ،ولكررن بفضررل سرررية الرسررول

لطاعتال

.

( محدي ـ سوراي ـ  21سنة ـ طال ،ملامعة )
دورها :
ماســة إ اجلــواب  ،حـ ّـىت أنّــين أمتــىن
س  :مــا أ ّ
ـؤرقين  ،وأان حباملــة ّ
ُود طرحــه ال حيـ ّـنير فح ــ ، ،وإ ّّنــا يـ ّ
وخيلّصين ممّا احتواه قليب من شكوك  ،ألنّين عندما أدقّق وضوعية
املهدي
أحياانو أ ّن يمهر اومام
ّ
أشك
صحته  ،وال ّ
العامة وعدم ّ
يف ما حنن عليه  ،ال أستطيع أن أطمين أان على قناعة كاملة بف اد مذهّ ،

هبذا أبداو  ،لكن هل حنن ّنتال عنهم  ،إنّنا ّنتلك معمم مغراهتم.

حمم ــد
ـيب ّ
إ ّن نمريــة اومامــة عن ــدان قائمــة م ــن الناحيــة الفل ــفيّة  ،عل ــى أنّــه م ــن غــني املمكــن ت ــرك النـ ّ
األ ُّمة يف دال من افختال واحلرية  ،إن كان
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ـيب شخصـاو
فيمن يرعى شؤوّنا  ،أو من ترملع إليه يف أحكامها الشرعية  ،ونقـول  :إنّـه جيـ ،أن يـلك لنـا الن ّ

النيب موملود.
اوهلي  ،وكم ّن ّ
معصوماو كي يعطينا ا كم الشرعي ّ

ـيب ع ّـني إمامـاو غـني معلـوم  ،وغـني مـاهر  ،فمـا ا املـة بـه ـ صـدقين أقـول هـذا وأان مـؤمن
فلنفرل أ ّن الن ّ
لكن ا نية تقطعين ـ إذ ومرد عدم مهوره وعلومه تتّجه األ ُّمة حنـو تعيـني رئـيس

املهدي
بوملود اومام
ّ
مــن قبلهــا  ،وهــذا الــرئيس غــني معصــوم طبع ـاو  ،فاأل ُّمــة منطقي ـاو حباملــة إ رئــيس  ،وتشــلك بــذلك هيــع

الشعوب واألُمم ـ بغض النمر أكان معصوماو أو غني ذلك ـ إّنّا حاملة فطرية.

ولكن مع وملود املعصوم الماهر  ،تقام ا ّجة على األ ُّمة  ،وتكون آمثة إذا رضيت برئيس غنيه  ،ولكن

مع عدم مهوره أو العلم به  ،ولفلة طويلة مل ّداو كـ (  ) 1244سنة  ،فنمرية اومامة كلّها إذاو  ،وال اكن
أن نقبـل بضــرورهتا ملـ ّدة (  ) 214ســنة ـ والحــظ الفــرق بـني الــزمنني ـ حباملــة إ مراملعـة وإيضــاا وتف ــني
للوصول إ حقيقة األمر  ،ليكون األساس الذي نبين عليه عقائدان وفقهنا أساساو متيناو غني متـمرملح  ،فمـا
َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ َ ا ا َ َّ َ َ ْ ا َ
أللصالة َو ايؤَون
ألَّلين ي ِقيمون
ألَّلين آمنوأل ِ
معىن أن نف ّ ر اآلية الكراة إِفما و ِِلكم أله ورسوُل و ِ
َّ َ َ َ ا ْ َ ا َ
() 1
فقب؟
األئمة
من
وخلفه
علي
ابومام
ة
خاص
ّا
أبّن
ون
أللزَكة وهم رأل ِكع
ّ
ّ
ـل املـؤمنني  ،وهـذا مـا تبـين عليـه
ومن مثّ وبعد الغيبة بـ (  ) 1244سنة  ،نعـود ونف ّ ـرها أبّنّـا تشـمل ك ّ
نمريــة واليــة الفقيــه بعــض براهينهــا  ،وهنــا حـ ّـىت املــؤمنني الفقهــاء األتقيــاء الفضــالء  ،هــم غــني معصــومني ،

واب لتــا اكــن أن اارســوا الملــم بشــكل مــن األشــكال  ،فهــل نمريــة اومامــة صــا ة فقــب لـ ـ  214ســنة

والدنيا سائرة إ ما شاء ه  ،فيمكن أن متت ّد الدنيا عشـرة آالف سـنة أُخـرف  ،فمـا أمـني  214سـنة أمـام

ـيب
 14444سنة  ،وابلتا تصبح مـ ّدة ال ـ 214سـنة أمـام هـذا الـزمن الضـخم مثـل  22سـنة فـلة نب ّـوة الن ّ
.
حممد
ّ
هو عبليغ الرسالة  ،ونقلها ابل،كل
األئمة
وعندما نقول  :أب ّن دور ّ
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املهدي غاب  ،وبدأان أنخذ املعلومـات واألحاديـ عـنهم  ،مـن رواة فـيهم
الصحيح وال ليم  ،فاومام
ّ

العامة  ،الذين نفتخر ابلتميّز عنهم.
التقي واملنافق والك ّذاب  ،فمصبح حالنا مثل حال ّ

نتميّز عنهم اذا أبنّنا أخذان علومنا من أهل البيت  ،إنّنا ال أنخذ من أهل البيت  ،بـل مـن رواة نقلـوا
عن أهل البيت  ،مثلما أيخذون هم عن رواة نقلوا عـن الرسـول  ،يف رواايهتـم الكثـني الكثـني مـن الكـذب ،

ويف رواايتنا مثل ذلك  ،وحنن نقول  :إ ّن الرسول وأهل البيت كالمهـم واحـد فاملصـدر نف ـه  ،وحالنـا مثـل

حاهلم  ،فماذا ايّزان حنن كشيعة يف هذا الزمن

إذا كــان اجلــواب أبنّنــا عرفنــا الكــاذب مــن الصــادق مــن الصــحابة  ،فهــذا اكــن بــدون نمريــة اومامــة ،

حبي مثالو أ ّن من ملم واحداو من أهل البيت

ت قب عدالته  ،وحنن عندان مشـكلة الصـحابة أكـرب ،

األئمـة أيضـاو  ،فـإذا كــان يف أصــحاب
ـل صـحايب مــن أصــحاب ّ
ألنّنـا جيــ ،أن نـدقّق ونفحــص حيــاة وسـنية كـ ّ
ـيب
النيب ك ّذابون  ،أفال يكون يف أصحاب ّ
األئمة نفس الشيء فاملشكلة عنـدان أكـرب وأعقـد  ،فصـحابة الن ّ
ّ
الذين رووا حديثه معروفون على األغل ، ،واكن متييز الصادق من الكاذب أل ّن سنيهتم معروفة.
حىت أحياانو يكون االسم موهناو بعض الشيء
األئمة  ،ففيهم من ال نعرف عنه إالّ االسم ّ ،
ّأما أصحاب ّ

وحىت يف العقائد ن بة الختالف الرواايت ،
 ،وهذا كلّه ّ
أدف راملعنا إ االختالف يف األحكام الشرعية ّ ،

فإذا كان عندهم حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي  ،فعندان أضعاف ما عندهم  ،فإذا كان من أكرب ضرورات
وملود اومام املعصوم هو ح م االختالف  ،وحنن كشيعة مؤمنون بذلك  ،فلمـاذا حنـن خمتلفـون ـاذا حنـن

متميّزون
آسف على اوطالة  ،ولكن أرملو أن أطمين لديين ومذهيب على يدكم  ،شكراو لكم على إاتحة الفرصة

ل ؤالكم.

ج  :يف اجل رواب نق ررول  :إ ّن نظريررة اإلمامررة هل ررا منبعرران  ،أو مصررددان  ،فاإلمامررة ليسررت ب رردعا

عقليّا كي نوددها وحنصرها يف هذا املض اد ابصصوو  ،مثّ نودد عليها النقوضرات واإليررادات  ،برل
األصلي
ل ومصددها
نظرية اإلمامة ردها ّ
األو ّ
ّ
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األول لنظريررة اإلمامررة  ،وهرري مت ثّلررة ابلقرررتن ،
هررو القرررتن الكررره  ،ال،رررعية اإلسررالمية هرري املصرردد ّ
والسنّة النبوية :
ِّ
َ َ
ا
َ َّ
َ
اس إِ َمامريا ْريال
فأول ر شرعي لإلمامة قولال ععاىل خما برا إبرراهيم بقولرال  :إِِّن جا ِعلَ لِلن ِ
ّ

َّ
ا ِّ َّ َ َ َ َ َ ا َ ْ
أللظريال ِ ِم َ ( ، )1ومرن الواضرح أ ّن هرذه اإلمامرة هري غرري النب ّروة
ريدن ي
َو ِمن ذري ِِت ْال ال ينريال عر ِ
 ،و لك :
اليت كان يت تّب هبا إبراهيم
 ،ومرن ضر ن ابرتالنات إبرراهيم هري برح
 1ر إ ّن هرذه اإلمامرة جرانت بعرد ابرتالن إبرراهيم
نبوعررال ر وبعررد مررا
 ،وإبرراهيم
ولررده إمساعيررل
دةق ابألبنرران يف سر ّرن ال،رريخوخة ر أي بعررد ّ

جانت املاللكة إلنزال العذاب علو قوم لوط .
لذديتال  ،ومن الواضح أ ّن هرذا الكرالم يعطري أ ّن إبرراهيم
 2ر إ ّن إبراهيم
لبها ّ
نبوعال ك ا عق ّدم.
لال ّدية  ،فلذلك لش هلا هذا املقام  ،و ّ
الذدية مل يرةقها إبراهيم إفّ بعد ّ

كانرت

 3ر إ ّن هرذه اإلمامرة هرري غرري النب ّروة  ،وخصوصررا علرو مبراين أهرل السرنّة  ،و لرك أل ّهنرم جير ّروةون
املعصررية الصررغرية  ،واملعصررية ظلررم أل ّهنررا اعررة لل،رريطان  ،و اعررة ال،رريطان ظلررم ،
ريب
علررو النر ّ
َ
َ
َ
َ
ا
ك ا يقول القرتن الكرره  ،قرال ععراىل ْ :اال َر َّنينَا َظل ْمنَريا أنس َهرينَا ( ، )2بسربش عصرياهن ا أمرر
نّرال
ععاىل  ،فحك ا علو أنفسه ا ابلظلم  ،وايية يّلت منصش اإلمامرة جبواهبرا إلبرراهيم
َ َ ا

َّ
َ َ ْ
أللظال ِ ِم َ  ،فعليال فب ّد أن يكون اإلمام معصوما عن ععر ّدي دردود ال،رريعة
 :ال ينال عر ِدن ي
 ،أل ّن لك ظلم  ،والظامل لي إبمام.
يفسررون اإلمامرة ابلنب ّروة ،
ويف احلقيقة هذا من اإلشكافت املطرودة علرو الفكرر السر ّ  ،أل ّهنرم ّ

رريد علرريهم غرري مررا عقر ّدم مررن الكرالم يف النقطررة األُوىل والثانيرة هررذا  :وهرو أنّكررم ق ّروةون املعصررية يف
ف ّ
 ،وايية عقول ّ :ن
النيب
ّ
دق ّ
__________________
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رتحق هرذا املنصرش ر منصرش اإلمامرة الرذي هرو النب ّروة عنرد أهررل السرنّة ر واملعصرية ظلررم
الظرامل ف يس ّ
فكيل يوفّق بني لك؟!
النبوة  ،ك ا هو الصحيح.
النيب  ،و ّأما أن عؤمنوا ّن اإلمامة غري ّ
إ ّأما علتزمون بعص ة ّ

فررإ ا  ،فكرررة اإلمامررة ردهررا القرررتن الكررره  ،وأنزهلررا علررو نبيّررال مررن ض ر ن األُمررود الرريت جيررش
عبليغها للناس  ،برل جنرد أ ّن السرنّة النبويرة أ ّول أمرر عطردرال إىل جنرش عوديرد ععراىل هرو اإلمامرة ،
ََ
ََ َ َْ
َ
ْ
َ
() 1
َ
وب،ررهم
ريب
فل ّ ا نزل قولال ععاىل  :وأ ِ
بر ع ومترال ّ ،
نذر ع ِشريَََ ألَْريبنيِ
دعرا الن ّ
نّرال مبعرروث مرن ععرراىل  ،وأ ّن معرال مرؤاةد ومناصرر ويكررون خليفترال مررن بعرده  ،و لررك اصليفرة هررو
م
رححال السرنّة وال،ريعة
علي بن أ الش
 ،وهذا ممّا دواه السنّة وال،ريعة علرو درد سروان  ،وص ّ
 ،فتج ررده يف عفس ررري الق رررتن العظ رريم حت ررت عفس ررري ه ررذه ايي ررة  ،وق ررده يف خص ررالص اإلم ررام عل رري
رالي ( )2بس ررند ص ررحيح  ،وغريه ررا م ررن املص ررادد  ،فاملس ررألة قرتني ررة قب ررل أن يت هب ررا العق ررل
للنس ر ّ
املق ّدس  ،وهنال الكثري من ايات والرواات ال،ريفة اليت عثبت اإلمامة  ،هذا ّأوف.
واثنيا  :البحث يف العقل لال حبثان :
الفلسفي.
أ ر البحث
ّ
الكالمي.
ب ر البحث
ّ

األول مب ر ّ علررو مسررالل ّررة  ،كواسررطة الفضررل واإلنسرران األك ررل  ،أو املوجررود األشررر ،
و ّ
اإلهلي بينال وبني عباده.
وقضية افدعباط ّ
والثرراين مب ر ّ علررو التفريررق بررني قضرريتني  ،قضررية وجررود معصرروم  ،أو إنسرران كامررل يف الكررون ،
وقضية الوصول إىل اإلنسان الكامل  ،أو املعصوم.

__________________
 1ر ال،عران .213 :
 2ر خصالص أمري املؤمنني .86 :
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وبتعبررري تخرر  :مسررألة الوجررود والظهررود  ،ف ررثال عنررد افسررتدفل بقاعرردة اللطررل إلابررات إمامررة
املعصرروم  ،وأنرّرال فب ر ّد مررن وجررود املعصرروم يف كر ّرل ةمرران  ،يقولررون  :وجررود املعصرروم لطررل  ،وعصر ّررفال
() 1
عقلي وادد  ،أو قاعدة عقليّة.
دليل
علو
مقصودة
املسألة
فليست
،
لطل تخر
ّ
مثّ عن ررد التن ر ّرزل وف ررر أ ّن العق ررل ك ررم بل ررزوم وج ررود املعص رروم  ،لك ررن دك ررم العق ررل عل ررو حن ررو
التامررة  ،وإّا ررا بنح ررو اللررزوم الن رراقص  ،ف ررإ ا ق ررام
افقتضرران  ،أي العق ررل ي ررددل لررك ف بنح ررو العلّررة ّ
الرردليل ال،رررعي القطعرري علررو وجررود مررانب مررن ظهررود املعصرروم فريعفررب دكررم العقررل بلررزوم ظهرروده ،
ويبقو فقط مددكا للزوم وجوده.

العامة للنظام الكوين  ،وأ ّن الرنظم ال،ررعية عبتر علرو وجرود
وبتعبري تخر  :العقل يددل اهليكلية ّ
دابطة بني عامل الغيش وال،هادة  ،وإفّ فسدت الغاية اليت من أجلها خلق الكون.
إفّ أ ّن عفاصيل لك  ،وكون فرالن هرو الررابط  ،ويف أي ةمرن  ،وهرل هرو ظراهر أم ف؟ وإ ا منرب

مانب من ظهوده وكن أو ف؟
فهذه ف دبط للعقل هبا بتاات  ،أل ّهنا قضاا خادجرة عرن النظرام العقل ّري املرددل للهيكليرة الوجوديرة
العامة.
ّ
راو برني األد والسر ان  ،وهرذا مرا دردث فعرال
نعم  ،يددل العقل لزوم التنظيم وبقران نظرام خ ّ

الدنيوية عكلرل هبرذا افدعبراط  ،وإدسران التنظريم برني وعبراده خليفترال
النيب
بعد انتهان دياة ّ
،
ركري
عل رري ب ررن أ ال ررش
 ،وبع ررده احلس ررن  ،وبع ررده احلس ررني  ...إىل احلس ررن العس ر ّ
املهدي املنتظر .
وبعده وصل األمر إىل اإلمام
ّ
واقتض ررت دك ررة الغي ررش أن يغي ررش  ،ك ررا اقتض ررت دك ررة الغي ررش أن يغي ررش اصض ررر
النيب
ويغيش عيسو
 ،إ بين ا دركة ّ
النبوة عبت علو أ ّن ّ

__________________
 1ر قريد افعتقاد .221 :
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،

 ،ومل ورت
ووت مثّ يبعث نبيّا  ،إفّ أنّنا جند أ ّن هذا الن ط من احلركة فقد ابلنسربة لعيسرو
 ،فنجد أ ّن الظرر فيرال اختلرل ألُمرود ف يعل هرا
املهدي
ودفب إىل الس ان  ،فهكذا يف اإلمام
ّ
سر غيبتال كحك ة ف أكثر.
إفّ ععاىل  ،وما يذكر يف ّ
مل يرررتل وظيفتررال سرردى  ،بررل عر ّرني مررن بعررده وكررالن أدبعررة  ،مثّ بعررد الرروكالن
ردي
واإلمررام املهر ّ
األدبب أدجرب األ ُّمرة إىل فقهالهرا  ،ومرن لرال عضرلّب يف العقيردة اإلسرالمية  ،وال،ررع املقر ّدس  ،فجعلهرم
ّنوااب عنال  ،يديرون ما حتتاج لال األ ُّمة إىل ظهوده .
ريب إىل اإلمرام
فلذلك لي هنال صناديق اقرتاع وف غريهرا  ،أل ّن التسلسرل فرو مرن إىل الن ّ

إىل وكاللال  ،ودلي اجل هودية ف يصرلح للقيرام بقيرادة األ ُّمرة إفّ خرذ شررعيتال مرن الوكيرل  ،ويكرون
يسن وف غري لك.
ي،رع وف ّ
دوده ك ن ّفذ ملا يقوم بال ف أكثر  ،فال ّ
وصررناديق افق ررتاع هرري وليرردة النظريررة ال،ررودوية  ،أو وليرردة السررقيفة  ،فررإ ّن األ ُّمررة املقابلررة لاُّمررة

ال،يعيّة  ،بعد ضررهبا إلمامهرا عرر احلرالط  ،وفرتح البراب افقررتاع ر إن كران  ،وإفّ فرأبو بكرر وليرد
الدكتاعودية  ،ولي وليد صناديق افقرتاع ر بدأت نظريّتها من القرشي الصاا لقيادة األ ُّمرة العرادل ،
رول الكررافر  ،إ ا اسررتطعنا حتررت ظلّررال ممادسررة ال،رررع اإلسررالمي  ،ك ررا إ ا
إىل أن وصررلت إىل جرواة عر ّ
داجعررت األدكررام السررلطانية لل رراوددي  ،وظهررر لنررا ابب افنتخرراب  ،وإفّ فلرري يف شرررع اإلسررالم

َّ َ َ ُّ ا ا ا َ َ ا ا ا َ َّ َ َ ا ْ َّ
ألَّل َ
يرين
ألَّل
يرين آمنريوأل ِ
احلقيقي انتخراب  ،ولري هنرال صرندوق ِ ،إفمريا و ِِلكريم أله ورسريوُل و ِ
ّ
َ َ َ ْ ا ْ َ ْ َ ا ُّ ا َ
َ
ا ا َ َّ َ َ َ ا ْ ا َ َّ َ َ َ ا ْ َ ا َ
() 1
ه
ي ِقيمون أللصالة ويؤَون أللزَكة وهريم رأل ِكعريون
ريإن ْنريازعغم ِِف َش ٍم فريبدوو ِإَل أل ِ
 ،ف ِ
َ َّ ا
ول ( ، )2ف إىل الصندوق  ،وف إىل
وأللبس ِ
__________________
 1ر املالدة .55 :
 2ر النسان .51 :
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والرسررول

أهررل احلر ّرل والعقررد  ،وف إىل العبررد  ،وف إىل الفاسررق  ،وف إىل الكررافر  ،بررل املرجررب هررو
.
وأُول األمر  ،وهم األل ّ ة
فهنال فادق ف يقاس بني النظرريتني اإلسرالم احلقيق ّري  ،والسرقيفة  ،ف يلتقيران ب،رين البتّرة د ّرس

يف التوديد  ،فضال عن احلكومة اليت هي مسألة فرعية مرعبطة ابلنظم ف أكثر.
نفسررر الوفيررة ّهنررا ع وللرسررول ولإلمررام ف غررري  ،وف ع ،ر ل در ّرس الفقهرران الررذين عيّررنهم
وحنررن ّ
املعصروم نر ّروااب علينرا  ،ومل يقررل شررخص شريعي ّن الررذين تمنروا كر ّرل املررؤمنني  ،وإّارا النظريررة السررقيفية
بعامة املؤمنني.
عفسر الذين تمنوا ّ
هي اليت ّ
كل املرؤمنني ،
وأعجش من قولكم ال،ريل  :مثّ بعد الغيبة بر  1200نعود ّ
ونفسرها ّهنا ع ،ل ّ
وهذا ما عب عليال نظرية وفية الفقيال يف بعل براهينها!!
رادي  ،لري فيرال مرا كررأ البتّرة ،
اهري  ،وال،ريص األنص ّ
إ ما كره ال،يص النراق ّري  ،وال،ريص اجلرو ّ

عفضرل برال
وأساس النظرية يقوم علو دكنني  :الفقاهة والددل لاُمرود ف أكثرر  ،ومل أد يف كتراابهم مرا ّ
جنابكم ال،ريل  ،أل ّن أساس النظرية يبت علو عقليص ع ومية الفقاهرة إىل فقيرال وادرد ف أكثرر ،
لكل فرد عس ّ و بكونال مؤمنا.
ولي فيها عق،ري أو عناةل عن شرط الفقاهة  ،حبيث جعلها ّ
عامة ّ
وهذا الفقيرال دوده دفرحم ال،رريعة إبقامرة دولرة يسرتطيب مرن خالهلرا املؤمنرون العريش فيهرا  ،وإقامرة
عفضلتم بال يف كالمكم الالدق دول ظلم الفقيال وإمكان لرك منرال
اإلهلي عليها  ،وعليال ف ا ّ
احلكم ّ
 ،إ إ ّن يف هذا الكالم تاج إىل مراجعة القواعد واألس اليت أعيت عليها مسألة وفية الفقيال.
فهنررا الفقيررال ف يريررد أن ي،ر ّررع  ،وف أن ينسررص دكررم و يت حبكررم تخررر  ،وإّاررا وظيفررة الفقيررال ر

رأي وكالرة بيعيرة عنراط ب،رخص يف
ابعتباده وكيل اإلمام ر عنفيرذ أمرر املوّكرل وهرو اإلمرام املعصروم  ،ك ّ
عصرن احلاضر  ،واملوّكل نفسال وهو املعصوم قد أدسو القواعرد الكلّيرة  ،وب ّرني دردود ال،رريعة كاملرة
دس لو بقيت
ّ ،
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 ،وأنط للفقي ررال
ريب
تف الس ررنني  ،ابعتب رراد اولي ررة الرس ررالة  ،وخا ي ررة ال ررودي بع ررد ددي ررل الن ر ّ
مسررألة عطبيررق الضروابط الكلّيررة  ،الرريت أدسررو قواعرردها للفقيررال  ،فهنررا الفقيررال دوده التطبيررق ف أكثررر ،
ويسررتخرج األُمررود اجلزليررة مررن القواعررد الكلّيررة  ،ك ررا لررو قررال الوكيررل لل وّكررل  :أُديررد أن أارّري ارررويت

املالية من خالل امل،اديب  ،مرن دون أن ر ّدد م،رروعا معيّنرا  ،فهنرا الوكيرل إ ا عرر أن عن يرة هرذا
املررال حتصررل مررن خررالل افقرراد ابألجهررزة الك بيوعريررة  ،لرررواج سرروقها وكثرررة الطل رش عليهررا  ،فينفررذ
املررال يف هررذا امل،ررروع  ،والتصر ّرر صررحيح ونفررذ  ،مررب أ ّن إ ا فدظنررا هررذه الع ليررة  ،نسررتطيب أن
نقررول ّ :ن املوّكررل مل مررر هبررا  ،وأيضررا وكررن أن نقررول ّ :ن املوّكررل أمررر هبررا  ،إ ا أنرّرال مل مررر هبررا
ابعتباد أنّال مل يقل لال اقر يف عامل الك بيوعر  ،وأمره هبا ابعتباد غاية الوكالة  ،وهرو إاران الثرروة املاليرة
ريب
 ،فكر ر ر ررذلك الفقير ر ر ررال وظيفتر ر ر ررال سر ر ر ررحش اهليكلير ر ر ررة ّ
العامر ر ر ررة الر ر ر رريت ردهر ر ر ررا املعصر ر ر ررومون مر ر ر ررن النر ر ر ر ّ
رري علررو
احلجرة
إىل ّ
 ،إىل كافّرة جمررافت احليراة  ،وإنفا هررا يف يرب م،رادب املسرراد البّ ،
راعي  ،ف فر رررق يف لر ررك  ،انطالقر ررا مر ررن اولير ررة النظرير ررة اإلسر ررالمية ،
الصر ررعيد الفر ر ّ
رردي أو افجت ر ر ّ
وخصوصا امل،ادب املستج ّدة يف احلياة  ،بعد عوال األةمان وانقضان السنون.
العامررة علررو املررودد اجلزلر ّري مررن الفقيررال ،
رحة عطبيررق اهليكليررة ّ
نعررم  ،نقررب يف إشرركالية ض ر ان صر ّ
ابعتباد افتقاد دلقة العص ة يف الفقيال.
العامرة  ،ديرث أفراد
وهذا اإلشكال يتغلّش عليرال مرن خرالل نفر املعصروم  ،وصرادش اهليكليرة ّ
ّن اصطأ ف عن عقصرري يف التطبيرق ف يض ّرر  ،أو مرن خرالل أ ّن نفر ع ليرة الفقاهرة ليسرت شررعا
راو وقيررود وض روابط  ،عنررد
لكر ّرل وادررد وبسرريطة إىل هررذا احل ر ّد  ،بررل هرري اات عبت ر علررو مسرراد خر ّ

العامررة  ،ك ث ررال
ممادسررتها خت ّفررل مررن ادت ررال اصطررأ إىل ددج ررة ضررحيلة  ،حتفررحم بع ومهررا اهليكليررة ّ
الوكالة املتقر ّدم  ،ديرث إ ّن بيعرة الوكالرة يتروفّر فيرال عنصرر إضراعة الثرروة بردل إاالهرا  ،واملوّكرل غالبرا
صح
ملتفت إىل هذه املسألة  ،إفّ أ ّن الذي يدفعال إىل ازاةفة ر إن ّ
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العامرة  ،فهرذا هرو الرذي خ ّفرل مرن
اللفرحم ر الرال هرو كونرال قرد وارق وّكلرال  ،وأنّرال در ّدد لرال الضرابطة ّ
ادت ررال إضرراعة املررال برردل إاالررال  ،وغلبررت علررو املوّكررل مصررلحة اإلارران الرريت فيهررا ادت ررال العكر
علو مصلحة ق يد املال  ،مب قطيعة الركود وعدم اإلاان.
ووكن عطبيق هذا األمرر علرو مسرألة املعصروم مرب الفقيرال  ،حبرذ بعرل األلفرا  ،فرإ ّن جنرد أ ّن
الع لية ع،بهها اما.
ونرجب إىل الكالم السابق وهو  :إ ّن الظلم الذي يوقعال الفقيال ر علو فرر وقوعرال ر ّأمرا شخصري
رص ول الفقيرال  ،برل
األول ف خي ّ
و ّأما اجت راعي ر ويتأ ّكرد هرذا عنرد مرن يرؤمن بنظريرة وفيرة الفقيرال  ،و ّ

ي،ر ر ل ك ر ّرل فقي ررال ؛ أل ّن نظري ررة وفي ررة الفقي ررال ف عنف رري الفقاه ررة ع ررن غ ررري ال ررول  ،وإّا ررا عن رريط بع ررل
الوظ ررالل ررن ص رراد وليّررا  ،وعقلّررص م ررن عص ر ّررفات الفقي ررال غ ررري ال ررول يف بع ررل امل روادد  ،وخصوص ررا
املسالل افجت اعيّة.

عامة فقهان اإلسالم سرنّة وشريعة  ،فضرال عرن فقهران ال،ريعة ،
وعليال فهذا اإلشكال يطر علو ّ
فضال عن ول الفقيال  ،أل ّن ادت ال الظلم ال،خصي يف اجل يب وادد.
ويرردفب هررذا اإلشرركال  ،ابل،رررع نفسررال الررذي فررر أ ّن إصررابة الفقيررال كخطحررال  ،ك ررا يف احلررديث
املعرو  « :من املتهد فمصاب فله أملران  ،ومن املتهد فمخطم فله أملر » (.)1
أو ابلنظريررة الرريت ردهررا السرريّد ّ ررد ابقررر الصرردد يف كتابررال « األُس ر املنطقيررة لالسررتقران » ،
الرريت فرضررت أ ّن ع رروم املصررلحة الرريت ولرردت جرواة عص ر ّدي الفقيررال لالسررتنباط عغلّبررت علررو املفسرردة
اصاصررة يف بعررل املروادد ابعتبرراد انسررالخ الفقيررال عررن العصر ة  ،وابلتررال يكررون العقررل مسرراندا هلررا ،
ّ

بصحة إن ة هذه الوظيفة بال.
وداك ا ّ

__________________
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اعي  ،فهنا بعد اجلوابني السابقني والكالم املتق ّدم دول شروط الفقيرال
و ّأما علو املستوى افجت ّ
 ،وإن كرران الرردليل يقضرري بررذلك عنررد مررن يررؤمن بوفيررة الفقيررال  ،إفّ أ ّن الواقررب الع لر ّري والتطبيررق ،
واملت ثّررل ررا قررام بررال السرريّد اص ي ر ( قرردس سررره )  ،أضررا إليررال قيرردا خي ّفررل مررن و ررأة اإلشرركال
املتق ر ّدم  ،بفررر النظررادة علررو الفقيررال مررن قبررل ع ر ّدة مررن الفقهرران  ،يراقبررون عصر ّررفاعال ومررا يقرروم بررال ،
فاحللقة عكون هكذا :
األ ُّمة اليت سيادها بيد الفقيال ف بصرندوق افقررتاع  ،وول الفقيرال الرذي ر ّدد مصرلحتها ويقودهرا
العامررة الرريت يتص ّرر فيهررا الفقيررال  ،و ر ّدد
 ،عليرال نظررادة مررن قبرل عر ّدة مررن الفقهرران  ،دعايرة لل صرراا ّ

فيها مصلحة األ ُّمة.
وابلتررال عسررتطيب مررن خررالل لررك قرراوة اإلشرركالية السررابقة  ،أو احللقررة املفقررودة يف الفقيررال ،
وهي عدم العص ة  ،أو ادت ال الظلم الصرادد مرن الفقيرال  ،و ّأمرا إشركالية التبليرغ  ،وأ ّن دود األل ّ رة

هررو التبليررغ فهررذا ّأوف  :ف جيعررل ش ر ّقا ملررا سرربقال  ،أل ّن القضررية ليسررت مانعررة ررب  ،فإلمررام وظيفتررال
جب يررب أحنالهررا  ،فهررو يعلّررم
ريب
دفررحم ال ،رريعة وعبليغهررا  ،أي اهلي نررة الكاملررة علررو دسررالة النر ّ
اجلاهل  ،ويراقش الفرد وازت ب يف التطبيق.
صح التعبري ر عن هيكليرة اإلمامرة ودودهرا  ،وس ّرر
واثنيا  :بعد ما عرضنا سابقا صودة موجزة ر إن ّ
كل إيراد يذكر ينبب من قضية فهم اإلمامة.
غيبة اإلمام
 ،فال يبقو ّل هلذا الكالم  ،إ ّ
وه،ر ر ت ك ر ّرل
ف ررن أددل أم ررر اإلمام ررة القرتني ررة وأددل لبّه ررا  ،هان ررت عن ررده ي ررب الص ررعاب ّ ،
اإليرادات.

رص ال،رريعة فقررط  ،بررل ععر ّرم يررب والررل األ ُّمررة اإلسررالمية  ،بررل
واثلثررا  :إشرركالية الرررواة ف ختر ّ
ع،ر ل يررب الرسررافت  ،أل ّن يررب الرسررافت قضررية عبليررغ الرسررالة فيهررا يعت ررد النقررل ف غررري  ،فررال
 ،جر رران إىل كر ر ّرل فر رررد مر ررن أُّمته ر ررا  ،وأخر ررربوه
 ،أو موسر ررو وعيسر ررو
عتصر ر ّرود أ ّن نر ررو
ب ،رررعه ا  ،ف ررإ ّن ه ررذا مض ررحك للثكل ررو  ،خصوص ررا يف ظ ر ّرل األةمن ررة الس ررالفة  ،فتبلي ررغ ك ر ّرل دس ررالة
اعت د علو الرواة والنقل ،
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نفسال اعت د علرو الررواة والنقرل  ،فقرد أدسرل الرسرل إىل املردن  ،والردول ازراودة  ،وبلّرغ
النيب
و ّ
بواسطة الرواة يف األماكن النالية عن اجلزيرة العربية.
دجيرة اصررب  ،ومردى صرالديّتال العقليّرة أو ال،ررعية ألن
وعليال  ،فالبحث ينقلش دول موضروع ّ
رص األدكررام  ،وهررل
يكررون مصررداقا للتبليررغ  ،ومرردى ّ
دجيتررال يف األُصررول  ،أي العقالررد أم أنّررال خير ّ
يفيررد العلررم ك ررا يررذهش السررلفية  ،أم أنرّرال ف يفيررد العلررم  ،ك ررا عررذهش املعتزلررة واألشرراعرة وال،رريعة ،
وإىل غري لك من التفاصيل اليت ف عرعبط ببحثنا.
احلجررة
ودابعررا  :كررون الرردين مررأخو مررن الرررواة غررري صررحيح  ،أل ّن ال رراوي ينقررل مررا مسعررال مررن ّ

أو اإلمررام  ،فلرري هررو معصرروم كرري ذخررذ بكالمررال  ،بررل يؤخررذ بكالمررال
ريب
املعصرروم  ،وهررو النر ّ
احلجة  ،ف علو الرواة عند السنّة وال،يعة.
ألنّال خيرب عن املعصوم  ،وابلتال الدين مبت علو ّ
حبجيرة قرول الصرحا ّ ،
بل هذا اإلشكال إ ا أُديد ردال فهو يطر علرو السرنّة  ،أل ّهنرم يؤمنرون ّ

تجون بال يف العقيردة والفرروع فهنرا اإلشركالية  ،خالفرا
والصحا ّ غري معصوم ك ا ععلم  ،مب أ ّهنم ّ
حتتل إفّ بكالم املعصوم .
لل،يعة اليت ف ّ
و ّأما ميزة ال،يعة عن السرنّة  ،فالظراهر اعضرحت في را سربق  ،أل ّن السرنّة اسرقطوا املعصروم ر وهرو
ََ
عررن عصر تال ر وجعلرروه يف أسررفل ددل ر والعيررا ابع ر بين ررا ال،رريعة عررؤمن نرّرال دنريريا
ريب
النر ّ
َ

َّ َ َ

َ

َ

َ َ َ

فغَ َدَل فاك َن ْ َ
اب ْ ْو َس ْ ِ أ ْو أ ْدَن (.)1
ط الرس ررول  ،ال ررذي دمس ررال م ررن ّأول دياع ررال إىل تخ ررر ع ررره  ،وه ررم
وال ،رريعة أتخ ررذ دينه ررا م ررن خر ر ّ
ط غرري الرسرول ك را ععلرم  ،فلرذلك ف قرد عوافقرا برني ال،ريعة والسرنّة  ،ف يف
خذون ديرنهم مرن خر ّ

النبوة  ،وف اإلمامة  ،وف فروع ال،ريعة.
األلوهية  ،وف ّ

__________________
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383

( هاشم ـ الكويت ـ  12سنة ـ طال ،ملامعة )
قول علي  :دعور والتم وا غنيي :
س  :ملاء يف ّنج البالغة  « :دعور والتم وا غنيي  ،ف ّإان م تقبلون أمراو له وملوه وألوان  ،ال تقوم له
واألجة قد تن ّكرت.
القلوب  ،وال تثبت عليه العقول  ،وإ ّن اآلفاق قد أغامت ّ ،
إر إن أملبتكم ركبت بكم ما أعلم  ،وأل أص إ قول القائل  ،وعت ،العات ، ،وإن تركتمور
واعلموا ّ

مين أمنياو » (.)1
فمان كمحدكم  ،ولعلّي أ عكم وأطوعكم ملن ولّيتموه أمركم  ،وأان لكم وليراو  ،خني لكم ّ

لكل خري.
صحة هذه الرواية؟ نرجو منكم شر الرواية  ،وفّقكم
ما مدى ّ
ّ
ج  :هذه اصطبة مب عفاوت يسري نقلهرا الطرربي يف اتدخيرال ( )2عرن سريل  ،ودواات سريل كلّهرا
وإما جزن.
كذب وافتعال  ،وخال أهل السري ّ ،أما كال ّ

صحة هلا  ،وف واقب ؛ لضعل داويها سيل.
وعليال قد عكون هذه اصطبة ف ّ
فرريهم
أن يسررري
رحة هررذه اصطبررة نقررول  :كرران غررر الطررالبني لبيعتررال
وعلررو فررر صر ّ
عفر ّررس لررك مررنهم  ،وعرفررال مررن وجنررات درراهلم ؛ ل رذلك
مثررل سرررية مررن سرربق عليررال  ،وكرران
واألجة قد تن ّكرت ».
خا بهم بقولال  « :وإن اآلفاق قد أغامت ّ
إن قرام فريهم ابألمرر ف جييربهم إىل
للحجرة  ،وإعالمرا هلرم نّرال
فخا بهم هبذا الكالم إ امرا ّ
مررا عروا فيررال مررن الرتجرريح والتفضرريل  ،أي عفضرريل العررر علررو األعج رري  ،واملروال علررو العبيررد ،
والرقسان علو السفلة.

مبدأه العدل بني الرعية  ،والتسوية يف القسر ة  ،وهرذا ممّرا ف عقروم لرال القلروب ر أي ف
وأنّال
عصرب عليال ر وف عثبت عليال العقول  ،بل عنكره وعرفضال.
__________________
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إر إن أملبتكم ركبـت بكـم مـا أعلـم »  ،أي جعلرتكم داكبرني علرو رل احل ّرق  ،وأسرري
« واعلموا ّ
 « ،وأل أصـ إ قــول القائــل وعتــ ،العاتــ ، » ،أي مل خررذين يف
فرريكم بسرررية دسررول 
أداد
لومررة فلررم « وإن تركتمــور فــمان كمحــدكم ولعلّــي أ عكــم وأطــوعكم ملــن وليتمــوه أمــركم » لعلررال
مل يكررن ليعرردل عررن مقتضرري
روىل الغررري أمررر السررلطة  ،ومل عترروفّر ال ،ررالط يف خالفتررال
أنرّرال إ ا عر ّ
التقية  ،فيكون أكثر الناس إ اعة لوال األمر  ،ال سالر الناس  ،فإنّال جيوة عليهم اصطأ.
 « :ولعلّر رري » ألنرّ ررال علر ررو عقر رردير أن يولّر روا أدر رردا خير ررالل أمر ررر فر ررال يكر ررون
وإّار ررا قر ررال
أ وعهم لال بل أعصاهم.
( الشيّ ابسم املوصلي .العراق .طال ،علم )
أدلّتها من كت ،أهل ال نّة :
ذرية ا
األئمة من ّ
س  :ما هو الدليل على إمامة ّ

أهل ال نّة  ،ودمتم ساملني.

ني

أرملو أن يكون الـدليل مـن كتـ ،إخواننـا

ج  :إ ّن األدلّرة علرو إمامرة األل ّ رة افار ع،رر كثررية  ،نقتصرر علررو كرر بعضرها  ،ومرن مصررادد
أهل السنّة املعتربة عندهم :
 1ر دديث الثقلني  ،ومؤداه الت ّسك ابلعرتة وهم أهل البيت ّسكا مطلقا.
فيتعني ع،ريب الوصاية.
النيب
ّ ،
 2ر دديث الغدير  ،وهو ّ
وصي ّ
ينص علو ّ
البخادي ومسلم وغريهم.
 3ر دديث األل ّ ة افا ع،ر  ،وقد دواه
ّ

يقرول :
ريب
فرواية
ّ
البخادي بعد افختصاد وافقتطاع  :عن جابر برن مسررة قرال  :مسعرت الن ّ
« يكون امنا عشر أمنياو »  ،فقال كل ة مل أمسعها  ،فقال أ  :إنّال قال  « :كلّهم من قريش » (.)1
__________________
البخادي .127 / 8
 1ر صحيح
ّ
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يقرول  « :ف يرزال أمررر
ريب
ّأمرا دواات مسرلم  ،فكلّهرا عرن جررابر برن مسررة قرال  :مسعررت الن ّ
بكل رة خفيرت عل ّري  ،فسرألت أ
ريب
الناس ماضيا مرا ولريهم اانرا ع،رر دجرال »  ،مثّ عكلّرم الن ّ
؟ فقال  « :كلّهم من قريش » (.)1
 :ما ا قال دسول
يقررول  « :ف يرزال اإلسررالم
ريب
ويف دوايررة أُخرررى ملسررلم أيضررا  :عررن جررابر قررال  :مسعررت النر ّ
عزيزا إىل اا ع،ر خليفة »  ،مثّ قال كل ة .)2( ...
ويف دواية لال  « :ف يزال هذا األمر عزيزا إىل اا ع،ر خليفة » ....
وأيضا  « :ف يزال هذا الدين عزيزا منيعا إىل اا ع،ر خليفة »  ،فقال كل ة صر نيها النراس ،

فقلت أل  :ما قال؟ قال  « :كلّهم من قريش ».
دس عقوم الساعة  ،أو يكرون علريكم اانرا ع،رر خليفرة
ويف دواية أخرى  « :ف يزال الدين قال ا ّ
كلّهم من قريش » (.)3
يضرهم عداوة من عاداهم » (.)4
ويف دواية الطرباين  « :اانا ع،ر قيّ ا من قريش ف ّ
قال ابن دجر العسقالين  « :قال ابن بطال عرن املهلّرش  :مل أل َرق أدردا يقطرب يف هرذا احلرديث
معني.
 ،يع ب،ين ّ
ر مل يقرل  :ف
ريب
وقرال أيضرا  :وقرد صّرص القاضري عيرا لرك  ...مثّ قرال  :إنّرال ر أي الن ّ
يلي إفّ اانا ع،ر  ،وإّاا قال  « :يكرون اانرا ع،رر »  ،وقرد ول هرذا العردد  ،وف ونرب لرك الرزادة
علريهم  ،قرال  :وهرذا إن ُجعرل اللفررحم واقعرا علرو ك ّرل مررن ول  ،وإفّ فيحت رل أن يكرون املرراد  :مررن
يستحق اصالفة من أل ّ ة العدل » (.)5
ّ

__________________
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يفسر احلديث ّ :ن األل ّ ة افا ع،ر سيكونون يف ةمرن وادرد
مثّ قال ابن دجر ّ
ددا علو من ّ
 ،قررال  :ويؤيرّرد مررا وقررب عنررد أ داود « كلّهــم تمــع عليــه األ ُّمــة »  ،مررا أخرجررال أمحررد والب رزاد مررن
درديث ابررن مسررعود بسررند دسررن  ،أنرّرال ُسررحل كررم ولررك هررذه األ ُّمررة مررن خليفررة؟ فقررال  :سررألنا عنهررا
فقال  « :امنا عشر كع ّدة نقباء بين إسرائيل ».
دسول
رت
روةي يف ك،ررل امل،رركل  :قررد أ لررت البحررث عررن معررن هررذا احلررديث  ،وعطلبر ُ
وقررال ابررن اجلر ّ
ردا
مظانَّال ،
ُ
وسألت عنال فلم أقب علو املقصود بال  ، ...وعرن كعرش األدبراد  :يكرون اانرا ع،رر مه ّ
ردجال  ،قرال  :والوجرال الثالرث أ ّن املرراد وجرود اار ع،رر خليفرة يف يرب
 ،مثّ ينزل دو
فيقتل ال ّ

ابحلق  ،وإن مل عتو َال أامهم ....
م ّدة اإلسالم إىل يوم القيامة يع لون ّ
ملخصا » (.)1
قال ابن دجر  :انتهو كالم ابن
اجلوةي ّ
ّ
 ،الرذي بلّرغ الرسرالة  ،و ّأدى
ريب األعظرم
وأقرول  :أُنظرر ا أخري عظ رة اإلس
رالم وعظ ا رة الن ّ
َ ِّ ْ
ْ
ا
ألَ ا َّجريرية َ
ألبا ِل َاريرية  ،وسر َّرد كر ّرل األب رواب علررو ان رّرفني واملبطلررني ،
ِلِلَف
األمانررة علررو أأّ وجررال
ودرفروا
واملنحرررفني عررن أهررل البيررت
 ،وعررن الرردين الصررحيح  ،فررأنظر كيررل ختبّطروا وخلطروا ّ ،
الواضررح البليررغ علررو الوجررال الصررحيح ،
واختلفروا  ،وعجررزوا عررن عفسررري وفهررم كررالم دسررول
أل ّهنررم مل جيعل روا مررا فه ررال ال،رريعة دأا مررن ايدان  ،وعفس رريا مررن التفاسررري للحررديث ال ،رريل  ،فترراهوا
بنصهم أبدا.
واختلفوا  ،ومل يصلوا إىل املراد ّ
فاحلديث واضرح وصرريح بوجرود خالفرة ع وللرسرول  ،وهري خالفرة ر ّددة بعردد مع ّرني وصرفات
يف د ررديث اصلف رران الراش رردين
ريب األعظ ررم
معيّن ررة  ،وأ ّهن ررم ه ررادون مه ررديّون  ،ك ررا وص ررفهم الن ر ّ
املهررديّني  ،وأمرررن ابعبرراع سرنّتهم ر يعر ع،رريعهم ر  ،فكيررل نررؤمر إبعبرراعهم لرروف اصالفررة اإلهليّررة ،
والتسديد الرّابين هلم؟

__________________
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نص عليها دديث الثقلني  ،وجعلهرم عردف للقررتن  ،الرذي ف عيرال البا رل مرن برني
وعص تهم اليت ّ
بعدم اففرتاق  ،أي املالةمة واملصادبة للقرتن.
النيب
يديال وف من خلفال  ،ووصفهم ّ
دل علررو العص ر ة تيررة التطهررري  ،ودصررر إدادة بتطهررري أهررل البيررت فقررط دون غررريهم ،
وك ررا ّ

لعل ال هليتهم لذلك.
 4ر دررديث اصلفرران الراشرردين ف ن رراه ينطبررق إفّ علررو دررديث األل ّ ررة افا ر ع،ررر  ،ويؤيّررده
ويفسره.
ّ
موعظررة  ،دفررت منهررا
رص احلررديث  :عررن العرراب بررن سررادية قررال  :وعظنررا دسررول
ونر ّ
مودع  ،ف ا ا ععهرد إلينرا؟ قرال
 :إ ّن هذه ملوعظة ّ

العيون  ،ووجلت منها القلوب  ،قلنا ا دسول
 « :قــد تــركتكم علــى البيضــاء ليلهــا كنهارهــا  ،ال يزيـ عنهــا بعــدي إالّ هالــك  ،ومــن يعــش مــنكم ف ــنيف

اختالفاو كثنياو  ،فعليكم ـا عـرفتم مـن سـنّ وسـنّة املفـاء الراشـدين املهـديّني  ،وعلـيكم ابلطاعـة وإن عبـداو
عضوا عليها ابلنواملذ  ،فإ ّّنا املؤمن كاجلمل األنف  ،حيثما انقيد انقاد » (.)1
حبشياو ّ ،

الرتمذي يف سننال  « :هذا دديث دسن صحيح » (.)2
وقال
ّ

يدل علو وجود خلفران داشردين مهرديني جيرش الت ّسرك هبرم وبطرريقتهم وسرنّتهم ر
فهذا احلديث ّ
أقرواهلم وأفعراهلم ر وهرذا اإل رالق يف الت ّسرك مرب هرذه التسر ية هلرم ف عنطبرق إفّ علرو معصروم  ،ف
ابإل اع.
النيب
جيوة الت ّسك برأي اصليفة املخالل للكتاب  ،أو لسنّة ّ

__________________
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وكذلك إن وافق هذا اصليفة الكتاب أو السنّة النبوية فافعباع سيكون للكتراب أو السرنّة النبويرة
ف للخليفررة  ،وكررذلك لررو اختلررل هررؤفن اصلفرران في ررا بيررنهم  ،فكيررل جيرروة الت ّسررك بسرنّتهم يعررا
مب هذا افختال ؟ وهو داصل علو عفسري أهل السنّة هلذا احلديث.
فلم يبق إفّ أ ّن املراد هبذا احلديث هو ما فه ال ال،يعة من وجود خلفان منصروو علريهم  ،فبر ّد
أن يكونوا معروفني مقبولني لا ُّمرة عران  ،وهرم اانرا ع،رر إمامرا  ،ويكونرون معصرومني عرن اصطرأ ،
وعن خمالفة الكتاب أو السنّة النبوية  ،أو افختال في ا بينهم.
رص
ردي
ر ويبردأ بعلري
ووت ّد ةماهنم مرن وفراة دسرول
 ،ك را ن ّ
ر إىل اإلمرام امله ّ
النيب األعظم
ّ

ـل ح ّـىت يبعـ
علو لك  ،فقرال  « :لـو أل يبـق مـن الـدنيا إالّ يـوم ّ
لطولـه ه ع ّـز ومل ّ

مين ر ويف دواية من أهل بييت ر او األرل ق طاو وعدالو  ،كما مليت ملماو وملوراو » (.)1
فيه رملالو ّ
 « :ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي من الناس امنان » (.)2
ومصداقا لقولال

رنص علررو األمسرران  ،أو
رح لررديهم دررديث ير ّ
و ّأمررا حتديررد األل ّ ررة عيرراهنم عنررد أهررل السرنّة فلررم يصر ّ
بعد أصحاب الكسان  ،ولكنّهم
افحنصاد يف ّدية احلسني

__________________
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هررم أفضررل اهلرراايّني  ،وأفضررل أهررل ةمرراهنم  ،وكررانوا أهررال
أابت روا أ ّن أبنرران احلسررني مررن أل ّ تنررا
أدق هبا من غريهم  ،وننقل هنا بعل النصوو علو لك :
لإلمامة  ،وأليق و ّ
رري  ،فحكرري عنررال أنرّرال قررال  :مررا دأيررت هاايّررا
ي يف هررذيش الك ررال  « :و ّأمررا الزهر ّ
 1ر قررال املر ّرز ّ
ر ».
أفضل منال ر أي من علي بن احلسني
رري قررال  « :كرران علرري بررن احلسررني مررن أفضررل أهررل بيتررال وأدسررنهم
ويف دوايررة أُخ ررى عررن الزهر ّ
اعة ».
الزهري قال  « :مل أددل من أهل البيت أفضل من علي بن احلسني ».
ويف دواية اثلثة عن
ّ
مثل علي بن احلسني ».
وعن مالك قال  « :مل يكن يف أهل بيت دسول
وقال عبد الرمحن بن أسلم عن أبيال  « :ما دأيت فيهم مثل علي بن احلسني قط ».
وقال عبد العزيز بن أ داةم عن أبيال  « :ما دأيت هاايا أفضل من علي بن احلسني ».

وعن ى بن سعيد األنصادي قال  « :مسعت علي بن احلسني  ،وكان أفضل هااي ».
وقال أبو بكر ابن الربقي  « :ونسل احلسرني برن علري كلّرال مرن قبرل علري األصرغر وأ ُّمرال أ ُّم ولرد ،
وكان أفضل أهل ةمانال » (.)1
علررو ه ،ررام  ،أو الوليررد ب ررن عبررد املل ررك
رل  ،وعفض رريل النرراس لررال
ودوى املر ّرزي دكايررة احلر ّ

دس يستلم احلجر هيبة لال وإجرالف ،
وعنحي الناس لال ّ
اصليفة تنذال  ،وأبيات الفرةدق يف مددال ّ ،
ومل يفعلوا لك للخليفة (.)2
__________________
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رذهيب  « :ك رران أد ررد م ررن ررب ب ررني العل ررم والع ررل ،
 2ر اإلم ررام ّ ررد الب رراقر
 :ق ررال ال ر ّ
والسؤدد وال،ر  ،والثقة والرةانة  ،وكان أهال للخالفة » (.)1
ي  « :د ّدانا ع رو بن اثبرت قرال  :دأيرت جعفرر برن
 3ر اإلمام جعفر الصادق
 :قال ّ
املز ّ

ّ د واقفا عند اجل رة العظ و  ،وهو يقول  « :سلور  ،سلور ».
وقال أيضا  ... :عن صاا بن أ األسود قال  :مسعت جعفرر برن ّ رد يقرول  « :سـلور قبـل
أن تفقدور  ،فإنّه ال حي ّدمكم أحد بعدي ثل حديثي ».
وسحل من أفقال ما دأيت؟ فقرال  « :مرا دأيرت أدردا أفقرال مرن جعفرر برن ّ رد
وعن أ دنيفة ُ ،
إل  ،فقرال  :ا أاب دنيفرة  ،إ ّن النراس قرد فُتِنروا جبعفرر برن ّ رد ،
 ،ملا أقدمال املنصود احلرية  ،بعث َّ
ّ
إل أبررو جعفررر فأعيتررال
رث
ر
ع
ب
مث
،
رألة
ر
س
م
رني
ر
ع
ب
د
أ
رال
ر
ل
رأت
ر
ي
فه
:
رال
ر
ق
،
رعاب
ر
ص
ال
راللك
ر
س
م
رن
ر
م
رال
ر
ل
رس
فهير
ّ
ّ
ّ
ابحلرررية  ،فرردخلت عليررال وجعفررر جررال عررن وينررال  ،فل ّ ررا بصرررت هب ررا دخلر جلعفررر مررن اهليبررة مررا مل
يرردخل أل جعفررر  ...وابترردأت أسررألال  ،وكرران يقررول يف املسررألة  « :أنــتم تقولــون فيهــا كــذا وكــذا ،

وأهل املدينة يقولون كـذا وكـذا  ،وحنـن نقـول كـذا وكـذا »  ،فر را اتبعنرا  ،ود را اتبرب أهرل املدينرة  ،ود را
خالفنا يعا » (.)2
خاصررا ومسررتقال عررن ابقرري املررذاهش  ،أل ّن
فررأقول  :هررذه الروايررة عثبررت أ ّن ألهررل البيررت مررذهبا ّ

اإلمام وهو من أهل املدينة قال  « :وأهل املدينة يقولون كذا وكذا  ،وحنن نقول كذا وكـذا »  ،فيجعرل
يف عر أهل املدينة.
أهل البيت
فقرال « :
الذهيب  « :اإلمام الصادق شيص ب هاشرم  ، )3( » ...إىل أن كرر أوفده
قال
ّ
فأجلّهم وأشرفهم ابنال موسرو الكراظم  ...وهرو إمرام مرن أل ّ رة املسرل ني  ، )4( » ...لرال م،رهد عظريم
م،هود ببغداد  ،دفن معال فيال دفيده اجلواد ،

__________________
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ولولده علي بن موسو م،هد عظيم بطوس (.)1
 ،وهم أفضل ب هاشم ابعرتافهم.
فهؤفن بعل أل ّ تنا  ،وهم أبنان احلسني

__________________
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أ ُّمهات املؤمنني :
( البحرين ـ  ...ـ ) .....
ابعتبار األرمية وعدم ملوال الزواج هبن :
أ ُّمهات للمؤمنني.

النيب
س  :أخرب القرآن الكرمي أ ّن لوملات ّ
النيب أب ُّمهـات املـؤمنني  ،وهـن أل يعطـني املـؤمنني مـا تعطـي األ ُّم
ما معىن إخبار القرآن  ،ووصف لوملات ّ

لولدها  ،وأل أيخذن من املؤمنني ما أخذ األ ُّم من ولدها

 ،أل ّهنررن

ج  :املرراد مررن األ ُّمهررات هررو انرميررة  ،وعرردم جرواة الررزواج هبررن بعررد وفرراة الرسررول
حبكم األ ُّم للفرد.
ويف نعتهن ابأل ُّم إشادة إدشادية هلن  ،حبيث يتخلّقن خالق األ ُّم  ،لتكون معاملتهن مرب النراس

؟ أو أ ّن بعررل
ريب
ك عاملررة األ ُّم مررب أوفدهررا .ولكررن هررل درردث هررذا ابلفعررل مررن كر ّرل نسرران النر ّ
نسررالال خررالفن األوامررر اإلهليّررة  ،مررن املكررث يف بيرروهن  ،وخررروجهن  ،وصرررن سررببا هلررالل الكثررري مررن
أ ُّمررة ّ ررد
 ،ومل يلتررزمن ابإلدشررادات القرتنيررة والنبويررة  ،ومل يبررق هلررن مررن دقيقررة األ ُّم للنرراس إفّ
يف كون دك هن دكم األ ُّم يف عدم جواة الزواج هبن.

( مصطفى البحرار ـ عمان ـ  21سنة ـ طال ،اثنوية )
حول بنات خدجية وعمرها عند لواملها :
ـيب
س  :كم كان عمر ال ـيّدة خدجيـة
عنـدما ّ
تزوملهـا الن ّ
النيب
وما أسم بناهتا غني الزهراء
وهل كن بنات ّ
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ـيب
وهـل ّ
تزوملـت قبـل الن ّ

تزوملهن وهل طلقن ممّن تزوملنه
أم ربيباته ومن ّ
ال الم على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها.

ج  :ابلنسبة إىل ع ر السيّدة خدجية

دني اقرتاهنا ابلرسول األكرم

ففيال أقوال :

 1ر  25سنة
 2ر  28سنة (.)2
 3ر  30سنة (.)3
() 1

 4ر  35سنة (.)4
 5ر  40سنة (.)5
 6ر  44سنة (.)6
 7ر  45سنة.
 8ر  46سنة.
ريب
و ّأما ابلنسبة إىل ةواجهرا قبرل الن ّ
عزوجها وهي عذدان.
 ،بل ّ

ريب
فهنرال قروفن  :أص ّ
رحه ا أ ّهنرا مل عت ّ
رزوج أدردا قبرل الن ّ

قال ابن شرهر تشروب  « :ودوى أمحرد الربال دي  ،وأبرو القاسرم الكرويف يف كتابيه را  ،واملرعضرو
رزوج هبررا وكانررت
ريب
عر ّ
يف ال،ررايف  ،وأبررو جعفررر ر أي ال،رريص الطوسر ّري ر يف التلخرريص  :أ ّن النر ّ
عذدان » (.)7
من
للنيب
و ّأما ابلنسبة إىل بناها
ففيال أقوال ّ :
أصحها أ ّهنا مل علد ّ
__________________
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األول قبررل
البنررات إفّ فا ررة
 ،و ّأمررا دقيررة وةينررش وأ ُّم كلثرروم فهر ّرن علررو قررول بناهررا مررن ةوجهررا ّ
بعررد وفرراة
 ،لكررن الصررحيح أ ّهنررن بنررات هالررة أُخررت خدجيررة  ،عك ّفلهررن دسررول
ريب
النر ّ
وهن أ فال.
هالة ّ ،
َ

َ

َ َّ ْ َ َ
ريدأل أ ل َرريب َوََ َّ
() 8
ريب
ن
ال
رأل
س
ريب
ْبري ي
عزوجها عتبة بن أ هلش  ،فل ّ را انرزل
ٍ
ِ
فرقية ّ
ّ
وعزوجها بعده عث ان بن ع ّفان (.)1
عتبة الق دقية  ،وسألتال القها  ،فطلّقها ّ ،
عزوجهررا اإلمررام علرري بررن أ
عزوجهررا أبررو العرراو ابررن الربيررب يف اجلاهليررة  ،فولرردت لررال أُمامررال ّ ،
وةينررش ّ
 ،وماعت ةينش ابملدينة لسبب سنني من اهلجرة.
الش

عزوجها عث ان بعد أختها دقية  ،وعوفّيت عنده.
وأ ُّم كلثوم ّ
( علوي ـ  ...ـ ) .....
عائشة متّهمة ابوفك :
قصة اوفك الواردة يف القرآن
س  :ما ّ

ج  :قد أشادت ايات  11ر  26من سودة النود إىل دديث اإلفك.
ابلفح،ران  ،ف،راع احلرديث
ريب
وخالصتها  :إ ّن جم وعة من الصحابة دمروا بعرل نسران الن ّ
بني الناس يتل ّقاه هذا من ال  ،وكان بعل املنافقني  ،أو الذين يف قلروهبم مرر  ،يسراعدون علرو
إ اعررة احلررديث دبّررا مررنهم أن ع،رريب الفاد،ررة يف الررذين تمنروا  ،فررأنزل ايات  ،ودافررب عررن نبيررال
.
وقررد دوى أهررل السرنّة  :أ ّن املقذوفررة هرري عال،ررة  ،والررذين جررانوا ابإلفررك هررم  :عبررد بررن أ
ريب
سررلول  ،ومس ررطح ب ررن أاثاررال ّ ،
ودس رران ب ررن اثبررت  ،ومحن ررة ابن ررة جحررش  ،أُخ ررت ةين ررش ةوج الن ر ّ
.

__________________
 1ر املسد .1 :
الذدية الطاهرة النبوية .52 :
2ر ّ
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بين ا دوت ال،يعة  :أ ّن املقذوفة هي مادية القبطية أ ُّم إبراهيم  ،اليت أهرداها مقروق ملرك مصرر
ردل علررو م،ررادكة غريهررا
ريب
 ،والقررا هررو  :عال،ررة بنررت أ بكررر ر وهنررال دواات عر ّ
إىل النر ّ
مرا هرو إفّ ابرن جرريح ر وجرريح
معها يف هذا الرمي ر ديث ّادعرت  :إ ّن إبرراهيم ابرن دسرول
هررذا كرران خادمررا خصرريّا ملاديررة  ،أهررداه معهررا مقرروق عظرريم مصررر لرسررول
من الفح،ان.
النيب
ليخدمها ر فأنزل ععاىل هذه ايات لبيان نزاهة بيت ّ
ولل زيد من التفصيل داجب عفسري امليزان للعالّمة الطبا بالي ( قدس سره ) (.)1

 ،وأدسررلال معهررا

الصعيدي ـ اليمن ـ ) ....
( عبد الكرمي
ّ
ما معىن األُمومة للمؤمنني :
س  :مــا معــىن األُمومــة للمــؤمنني لزوملــات الرســول وهــل معــىن األُمومــة لعائشــة أ ّن علــى اومــام علــي

طاعتها وهل الرسول وّكل اومام علي يف طالق لوملاته

النيب
النيب ّ
حمرمات على أحد بعد ّ
وما جيدي توكيله حي أ ّن لوملات ّ

؟ أفيدون أاثبكم

ععاىل.

التأمرل يف سربش نرزول اييرة
ج:
املقصود من ا األُمومة هو درمة النكا  ،ك ا يتّضح لرك بعرد ّ
َ
الكرورة َ :وأ ْز َو ا
ألج ا أ َّر َر ااْ ار ْم ( ، )2ديرث قرال الربعل  :إ ا مرات ّ رد سرو نرنكح أةواجرال!!
فلذا نرزل قولرال ععراىل بتحرره النكرا  ،وف دفلرة فيهرا علرو التعظريم مرن قريرش أو بعيرد  ،بردليل قولرال
ُت َكأَ َحد ِّم َن أللنِّ َهام إن َّألْ َقيْ ا َّ
ععراىل  :ل َ ْه ا َّ
ُت ( ، )3فقيّرد األمرر ابلتقروى  ،فتكرون هري انرود يف
ٍ
ِِ

ََْ ا
َّ َ ْ َ َ ا ْ َ
اك ْم (.)4
ه أْ ق
أل
ند
عظ ة ال،خصية  ،كقولال ععاىل ِ :إن أكبمكم ِع
ِ

__________________
 1ر امليزان يف عفسري القرتن .87 / 15
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ريب  ،بررل الثابررت
وف يوجررد دليررل عقلر ّري وف نقلر ّري علررو وجرروب اعررة خليفررة دسررول لزوجررة النر ّ
عقررال ونقررال وإ اعررا علررو أ ّن اعررة خليفررة دسررول واجبررة علررو يررب املسررل ني  ،بررال فرررق بررني
أ ُّمهات املؤمنني أو غريهن.

 ،وفالردة لرك
ريب
ك ا دوي ما كرعَال من عوكيرل أمرري املرؤمنني
يف رالق ةوجرات الن ّ
غري منحصرة يف إمكانية التزويل هبا  ،برل يكفري جمررد سرلش هرذا العنروان عنهرا  ،مضرافا إىل مرا فيرال
يف يرب األُمرود د ّرس
من دفلرة علرو منصرش اإلمامرة  ،ومقرام أمرري املرؤمنني ك قرام دسرول
يف الق نسالال.
حممد .قطر ) ....
( إبراهيم ّ
النيب من أهل البيت :
هل ن اء ّ

ـيب مـن
س  :شكراو لكم على هذه الصفحة الرائعة  ،ولدي سؤال  :من هـم أهـل البيـت وهـل ن ـاء الن ّ

أهل البيت ملزاكم ه خنياو.

ج  :دوى احلاكم يف املستددل عن إمساعيل بن عبد بن جعفر بن أ الرش عرن أبيرال قرال :
إىل الرمحة هابطة قال  « :ادعروا ل ادعروا ل »  ،فقالرت صرفية َ :مرن ا
« ملا نظر دسول

دسول ؟
ريب كسرانه ،
قال  « :أهل بي  :علياو وفاطمة وا ن وا ني »  ،فجرين هبرم  ،فرألقو علريهم الن ّ
حممــد »  ،وأنررزل ععرراىل :
حممــد وآل ّ
ـل علــى ّ
مثّ دفررب يديررال  ،مثّ قررال  « :اللّهــم هــؤالء آ  ،فصـ ّ
َ ا َ ِّ َ ا
ا ا ِّ ْ َ َ ْ َ
إ َّف َما ياب ا
أله ِلا ْذه َ
يد ا
ريَ ْ َ
ريبْ ْم َْ ْه ِرريَأل ( ، )1مثّ قرال  :هرذا
ألبيْري ِ ويهر
ب َعرينكم أللريبجس أه
ِ ِ
ِ
ِ
دديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه » (.)2
النيب بعلي وفا ة
هذا احلديث وما ودد عناه صريح يف اختصاو أهل بيت ّ
__________________
 1ر األدزاب .33 :
 2ر املستددل .147 / 3
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( .) 1
واحلسن واحلسني
النيب من أهل البيت؟
وهل نسان ّ
قالت أ ُّم املؤمنني أ ُّم سل ة  :فذهبت ألدخل دأسي فدفع  ،فقلرت  :ا دسرول

أولسرت مرن

أهلك؟ قال  « :إنّك إ خني  ،إنّك إ خني » (.)2
ويف دواية أُخرى  :قالت أ ُّم سل ة  :ا دسول ما أن من أهرل البيرت؟ قرال  « :إنّرك إىل خرري
أدق » (.)3
اللهم أهل بييت ّ
 ،وهؤفن أهل بييت ّ ،
ويف دواية اثلثة  :فرفعت الكسان ألدخل معهرم  ،فجذبرال مرن يردي وقرال  « :إنّرك علرو خرري »
( .) 4

سرحل الصرحا ّ ةيرد بررن أدقرم َ « :مرن هررم أهرل بيترال؟ نسرراقه؟ قرال  :ف وأه  ،إ ّن املررأة عكررون
مرب الرجررل العصررر مررن الرردهر  ،مثّ يطلّقهررا  ،فرتجرب إىل أبيهررا وقومهررا  ،أهررل بيتررال  :أصررلال وعصرربتال ،

الذين درموا الصدقة بعده » (.)5
اصددي  « :أهل البيت الذين أ هش عنهم الررج  ،و ّهررهم عطهرريا  ،فعر ّدهم
وعن أ سعيد
ّ
يف يده  ،فقال  :سة  :دسول  ،وعلي  ،وفا ة  ،واحلسن  ،واحلسني » (.)6
وعررن أنر بررن مالررك  :أ ّن دسررول كرران ور ّرر ببرراب فا ررة سررتة أشررهر  ،كلّ ررا خرررج إىل صررالة
الفجر يقول  :الصالة ا أهل البيت
__________________

إ َّف َما ياب ا
أله ِلا ْذه َ
يد ا
ب
ِ ِ
ِ
ِ
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َ َ ْ

ا

َ ا ا ِّ ْ
ج َس أ ْهَ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم َْ ْه ِرَأل (.)1
عنكم أللب
وقال احلاكم يف مستددكال  « :هذا دديث صحيح علو شرط مسلم  ،ومل خيرجاه » (.)2
جرران إىل ابب علرري أدبعررني صرربادا بعرردما دخررل
رددي  :أ ّن دسررول
وعررن أ سررعيد اصر ّ

َّ
إِف َمريا

علو فا ة  ،فقال  « :السالم عليكم أهل البيرت ودمحرة وبركاعرال  ،الصرالة دمحكرم
ا ا ا ْ َ َ ا ا ِّ ْ َ
َ ا َ ِّ َ ا
ج َس أ ْه ََ ْ َ
ريبْ ْم َْ ْه ِرريَأل أن دررب ملرن درادبتم  ،أن
ألبيْري ِ ويهر
ي ِبيد أله ِِلاذ ِهب عنكم أللب
سلم ملن ساملتم » (.)3
سين ـ  22سنة .طال) ،
( أبو عبد ه ـ هولندا ـ ّ
إاان خدجية :
حممــد
س  :هــل كانــت أ ُّم املــؤمنني خدجيــة قبــل لواملهــا ابلرســول الكــرمي ّ

اوملابة  ،ودمتم ساملني.

املوحــدين أرملــو
مــن ّ

من خررية نسران قرريش شررفا  ،وكانرت عردعو يف اجلاهليرة ابلطراهرة

ج  :لقد كانت خدجية
 ،ويقال هلا  :سيّدة قريش.
 ،ومرن بعرده
املودردات أل ّن م ّكرة كانرت ّرل ل،رريعة إبرراهيم
و ت ل أ ّهنا
كانت من ّ
 ،وعليررال يوجررد يف م ّكررة
ريب 
ولررده إمساعيررل
 ،وكرران إلمساعيررل أوصرريان إىل ةمررن بعثررة النر ّ
من أُولحك  ،و أعلم.
موددون  ،ولي من البعيد أن عكون خدجية
أُنس ّ
__________________
ردد املنثررود
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400

أهل البيت

:
( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )

ليس منهم آل عقيل وآل ملعفر :
س  :أسملكم عن معىن أهل البيت يف آية التطهني  :هناك من يقول أب ّن املقصـود هـم  :آل علـي

الرد عليهم
يتم ّ
 ،وآل عقيل  ،وآل ملعفر  ،فما هي ّ
حجتهم وكيف ّ

ج  :قد يعت رد الربعل علرو دوايرة وددت هبرذا املعرن ( )1عروهم ّن أهرل البيرت هرم هرؤفن كلّهرم ،
رل النظررر عررن البحررث السررندي ر أ ّن عطبيررق مصررداق أهررل البيررت
ولكررن يالدررحم يف املقررام ر مررب غر ّ

دجررة  ،بررل هررذا الكررالم والق ررول جرران
ريب
در ّرس يكررون ّ
يف هررذا احلررديث مل يرررد مررن النر ّ
دجة علينا.
عوضيحا علو لسان ةيد بن أدقم  ،وك ا هو معلوم  :فإ ّن اجتهاد ةيد ف يكون ّ
هذا  ،وقد عضافرت األداديث علو مصداقية أهل الكسان يف معن أهل البيت عنرد الفرريقني ،
هررم األنرواد اص سررة الطيّبررة
رك وديررش يف املقررام ّ ،ن املرراد مررن أهررل البيررت
أي شر ّ
ممرّرا ف يبقررو ّ
الذين نزلت فيهم تية التطهري.

( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
األئمة :
آية التطهني شاملة لبقية ّ
س  :املعروف أ ّن آية التطهني نزلت يف أصحاب الك اء  ،فهل اكن القول

__________________
 1ر صحيح مسلم .123 / 7
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األئمة من ولد اومام ا
أب ّن اآلية ال تشمل ّ

ني

 ،وال يّدة لين،

وملاذا

يف دررديث
ريب
ج  :إ ّن تيررة التطهررري ع،ر ل كر ّرل األل ّ ررة افار ع،ررر
؛ و لررك أل ّن النر ّ
الثقلني أخرب أ ّن ( القررتن ) و ( أهرل البيرت ) لرن يفرتقرا درس يرردا عليرال احلرو  .فرإ ا قلنرا ّن أهرل
البيت هم اص سة أصحاب الكسان فقط فهذا يع افررتاق أهرل البيرت عرن القررتن ؛ أل ّن فةمرال أنّرال
وهرذا هرو اففررتاق أل ّن
ف يكون هنال مصرداق لعنروان أهرل البيرت
بعد شهادة احلسني

 ،فالبر ّد
ريب
القرتن يكون موجرودا وأهرل البيرت غرري موجرودين  ،وهرو خرال صرريح لكرالم الن ّ
 .وعلررو لررك دلّررت النصرروو ال رواددة عررن أهررل
مررن القررول ب ،ر ول تيررة التطهررري لكر ّرل األل ّ ررة
.
البيت
ررب املوجررودين مررن أهررل البيررت املطهر ّررين يف ةمانررال ،

ريب
ّأمررا يف دررديث الكسرران فررإ ّن النر ّ
وكانوا األدبعة فقط صلوات عليهم أ عني.
فهرري علررو الرررغم مررن عظررم شررأهنا وجاللررة قررددها وعلر ّرو منزلتهررا ودفيررب
ّأمررا السرريدة ةينررش
ددجتها إف أ ّهنا غري داخلة يف تية التطهري  ،أل ّن ايية خمصوصة ابملعصومني األدبعة ع،ر فقط.
( سامي ـ ال عودية ـ  22سنة )
حممد آبله :
الدليل على إمتام الصالة على ّ
حممد كاملة بدون بل كما يفعله اآلخرون.
حممد وآل ّ
س  :ما هو الدليل على الصالة على ّ
َ
َّ
ُّ
ألنل ِّ َ ُّ َ
ألَّل َ
َّ َ َ َ َ َ َ ا ا َ َ َ َ َّ
يرين
يب يريا أيرريا ِ
وكيف اكن اجلمع بني اآلية الكراـة ِ :إن أله ورالئِكغ يصلون لَع ِ
َ
آمناريريوأل َصريريلُّوأل َعلَيْريري َو َسريريلِّ اموأل ت َ ْ
() 1
ريب
ر
ن
ال
رو
ر
ل
ع
رالة
ر
ص
ال
رن
ر
ع
ري
ر
ه
الن
رن
ر
م
اددة
و
ر
ل
ا
رة
ر
ي
ا
و
الر
رني
ر
ب
و
،
ا
يم
ل
ري
ري
ه
ِ
ِ
ّ
الصالة املبتودة أو البرتان؟
__________________
 1ر األدزاب .56 :
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ج  :ف عنررايف بررني اييررة القرتنيررة واألداديررث ال رواددة يف البرراب ؛ فررإ ّن اييررة أتمررر ابلصررالة علررو
ـل
 ،واألداديررث بيّنررت كيفيررة هررذه الصررالة ديررث كرررت قولررال
ريب
 « :قولــوا اللهــم صـ ّ
النر ّ
ريب
رالنيب
حممــد وآل ّ
علــى ّ
عل نررا كيررل نص رلّي عليررال .ف ررن دررذ تل النر ّ
حممــد  ، » ...فر ّ

نقصة.
النيب
من الصالة عليال كان خمالفا للكيفيّة اليت كرها
 ،فتكون صالعال علو ّ
الدد املنثود أخرج السيو ي عن سعيد بن منصود  ،وعبد بن محيرد  ،وابرن أ دراأ
ففي عفسري ّ
ُّ
َ
َ
َّ َ َ َ
َ َ ا ا َ َ َ َّ
ألنل ِّ
رييب يَريا
َ ،وابن مردويال  ،عن كعش بن عجرة قال  :ملّرا نزلرت إِن أله ورالئِكغ يصلون لَع ِ
ُّ َ َّ
ُّ
َ
ِّ َ
ألَّل َ
ين َآمناوأل َصلوأل َعليْري ِ َو َسريل اموأل ت ْهري ِليما قلنرا  :ا دسرول قرد عل نرا السرالم عليرك ،
أيرا ِ
فكيل الصالة عليك؟
حممد  ،كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،
حممد وعلى آل ّ
صل على ّ
قال  « :قولوا  :اللّهم ّ

حممــد  ،كمـا ابركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم  ،إنّـك محيــد
حممـد وعلـى آل ّ
إنّـك محيـد ىليـد  ،وابرك علــى ّ

ىليد » (.)1
وأخرررج نف ر احلررديث ابررن جريررر الطررربي عررن يررون بررن خبرراب  ،وعررن إبرراهيم  ،وعررن قتررادة ،

وعن كعش بن عجرة ( ، )2ك ا أخرج لك غريمها (.)3
علرو أ ّن ععراىل صرلّو علرو قروم سرلّ وا لررال  ،وأ عنروا وصرربوا دين را أصرابتهم مصريبة  ،قررالوا :
َّ َ َ َ َ َ ْ
ابغ ارم
ألَّلين ِإذأل أص
إ ّن ع وإ ّن إليال داجعون  ،فقال ععاىل :
ِ
__________________
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 2ر جامب البيان .53 / 22
رالي / 3
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 ، 47املصررنّل للصررنعاينّ  ، 212 / 2مسررند ابررن اجلعررد  ، 40 :املصررنّل فبررن أ شرريبة  ، 310 / 2السررنن الكررربى
رالي  ، 382 / 1و  ، 18 / 6صرحيح ابرن دبّران  287 / 5و  ، 215املعجرم الصرغري  ، 85 / 1املعجرم األوسرط
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املودة .141 / 1
 ، 137البداية والنهاية  ، 118 / 1سبل اهلدى والرشاد  ، 10 / 11و  ، 434 / 12ينابيب ّ

403

َ ا َ
َ
َ
ُّمصيبَ ٌة َْالاوأل ْ إنَّا ه َوإنَّريا إ َِلْ َ
عون أولريتِ ََ َعليْ ِر ْم َصل َوأل ٌ ِّمن َّر ِّني ِر ْم .)1( ...
ألج
ر
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
فررإ ا كانررت الصررلوات علررو مررن صرررب ودضرري وسرلّم ألمررر ععرراىل  ،فهررل يوجررد أعظررم مررن أهررل
صربا وعسلي ا؟
البيت

علررو أنّررال ف خيفررو عليررك  ،أ ّن الصررالة امل،رراد إليهررا هرري التزكيررة مررن ععرراىل والرمحررة  ،ومررن
 ،وأن عردعوا هلرم ابلرمحرة ،
ريب
املؤمنني الدعان  ،ف ا املانب مرن أن يزّكري ععراىل أهرل بيرت الن ّ
والددجة الرفيعة.
مثّ أ ّن هنررال أداديررث عنهررو عررن الصررالة البررتان بصررودة  « :ال تصـلّوا علـ ّـي الصــالة الب ـلاء » (، )2
 ،وهررذه األداديررث بنفسررها عؤّكررد وعؤيّررد الرررواات السررابقة يف وجرروب

أي برردون كررر ايل
.
إدخال ايل
هررذا مررا أمكررن كررره يف هررذا املقررام مررن أدلّررة قرتنيررة  ،وأداديررث صررحيحة يف كيفيررة الصررالة علررو
النيب
ّ

.

( إح ان ـ أملانيا ـ  22سنة ـ طال ،علم )
ذريتهم على غنيهم :
ال ّر يف تفضيل ّ
س ُ :سيلت عن ال ؤال التا  ،وأُريد اوملابة منكم  ،ولكم الفضل يف ذلك :

ملاذا أنتم الشيعة متيّزون بني ال يّد وغني ال يّد أليس ذلك من التفرقـة االملتماعيّـة كمـا أنّكـم ترتّبـون
ـ
أحكــام شــرعية وفــق هــذا التمييــز  ،فمــا هــو ذنــ ،مــن أل يكــن ســيّداو ـ أي ن ــبه يرملــع لرســول ه

وطصوه بكلمة ال يّد الالف غنيه ـ من ال يرملع ن ـبه لرسـول ه
حتلمون ال يّد ّ ،
التفرقة  ،والدين اوسالمي دين امل اواة

أرملو اوملابة  ،ولكم األملر والثواب يف ذلك.

__________________
 1ر البقرة  156 :ر .157
املودة  ، 37 / 1الصواعق انرقة .430 / 2
 2ر ينابيب ّ
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ـ ألـيس هـذا مـن

َ
َّ َ ْ َ ا ْ
ه
إِن أك َبمكم ِعنريد أل ِ

ج  :إ ّن املالل يف اإلسالم التقوى  ،و لرك لصرريح القررتن الكرره :
ََْ ا
اك ْ
() 1
خاصرة للسرادة مرن ّديرة دسرول
رة
ب
ون
رل
س
امل
رال
يوج
ا
ا
وإ
،
م
أْ ق
ّ
ّ
ّ
ّ
 ،ويعظ ون السادة ععظي ا جل ّدهم.

عكرورا جلر ّدهم

َ َْا ْ
وهذا التعظيم والتبجيل يظهر جليا بتحرره الصردقة علريهم  ،وععويضرهم ابص ر  :وألعلمريوأل
ْا ْ َ َ ََْ َ َ ْ
َ َّ َ َ ْ ا ِّ َ ْ َ َ َّ
اا َ ا
ْ
َ
ا
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
يَ
ول و ِ ِ
أفما غ ِنمغم من َش ٍم فأن ِ
ه ُخه ولِلبس ِ
َّلن ي أللقبَب وألِلغاَم وأللمها ِك ِ وألت ِن ألله ِب ِ

( .) 2

يف هررذه الرردنيا  ،يكررون يف

واصالصررة  :إ ّن عكررره السررادة األش ررا مررن نسررل دسررول
خاصا لال.
واقب األمر عكروا جل ّدهم وادرتاما ّ
ريب
ولعر ر ر ر ّرل السر ر ر ر ّرر يف لر ر ر ررك  :أن يكر ر ر ررون هر ر ر ررذا الع ر ر ر ررل ابعثر ر ر ررا دثيثر ر ر ررا للت ّسر ر ر ررك بتعر ر ر رراليم النر ر ر ر ّ
واسرت راد شرريعتال  ،ديررث األ ُّمرة سري وعصرربح وع،راهد ّديرة دسرروهلا برني ظهرانيهرا  ،حترررتمهم
 ،وب ررذلك يت ررذ ّكرون الرس ررول يل ررة دي رراهم  ،فيك ررون س ررببا
وقلّه ررم ألج ررل ج ر ّدهم دس ررول
لالست راد ابلت ّسك بتعالي ال.
حممد ـ ال عودية ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
( ّ
حممد :
حممد وآل ّ
الصالة على ّ
حممــد يف ع ـ ّدة مواضــع  ،منهــا  :عنــدما يقــوم
حممــد وآل ّ
س  :ســؤا حــول فل ــفة ذكــر الصــالة علــى ّ

حممـد  ،وكـذلك عنـد دخـول إمـام اجلماعـة ،
حممد وآل ّ
صل على ّ
شخص حب د إن ان آخر  ،يقولون له ّ :

لكل خني.
حممد وآل ّ
أو القارأل  ،يبدأ الناس ابلصالة على ّ
حممد  ،ودمتم موفّقني ّ

ريب وتلررال يف خمتلررل احلررافت وثررل دالررة ادعبرراط املسررلم مررب نبيّررال ،
ج  :إ ّن كثرررة الصررلوات علررو النر ّ
 ،الذي أمرن بال ععاىل  ،مضافا إىل
ومثال لادب معال
__________________
 1ر احلجرات .13 :
 2ر األنفال .41 :
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إ َّن َ
أله
ِ

 ،بعر ررد أن ص ر رلّو علير ررال واملاللكر ررة  ،فقر ررال ععر رراىل :
الربك ررة يف كر ررر دسر ررول
َ
َّ
ِّ
ُّ
َ
َ
َ َ َ َ َ ا ا َ ُّ َ َ َ
ألنل ِّ َ ُّ َ
ألَّل َ
لَع َّ
ين َآمناوأل َصلوأل َعليْ ِ َو َسل اموأل ت ْه ِليما (.)1
ورالئِكغ يصلون
يب يا أيرا ِ
ِ
والصررالة عليرال والتقر ّررب إىل ععرراىل بررذلك يف كر ّرل دررال ويف كر ّرل
ريب
فررال ضررري يف كررر النر ّ

فتأمل.
ةمان ّ ،

حممد ـ ال عودية ـ  11سنة ـ طال ،اثنوية )
( ّ
تعقي ،حول اجلواب ال ابق :
األعم األغل ،من اآلايت تكون األعمال من وبة مباشرة إ العباد.
مق ّدمة  :يف ّ

ولكــن هنــا ق ـ ّدم مق ّدمــة حي ـ أخــرب أنّــه هــو ســبحانه يقــوم ابلعمــل  ،مثّ أمــرهم اوتيــان بــه  ،وعنــد تتبــع

اآلايت القرآنيــة جنــد أنّــه ال توملــد آيــة يف القــرآن كهــذه اآليــة إالّ واحــدة  ،ن ــ ،ه تعــا فيهــا العمــل إ
َ َ
خاصة ابلتوحيد  ،وهي يف سورة آل عمران ش ِرد
نف ه ّأوالو  ،مثّ أمر به عباده اثنياو  ،وهذه اآلية الثانية ّ
َ َ َ َّ ا َ ْ َ ا ْ
ْ
ا َ َّ ا َ َ َ َّ ا ْ َ َ ا ا ا ْ ْ ْ َ
ك ا
ألَ َِ
يم
ه أن ال ِإلري ِإال ه َو َوألل َمالئِكة َوأ ْولوأل ألل ِعل ِم ْآئِ َما تِال ِق ْه ِط ال ِإلري ِإال هو أللع ِزيز
أل
( )2فهو ّأوالو شهد ابلوحدانية  ،مثّ أشار إ شهادة املالئكة هبا  ،مثّ شهادة املؤمنني.
وهنــا كــذلك يف اآليــة ال ـ حنــن بصــدد البح ـ فيهــا  ،نــرف أنّــه ســبحانه يص ـلّي  ،ومالئكتــه  ،مثّ أيمــر

املؤمنني ابلصالة  ،وهذا كلّه دليل على أ ّن هلذه اآلية خصوصية.

ضح ع ّدة أُمور :
حممد جي ،أن نو ّ
حممد وآل ّ
ملاذا جي ،علينا الصالة على ّ

__________________
 1ر األدزاب .56 :
 2ر تل ع ران .18 :
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قال تعا :

َ َ ُّ َ َّ
ُّ
َْ
ين َ ا
ألَّل َ
تدل على
آمنوأل َصلوأل َعلي ِ  ، )1( ...كلمة صلّوا هنا هي صيغة أمر ّ ،
يا أ ي را ِ

خمنياو  ،بل جي ،عليك أن تفعل  ،فهي دالّة علـى الوملـوب ال االسـتحباب  ،كمـا يف
الوملوب  ،يعين ل ت ّ
َّ َ َ
قوله تعا َ :وأَق ا
دال على الوملوب كذلك.
يموأل
أللصالة ( )2فهو أمر ّ
ِ
ما معىن أن يصلّي ه تعا على أحد

إ ّن الصــالة هنــا لي ــت ابملعــىن االصــطالحي  ،وال ـ يقصــد هبــا صــالتنا ال ـ نص ـلّيها  ،بــل هــي عنــاه

ضـح  :أ ّن معـىن الصـالة مـن ه تعـا هـو تقريـ ،نبيّـه
اللغوي وهو الدعاء  ،وهنا الـرواايت مـن الفـريقني تو ّ
وإنزال الرمحة عليه  ،إال أّنّا تعنون بعنوان الصالة  ،متاما كما يف اللعن  ،فحينمـا يقـول تعـا  :يَ َ
لعنا ار ام
ّ
و
ا ْ
َّ
َ
أله َو َيل َعنا ار ام أللال ِعناون ( ، )2فلي معناه اللعن اللفظي  ،بل املقصود بال هو إبعاد العبد من دمحة ععاىل

يف ععرراىل  « :إّاررا قولرال فعلررال » فلرري
 ،عنرد لررك نفهرم قررول أمررري املرؤمنني
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ ا ا َ َ َ َ ْ ْ َ ا َ ا ا َ ا ا
ُل ك ْن فيَكون
ك ا نتل ّفحم هبا حنن ِإفما أربو ِإذأل أرألد شَتا أن يقول

(. ) 2

سربحانال يررتل ّفحم لفررا

ما معىن صالة املالئكة

ـل قابــل ونـزال
معناهــا التزكيــة  ،يعــين يصـلّون عليــه لبيــان أ ّن هــذا املــورد هــو م ــتح ّق للرمحــة  ،يعــين حمـ ّ

الرمحة  ،وهذا ما دلّت عليه الرواايت.
ما معىن صالة املؤمنني

للنيب األكرم  ،وهي أيضاو طلبة من ا ّق يف رفع مقامنا  ،ألن نرقى إ مقـامهم
إ ّن صالهتم تعين الدعاء ّ

ونتعرف على أسرارهم.
ّ ،

أن للمقطع التا لآلية  ،قال تعا :

ِّ َ
َو َسل اموأل ت ْه ِليما .

األعم
النيب ترف ّ
إ ّن املتعارف من الت ليم هو ال الم  ،لذلك عند ذكر ّ

__________________
 1ر األدزاب .56 :
 2ر النود .56 :
 3ر البقرة .151 :
 4ر ي .82 :
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األغل ،من الناس يصلّي عليه هكذا  « :صلّى ه عليه وسلم ».

فنمخـذ معـىن الت ــليم يف اآليـة عـىن ال ــالم  ،أي  :ال ـالم عليـك اي رســول ه  ،ولكـن حينمـا نراملــع

الرواايت الواردة يف ذيل هذه اآلية نرف أ ّن املعىن خيتلف عن ذلك.
عن أيب بصني قال  :سملت أاب عبد ه

عن قرول

كل شين جان بال » (.)1
فقال  « :الصالة عليال  ،والتسليم لال يف ّ

ع ّرز وج ّرل :

إذاو  ،فاآلية تريد معىن االنقياد ال معىن ال ـالم  ،وبتعبـني القـرآن :
َ
ََ ََ ا
اك ْم َعنْ ا فانغَ اروأل (.)2
وما فر

َ َ ا
إ َّن َ
أله َو َرالئِكغَ ...
ِ

،

َ َ َ ا ا َّ ا ا َ ا ا
ريذ ا
وو
وما آَاكم أللبسريول فذ

إذاو  ،فاآلية لي ت بصدد بيان أ ّن ه تعا يريد أن أيمر املؤمنني أن ي لّموا عليـه بعـد الصـالة عليـه ،

للنيب وي لّموا األمر بيده.
بل يريد منهم أن ينقادوا ّ
َ
َ ا
يف قولال ععراىل  :إ َّن َ
أله َو َرالئِكغَري  ...قرال  « :هلرذه
وكما ملاء عن اومام أمني املؤمنني
ِ
َ ُّ َ َْ
َ َ ِّ ا َْ
ايية ظاهر واب ن  ،فالظاهر قولال  :صلوأل علي ِ  ،والبا ن  :قولال ععراىل  :وسلموأل تهري ِليما :

وفضلال عليكم .)2( » ...
وصاه واستخلفال ّ ،
أي سلّ وا ملن ّ
علــى هــذا األســاس ال ينبغــي أن نقــول  :صـلّى ه عليــه وســلم  ،فهــذه « وس ـلّم » ملاءتنــا مــن الطــرف
اآلخر ـ أي أهل ال نّة ـ ّأما يف القرآن فا سبحانه صـلّى عليـه وأل ي ـلّم  ،لـذلك جنـد أ ّن العلمـاء امللتفتـني
للم ملة يقولون :

 ،وال يضيفون وسلّم.

ـيب واآلل
وأخ ـنياو  :ال ريــ ،أ ّن الصــالة علــى النـ ّ

هــي مــن الواملبــات يف حيــاة اون ــان امل ــلم ،

وذلك ألّنّا مفتاا األسـرار  ،وابب املقاصـد  ،ومـن أه ّـم الوسـائل يف صـعود األعمـال  ،واسـتجابة الـدعاء ،

النيب وآله
هذا فضالو عن الثواب اجلزيل  ،والفضل العميم  ،الذي حيرله املصلّي على ّ
__________________
 1ر اناسن .271 / 1
 2ر احل،ر .7 :
 3ر افدتجاج .377 / 1
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.

( فاضل ـ البحرين ـ  21سنة ـ دبلوم هندسة ميكانيكية )
الكت ،ال نّية املؤلّفة حوهلم :
س  :ال أُريد أن أطيـل علـيكم  ،ولكـن البـ ّد مـن هـذه الكلمـة  :فـمان اعتـرب هـذا املوقـع مـن أه ّـم املواقـع

الشيعيّة  ،وأكثرها خدمة ملذه ،أهل البيت

 ،فجزف ه القائمني عليه أفضل اجلزاء.

ـجاد حـ ّـىت اومــام القــائم
أئمتنــا املتــم ّخرين  ،مــن اومــام ال ـ ّ
ســؤا هــو عــن الــرواايت ال ـ تتح ـ ّدث عــن ّ
يف كتش إخواننا أهل السنّة.

هر.

منها مثال :
ج  :ما أكثر الكتش السنّية اليت أُلّفت يف أهل البيت
احلنفي  ،املتو ّ  1214هر.
القندوةي
املودة لذوي القر  ،لل،يص سلي ان
 1ر ينابيب ّ
ّ
ّ
رافعي  ،املترو ّ 652
 2ر مطالرش السرؤول يف مناقرش تل الرسرول  ،لل،ريص ّ رد برن لحرة الّ ،

املالكي  ،املتو ّ  855هر.
 3ر الفصول امله ّ ة يف معرفة أدوال األل ّ ة  ،فبن الصبّاب
ّ
ريب املخت رراد  ،لل ،رريص م ررؤمن ب ررن دس ررن ب ررن م ررؤمن
 4ر ن ررود األبص رراد يف مناق ررش تل بي ررت الن ر ّ
ال،بلنجي.
 5ر شواهد التنزيل لقواعد التفضيل  ،للحاكم احلسكاين  ،املتو ّ  544هر.
يف الصررحا السررتة  ،وغريهررا
هررذا  ،وهنررال كتررش شرريعية كرررت مررا كتررش يف أهررل البيررت
من الكتش املعتربة عند أهل السنّة  ،منها مثال :
 ،ملركز الغدير للدداسات اإلسالمية.
النيب وأهل بيتال
 1ر منتخش فضالل ّ
 ،لل وىل ديدد علي ال،رواينّ.
العامة من مناقش أهل البيت
 2ر ما دوعال ّ
 3ر ع دة عيون صحا األخباد  ،للحافحم ابن البطريق  ،املتو ّ  600هر.
 4ر أل ة أهل البيت يف كتش أهل السنّة  ،لل،يص دك ت الرمحة.
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( عقيل ـ ال عودية ـ ) ....
تفضيل ال ادة على غنيهم :
ضل الشيعة ال ادة على غنيهم وه تعا يقول  ( :إِ َّن أ ْكرم ُكم ِعن أد ِ
ه أتْـ أقا ُك ْم )
س  :ملاذا تف ّ
أأ ْ
َ
ْ
َ
ج  :إن النرراس يف ال،رريعة اإلسررالمية ف يتفاضررلون إف ابلتقرروى  ،إ َّن أكري َ َ ا ْ
ه
ريبمكم ِعنريريد أل ِ
ّ
ّ
ِ
ََْ
ا
رياك ْم  ،ف ررن أخر ّرل ابلتقرروى وععر ّدى درردود مل يفلررت مررن اللررة القررانون  ،مه ررا كانررت
أْقري
() 1

 ،ومررب لررك جرران

ريب
مكانتررال َ ،أو َمنزلتررال  ،أو دسرربال  ،أو نسرربال  ،ألرري أبررو هلررش عر ّرم النر ّ
َْ َّب ْ يَ َدأل أ ِ ل َر ٍب َوََ َّب (.)2
خيتل هبا ميزان العدالة  ،وف سروبية يتذبرذب هبرا القرانون  ،فالنسرش
فلي يف اإلسالم عنصرية ّ

ْ َْ َ
َ ا ا َّ ا َ ْ
رين أه ِلريَ
وح إِن لريَ َس ِم
يا ن

احلقيقي عند ععاىل إّاا هو التقوى  ،ويؤيّده الودي انفو :
ّ
َّ ا َ َ ٌ َ
ْ
َ
ا
() 3
البنوة احلقيقيّة إىل الع ل الصاا.
إِن عمَ ََ صا ِل ٍح
 ،فأدجب البادي ععاىل ّ
ولكررن مررب لررك  ،فهنررال وجهررة نظررر أُخرررى  ،ف عغر ّرري مررن هررذا املبرردأ العررام أي شررين  ،ولكنّهررا
احلق ملن لش العدل.
عدخل الفضل يف دساهبا  ،والفضل ف ونب ّ
بل إ ّن ععاىل ضرب لنرا أمثلرة لنسرلك سربيل الفضرل في را ف يعطّرل دردا مرن دردود  ،وف
يؤدي إىل اإلضراد دد من خلقال.
ّ
َ
َ
َ
َ
ا
َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ا َّ ا َ َ َ ْ َ ْ
َا
ََ َ َا ا
َ
َ
َ
َ
() 4
،
اَا فأرألد رنيَ أن يبلاا أشدهما ويهريغذ ِبجا كَنهمريا
قرال ععراىل  :وَكن أتوهما ص ِ

أداد

لك ف ل،ين إفّ أل ّن أابمها كان صاحلا.

__________________
 1ر احلجرات .13 :
 2ر املسد .1 :
 3ر هود .46 :
 4ر الكهل .82 :
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َوإن َْ ْع اسوأل َوََ ْص َس ا
حوأل َو َْ ْا ِس ا
ريبوأل
ِ

بل إ ّن ععاىل دغّبنا يف سلول ريق الفضل  ،قال ععراىل :
أله ََ اس ٌ
فَإ َّن َ
ور َّرح ٌ
يم ( ، )1قال أهرل البيران  :يف اييرة إ نراب  ،أل ّن ععفروا ودردها  ،أو عصرفحوا
ِ
ِ
كرد هذه األفعال عرغيبا لنرا يف الفضرل ،
وددها  ،أو عغفروا وددها كانت عكفي  ،ولكن ععاىل ّ

ودثا لنا عليال.
علررو غررريهم ،
وعليررال  ،فررال غرابررة أن حترررتم ال،رريعة اإلماميررة السررادة مررن ّديررة دسررول
ر وألجرل عرني ألرل عرني عُكررم ر وإ اعرة ملرا جران يف القررتن الكرره مرن قولرال
إكرامرا لرسرول
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
ا
ا
ا
ك ْم َعليْ ِ أ ْجبأل إِال ألل َم َو َّد َة ِِف ألل اق ْب ََب (.)2
ععاىل  َْ :ال أ ْسأل

رودة ّديررة
وهررذه اييررة وإن نزلررت يف در ّرق أهررل البيررت
إفّ أ ّهنررا بع رروم اللفررحم دلّررت علررو مر ّ
 ،ف ررادرتامهم وعفض رريلهم وعقر رردوهم ك ررا يف إمام ررة صر ررالة اجل اع ررة مص ررداق مر ررن
دس ررول
املودة.
مصاديق ّ
حتثّنررا علررو ادررتام
ريب وأهررل بيتررال
هررذا مررن جهررة  ،ومررن جهررة أُخرررى وددت دواات عررن النر ّ

 ،وإكرامهم  ،وقضان دوالجهم  ،و  ، ..منها مثال :
ّدية دسول
إر شافع يوم القيامة ألربعة أصـناف  ،ولـو ملـاءوا بـذنوب أهـل الـدنيا :
 1ر قال دسول
ّ «:

ذري
رملل نصر ّ
ذري
يف حوائج ّ

ذري ابلقل ،والل ان  ،ورملل سعى
أحّ ،
 ،ورملل بذل ماله ّ
لذري عند املضيق  ،ورملل ّ
شردوا »(.)3
إذا طردوا أو ّ

 2ر قال اإلمام الصادق
يكلّمكم.

النيب
فتنصت امالئق  ،فيقوم ّ

حممـداو
 « :إذا كان يوم القيامـة اندف منـاد  :أيّهـا امالئـق أنصـتوا فـإ ّن ّ
ويقول  :اي معشر امالئق  ،من كان له

____________
 1ر التغابن .14 :
 2ر ال،ودى .23 :
 3ر الكايف  ، 60 / 4من ف ضره الفقيال .65 / 2
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حىت أكافيه.
عندي يد  ،أو منّة  ،أو معروف  ،فليقم ّ

ولرسوله على هيع امالئق.

وأي معروف لنا بل اليد واملنّة واملعروف
وأي منّة ّ
فمي يد ّ
فيقولون ّ :
فيقــول  :مــن آوف أحــداو مــن أهــل بي ـ  ،أو بـ ّـرهم  ،أو ك ــاهم مــن عــرف  ،أو أشــبعهم  ،فلــيقم حـ ّـىت

أكافيه.

حممــد  ،قــد ملعلــت
ـل  :اي حبيــيب اي ّ
ويقــوم أانس قــد فعلــوا ذلــك  ،فيــم النــداء مــن عنــد ه عـ ّـز وملـ ّ

حممـد »
مكافاهتم إليك  ،فمسكنهم حي شيت مـن اجلنّـة  ،في ـكنهم يف الوسـيلة  ،حيـ ال حيجبـون عـن ّ

(. ) 1

» واملرن فرحم يف ولرده » مرادام سرالرا علرو

فعلو هذا  ،حنن حنرتم ونق ّدد أوفد دسول
النيب وأهل بيتال الطاهرين وإفّ فال.
سرية ّ

سين ـ ) ....
(  ....ـ ّ
تفويضهم من قبل ه تعا :
ـين ـ يف كتابــه « أُصــول الكــايف  /ابب  :أ ّن األرل كلّهــا
س  :يــذكر إمــامكم ـ ّ
حممــد بــن يعقــوب الكليـ ّ
قال  « :إ ّن الدنيا واآلخرة لإلمام  ،يضعها حي يشاء  ،ويدفعها إ من
لإلمام »  ،عن أيب عبد ه
يشاء  ،ملائز له من ه ».

فماذا ي تنبب امل لم املنصف من هذه العبارة  ،مع أ ّن ه تعا يقول يف حمكـم آايتـه :
َ َ
َا َ ا َ
َ
َّ
ْ
َّ
() 2
() 2
ألله َم َ
.
ألآلخبة وألَوَل
 ،ويقول :
اوأل ِ وألَر ِ
لِلَف ِ
ِ ِ
األئمة يعلمون علم ما
الشيعي
ويذكر نفس اومام
الكليين حتت ابب  :أ ّن ّ
ّ
ّ

__________________
 1ر شجرة و .10 / 1
 2ر املالدة .120 :
 3ر النجم .25 :
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ْ ا
ه ارلريَ
ِ

كــان  ،ومــا يكــون  ،وأنّــه ال خيفــى علــيهم شــيء  ،عــن أيب عبــد ه

إر ألعلــم م ــا يف
أنّــه قــال ّ « :

ال ماوات  ،وما يف األرل  ،وأعلـم مـا يف اجلنّـة  ،ومـا يف النـار  ،وأعلـم مـا كـان ومـا يكـون »  ،مـع أ ّن ه
َ
ْ َ ْ َ َّ
ا َّ
َ
ال َي ْعلَ ام َمن ِف َّ
ال ا
ألله َم َ
أله ( ، )1ويقرول َ :و ِعنريد او
اوأل ِ َوألَ ْر ِ أللايب ِإ
تعا يقـول َْ :
ِ
ْ
َّ
َ َ َ
َ
َمساَِ اح ألل َايْ ِب ال ي ْعل ام َرا ِإال اه َو (.)2

الرد حبذف املوضوع  ،وشكراو.
أرملو أن ال يكون ّ
ج ّ :أما قولك  :إ ّن إمامكم ّ د بن يعقوب الكلي فغري واضح  ،إ مل نعهرد عنردن غرري أل ّ رة
املعررروفني لررديك  ،وهررم اانررا ع،ررر إمامررا  ،ولعلّررك مل عطّلررب علررو أُصررول اإلماميررة
أهررل البيررت
اليت ععتقد ابا ع،ر إماما وخليفة  ،فا العك أكثرر سرو يغنيرك عرن أي إش م
ركال تخرر إن شران
ّ
.
واعلررم  :أ ّن مررا كرررت مررن دوايررة يف الكررايف فهرري ضررعيفة السررند بعلرري بررن أ محررزة البطررال ّ ،
فال ،رريعة متّفق ررة عل ررو ع رردم األخ ررذ بروااع ررال  ،وعض ررعيفال عن رردهم م ،ررهود  ،ول ررك أن عراج ررب كت رربهم
الرجالية يف لك.
ولو أخذن ابلرواية  ،فال ععدو أن عكون الروايرة مبيّنرة لرعبرة اإلمرام ومنزلترال  ،فكرون اإلمرام خليفرة

يف أدضال فلال الوفية من قبل ععاىل علو أدضال  ،وف ضري يف لك.
وىل شخص ررا عنررال يف م ررا فر ّرو ل ررال الوفيررة يف ل ررك  ،فررال يع ر أ ّن اصليفررة ق ررد
فررإ ّن اصليف ررة لررو ّ
انقبضت يده عن سلطانال  ،فوفية الروال غرري مطلقرة  ،وهرو غرري خرادمج عرن اعرة اصليفرة وسرلطانال
 ،وهكررذا اإلمررام  ،فررإ ّن لررال الوفيررة ررا هررو إمررام  ،وخليفررة يف أدضررال  ،وف يتنررا مررب سررلطان
َ

ا َ

َّ
ريب اة َ
ألآلخ َ
متفرعرة مرن وفيرة
رة
ف
اصلي
و
رام
م
اإل
رة
ي
ووف
،
وَل
ألَ
و
وملكرال
لِلَف ِ
ِ ِ
ّ
النيب أو اصليفة ابلتبب.
هي األصل  ،ووفية ّ

__________________
 1ر الن ل .65 :
 2ر األنعام .51 :
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ععراىل  ،فوفيررة

َ َ ا
ا
َ َ
َ ْ َا َ َ
َ َّ
َ َ
َ َّ ا
رياْ اقوأل ْ َ
أله
ريول ف
ْ
ريال
نس
ألَ
ن
ع
يهألون
ريَ ألَنسريال ِ
ه وأللبس ِ
ِ
ِ
ِ

مثّ مرا عقرول يف قولرال ععراىل :
َ
ْ
َوأ ْص ِل احوأل .)1( ...
فعن ابن عباس  :املراد من األنفال ما ش ّذ عن امل،ركني إىل املسل ني من غري قتال ر مرن داب مرة أو
يضعال ديث ي،ان  ،داجب عفسري الفخر الراةي يف عفسري ايية.
النيب
عبد أو متاع ر فهو إىل ّ
أي إ ّن عع ر رراىل ق ر ررد ف ر ر ّرو ل ر ررال أم ر ررر األنف ر ررال يض ر ررعها دي ر ررث ش ر رران  ،و ر ررا عقتض ر رريال دك ت ر ررال
 ،فهل عرى يف لك سلش ِ
مللك ععاىل  ،أو ععطيل لسلطانال؟
 « :إ ّن الدنيا واآلخرة لإلمـام » ف ععر سرلش إدادة ععراىل  ،برل هرو
وهكذا قول اإلمام

عفويل اإلمام ا عقتضي دك ة اإلمام ووفيتال.
إر ألعلم ما يف ال ماوات وما يف األرل  ، » ...ف ا الضرري
مثّ إنّك عتسانل عن قول اإلمام ّ « :
ََعلِري ا
ريم
يف لررك  ،إ ا قلنررا  :إ ّن ععراىل رريب مررن ي،رران بلطفررال  ،وف خيفررو عليررك قولررال ععرراىل :
ََ َ ْ َ
َّ َ ْ َ َ
َ
ا
َّ
أللْ َايْ َ َ ا ْ ا
ول
ب فال يظ ِرب لَع َي ِب ِ أحدأل إِال م ِن ألرََض ِمن رس ٍ
ِ

عفسرر ل هرذه
 ،فهل وكنرك أن ّ
ايية ّهنا عنايف علم ععاىل وقددعال؟ بل إ ّن العبد إ ا أخلص اعترال ع ععراىل و ّحرل يف عبوديترال
وأهرل
ريب
لال دباه ببديب لطالفال  ،وأعظم ما بيال عل ال  ،فهل عررى أعظرم اعرة ع مرن الن ّ
وعرتعال؟
النيب
بيتال وهم وداة ّ
() 2

مثّ بلحررا كونررال خليفررة  ،فررإ ّن مقتضررو اصالفررة أن يطلررب خليفتررال علررو كافّررة شررؤون اصالفررة ،
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ا َّ
ريمام َك َرريريا ( ، )3إشررادة إىل
أمرا عررى قولرال ععرراىل يف خليفترال تدم إ قرال ععرراىل  :وعلريريم آدم ألَسري
خصوصية تدم بلحا خالفتال ووفيتال.
وهكذا هرو اإلمرام كونرال خليفرة
عقتضيال شؤون خالفتال ووفيتال.

ععراىل فرإ ّن مقتضرو خالفترال أن يعل رال مرا تاجرال العبراد  ،ومرا

__________________
 1ر األنفال .1 :
اجلن  26 :ر .27
2ر ّ
 3ر البقرة .31 :
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( حامد ـ ال عودية ـ ) ....
حبّهم شيء وإعطاء ح ّقهم شيء آخر :
ـردوا علـى هـذا الكـالم  ،أرملـو
س  :شكراو علـى هـذا اجلهـد الطيّـ ، ،لـو تك ّـرمتم  ،هـل نمكـانكم أن ت ّ

الشرا :

حمل اتفاق
وصف الشيعة اومامية ّ
أبّنم ينتمون إ مدرسة أهل البيت  ،إ ّن ّ
ح ،أهل البيت وتعميمهم ّ

بني طوائف امل لمني  ،وكت ،أهل ال نّة مليية ابألحادي ال تثين على علي وآله  ،ومنها مـا رواه م ـلم

عن علي

ـيب األ ُّمـي
قال  « :والذي فلق ا بّة وبرأ الن مة  ،إنّه لعهـد الن ّ

مؤمن  ،وال يبغضين إالّ منافق » (.)1

إ ّ  ،أن ال حيبّـين إالّ

الغلو هبم فـوق مرتبـة البشـرية ،
ح ،آل البيت وتبجيلهم  ،إالّ إذا كان املراد ّ :
فكيف يزايد أحد على ّ

ح ،امل يح ابعتباره ابناو
ومنحهم خصائص إهلية  ،فهذا من ملنس دعوف ّ
يرفضه امل لمون  ،ويعتربون دعوف النصارف يف حمبّته مناقضة للواقع.

 ،أو شريكاو له  ، ..وهـذا مـا

إ ّن الذي محلين على هذا التعليق  ،شريب رأيته و عته ينقل صوراو من ح ينيات الشيعة  ،فيهـا الشـرك

الذي ال حيتمل أويالو حبال  ،ومن ذلك ال جود للقبور.

ولكــن ـ لوســف ـ أل أ ــع إالّ رملــع

وهنــا ســملت نف ــي  :إذاو مــا العمــل الــذي ال جيــول صــرفه إالّ
ـيب ليلــة اوس ـراء ــع صــواتو مــن فــوق
الصــدف! لقــد عــت أحــد املتح ـ ّدمني يف هــذا الشــريب يقــول  :إ ّن النـ ّ

علواو كبنياو! أفكان علي هو
فلما دان منه  ،إذا الصوت صوت علي  ،تعا ه ّ
العرش ّ ،
عما يقول الماملون ّ

ـل العقــالء يف عــزلتهم ،
ه أم كــان ه يقلّــد صــوت علــي تباركــت اي ذا اجلــالل واوك ـرام  ،فــإ مــىت يمـ ّ

العامة هلذه األابطيل  ،وهلذا ال خف
ويلكون ّ
__________________
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ومــىت نتحـ ّـرر مــن اماملــة  ،ونعلــن رفــض هــذه األفكــار الـ ال يقبلهــا عقــل  ،وال يقتضــيها نقــل  ،والـ

ملعلت منّا م خرة لوُمم والشعوب إّنّا ىلرد خاطرة نفثتها هبذه املناسبة  ،ويف انتمار صداها.
كات ،هذا الكالم الشيّ سلمان بن فهد العودة.

رش شرخص وأنرت عروال أعردانه  ،ومرن لطيرل القرول
ج  :إ ّن من الدعاوي البا لرة أن عر ّدعي د ّ
لعلرري إنرّرال ف بّررال إف مررؤمن وف يبغضررال إف منررافق  ،ف ررس مررا أعلررن
ريب
أ ّن املررتكلّم نقررل قررول النر ّ
وايمررر بسرربّال ك ررا يف صررحيح
هررذا املررتكلّم برانعررال مررن معاويررة بررن أ سررفيان ر انرادب لعلرري
رش أاب ع رراب  » ...ر ر
مسررلم وغررريه  « :أمررر معاويررة بررن أ سررفيان سررعدا فقررال  :مررا منعررك أن عسر ّ
جمرد الدعوة فهو كالم فادب ف دو لال.
نص ّدقال يف دعوى دبّال ألهل البيت  ،و ّأما ّ
رش أهرل البيررت شررين وإعطرران
ولرو ّ
رش ألهررل البيررت واقعرا نقررول  :إ ّن در ّ
عنزلنررا وقلنررا أن املرتكلم ر ّ
رش ابإلو رران ّهن ررم الثق ررل الث رراين بع ررد كت رراب ؛ فيج ررش
د ّقه ررم ش ررين تخ ررر  ،فالب ر ّد أن يق رررن احل ر ّ
ريب
الت ّسررك هبررم و رراعتهم وإعبرراعهم ألجررل احلصررول علررو اهلدايررة مررن الضررالل ؛ و لررك لقررول النر ّ
إر اترك فــيكم مــا إن مت ّ ــكتم بــه لــن تضــلوا  :كتــاب ه وأهــل بيـ  .» ...فررنحن ف نرردعو
ّ «:

اعرة نبيّررال ايمررر إبعّبراع أل ّ ررة هرداة مررن أهرل البيررت  ،إّاررا
لعبرادة غررري ع ّرز وجر ّرل  ،ومرن عبررادة
فتأمررل .هررذا
الكررالم فرري ن يرردعو عبررادة ويعررر عررن إعبرراع أوامررر نبيّررال عليررال الصررالة والسررالم ّ ،
أوف.
واثنيا  :ما نسبال املتكلّم لبعل عروام ال،ريعة مرن أفعرال وق ّ رة علرك األفعرال هرو السرجود للقررب ،
عنزلنررا وفرضررنا أ ّن بعررل ال،رريعة يسررجد للقرررب واقعررا  ،ف ررا أبعررد
و ّادعرو أن لررك شررركا  ،فنقررول  :لررو ّ
َ َ َ َ َََ ْ ََ
َ
ْ
ألس ا
ج ادوأل آلدم  ،والقالرل  :ورفع أتويري ِ لَع
هذا املتهم هلم ابل،رل عن كتاب القالرل :
َ
ْ
مر ابل،ررل دين را أمرر ماللكترال ابلسرجود يدم؟ أم
ألل َع ْب ِش َو َخ ُّبوأل اُل اس َّجدأل  ، ...فهل كان

كان أنبيان

قرون ال،رل ك ا ي قصة يوسل؟ إ ا السجود إ ا مل
يُ ّ
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يكن بقصد العبادة ف يكرون شرركا .نعرم جيرش أن يبحرث يف أنرال هرل جيروة السرجود لغرري أم ف ،
وهررذا حبررث فقهر ّري يراجررب بررال الفقهرران  ،وهررذا ررال لررو كرران السرراجد إاررا سررجد إقررادا منررال لوهيررة
املسجود لال  ،دينها ف خال بني املسل ني يف أن هذا الساجد م،رل  ،إاا الكالم فري ن يسرجد
رح
علرو حنرو املبالغرة يف افدررتام والتقردير ر ك را يفعرل لرك بعرل ال،رعوب ايسريوية ر دينهرا ف يص ّ
أن يقررال ّن السرراجد م،ررركا  ،نعررم ك ررا قلنررا جيررش أن يبحررث يف جرواة لررك وعدمررال .كر ّرل هررذا لررو
عنزلنرا وقلنرا ّن مرن كررهم ال،ررخص كرانوا يقصردون السرجود للقررب .ولكررن لرو فدظنرا الواقرب بعررني
اإلنص ررا لوج رردن أ ّن م ررن ظر رنّهم امل ررتكلّم يس ررجدون للق رررب ليسر روا ك ررا عص ر ّرود  ،ف ررإهنم مل يقص رردوا
السررجود أصررال  ،إّاررا قصرردوا عقبيررل أعترراب علررك البيرروت الرريت أ ن أن عرفررب ويررذكر فيهررا امسررال ،
وقد أخذهم َولَال الع،ق ن ّ د وتل ّ د  ،وهذا املعن ف يفه ال املتكلّم قطعا.
وقرال :
بصروت علري
أما ما كره املتكلّم من دواية أن يف املعرراج خا رش دسرولال

« أفكان علي هو ؟ أم كان يقلّد صوت علي؟ » .فنقول :
العامرة مثرل أخطرش خرواةم يف
ّأوف  :مل عقتصر ال،يعة علو دواية هذا اصرب برل دواه بعرل أعرالم ّ
كتاب املناقش.
اثني ررا  :إ ّن خا ررش نبيّ ررال موس ررو م ررن ال ،ررجرة أو م ررن جه ررة ال ،ررجرة  ،فل ررو أددن أن نفك ررر
قسررد يف ال،ررجرة أو در ّرل يف
سررتوى عفكررري املررتكلّم لقلنررا  :هررل كانررت ال،ررجرة هرري ؟ أم أن
ّ
عنزلنررا يف التفكررري ملسررتوى املررتكلّم ّ ،أمررا إ ا أددن أن نررتكلّم ب،رركل عل ر ّري
جهررة ال،ررجرة؟ هررذا إ ا ّ
فنقرول  :إ ّن من،رأ اإلشركال عنرد املرتكلّم هرو أنّرال يعتقرد ّن يرتكلّم دقيقرة ر والعيرا ابع ر وهرذا
يصح أن عنسش ع كاللسان واحلنجرة ..
اب ل ملا يستلزم من أمود ف ّ
ّأما ما نعتقده حنن فإنّنا نقرول ّ :ن مرتكلّم عرن أنرال خيلرق الصروت الرذي خيا رش برال غرريه ،
فكالمال مب موسو إّاا كان لقال الصوت من ال،جرة أو
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ر وهررو اصررالق لعلرري وكررل شررؤونال ر

مررن جهررة ال،ررجرة  ،وكررذلك خلررق الصرروت بنررربة علرري
.
وخا ش بال نبيّال ّ د
ولررو كرران املررتكلّم منصررفا لفهررم السرربش مررن لررك مررن خررالل نف ر الروايررة  ... « :خلقتــك مــن
ـ ،منـه يف قلبـك  ،فخاطبتـك
سرك فلـم أملـد إ قلبـك أح ّ
نوري  ،وخلقت عليّاو من نورك  ،فاطلعت على ّ

بل انه كي يطمين قلبك ».

حممد ـ  ...ـ ) .....
( ّ
املقصود ابآلل وحدي الك اء :
ـيب وآلـه  ،نقصـد ابآلل ال ـيّدة فاطمـة الزهـراء
س  :عند الصالة علـى الن ّ

واألئمـة االمـين عشـر
،
ّ

ـيب عــن امم ــة
 ،ولكــن عنــد نــزول آيــة التطهــني  ،ويف حــدي الك ــاء يقــول النـ ّ

هؤالء أهل بي و .» ...

 « :اللهــم

فكيف نوفّق بني األمرين  ،ولكم ملزيل الشكر.

املطه ررين هررم علرري وفا ررة واحلسررن واحلسررني واألل ّ ررة مررن ولررد
ج  :إن أهررل البيررت املعصررومني ّ
 .وق ررد عل ن ررا ل ررك م ررن د ررديث الكس رران ود ررديث الثقل ررني ود ررديث افار ر ع ،ررر
احلس ررني
حترت الكسران ف ينفرري كرون بقيّرة األل ّ ررة مرن ولرد احلسررني
اص سررة
ريب
وغريمهرا .و رب الن ّ

ررب املوجررودين مررن أهررل بيررت ةمانررال حتررت الكسرران ،
ريب
هررم مررن أهررل البيررت ؛ و لررك أل ّن النر ّ
فتأمل.
النيب
كل األل ّ ة دس غري املوجودين يف ةمانال حتت الكسان ّ ،
وف يعقل أن جي ب ّ
( حيدر الصائ ـ البحرين ـ ) ....
عدم االعتقاد ببعض سنيهتم :
س  :هل يؤمّر عدم االعتقاد بـبعض مـا ترويـه سـنية أهـل البيـت

شاكرين لكم.
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يف عقيـدة اومامـة نرملـو إملابتنـا

ج  :إن ك رران ع رردم افعتق رراد نش ررحا م ررن فح ررص ودلي ررل  ،ودج رروع إىل أه ررل اص ررربة وافختص رراو
وعفحصررهم ودقّررتهم يف التعامررل العل رري  ،والتحقيررق
امل،ررهود هلررم مررن قبررل العل رران علررو درصررهم ّ ،
التادخيي فال س بذلك.
ّأما إن كان عدم افعتقاد نشحا من الذوق  ،وعدم التفاعل والتّ ،رهي  ،وخمالفرة املرزاج  ،ومرا إىل
لك من األُمود اليت ف عك،ل عرن مسرتوى عل ّري  ،وف عنضربط ضر ن املرواةين العل يرة التحقيقيرة
.
ال،يعي  ،ويزعزع من إوانال هبم
 ،فعدم افعتقاد هذا يؤاّر يف عقيدة اإلنسان
ّ
( هال أمحد ـ البحرين ـ ) ....
التفاضل فيما بينهم :
األئمــة تفاضــل بــني بعضــهم الــبعض أم ّأّنــم ســواء الرملــاء التفصــيل مــع ذكــر األمثلــة إن
س  :هــل يف ّ

وملدت.

ود ررده  ،أو إبضر ررافة احلسر ررن
ج  :ودد يف بع ررل اياثد مر ررا ي ،ررري إىل ر ررايز أم ررري املر ررؤمنني
( .) 1
أيضا عن ابقي األل ّ ة
املهدي
 ،أو مب
واحلسني
ّ
وجررانت أيضررا الفررة أُخرررى مررن الرررواات عصر ّرر أو علر ّرو بعرردم الت ررايز والتفضرريل بررني األل ّ ررة
( .) 2
 ،أو ابستثنان أمري املؤمنني
مثّ ا أ ّن املوضوع مل يكن لال أار ع لي ابلنسبة إلينرا  ،فالبحرث يف هرذا ازرال ر مرب مرا يف أغلرش
هرذه الررواات مرن ضرعل السرند ر لري لرال يفررة  ،فالصرفح عنرال أدررى وأجردد  ،خصوصرا مرب ودود

أداديرث يف املقررام عؤّكررد علررو أ ّهنررم
( .) 3

احلجررة والطاعررة  ،واحلررالل واحلررام
ابلنسرربة للنرراس سروان يف ّ

__________________
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(  ....ـ البحرين ـ ) ....
النيب :
غني ألواج ّ

س  :هل يعتقد أهل ال نّة أب ّن القرآن الكرمي ليس مرتّ ،مثالو يف آية التطهني أّنّا يف غني مكاّنا  ،مع
ذكر املصدر يرمحكم ه

ج  :لرري املهر ّرم يف مفرررو الس رؤال افعتقرراد أو عرردم افعتقرراد ابلرتعيررش يف تيررة التطهررري  ،بررل
البحث يف املراد من أهل البيت ؛ فنقول ّ :ن العدول عن السياق املتناول يف ايية  ،وهرو خطراب

التأنيث إىل خطاب التذكري  ،برل والرجروع منرال اثنيرا يف الفقررات التاليرة بعرده إىل خطراب التأنيرث ،
ردل بكر ّرل وضررو علررو ييررز املخررا بني هبررذه الفقرررة ابلررذات عررن ابقرري املخررا بني يف اييررة  ،در ّرس
ير ّ
احلساسة (.)1
أ عن الفخر الراةي يف عفسريه لنية هبذه النقطة ّ
خيص هذه از وعة اليت عسر ّ و « أهرل البيرت »
فاحلكم ابلتطهري املطلق عن كافّة األدجاس إّاا ّ
 ،وهذا ما يس ّ و ابلعص ة.
مثّ علررو فررر قبررول ودرردة السررياق ر مررب مررا ابه الظهررود اصطررا ر نقررول ابلتخصرريص يف هررذا
ازرال  ،اسررتنادا إىل مصرادد أهررل السرنّة  ،فرودد يف الكثررري منهررا أ ّن املرراد مررن أهررل البيرت هررم  :علرري
.
وفا ة واحلسن واحلسني
صر فيها ّن أ ُّم سرل ة مل عكرن مرن هرؤفن  ،مرب أ ّهنرا علرو خرري ؛ واملصرادد الرواليرة يف هرذا
وقد ّ
املعن أكثر من أن حتصو (.)2

وف خيف ررو أ ّن يف ايات الس ررابقة عل ررو ه ررذه ايي ررة إش ررادة لطيف ررة إىل ع رردم إعط رران ه ررذه الرعب ررة
َ َّ َ َ َ َّ ْ ا ْ َ
ريإن أله أعريريد لِلمح ِهريرينا ِ
السررامية بنحررو اإل ررالق ويف كافّررة األدروال لرراةواج  ،إ يقررول  :فري ِ
ا َّ َ ْ
جبأل َ
() 3
منهن ،
ابنسنات
األجر
د
فيقي
،
ا
يم
ظ
ع
ِمنكن أ
ِ
ّ
ّ
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واحلررال ويف نف ر املقررام مل يقيّررد التطهررري والعص ر ة مررن األدجرراس عررن أهررل البيررت
فنستفيد ّن عنوان أهل البيت خيتلل موضوعا عن عنوان األةواج.

ب ،ر م
رين ؛

حممد علي ـ  ...ـ ) .....
( ّ
كيفية انتشار الن ل اهلا ي :
س  :كلّنا يعلم أب ّن الن ل اهلا ي انتشر يف بقاع األرل  ،هل لنا أن نعـرف ابلتفصـيل كيـف انتشـر يف

البالد ال تقع شرق اجلزيرة العربية مع خالص الشكر.

ق ررد انت ،ررر وش رراع م ررن أوفد عل رري وفا ررة

 ،وه ررذا ممّررا ف

ج  :إ ّن نس ررل الرس ررول
خال فيال.
و ّأما كيفية افنت،اد فهري ختتلرل ابخرتال املروادد والبقراع  ،فبعضرهم قرد التجرأ إىل منرا ق نليرة
دررذدا مررن بطررش د ّكررام اجلررود  ،وبعضررهم هرراجر إىل بررالد بعيرردة للتبليررغ والرردعوة  ،ودفظررا علررو
عقيدعررال ونفسررال وعيالررال  ،عنرردما كانررت عطرراددهم احلكومررات األمويرّرة والعباسرريّة وغريمهررا  ،وبعضررهم
خاصرة مرن
سافر إىل بقراع كران يراهرا مواليرة ألهرل البيرت
 ،وبعضرهم األخرر انتقرل إىل أمراكن ّ
الرربالد اإلسررالمية  ،يف سرربيل القيررام ابلثررودة يف وجررال الطغيرران والتع ر ّدي احلرراكم تنررذال  ،ملررا فيهررا مررن

أدضية اجت اعية مؤيّدة هلا.

( أ ُّم علي ـ البحرين ـ ) ....
ال دليل على أ ّن االنت اب يكون من طريق األب فقب :
ـيعي نقــول :
س  :إ ّن الن ــ ،للولــد والبنــت هــو مــن األب  ،ولــيس مــن األ ُّم  ،وحنــن يف املــذه ،الشـ ّ
 ،والرسول األعمم أل يكن له أبناء.
ال ادة من أبناء الرسول
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األئمة وبين هاشم  ،وإرشادي إ مراملع  ،وملزاكم ه ألـف
الرملاء توضيح األمر  ،وشرا كيفية ن ّ ،

خني.

رص القرررتن الكررره
ج  :ف دليررل علررو أ ّن افنتسرراب يكررون فقررط مررن ريررق األب  ،كيررل وقررد نر ّ
بررذدادي األنبيرران

:

ا
َ
َو ِمريريرين ذريغريريري دألود

عررن ريررق أ ُّمررال مررره
بلحرراق عيسررو
َ
يمان َ ...و َحَي َوعََس .)1( ...
َو اس ِل
َا ْ َ َ ْ َ ْ ا
َ َ َ
وأيضا قد اعفق املسل ون علرو أ ّن املرراد مرن أ ْبنامنا يف تيرة املباهلرة فقريَ ْ َعريال ْوأل نريدع
َ

( .) 3
أ ْبنَامنَا  ، )2( ...احلسن واحلسني
 ،وولرد علري
العامرة عص ّرر ببن ّروة احلسرن واحلسرني
أضل إىل لك ودود دواات يف كتش ّ
( .) 4
للرسول األعظم
 ،وأوفد فا ة
رتص واددهر ررا
مثّ إ ّن هنر ررال أدكر ررام شر رررعية كر رراإلدث واسر ررتحقاق سر ررهم السر ررادة يف اص ر ر ختر ر ّ
خاصررة ععبّديرة ف عالقررة هلررا
املنصروو عليهررا  ،فرال عنفرري افنتسراب مررن جهررة األ ُّم  ،برل إ ّهنررا قروانني ّ
ابمل يّزات التكوينية.
م ررب ه ررادون
ويف اصت ررام  :ننق ررل لك ررم مقطع ررا م ررن املن رراظرة ال رريت دادت ب ررني اإلم ررام الك رراظم
ختتص وضوعنا هذا :
الرشيد  ،واليت ّ
« مثّ ق ــال  :ر ر يعر ر ه ررادون الرش رريد

ر

واماص ــة أن ين ــبوكم إ رس ــول ه
للعام ــة
ّ
 :ألأ مل ـ ّـولمت ّ

ويقولوا لكم  :اي بين رسول ه  ،وأنتم بنو علي ،

__________________
 1ر األنعام  84 :ر .85
 2ر تل ع ران .61 :
 3ر خالر العقىب  ، 25 :اجلامب الكبري  ، 213 / 4فتح البرادي  ، 60 / 7معرفرة علروم احلرديث  ، 50 :عفسرري القررتن
 ، 122 / 1ج ررامب البي رران  ، 408 / 3أدك ررام الق رررتن  ، 18 / 2أس ررباب ن ررزول ايات  ، 68 :شر رواهد التنزي ررل / 1
ردد املنثررود  ، 31 / 2أُسررد الغابررة  ، 26 / 4اإلص ررابة ، 468 / 4
 156و  163و  ، 182ةاد املس ررري  ، 331 / 1الر ّ
اجلرروهرة  ، 61 :البدايررة والنهايررة  65 / 5و  ، 376 / 7اإلمامررة والسياسررة  ، 201 / 1السرررية النبويررة فبررن كث ررري / 4
املودة  43 / 1و  136و  165و  120 / 2و  432و .118 / 3
 ، 103جواهر املطالش  ، 171 / 1ينابيب ّ
 4ر ينابيب املودة  ، 446 / 2كفاية الطالش  ، 371 :إديان امليت .27 :
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والنيب ملدّكم من قبل أ ُّمكم
وإ ّّنا ين  ،املرء إ أبيه  ،وفاطمة إ ّّنا هي وعاء ّ ،
فقلت  :ـ يعين اومام موسى الكامم

كراتك هل كنت يبه

النيب
ـ  :اي أمني املؤمنني لو أ ّن ّ

نُشـر  ،فخطـ ،إليـك

فقال  :سبحان ه وألأ ال أمليبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك.
ألومله.
فقلت له  :لكنّه ال خيط ،إ ّ وال ّ
ِ
فقال  :وألأ
فقلت  :ألنّه ولدر وأل يلدك.
فقال  :أح نت اي موسى.

والنيب أل يعق ، ،وإ ّّنا العق ،للـذكر ال لونثـى  ،وأنـت ولـد االبنـة
النيب ،
مثّ قال  :كيف قلتم ّإان ّ
ّ
ذرية ّ

وال يكون ولدها عقباو له ....
ا
َ ا َ َ ا ََْ َ
فقلـت  :أعـوذ اب مـن الشـيطان الــرمليم  ،بسـ َ ،و ِمريرين ذ ِّر َّي ِغري ِ دألوود وسريريليمان
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ا ٌّ
َ َ ُّ َ َ ا ا َ َ ا َ َ َ ا َ َ َ َ َ ْ
ْ ْ
اس ُك ِّم َن
ارون َوْذلَِ َن ِزن ي ألل امح ِه ِن وزْ ِبيا وحَي و ِعََس و ِإِل
وأيوب ويوسف وروَس وه
َّ
اَ َ ( ، )1أمن أبو عي ى اي أمني املؤمنني؟
أللص ِ ِ
فقال  :ليس لعي ى أب.

فقلت  :إ ّّنا أ قناه بـذراري األنبيـاء

من قبل أ ُّمنا فاطمة

مـن طريـق مـرمي

 ،أليدك اي أمني املؤمنني

ـيب
 ،وكـذلك أُ قنـا بـذراري الن ّ

قال  :هات.
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َْ ا
َ ْ َ َّ َ
ا َ
َ في من َب ْعد َما َج َ
امك ِم َن ألل ِعل ِم فقَ ْ َعال ْوأل ندع
ـل  :فمن حآج ِ ِ ِ
ِ
َ قلت َ :قـول ه ع ّـز ومل ّ
ا ْ َ َ ا َ َ َ ا َ ا ْ ا َّ َ ْ َ ْ
َ
َ َ
ا
َ
أ ْبنامنا َوأ ْبنامك ْم َون ِ َهامنا َون ِ َهامكم وأنسهنا وأنسهكم ثم نبغ ِرَ

__________________
 1ر األنعام  84 :ر .85
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َ

َّ

ا

َ َْ

َ ْ
ج َعريريَ ل ْعنَريرية أله َلَع أللاكذب ري َ
() 1
حتررت الكسرران عنررد
ريب
ر
ن
ال
رل
ر
خ
أد
رال
ر
ن
أ
رد
ر
د
أ
ع
د
ر
ي
مل
و
،
فن
ِ
ِ
ّ
ّ
ِ
ّ
َ
مباهلة النصادى إفّ علي بن أ الش  ،وفا ة  ،واحلسن  ،واحلسرني  ،ف ر أ ْبنَامنَا  :احلسرن
َ
» ( .) 2
واحلسني  ،و َون ِ َهامنَا  :فا ة  ،و َوأ انس َهنَا  :علي بن أ الش

(  ...ـ  ...ـ ) .....
والصالة عليهم :
س  :ال جيول أن نصلّي على آل الرسول  ،وإ ّّنا نقول  :مهنع هللا يضر.

 ،د ّرس إنّرال جران يف بعرل عفاسرري
ج  :ف مانب من كر الصالة والسالم علو تل الرسرول
َ َ ٌ ََ ْ َ
اس ري َ ( ، )3إ ّهنررا قررأت بصررودة « تل » ر قررانة نفررب وابررن عررامر
السرنّة يف تيررة سريريالم لَع إِل ي ِ
( .) 4
ويعقوب ر واملقصود منال تل ّ د
ْ
َ
َ ٌ ََ
لَع إل يَاسري َ
وأخرج ابن أ داأ والطرباين وابن مردويال عن ابرن عبراس أنّرال قرال ر يف سالم
ِ
ِ
» ( .) 5
للنيب
 « :حنن تل ّ د تل اسني  ،وهو ظاهر يف جعل « اسني » امسا ّ

هذا  ،وقد دلّرت دواات كثررية عنرد الفرريقني بوجروب إدخرال تل الرسرول
( .) 6
 ،والنهي عن الصالة البرتان  ،أي اصالية من كرهم

يف الصرالة عليرال

__________________
 1ر تل ع ران .61 :
 2ر افدتجاج  ، 163 / 2عيون أخباد الرضا  ، 80 / 2حتل العقول .405 :
 3ر الصافات .130 :
 4ر التفسري الكبري .354 / 1
 5ر دو املعاين  ، 135 / 12عفسري القرتن العظيم .22 / 4
رالي / 3
 6ر مسررند أمحررد  47 / 3و  ، 241 / 4سررنن ابررن ماجررة  ، 213 / 1اجلررامب الكبررري  ، 301 / 1سررنن النسر ّ
 ، 47املص ررنّل للص ررنعاينّ  ، 212 / 2مس ررند اب ررن اجلع ررد  ، 40 :املص ررنّل اب ررن أ ش رريبة  ، 310 / 2الس ررنن الك ررربى
رالي  ، 382 / 1و  ، 18 / 6صرحيح ابرن دبّران  287 / 5و  ، 215املعجرم الصرغري  ، 85 / 1املعجرم األوسرط
للنس ّ
 11 / 3و  378 / 4و  ، 57 / 7املعج ر ررم الكب ر ررري  250 / 17و  124 / 11و  ، 155كن ر ررز الع ّ ر ررال ، 275 / 2
جامب البيان  ، 53 / 22ةاد املسري
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فذكر الصالة والسالم علو تل الرسول

منصوو وم،روع ومؤيّد عقال ونقال.

( يوسف ـ الكويت ـ ) ....
وخلق ال ماوات :
س  :هل تف ني اآلية الشريفة
علي

 ،أو أهل البيت

َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ
اها تأَيْد َوإنَّا ل َ ا
وس اعون
م
ِ
وأللهمام تنين ِ ٍ ِ

( ، )1يقصد هبا خلق اومام

ال ماء أل ّن ه تعا ليس له يد.

ويتضررح
ج  :إ ّن اليررد يف اييررة عررن القر ّروة والررت ّكن والسرريطرة  ،وليسررت عررن اليررد اجلاددررة ّ ،
َ َّ
وجل.
املعن جليّا عندما نرى قولال  :و ِإنا  ،فينسش البنان والتوسيب ابلصرادة لنفسال ّ
عز ّ
ومررن جانررش تخررر  :فررإ ّن األدلّررة العقليّررة والنقليّررة عفررر ر ررا ف رريص عنهررا ر ن نعتقررد بعرردم
املاديرة ر يف اعرال عبرادل وععراىل  ،فبالنتيجرة يظهرر لنرا معرن اليرد ّ ،هنرا قرددة
اجلسر انية ر أي شرؤون ّ
اإلجياد والتكوين ف غري  ،و ّأما التعبري هبذا اللفحم فهو من ابب الت،بيال وافستعادة والتنزيل.

و ّأمررا يف م ررودد عفس ررري ه ررذه ايي ررة  ،فل ررم ي رررد د ررديث  ،وف دلي ررل عقل ر ّري يف عفاس ررري الف رريقني ررا
سألت وه  ،فاملتّبب الظهود اللغوي عونة األدلّة العقليّة والنقليّة.
( إبراهيم ـ ال عودية ـ  13سنة ـ طال ،اثنوية )
حرمت الصدقة عليهم :
ّ
النيب
س  :ملاذا ّ
حرم ّ

الصدقة على آل البيت وملزاكم ه خنياو.

__________________
ردد املنثررود  ، 215 / 5فررتح القرردير  ، 303 / 4اتديررص بغررداد  ، 137 / 8البدايررة والنهايررة ، 118 / 1
 ، 214 / 6الر ّ
املودة .141 / 1
سبل اهلدى والرشاد  ، 10 / 11و  ، 434 / 12ينابيب ّ
 1ر الذادات .47 :
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ا ْ
ريذ مري ْ
رين أَ ْرري َ
ريوألل ِ ِر ْم
خري ِ

ج  :إ ّن الصرردقة شر ّررعت ألجررل عطهررري األمروال وعزكيتهررا  ،قررال ععرراىل :
ِّ
َ
َص َدْة اْ َه ِّر اب اه ْم َوَا َزْ ِيرم  ، )1( ...والتطهري يتض ّ ن الدن والوسص  ،فكأ ّن هذا املال عند بلوغرال
د ر ّدا معيّنررا  ،فإنرّرال ك ررا يتكرراار مررن ديررث املاليررة يتكرراار معررال الرردن والوسررص  ،ويصرربح ملر ّرواث وف
يطهررر  ،وف يرعفررب عنررال التلر ّروث إفّ إبخ رراج الصرردقة منررال  ،فهررذه الصرردقة هرري اللرروث الررذي عررر
علو مال الغر عنرد بلوغرال در ّدا معيّنرا ؛ وألجرل لرك ك ّررم ععراىل بر هاشرم مرن أن خرذوا هرذا
املال  ،والعيش هبذه األوساخ.
وهذا ملحو أيضا يف السياق القرتين يية الزكراة وتيرة اص ر  ،فنجرد أ ّن التعبرري بلفرحم التطهرري
ودد يف تيررة الصرردقة دون تيررة اص ر  ،بررل جنرردها ع،ر ّررع اص ر واألنفررال مررب دفررحم مقررام النبر ّروة
واإلمامة ستوى من اإلجالل والتقدير.
يقرول :
دوى ال،يص الكلي ( قدس سره ) عن سليم بن قي قال  :مسعرت أمرري املرؤمنني

ا ََ
َّ َ َ
ما أفريام أله لَع

« حنن وه الذين عىن ه بذي القرىب  ،الذين قـرّنم ه بنف ـه ونبيّـه
ا
() 2
وُل ِم ْن أَ ْهَ أللْ اق َ
خاصة  ،وأل جيعـل لنـا سـهماو مـن الصـدقة  ،أكـرم ه نبيّـه وأكرمنـا أن
ا
من
...
ى
ب
َرس ِ ِ
ّ ّ
ِ
فقـال :

يطعمنا أوساخ ما يف أيدي الناس » (.)3

ريب  ،إ إ ّن الرنف
واثنيا  :وكن أن يكون حترره الصردقة علرو بر هاشرم ابعتبراد شرر مقرام الن ّ
اصاصررة  ،وقداسررتها امل يّررزة عررن بقيررة النفرروس  ،ك ررا هررو امللحررو يف الرررواات
النبويررة هلررا مرعبتهررا ّ
والرزادات  ،واملعطرري يكررون أك ررل مررن املعطررو  ،بعررد مالدظررة كررون الزكرراة هرري أوسرراخ مررا يف أيرردي
مطهرون من الدن والوسص  ،فال يكونوا ال ألوساخ الناس.
الناس  ،وأهل البيت ّ
يف ّديتال عكروا لال  ،و لك كجعل
النيب
وهذه املسألة من ّ
خمتصات ّ

__________________
 1ر التوبة .103 :
 2ر احل،ر .7 :
 3ر الكايف .531 / 1
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 ،أل ّهنررن قررد
ريب
نسررالال أ ُّمهررات املررؤمنني مررن ابب حتررره نكررادهن مررن بعررده  ،و لررك عكروررا للنر ّ
ريب  ،وكررذلك هررو األمررر يف ّديتررال  ،ديررث يقررال ّ :ديررة
ريب
 ،فيقررال ةوجررات النر ّ
نسررني إىل النر ّ
.
الرسول
( ح ن .البحرين ـ  21سنة ـ طال ،اثنوية )
لوالهم ملا خلق الكون :
حممــد ملــا
س  :هنــاك بعــض األشــخاص يتّهموننــا ابلكفــر ،
ّ
وحيتجــون علينــا هبــذا ا ــدي  « :لــوالك اي ّ

خلقت األكوان  ،ولوال علي ملا خلقتك  ،ولوال فاطمة ملا خلقتكما » ( ، )1أرملو منكم أن تف ّ روا لنـا هـذا

ا دي .

ج  :إ ّن هررذا احلررديث لرري بررال س مررن ديررث املعررن  ،وإ ّن اجلهلررة عنرردما فيرررون مست سرركا
د ّقررا يعت رردون عليررال  ،يت،رربّثون بتفاسررري ألداديثنررا ف نصرريش هلررا مررن الواقررب  ،ف ررثال برردف مررن أن
يتحق ّقون يف معن هذا احلديث يرموننا ا ف يليق.

أي دال  ،ف عن هذه الرواية هرو  :أ ّن غايرة ععراىل مرن اصلرق هري هردايتهم وك راهلم ،
وعلو ّ
ويف هذا الطريق املستقيم فب ّد وأن ينصش للخلق عل ا نبيّا  ،يكون علو اعّصال مباشرة بردأ اصلرق
والودي ؛ ولو مل ُخيلَق يف عامل الوجود دسوف من جانش البادي ععاىل انتفرت دك رة اصلرق سررها ،
إ مل وكن م
دينحذ اهتدان از وعة الب،رية.
فالفقرة األُوىل من الروايرة صرر ة هبرذا املعرن « لـوالك ملـا خلقـت األفـالك »  ،أي إن مل أخلقرك مل
أخلق الكون لعدم الفالدة فيال م
دينحذ.
ط الرسرالة وعطبيقهرا وصريانتها  ،فوجرود اإلمرام ر الرذي
مثّ را أ ّن اإلمامرة والوصراية هري امترداد صر ّ
ر قيرد لوجررود الرسررول
ابعتقرادن هررو اإلمرام علرري
وصي وإمام  ،فلوف وجود اإلمام مل عنفب
إىل ّ
__________________
 1ر جم ب النودين .187 :
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 ،أي إ ّن الرسرالة يف اسررت راديّتها حتترراج

الرسررالة النبويررة هلدايررة اصلررق  ،إ عبقررو نقصررة مل يطبّقهررا أدررد  ،أو يطررأ عليهررا افحنررا والضررياع ،
احلجرة
رتم ّ
فتجنّبا من هذه انا ير  ،وصيانة للودي اهلراد  ،جيرش عقرال وجرود اإلمرام  ،فلروفه ف ع ّ
كإمر مرام  ،مل خيلررق ّ ررد
علررو الب،ررر  ،وهررذا خررال دك ررة اصررالق  ،وعليررال فلرروف وجررود علرري
كنيب للب،ر لعدم عك يل اهلداية م
دينحذ.
ّ
ردي
فب ا أ ّهنا الواسطة يف امتداد اإلمامة من اإلمام علري
و ّأما فا ة
د ّرس اإلمرام امله ّ
 ،فاإلمامرة املسرت ّرة إىل ةماننرا  ،مسرت ّدة مرن وجودهرا يف عرامل
ريب
 ،وعالقتها بوجرود الن ّ
اصلررق  ،و ررا أ ّن اإلمامررة امتررداد للرسررالة  ،فينررتل  :أ ّن الرسررالة واإلمامررة فرداه ررا الوجوديررة دهينررة
 ،وأمُّم
 ،وةوجر مرة ألمررري املررؤمنني
 ،فلررو مل ختلررق هرري كبنررت للرسررول
بوجررود الزه رران
ملا است ّرت خطّة البادي ععاىل يف هداية اصلق  ،وعك يل مسريهم.
لال ّ ة
( موا ـ الكويت ـ  11سنة ـ طال) ،
ليس هيع ال ادة من أهل البيت :

ذريـة ا
س  :أتى سؤال من أهل ال ـنّة يقـول  :أل أخـرج ّ

وذريـة ا
ـن ّ ،

ـني

مـن اآليـة يعـين

الذرية من أهل البيت
أليس هذه ّ
َّ َ ا ا ا ا ْ َ َ ا ا ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ا َ ِّ َ ا ْ َْ
ج  :قال تعـا ِ :إفما ي ِبيد أله ِِلذ ِهب عنكم أللبجس أهَ ألبي ِ ويهربْم ْه ِرريَأل
(. ) 1

وقال

إر اترك فيكم ما إن مت ّ كتم به لن تضلّوا بعدي أبداو  :كتاب ه  ،وعل أهل بي
ّ «:

علي ا ول » (.)2
ّ ،
وإّنما لن يفلقا ّ
حىت يردا ّ

__________________
 1ر األدزاب .33 :
ي  ، 116 / 10مسرند ابرن اجلعرد  ، 317 :املنتخرش مرن مسرند الصرنعاينّ :
 2ر مسرند أمحرد  ، 182 / 5حتفرة األدرو ّ
رالي  45 / 5و 130
 ، 108مررا دوى يف احلررو والكرروار  ، 88 :كترراب السررنّة  337 :و  ، 621السررنن الكررربى للنسر ّ
 ،مسند أ يعلو  217 / 2و  303و  ، 376املعجم
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 ،وعررددهم ابملاليررني  ،وهررذا ف

فأهررل البيررت ّإمررا أن يكونروا يررب السررادة مررن ّديررة فا ررة
وكن ألُمود :
أل ّن ايية وصفتهم ّن إدادة ععلّقت إب هاب الرج عنهم  ،وأ ّن

ّهررهم عطهرريا  ،وهرذا

يعهم غري معصومني.
صريح يف العص ة  ،ومن املعلوم قطعا أ ّن السادة واألشرا
وأل ّن يف احلديث قرهنم ابلكتاب العزيز  ،وأوصو ابلت ّسرك هبرم  ،وأنّرال لرن يض ّرل مرن ّسرك هبرم
مل يتعلّق جب يب السادة.
 ،وجنزم ّن مراد الرسول
يف تية التطهري  ،ودديث الثقلني  ،وغريمها.
فيبقو البحث عن املراد من أهل البيت
ويف اجلرواب نقررول  :إ ّن الرررواات الرواددة يف شررأن نررزول تيررة التطهررري ر ك ررا دواهررا ال،رريعة وأهررل
ريب ّ رد
السنّة يف صحادهم ومسانيدهم ر عقول  :إ ّهنا نزلت يف اص سرة مرن أصرحاب الكسران  :الن ّ
.
وعلي وفا ة واحلسن واحلسني
وضررم هررذه الرررواات إىل الرررواات الرواددة يف كررون األل ّ ررة اار ع،ررر كلّهررم مررن قرريش  ،أو كلّهررم
مررن بر هاشررم  ،ويف بعضررها التصرريح مسررالهم  ،كر ّرل هررذا يعطينررا خرربا أ ّن املقصررود هررل البيررت ر
الذين أ هش عنهم الرج و ّهررهم عطهرريا  ،وقررهنم دسرول بكتابرال  ،ووصرو أ ُّمترال ابلت ّسرك
النيب ّ د  ،وفا ة  ،وعلي  ،واحلسن  ،واحلسني ،
هبم  ،وأنّال لن ّ
يضل من ّسك هبم ر هم ّ :

__________________

الص ررغري  ، 131 / 1املعج ررم األوس ررط  ، 373 / 3املعج ررم الكب ررري  65 / 3و  154 / 5و  166و  ، 170نظ ررم ددد
السر ر طني  ، 231 :اجل ررامب الص ررغري  ، 402 / 1العه ررود ان دي ررة  ، 635 :كن ررز الع ّ ررال  210 / 5و  104 / 13و
 ، 435 / 14دفر ررب شر رربال الت،ر رربيال  ، 103 :ش ر رواهد التنزير ررل  ، 42 / 2عفسر ررري القر رررتن العظر رريم  ، 123 / 4الطبقر ررات
الكربى  ، 114 / 2علل الردادقط ّ  ، 236 / 6اتديرص مدينرة دم،رق  220 / 42و  ، 12 / 54سرري أعرالم النربالن 1
 ، 365 /أنساب األشرا  ، 111 :البداية والنهايرة  228 / 5و  ، 386 / 7سربل اهلردى والرشراد  6 / 11و / 12
رودة  74 / 1و  17و  100و  113و  111و  123و  132و  345و  350و  360و 10 / 2
 ، 232ينررابيب املر ّ
و  112و  261و  273و  403و  437و  65 / 3و  141و  ، 214لسان العرب .538 / 4
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ردي
والسر ّ
ركري  ،واملهر ّ
رجاد  ،والبرراقر  ،والصررادق  ،والكرراظم  ،والرضررا  ،واجل رواد  ،واهلررادي  ،والعسر ّ
.
املنتظر
( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
املقصود من آل ايسني :
س  :األساتذة والعلماء األكارم القائمني على املوقع.
ال الم عليكم ورمحة ه وبركاته.

َ َ ٌ ََ
لَع إ ْل يَاس َ
() 1
ريب
ن
رو
ه
رل
ه
رم؟
ه
رن
م
،
ّأما بعد  ،سؤا أيّها األفاضل هـو كالتـا  :سالم
ِ
ِ
ّ
عدل علو عص تهم؟ وما هو قول
؟ أم املقصود هبم هم تل ّ د
إلياس
؟ وإن كانوا تل ّ د  ،فهل ّ
العالّمة الطبا بالي يف عفسري امليزان؟

ج  :نقررل ال ،رريص الص رردوق ( قرردس سررره ) بس ررنده عررن اإلمررام عل رري
َ َ ٌ ََ ْ َ
وحنن تل اسني ».
اس َ قال  « :اسني ّ د
سالم لَع إِل ي ِ

َ َ ٌ ََ
لَع إ ْل يَاس َ
سالم
ِ
ِ

يف قولررال عع رراىل :

 ،قرال  :علرو تل

ودوى أيضا بسنده عن ابرن عبراس يف قولرال ععراىل :
ّ د ( .) 2
( .) 3
إ ا  ،تل اسني  :هم تل ّ د
وقال العالّمة الطبا بالي  « :إ ّن قول تل اسني هم تل ّ د مب ّ علو قررانة تل اسرني  ،ك را
قرأه نفب وابن عامر ويعقوب وةيد » (.)4
بلغة ي  ،وهبذه اللغة نزلت ايية
واسني  :اسم من أمسان نبيّنا ّ د

__________________
 1ر الصافّات .130 :
 2ر األمال لل،يص الصدوق .558 :
 3ر أُنظررر  :ش رواهد التنزيررل  165 / 2و  ، 161نظررم ددد الس ر طني  ، 14 :دو املعرراين  ، 135 / 12عفسررري القرررتن
ردد املنث ررود  ، 286 / 5ف ررتح
العظ رريم  ، 22 / 4التفس ررري الكب ررري  ، 354 / 1اجل ررامب ألدك ررام الق رررتن  ، 111 / 15ال ر ّ
القدير .412 / 4
 4ر امليزان يف عفسري القرتن .151 / 17
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ْ

ْ

ْ

َ

َ اْ
آن ألَ َ ِك ِيم إِنَّ ََ ل ِم َن ألل ام ْب َس ِل َ (.)1
يس وأللقب ِ
ردل مررن ابب أ ّن املرروىل عر ّرز وجر ّرل مل
ردل علررو عص ر تهم
ابلص ررادة  ،بررل عر ّ
وهررذه اييررة ف عر ّ
ْ
َ
َ
َ ا
وح ِِف ألل َعال ِم َ ( ، )2وقولرال :
يسلّم إفّ علو الذوات املعصومة  ،ك ا يف قولال َ :سال ٌم َلَع ن ٍ

َ َ ٌ ََ
َ َ ٌ ََ ا َ َ َ ا َ
لَع إتْ َبأله َ
ون (.)4
يم ( ، )3وقولال  :سالم لَع روَس وهار
سالم
ِ ِ

( يوسف علي ـ  ...ـ ) .....
هم الثقل األصغر :
س  :ما املقصود من الثقل األصغر

عصر ّن الثقرل األكررب هرو القررتن الكرره  ،والثقرل األصرغر هرو العررتة
ج  :وددت ع ّدة دواات ّ
.
الطاهرة
دوى ال،يص الصدوق ( قدس سره ) بسنده عن دذيفة بن أسيد الغفادي قرال  :ملرا دجرب دسرول
ّ
دجة الوداع  ،وحنن معال  ...قرال  « :ومـاذا صـنعتم ابلثقلـني مـن بعـدي  ،فـانمروا كيـف
من ّ
تكونون خلفتمور فيهما حني تلقور »؟ قالوا  :وما هذان الثقالن ا دسول ؟
وملل  ،سب ،ممدود من ه وم ّـين يف أيـديكم  ،طرفـه بيـد ه
قال ّ « :أما الثقل األكرب فكتاب ه ّ
عز ّ

وأما الثقل األصغر فهـو حليـف
والطرف اآلخر أبيديكم  ،فيه علم ما مضى وما بقي إ أن تقوم ال اعة ّ ،

علي ا ول » (.)5
القرآن  ،وهو علي بن أيب طال ،وعلته ّ ،
وإّنما لن يفلقا ّ
حىت يردا ّ

__________________
 1ر ي  1 :ر .3
 2ر الصافات .71 :
 3ر الصافات .101 :
 4ر الصافات .120 :
 5ر اصصال .65 :
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حممد إ اعيل قاسم ـ الكويت ـ  11سنة ـ طال) ،
( ّ
حكم الصور املن وبة هلم :
س  :ما هو رأيكم ابلصور ال تنشر  ،وال يكت ،حتتها اسم إمام  ،أو ما شابه

ج  :إ ا كرران لررك الرسررم ب،رركل يسررين لل عصرروم فررال جيرروة قطعررا ّ ،أمررا إ ا مل يكررن يف لررك
رولي دمحررال يف منيررة السررالل علررو هررذا الس رؤال.
الرسررم أي إسررانة لإلمامررة فقررد أجرراب السرريّد اصر ّ
وإليك السؤال وجوابال :
ودسم ما خييل عنهم من
لوئمة
ال ؤال  :ما يقول احتكم يف الصور املرسومة أو التشبيهات ّ
فهل جيوة ععليقها يف املنزل  ،وما احلكم يف افعتقاد هبا إهنا هم؟
مال هم وأوصافهم
ج  :ععليقها يف املنزل ف س بال  ،و ّأما افعتقاد هبا فهو م،كل.
( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
رؤيتهم يف املنام :
حممد
النيب ّ
س  :أُريد أن أسمل  :هل ّ
كل من شاهد ّ

مشاهدته صحيحة وكيف اكن أن نعترب ا لم حقيقة

وأهـل بيتـه يف املنـام تعتـرب

ج  :ق ررد ودد يف احل ررديث  « :م ررن دتين فق ررد دتين » ( ، )1وه ررذا احل ررديث مل يثب ررت س ررنده عن ررد
دجة  ،فال عرتعّش األدكام ال،رعية عليال  ،أو أخذ معامل الدين هبذا الطريق.
العل ان  ،فال يكون ّ
ووكررن أن يقررال  :ابألخررذ ابلرررقا الرريت ف عثبررت دك ررا شرررعيا  ،وف أمررا َِ أو هنيررا  ،وإّاررا خررذ
العامة  ،كاملستحبّات  ،و لك بنان علو التسامح دلّة السنن.
ابألدالم اليت فيها األُمود ّ

__________________
 1ر دسالل املرعضو .12 / 2
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حممد إ اعيل قاسم ـ الكويت ـ  11سنة ـ طال) ،
( ّ
مصادر حدي  :هذا إمام ابن إمام :
س  :اذكروا

األئمة » من
الكت ،ال روت هذا ا دي  « :هذا إمام  ،ابن إمام  ،أخو إمام  ،أبو ّ

كت ،ال نّة ودمتم ساملني.

نص هذا احلديث أو ما معناه  ،منها :
ج  :كرت جم وعة من عل ان السنّة يف مؤلّفاهم ّ
 1ر اصوادةمي احلنفي ر املتو ّ  658هر ر يف مقتل احلسني (.)1
املودة (.)2
 2ر القندوةي احلنفي ر املتو ّ  1214هر ر يف ينابيب ّ
اصددي.
وكلّهم يروون هذا احلديث عن سل ان الفادسي  ،وأ سعيد
ّ
( أبو هار ـ ال عودية ـ ) ....
معىن فقرة من لايرة اجلامعة :
س  :مــا معــىن اجلملــة الــواردة يف لايرة اجلامعــة  « :وإايب املــق إلــيكم  ،وح ــاهبم علــيكم  ،وفصــل

امطاب عندكم »

ريب
ج  :إ ّن هلر ررذه العبر ررادة ش ر رررودا متع ر ر ّددة  ،ووكر ررن إدج ر رراع هر ررذه العبر ررادة إىل م ر ررا دوي عر ررن الن ر ر ّ
إر اترك فــيكم مــا إن مت ّ ــكتم بــه لــن تض ـلّوا بعــدي أبــداو  :كتــاب ه ،
يف دررديث الثقلررني ّ « :
علي ا ول »  ،ف يزان احلسراب يروم القيامرة يكرون علرو
وعل أهل بي ّ ،
وإّنما لن يفلقا ّ
حىت يردا ّ
هررذا األسرراس  ،فالت ّسررك ابلقرررتن لودررده غررري كررا  ،بررل فب ر ّد معررال مررن الت ّسررك ابلعرررتة  ،فهررم
يكونون األصل يف كيفية دساب اصلق  ،ف ن ّسك هبم جنا  ،ومن مل يت ّسك هبم هلك.

__________________
 1ر مقتل احلسني .212 / 1
املودة  44 / 2و  316و  211 / 3و .214
 2ر ينابيب ّ
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دةقنا

وإاكم شفاعتهم يوم القيامة.
ّ
( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )

مقامهم :
س  :أيّها األساتذة الكرام  :عنـدي ت ـاؤل عـن قـول اومـام الصـادق

رب األرل يعـين إمـام
ّ «:

األرل »  ،فقلت  :فـإذا خـرج مـاذا يكـون قـال  « :إذا ي ـتغين النـاس عـن ضـوء الشـمس ونـور القمـر ،

وجيتزون بنور اومام » ( ، )1أرملو بيان ا دي املذكور.

ررب لرال معران سرة  ،منهرا  :ال،ريص  ،واملالرك  ،واملرردبّر
ج  :لقرد ودد يف اللغرة والتفسرري  :أ ّن ال ّ
 ،واملرّ  ،وغريها.
واملالكية واملدبّرية اتدة عكرون ابألصرالة وابلرذات  ،وأُخررى ابلعرر وابإلمكران  ،فاملالرك واملردبّر
دب الع رراملني  ،وم ررن مثّ عتجلّ ررو ه ررذه الربوبي ررة أي املالكي ررة
ال ررذايت األص رريل ه ررو س رربحانال  ،فه ررو ّ
واملدبّرية واملربّية يف غريه إب نال وجعلال سبحانال.
دب يرال  ،ك را قاهلرا
دب البيت  ،والزوجة دبّرة البيرت  ،ولبيرت ر أي الكعبرة ر ّ
فالزوج يكون ّ
دب األد والس ان  ،إفّ أنّال جعرل الربوبيرة
عبد املطلش يف جواب أبرهة يف ّ
قصة الفيل  ،فسبحانال ّ
عن املدبّرية واملالكية واملربّية لنبيّال ووصيال وخليفتال يف األد  ،فر دم واألنبيران واألوصريان خلفران
راهر ألمسالر ررال
يف الس ر ر ان واألد  ،اسر ررتخلفوا يف أمسالر ررال احلُسر ررن وصر ررفاعال العُلير ررا  ،فكر ررانوا مظر ر َ

وص ررفاعال  ،ويتجلّ ررو ن ررود ف رريهم  ،ف ررإ ّن س رربحانال ن ررود السر ر اوات واألد ك ررا يف تي ررة الن ررود
َ ْ َ
ََا ا
يرا ر ْصبَ ٌ
َ
اح ...
ور ِو ك ِمشاك ٍة ِف ِ
اإلهلي يتجلّو يف دسرولال وأهرل بيترال مثَ ن ِ
وسودها  ،إفّ أ ّن النود ّ
( .) 2
__________________
 1ر عفسري الق ّ ّي .253 / 2
 2ر النود .35 :
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ريب سرراج منررري  ،وكررذلك القرررتن أنزلررال نررودا  ،والعلررم نررود يقذفررال يف
فاإلمررام نررود ك ررا أ ّن النر ّ
قلش من ي،ان  ،والنود عن الظاهر بنفسال واملظهرر لغرريه  ،يفيرد الكاشرفية ودفرب اجلهرل  ،وك ّرل مرن
هبررذا املعررن يكررون نررودا يك،ررل
كرران مررن مصرراديق النررود فإنرّرال يُعطينررا هررذا املفهرروم  ،فاإلمررام
املادات واألجسام.
احلقالق ويزيح الظالم واجلهل  ،ك ا عفعل ال ،والق ر لك يف ّ
دب األد
فربوبية األد وعربيتها ودكومتها ابعتبراد أهلهرا  ،إّارا هري بيرد اإلمرام
 ،فهرو ّ
دب األد  ،إفّ أ ّن دبوبي ر ر ررة أص ر ر ررلية و اعي ر ر ررة  ،ودبوبي ر ر ررة اإلم ر ر ررام فرعي ر ر ررة وابلتب ر ر ررب
 ،ك ر ر ررا أ ّن
ّ
وابإلمكان.
واإلمكرران يف دقيقتررال مررب الوجررود الررذايتّ ر أي واجررش الوجررود لذاعررال وهررو سرربحانال ر يكررون
دب
عر رردما وف شر ررين  ،فربوبير ررة اإلمر ررام يف ر ررول دبوبير ررة  ،إب ن مر ررن وجبعر ررل منر ررال  ،فاإلمر ررام ّ
األد .
وإ ا خرج فإ ّن نوده وعل ال الذي هو من نرود وعل رال يكفري النراس يف ك،رل احلقرالق  ،ودفرب
ستاد الظالم واجلهل  ،وكأ ّن النراس ف حتتراج إىل ال،ر والق رر يف ليلهرا وهنادهرا  ،وهرذا مرن ازراة
والكناية لبيان ش ّدة وضو علم اإلمام ونوده ودبوبيّتال علو األد .
( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
إّنّم ومله ه وعينه ويده :
س  :أيّها األساتذة الكرام  :مـا معـىن قـول اومـام البـاقر

 « :حنـن وملـه ه نتقلّـ ،يف األرل بـني

أمهركم  ،وحنن عني ه يف خلقه  ،ويده املب وطة ابلرمحة على عباده » (.)1

ج  :ف س أن نذكر مق ّدمات :

__________________
 1ر الكايف .143 / 1
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جس ر ة الكراميررة يف القررده ،
األُوىل  :مررن عقالرردن احل ّقررة أ ّن ععرراىل لرري جبسررم ر خالفررا لل ّ
الوهابية مرن احلنابلرة يف اجلديرد ر وإّارا مل يكرن جسر ا  ،ألنّرال لرو كران للرزم الرتكيرش  ،وفةم الرتكيرش
و ّ
كن.
افدتياج  ،وافدتياج عالمة اإلمكان  ،و سبحانال واجش الوجود لذاعال  ،ولي
فالقول ابجلس ية يلزمال نواهي فاسدة  :منها  :ادتياج وافتقاده  ،وهو الغ يف الذات  ،ك را
يلزمررال اإلمكرران  ،وهررو واجررش الوجررود لذاعررال  ،وهررذا مررا يقررول بررال العقررل السررليم  ،ك ررا عليررال األدلّررة
النقليّة  :من ايات والرواات ال،ريفة.
ريب ،
احلجررة البا نيررة وهررو العقررل  ،و ّ
والثانيررة  :ف ععرراد يف الواقررب بررني ّ
احلجررة الظاهريررة وهررو النر ّ

فكالمهررا مررن الوادررد األدررد  ،فررال يكررون بينه ررا اخررتال  ،بررل أدرردمها يُعاضررد ايخررر  ،فكر ّرل مررا
دكررم بررال العقررل دكررم بررال ال،رررع  ،وملررا كرران ال،رررع وهررو الررودي أوسررب دالرررة  ،فإنرّرال كلّ ررا دكررم بررال
ّ
ال،رع دكم برال العقرل إن أددكرال  ،وإفّ فإنّرال يسركت وف خيالفرال  ،فرإ ّن العقرل ف يرددل فلسرفة صرالة

الصرربح ملررا ا عكررون دكعتررني؟ فحينحررذ ف خيالفررال  ،بررل يسرلّم أمررره إىل الررودي ويررذعن بررال  ،ابعتبرراد أنرّرال
الصادق األمني.
والثالثة  :إ ا شاهدن ععادضا بني العقل والس ب ر أي النقرل مرن تيرة قرتنيرة أو درديث نبروي ر يف
الظرراهر  ،أي افخرتال كرران ظرراهرا ولرري يف الواقررب  ،فحينحررذ ّإمررا أن نقررول بطرده ررا  ،وهررذا ف

ررجح  ،ك را ف وكرن األخرذ هب را
يصح ك ا هو واضح  ،أو نقول حبكرم أدردمها فيلرزم عررجيح برال م ّ
ّ
أو بظاهرمها معا  ،فختالفه ا وععادضه ا  ،وف وكرن اجل رب برني املتناقضرني  ،فرال يبقرو لنرا إفّ أن
رؤول النقررل  ،أي نقررول بتأويررل الظرراهر  ،وهبررذا أخررذن
ذخ رذ حبكررم العقررل وهررو ّ
احلجررة البا نيررة  ،ونر ّ
وابحلجتني سوية.
ابلعقل والنقل ،
ّ
ودينحر مرذ  ،ملررا ابررت أ ّن لرري جبسررم مطلقررا  ،وأنرّرال الوجررود ازرررد انررل  ،ف يطررال اإلنسرران
ّ
وعصوده  ،ف ا ينسش إليال من اجلواد يف القرتن الكره ،
بعقلال ّ
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َ

َ

َ َ ْ َ َ ا َ ُّ ْ َ َ َّ ْ ا
ه
فأينما َولوأل فثم َوجري أل ِ

َا
ه ف ْو َق أيْ ِد ِير ْم (، )1
أو األداديث ال،ريفة  ،كرأن يقرال  :يد أل ِ
( ، )2وغري لرك  ،فإنّرال فبر ّد مرن أتويلرال  ،وف رل علرو ظراهره ّ ،ن ع يردا ك را كران لإلنسران
يفسررر يررد بقددعررال  ،فقررددة
 ،فهررذا مررن التجسرريم البا ررل  ،واملسررتلزم للكفررر والنجاسررة  ،بررل ّ
ا

َ ْ

فوق قددهم  ،ث َّم ْ
ألسغَ َوى َلَع ألل َع ْ
ريب ِش ( ، )3أي اسرتوىل  ،ف أنّرال جيلر علرو العررش  ،ويكرون
لال أ يط كأ يط الردل.
ردل بظاهره ررا عل ررو التجس رريم  ،فالب ر ّد م ررن أتويله ررا  ،وأ ّهن ررا م ررن
وك ررذلك ابق رري األوص ررا ال رريت ع ر ّ
افستع ال ازاةي والكنرالي  ،وبعرد هرذا نقرول  :ألمسران وصرفاعال مظراهر  ،فرإ ّن القرددة اإلهليّرة ،

واليد اإلهليّة فب ّد أن عظهر  ،فلها مظراهر يف خلقرال  ،وأأّ مظهرر للقرددة هرو خليفرة يف األد ،
كل وادد منه ا يد يف األد املبسو ة ابلرمحة علو عباده.
النيب والوصي
 ،فيكون ّ
أي ّ
وملررا كرران يرررى ويسر ب  ،أي يعلررم ابملرليّررات واملسر وعات  ،وي،ررهد لررك  ،فالبر ّد أن يظهررر
ّ
هررذا العلررم علررو خملوقاعررال  ،وأأّ املخلوقررات احلامررل لعلررم هررو اإلنسرران الكامررل  ،أي خليفتررال يف
 ،فيكون ك ّرل وادرد منه را عرني يف خلقرال  ،وشراهدا علريهم
النيب والوصي
األد  ،يع ا ْ ّ
ا
ْ
َ
َ
َا ْ
ا َ َ ا ْ ََا ا َ اْ ا َ
ألع َملوأل ف َه َ َ
ون ( ، )4ودقية عل ال  ،وأ ن بل أمرر
َى أله عملكم ورسوُل وأللمؤ ِمن
 ،وْ َِ
احلجيررة
احلجررة  ،فررإ ّن
رتل بررال علررو خلقررال  ،وفةم ّ
نبيّررال أن يكررون شرراهدا علررو خلقررال  ،ألنرّرال هررو ّ
ر ّ
ال،هود واحلضود  ،ك ا يف البيّنة الظاهرية  ،فب ّد أن عكون ال،هادة سوسة.
فاإلمام محّلال ال،هادة  ،وإنّال ي،هد علو اصلق  ،فالب ّد أن يعلم ا يفعلال

__________________
 1ر الفتح .10 :
 2ر البقرة .115 :
 3ر األعرا .54 :
 4ر التوبة .105 :

437

رتم ال،ررهادة احل ّقررة  ،وهررذا ف يكررون إفّ أن يكررون هررو عررني علرريهم  ،وكر ّرل شررين
اصلررق  ،در ّرس عر ّ
يتوجرال إليرال اصلرق  ،فك ّرل شرين هالرك إفّ وجهرال ،
يهلك وينعردم إفّ ال،راهد  ،فهرو وجرال الرذي ّ
ردل عليررال دكررم العقررل وعنررد
واألل ّ ررة املعصررومون وكررذلك األنبيرران
هررم وجررال  ،وهررذا ممّرا ير ّ
يدل عليال النقل وما جان يف الرواات ال،ريفة.
العقالن  ،ك ا ّ
( رقية ـ  ...ـ ) .....
من هم اآلل يف آية التطهني :
س  :ما هو الدليل على أ ّن كلمة « آل » تعـين علـي وفاطمـة وأبنـائهم

خني اجلزاء  ،ن ملكم الدعاء  ،ويف أمان الباري.

وملـزاكم ه عـن أوليائـه

علي الصالة البلاء »  ،قالوا  :وما الصالة البررتان ا
قال  « :ال تصلّوا ّ

النيب
ج  :دوي عن ّ
حممد وعلـى
صل على ّ
صل على ّ
حممد وت كتون  ،بل قولوا  :اللهم ّ
دسول ؟ قال  « :تقولون  :اللهم ّ
حممد » (.)1
آل ّ
 ،وحن ررن يف جمل ر
دوى مس ررلم بس ررنده ع ررن أ مس ررعود األنص ررادي ق ررال  :أاتن دس ررول
سعد بن عبادة  ،فقال لال ب،ري بن سعد  :أمررن أن نصرلّي عليرك ا دسرول  ،فكيرل نصرلّي
دس نّينا أنّال مل يسألال.
ّ

عليك؟ قال  :فسكت دسول
حممد  ،كما صلّيت على
حممد وعلى آل ّ
صل على ّ
مثّ قال  « :قولوا  :اللهم ّ

__________________
رالي / 3
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حممد  ،كما ابركت على آل إبراهيم يف العاملني  ،إنّـك محيـد ىليـد
حممد وعلى آل ّ
آل إبراهيم  ،وابرك على ّ

» ( .) 1
هم اص سة أصحاب الكسان  ،فقد دوى احلاكم بسنده عرن عبرد
و ّأما أ ّن أهل البيت
إىل الرمحررة هابطررة قررال « :
بررن جعفررر بررن أ الررش  ،عررن أبيررال أنرّرال قررال  :ملررا نظررر دسررول
ّ
ادعــوا ادعــوا »  ،فقالررت صررفية  :مررن ا دسررول ؟ قررال  « :أهــل بي ـ علي ـاو وفاطمــة وا ــن
كسانه.

النيب
وا ني »  ،فجين هبم  ،فألقي عليهم ّ
حممد »  ،وأنزل
حممد وآل ّ
فصل على ّ
مثّ دفب يديال  ،مثّ قال  « :اللهم هؤالء آ َ ّ ،
ا
َّ َ ا ا ا ا ْ َ َ ا ا ِّ ْ
ج َس أ ْه ََ ْ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم َْ ْه ِرَأل (.)2
ِإفما ي ِبيد أله ِِلذ ِهب عنكم أللب

عز وج ّرل :
ّ

وقال احلاكم  « :هذا دديث صحيح اإلسناد » (.)3
يدل علو أ ّن ةوجاعال لسن من أهل البيت :
وممّا ّ
ّأوف  :الرواات الواددة يف شأن نزول تية التطهري صرر ة يف احلصرر هبرؤفن  ،وهري دواات بلغرت
د ّد التواعر يف دصر أهل البيت هبؤفن  ،وإدخال غريهم تاج إىل دليل.

 « :اللهــم هــؤالء أهــل بي ـ ، » ...
اثنيررا  :الكثررري مررن هررذه الرررواات ملررا قررال دسررول
ّ
نيب ؟ قال  « :أنت على مكانك  ،وأنت على خني » (.)4
قالت أ ُّم سل ة  :فأن معهم ا ّ

__________________

 1ر صحيح مسلم .116 / 2
 2ر األدزاب .33 :
 3ر املستددل علو الصحيحني .148 / 3
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مرا أن مرن أهرل البيرت؟ قرال  « :إنّـك إ خـني

ودوى احلاكم  :أ ّن أ ُّم سل ة قالت  :ا دسرول
 ،وهؤالء أهل بي  ،اللهم أهل بي أح ّق » (.)1
رت مرن أهرل البيرت؟ قرال  « :إنّـك إ خـني ،
ويف دواية أُخرى قالت أ ُّم سل ة  :ا دسول ألس ُ
النيب » (.)2
إنّك إ خني  ،إنّك من ألواج ّ
ودوى مسلم عن ةيد بن أدقم  ،عنردما سرحل َ « :مرن هرم أهرل بيترال؟ نسراقه؟ قرال  :ف  ،وأه
إ ّن املررأة عكرون مرب الرجرل العصررر مرن الردهر  ،مثّ يطلّقهرا فرتجرب إىل أبيهررا وقومهرا ؛ أهرل بيترال أصررلال
وعصبتال الذين درموا الصدقة بعده » (.)3
رددي قررال  « :أهررل البيررت الررذين أ هررش عررنهم الرررج و ّهرررهم عطه رريا ،
وعررن أ سررعيد اصر ّ
فع ّدهم يف يده  ،فقال  :سة  :دسول وعلي وفا ة واحلسن واحلسني » (.)4
( هادي هادي ـ ال عودية ـ ) ....
منشم ألقاهبم :
األئمــة
س  :أرغــ ،ب ــرد مــوملز عــن ســب ،ت ــمية ّ

جلميعهم.

أبلقــاب الزكــي والصــادق والرضــا  ،فلــيكن

 ،فف رري دواي ررة ج ررابر ب ررن عب ررد
رنص الر روادد ع ررن دس ررول
ج  :إنّن ررا اعبعن ررا يف ل ررك ال ر ّ
ول ّقبهم هبذه األلقاب » (.)5
األنصادي ر املروية يف كتاب الغيبة ر أنّال  « :مسّاهم دسول
اختص هذا اإلمام هبذا اللقش  ،و ال بذال اللقش  ،مب أ ّهنم يعا
ّأما ملا ا
ّ

__________________
 1ر املستددل .416 / 2
الدد املنثود  ، 118 / 5اتديص مدينة دم،ق .145 / 14
 2ر شواهد التنزيل  86 / 2و ّ ، 124
 3ر صحيح مسلم .123 / 7
 4ر جم ب الزوالد .165 / 1
الطوسي .143 :
 5ر الغيبة لل،يص
ّ
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،
صررادقون وابقرررون وكرراظ ون و ..؟ فلعلّررال نظررر إىل علررك الظرررو الرريت كرران يعي،ررها اإلمررام
كرران يعرريش يف ظررر فسررح لررال ازررال فنت،رراد علررم األل ّ ررة  ،فكأنرّرال أعررو
ف ررثال اإلمررام البرراقر
وعوسررب
جبديررد علررو النرراس  ،ومل يس ر عوا بررال هبررذا التفصرريل مررن ي قبررل ّ ،
خاصررة مررن كثرررة الوقررالب ّ
املسالل  ،فعر ابلباقر لبقره وش ّقال للعلم  ،وفتقال ملسالل العلم وعع ّ قرال فيهرا  ،وك،رفال عرن خفااهرا
وكنوةها.
 ،فإنّال عاش يف ظر كثر فيرال العل ران  ،وانت،ررت فيرال العلروم  ،ممّرا
وهكذا اإلمام الصادق
ّأدى إىل اختالط كبري بني الرواات والفتراوى الصراددة مرن بعرل عل ران املردادس واملرذاهش األُخررى

 ،فادتاجت السادة العل ية إىل من يفرة الفكر األصيل علو مستوى الروايرة عرن غريهرا  ،فتصر ّدى
هلررذا الرردود ب،رركل مرّكررز  ،وابعتبرراد عظ ررة الثقررة بررال  ،ولقررددة ييررزه الصررحيح
اإلمررام الصررادق
من غريه عر ابلصادق.
إ ا لعر ّرل مثررل هررذه الظرررو كرران هلررا سررهم كبررري يف ظهررود هررذه الصررفة يف هررذا اإلمررام أكثررر مررن
لك  ،وإفّ من ديث املبدأ كلّهم متساوون يف هذه الصفات.
( ايسر الع بول ـ البحرين ـ ) ....
مواالهتم عامل مهم لدخول اجلنّة :
كل من يوا أهل البيت
س  :هل ّ

يدخل اجلنّة

مرب الترربي مرن أعرردالهم ر أي املروافة احلقيقيّرة الرردالرة
ج  :ف ديرش أ ّن مروافة أهرل البيرت
مهم بل هو ع ردة مرا يف البراب للردخول إىل اجلنّرة
بني النفي واإلجياب كر « ف إلال إفّ » ر عامل ّ
 ،بل يظهر من بعل النصوو دت ية ال  ،وإن فعل كذا وكذا  ،أو مل يفعل.

نعـم  ،البـ ّد وأن ا ّـر املــؤمن رحلـة متحــيص  ،وقـد يصــل إ دخـول النــار واللبـ فيهــا  ،وقـد ال يكــون
أنّه قال  « :من قال
قصنياو  ،بل عن رسول ه
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()1
ـك أنّـه لـيس علـى إطالقـه  ،فكـذا فيمـا
ال إله إالّ ه دخل اجلنّة  ،وإن لىن وإن سرق »  ،وهذا الش ّ

يرملع إ من توالّهم

.

ونظرري هررذا مررا جرران يف كترراب التوديررد  ،ديررث علّررق ال،رريص الصرردوق ( قرردس سررره ) بقولررال « :

دس يدخل اجلنّة » (.)2
يع بذلك أنّال يوفّق للتوبة ّ
وقررال العالّمررة ازلسر ّري ( قرردس سررره )  « :و ّأمررا أصررحاب الكبررالر مررن ال،رريعة  ،فررال اسررتبعاد يف
عدم دخروهلم النراد  ،وإن عر ّذبوا يف الرربةخ ويف القيامرة  ...وقرد ودد يف بعرل األخبراد  :أ ّن ادعكراب
بعل الكبالر  ،وعرل بعل الفرالل أيضا داخالن يف ال،رل  ،فال ينبغي افغررتاد بتلرك األخبراد ،
وافجرتان هبا علو املعاصي » (.)3
،
ومررب هررذا  ،فقررد وددت دواات كثرررية ج ر ّدا يف الصررفح عررن ال،رريعة  ،وشررفاعة أل ّ ررتهم
فراجب (.)4
( أبو أمحد ـ ال عودية ـ ) ....
موقفهم من ا ركات الثورية الشيعيّة :
س  :بعد لثم أانملكم الشريفة  ،أبع ل ماحتكم ت اؤال التالية  ،آمالو أن أحمى ابوملابة الوافية :
األئمــة
 1ـ يــزعم الــبعض  :أ ّن هنــاك رواايت عــن ّ

ا ّجة

صحت
ّ

أي دولــة تقــوم قبــل خــروج اومــام
تــذكر  :أ ّن ّ

وحجيتها وما املقصود منها إن
صحة هذه الرواايت ومباهتا ّ
فهي دولة غني شرعية  ،فما مدف ّ

رجعون احلركرات الثوديرة ال،ريعيّة املتعر ّددة  ،الريت دردات يف ةمراهنم؟
األئمـة األطهـار
 2ـ هـل كـان ّ
يّ ،
من دركة إبراهيم و ّ د ي النف الزكية؟
وما موقفهم

__________________
البخادي .43 / 7
 1ر صحيح
ّ
 2ر التوديد  25 :و .410
 3ر حباد األنواد .8 / 3
 4ر املصدد السابق .18 / 65
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األئمة
 2ـ ما األسباب ال دعت ّ

عدم انتهاج املقاومة امل لّحة ون ملكم الدعاء.

ج  :جنيش علو أسحلتكم ابلرتعيش ك ا يلي :
 1ر هنال أداديرث وددت يف جمامعنرا احلديثيرة عنهرو وعسرتنكر احلركرات واألنظ رة السياسرية قبرل
 ،ولكن جيش أن نالدحم يف املقام ع ّدة أُمود :
احلجة
ظهود ّ
أ ر إ ّن هرذه الررواات علرو والرل مرن ديرث السرند  ،ففيهرا املعتررب  ،وفيهرا غرريه  ،وعليرال فالبر ّد
دجة يف املقام.
من التأ ّكد يف جانش السند ّ
دس يكون احلديث ّ
ب ر إ ّن النهي الوادد يف بعل هرذه النصروو هرو هنري إدشرادي ف مولروي  ،أي إ ّن اإلمرام
كان يريد أن يذكر ّن احلركة والنهضة سو ف عث ر ولن عصيش اهلرد  ،وإن كانرت الغايرة منهرا
قررد يسررتوجش التقرردير والتأييررد  ،ولكررن ررا أ ّهنررا لررن عسررتث ر  ،ومررن مثّ عقررب سررلبياها علررو ال،رريعة
واأل ُّمة.
رودط يف هرذه احلركرات  ،وهرذا مرا دردث مرب ةيرد برن علري
فإ ّن األل ّ ة
كانوا ينهرون عرن الت ّ
 ،ولك ررن ررا أ ّن اإلم ررام
 ،فق ررد ك رران ه ررو وهدف ررال مم رردودا ومؤيّرردا م ررن جان ررش األل ّ ررة
يلو ا سيؤول إليال أمره.
يصر  ،وأُخرى ّ
كان ف يرى نتيجة مث رة من هنضتال فكان اتدة ّ
ويف عبادة خمتصرة  :إ ّن النهري الروادد يف بعرل هرذه الررواات كران ملصرلحة افدتفرا علرو كيران
الت،يّب عن الدخول يف معركة غري متواةنة مب احلكم السالد.

قررد
وهررذا خيتلررل جررذدا مررب النهضررة احلسررينية  ،إ كرران القالررد هلررا وهررو اإلمررام احلسررني
ريعي إىل يومنررا
انرتهل خطّرا  ،واسررتع ل أسرلواب ّ
خاصرا يف دركتررال ّ ،أدت إىل بقران واةدهراد الفكررر الّ ،
هذا.
ج ر إ ّن النهي الوادد يف بعل هذه األداديث هني مضا ف مطلق  ،أي إ ّن
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و الدظررة املصرراا كرران قررد ينهررو عررن التحر ّررل واصررروج لرربعل األشررخاو واجلهررات ،
اإلمررام
ع ررن التوغّ ررل يف املباد ررث الكالمي ررة ل رربعل أص ررحابال  ،يف د ررني ك رران
وه ررذا نظ ررري هن رري اإلم ررام
ي،جب البعل ايخر لتص ّدي هذا األمر.
ّ
وخصرص يف فررتات
د ر إ ّن النهي الوادد يف بعل هذه النصوو وإن كان مطلقا  ،ولكنّال قد قيّد ّ
ةمنيررة ر ّددة  ،فرررتى مررثال أ ّن بعررل الرررواات عؤيرّرد دركررة الي رراين ر وهرري مررن احلركررات الرريت عسرربق
رث النرراس ابمل،رري إليررال  ،أو أ ّن خررروج احلس ر أو اصراسرراين  ،و ي الررنف الزكيررة ،
الظهررود ر وحتر ّ
ودركاهم مؤيّدة يف اجل لة.

أو أ ّن دولررة األدادسررة يف املغرررب ر يف ّأامهررا األول ر كانررت علررو صررلة قريبررة مررن بعررل األل ّ ررة
يف م،رهد أددهرال ر منطقرة قريبرة مرن قرم وكاشران ر
 ،أو أ ّن إمرادة علري برن اإلمرام البراقر
 ،ونظالر أُخرى.
كانت بتنصيص صريح من اإلمام
لو كانوا يرون مصلحة يف أتييد بعل اجلهرات واحلركرات  ،كرانوا يردع وهنم
 2ر إ ّن األل ّ ة
التحركررات مل عكررن صرراحلة ومث رررة  ،والرربعل
ابليررد واللسرران يف درردود التقيررة  ،ولكررن ررا أ ّن أكثررر ّ
رادا يف
القليررل منهررا وإن كانررت علررو در ّرق  ،ولكررن مل ععررط النتررالل املتوقّعررة منهررا  ،مل يبرردوا اهت امررا جر ّ
هذا ازال.
مثّ إ ّن خروج إبراهيم و ّ د ي النف الزكية جيش أن ينظر إليال من هرذه الزاويرة  ،فاإلمرام
وإن كرران يعلررم صرردق نيّته ررا  ،ولكررن ررا أنرّرال كرران يرررى عرردم الفالرردة يف لررك املقطررب مررن الررزمن يف
رث ال،رريعة
رجعه ا  ،ومل ر ّ
التحر ّررل علررو الطاغيررة  ،لعرردم هيّررؤ األدضررية املناسرربة هلررذه احلركررة  ،مل ي،ر ّ

ابفلتحاق هب ا.
ط العام يف ازت ب
 3ر السبش الوديد يف هذا ازال هو عدم استجابة اص ّ

444

 ،واحنيرراةهم إىل
لفكرررة اإلمامررة  ،ويؤيّررد هررذا املوضرروع عرردم دضرروخهم حلكومررة أمررري املررؤمنني
 ،وع رردم
 ،وأخر رريا است ،ررهاد اإلم ررام احلس ررني
جان ررش معاوي ررة يف جماهبت ررال لإلم ررام احلس ررن
وقوفهم معال يف وجال يزيد بن معاوية.
يفضررلون البقرران حتررت إمرررة الطواغيررت  ،وف
عامررة النرراس ّ
كر ّرل هررذا كرران دلرريال واضررحا علررو أ ّن ّ
للحق إفّ القليل منهم.
يستجيبون ّ
املتوخ رراة ،
ويف ه ررذه الظ رررو ف وك ررن اخت ررا أس ررلوب الكف ررا املس رلّح  ،ألنّررال ف يث ررر النتيج ررة ّ
وعبقو اصسالر يف األدوا واألموال علو أد الصراع دون يفرة.
( أمني ـ اومارات ـ ) ....
مبغضهم يدخل النار :
س  :هل الذين يبغضون آل البيت مؤمنني ويدخلون اجلنّة

ج  :ودد يف كتررش الف رريقني عررن دسررول

أنرّرال قررال لعلرري

 « :اي علــي  ،إنّــك ق ــيم

اجلنّة والنار » (.)1
هو قسيم اجلنّة والنراد  ،كيرل يردخل اجلنّرة مرن يبغضرال؟ وهرل يسر ّ و مؤمنرا
فإ ا كان علي
؟
من يبغل عليا وتلال
أنرّرال قررال لعلرري
وقررد ودد يف كتررش الف رريقني عررن دسررول
 « :اي علــي  ،ال حيبّــك إالّ
مؤمن  ،وال يبغضك إالّ منافق » (.)2

__________________
رودة  173 / 1و  241و  ، 404 / 2شررر هنررل البالغررة  165 / 1و  ، 131 / 11كنررز الع ّ ررال / 13
 1ر ينررابيب املر ّ
 ، 152اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 218 / 42لسرران العرررب  ، 471 / 12اتج العررروس  ، 25 / 1مناقررش أمررري املررؤمنني :
.107
 2ر مسند أمحد  15 / 1و  ، 128جم ب الزوالد  ، 133 / 1فتح البرادي  60 / 1و  ، 58 / 7شرر هنرل البالغرة 13
 ، 251 /اتديص بغداد  416 / 8و  ، 426 / 14أُسد الغابة  ، 26 / 4عذكرة احل ّفا .10 / 1
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 ،ك ررا ودد يف كتررش الفرريقني عررن

هررو يف الواقررب بغررل لرسررول
مثّ إ ّن بغررل علرري
أنّال قال  « :من أحبّين فليح ،علياو  ،ومن أبغض علياو فقد أبغضين  ،ومن أبغضين فقد
دسول
وملل  ،ومن أبغض ه أدخله النار » (.)1
أبغض ه ّ
عز ّ
لري مؤمنرا برل منرافق  ،ويف بعرل الررواات كرافر  ،ومصرريه النراد

إ ا  ،مبغل علري وتلرال
ف اجلنّة.

( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
هم آل ه :
س  :ما معىن أ ّن أهل البيت

هم آل ه

ج  :األهل يف اللغة أهل البيت  ،واألصل فيال القرابة  ،وقد أ لق علرو األعبراع ( )2وأهرل وتل
دجررة يف
رش ع والقررب منرال  ،د ّرس أ لررق علريهم أوليران  ،وهرم
ّ
كنايرة عرن شر ّدة احلر ّ
أدضال.
( علي شكر ـ بريطانيا ـ  12سنة ـ طال) ،
هم الراسخون يف العلم :
س  :من هم الراسخون يف العلم يف القرآن هل هم أهل البيت

وكيف اكن إمبات ذلك

__________________
 1ر خالر العقىب  ، 65 :املستددل  ، 130 / 3جم ب الزوالد  ، 132 / 1املعجرم الكبرري  ، 380 / 23اجلرامب الصرغري
 ، 554 / 2كنررز الع ّ ررال  601 / 11و  ، 622فرريل القرردير  ، 42 / 6اتديررص مدينررة دم،ررق  ، 271 / 42اجلرروهرة :
رودة  155 / 2و  363و  315و
 ، 66جر ر رواهر املطال ر ررش  ، 63 / 1س ر رربل اهل ر رردى والرش ر رراد  ، 213 / 11ين ر ررابيب امل ر ر ّ
.458
 2ر املصبا املنري .28 :
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ج  :إ ّن معرن الرسرروخ هررو الثبرات  ،ومنررال قولررك  :دسررص يف هر دسرروخا  ،أي ابررت ال،ررين يف
الذهن  ،والراسخون يف العلم أي الثابتون فيال والعادفون بوا نال.
والراسررخون يف العلررم امل،رراد إلرريهم يف اييررة الكروررة هررم الراسررخون يف علررم أتويررل القرررتن  ،أل ّن

سياق ايية يفهم منال أ ّن الراسخني يف العلم الذين يعرفون أتويل القرتن وبوا نال وغوامل مت،اهبال.
فقررد ودد عررن أل ّ تنررا
وإ ّن الراسرخني يف العلررم يف األ ُّمررة املردومررة ف يكونررون إفّ أهررل البيررت
التص ر رريح ّهنر ررم الراسر ررخون يف العلر ررم  ،والعر ررادفون ر روا ن الكتر رراب ومت،ر رراهبال  ،فضر ررال عر ررن
ك اعال.
فممـا األكـم فنـؤمن بـه
فعن أ بصري عن اإلمام الصادق
قال  « :إ ّن القرآن حمكم ومتشابه ّ ،
َ
َّ
ا
َ
ا
َّ
ألَّل َ
ين ِف ْلونيِ ِر ْم
وأما املتشابه فنؤمن به وال نعمل به  ،هو قول ه تعـا  :فأما ِ
ونعمل به وندين به ّ ،
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ا َ
َ ْ ٌ َ َ َّ ا َ
ون َما ت َ َشاتَ َ ِمنْ ا ألتْغ َاام أللسغْنَة َوألتْغ َاام ََأويل َو َما ي ْعل ام ََأويل ا إال ا
أله َو َّ
ألسريذون ِِف
زيغ فيت ِبع
ِ ِِ
أللب ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ ْ َ ا ا َ َ َّ
َ
ا ٌّ ِّ ْ
() 1
حممد » (.)2
ند َر ِّنينا
ألل ِعل ِم يقولون آمنا تِ ِ ُك من ِع ِ
 ،والراسخون يف العلم هم ْآل ّ
َ َ َ ْ َ ا َ َ ا َّ ا َ َّ ا َ
ألسذون ِِف
عن الفضيل بن يساد عن اإلمام البراقر
قرال  :وما يعلم َأ ِويل ِإال أله وأللب ِ
ْ ْ
ألل ِعل ِم حنن نعل ال (.)3

وعن أ بصري عن اإلمام الصادق

قرال  « :حنـن الراسـخون يف العلـم  ،فـنحن نعلـم أويلـه »

( .) 4
إىل غري لك من الرواات الصحا اليت عؤّكد أ ّن أهل البيت

__________________
 1ر تل ع ران .7 :
 2ر عفسري العيّاشي .163 / 1
 3ر املصدد السابق .164 / 1
 4ر نف املصدد السابق.
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هم الراسخون يف العلم.

( أسدي ـ بريطانيا ـ ) ....
هم علّة املق :
س  :ساد األفاضل كيف اكننا اجلمع بني ما يلي  ،أرملو بيان الوملـه العلمـي واألُصـو لـذلك  :بـني
ـت ا ْجلِـ َّـن وا ِونــس إِالَّ لِيـ ْعبـ ُد ِ
ون ) ( ، )1وبعــض مروايتنــا الـ عــل العلّــة الغائيــة أهــل
اآليــة الكراــة ( أوأمــا أخلأ ْقـ ُ
أ أ أُ
 ،وهذا يف واقعه يعارل االحنصار يف اآلية الشريفة.
البيت
أفيدوان ملزاكم ه خنياو.

رينحل مررا أشرركل
العلّررة الغاليررة  ،إ ابلترردبّر سر ّ

ج  :ف عنررايف بررني اييررة الكروررة وبررني كرروهنم
عليك  ،و لك ببيان خمتصر نق ّدمال إليك :
عدل علو أ ّن الغاية من اصلق هو عبادة
إ ّن ايية الكروة ّ

ععاىل  ،وعبادعرال ععراىل هرو معرفترال ،

.
ومعرفتال ف عكون إفّ عن ريق دججال وأوليالال  ،وهم أهل البيت
فبواس ررطتهم يع ررر العب رراد س رربل عكل رريفهم  ،وكيفي ررة عب ررادهم ع عع رراىل  ،إ ه ررذه العب ررادة عك ررون
عوقيفيررة ر أي موقوفررة علررو اعتبرراد ال،ررادع وأوامررره ر وهررذه األوامررر والتوقيفررات ف ععررر إفّ هبررم
 ،فهررم علّررة غاليررة ابلتبررب للعلّررة الغاليررة األُوىل  ،وهرري عبررادة ععرراىل  ،أي أ ّن علّررتهم الغالي رة
ععاىل.

متفرعة من علّة اإلجياد  ،وهي عبادة
ّ
فهنا مق ّدمتان كربى وصغرى :
فالكربى  :هي أ ّن علّة اإلجياد واصلق  ،عبادة

ععاىل  ،العبادة اليت ف عكون إفّ ابملعرفة.

.
والصغرى  :هي أ ّن املعرفة ف عكون إفّ عن ريقهم
علّة غالية للخلق  ،بلحا ععريل العباد كيفية
والنتيجة  :هي أ ّهنم

__________________
 1ر الذادات .56 :
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لعل احلديث القدسي ي،ري إىل هذا اجل ب  « :اي أمحد لوالك ما خلقت األفـالك
عبادهم ع ععاىل  ،و ّ

 ،ولوال علي ما خلقتك  ،ولوال فاطمة ملا خلقتكما » (.)1
فالتدبّر يف احلديث  ،يضيل لك وجوه اجل ب انت لة امل،اد إليها.
حممد بن أمحد العجمي ـ عمان )
( ّ
إهداء مواب قراءة القرآن هلم :

األئمـة
س  :ما هو ا كـم يف إهـداء سـورة أو آيـة مـن القـرآن الكـرمي إ أرواا ّ

وملل
حمتاملني إ الثواب من أحد إالّ من ه ّ
عز ّ

علمـاو أبّنّـم غـني

رردون هررذه اهلررداا ضررعا مضرراعفة إىل مهررديها ،
ج  :فبحسررش بعررل الرررواات إ ّهنررم
ير ّ
فأار هذه اهلرداا عرجرب ابملر ل إىل أصرحاهبا ؛ مضرافا إىل أنّرال مرن ابب التقردير والتكرره والتعظريم هلرم

ي مناسرربة كانررت ر هلررا التررأاري
 ،وملررا حت ّ لرروه يف أعبرران اإلمامررة  ،وعل ررا ّن نفر قررانة القرررتن ر ّ
امللحو يف ض ري القاد ك ا ف خيفو.
( أمحد ملعفر ـ البحرين ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة )
مطهرون قبل نزول آية التطهني :
ّ
س  :نشكر لكم ملهودكم يف اوملابة على األسيلة.
ِّ
ا
ْ ا َ ِّ ا ا ُّ َ َ َ َ َ ِّ ْ ا َ ا َ ِّ ا َ َ ْ ا
كم ِّمن َّ
ألله َمام َمام ِلا َه ِّر َبْم
يقرول ععراىل ِ :إذ ياشيكم ألنلعاس أمنة من ويَنل علي
َ
َ ا ْ َ َ ا ْ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ا ا
ْ
َ
ا
ك ْم َو ايثبِّ َ تِ ِ ألَْ َد َألم (.)2
تِ ِ ويذ ِهب عنكم ِرجز أللشيه ِ
ان و ِلَنيِط لَع ْلونيِ
َ ا ْ َ َ ا ْ ْ َ َّ ْ َ
ان أال تعين العصمة كما
يقول يف اآلية  :ويذ ِهب عنكم ِرجز أللشيه ِ
__________________
 1ر جم ب النودين .187 :
 2ر األنفال .11 :
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ْ َ َ ا ا ِّ ْ َ
ا َ
() 1
ج َس أ ْه ََ ْ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم ْ ْه ِرَأل
يف قولـه تعـا ِِ :لاذ ِهب عنكم أللب
 ،وأل ال تكـون دلـيالو
َ ا
نك ام ؟
مطهرون عن رملز الشيطان قبل نزول اآلية  ،بدليل قوله  :ع
على ّأّنم ّ

طهرهم كلّهم.
مثّ أال ّ
تدل هذه اآلية على فضيلة جلميع الصحابة أل ّن ه تعا ّ
ْ
َ ا َ َ ا ْ ْ َ َّ ْ َ
ردل علرو عصر ة أصرحاب بردد  ،ك را
ان ف ع ّ
ج  :إ ّن تيرة ويذ ِهب عنكم ِرجز أللشرييه ِ
؛ أل ّن امل رراد مررن دجررز ال،رريطان هررو اجلنابررة الرريت
ردل تيررة التطهررري علررو عص ر ة أهررل البيررت
عر ّ
أصابتهم  ،بين ا املراد من الرج هو اجتناب املعاصي والذنوب  ،وافجتناب دليل علو العص ة.

عدل علو عطهريهم قبل نزوهلا  ،ك ا دلّرت تيرة التطهرري علرو عطهرري أهرل البيرت
ك ا أ ّن ايية ف ّ
ْ
ا
قبل نزوهلا ؛ ألن الالم يف تية التطهري فم اجلن  ،بين را الرالم يف تيرة َو ايريذه َ
ب َعرينك ْم
ِ
ّ
ْ َ َّ ْ َ
يطهركم ألجل ما أصابكم من اجلنابة.
ِرجز أللشيه ِ
ان فم التعليل  ،أي ّ
الك،را  « :و لرك أ ّن إبلري ثّرل هلررم  ،وكران امل،رركون قرد سربقوهم إىل املران  ،ونررزل
قرال يف ّ
املؤمنون يف كثيش أعفر عسوخ فيال األقدام علو غري مان  ،ونموا فادتلم أكثرهم.
فقال هلم  :أنتم ا أصحاب ّ د! عزع ون أنّكرم علرو احل ّرق  ،وإنّكرم عصرلّون علرو غرري الوضرون
وعلو اجلنابة  ،وقد عط،تم  ،ولو كنتم علو احل ّرق مرا سربق علريكم هرؤفن علرو املران  ،ومرا ينتظررون

بكم إفّ أن جيهدكم العطش  ،فإ ا قطرب العطرش أعنراقكم م،روا إلريكم  ،فقتلروا مرن أدبّروا  ،وسراقوا
بقيّتكم إىل م ّكة  ،فحزنوا دزن شرديدا وأشرفقوا  ،فرأنزل مطررا  ،ف طرروا لريال د ّرس جررى الروادي
وعوضرؤا
 ،واختذ دسول
وأصحابال احليا علرو عردوة الروادي  ،وسرقوا الركراب  ،واغتسرلوا ّ

 ،وعلبّد الرمل الذي كان بينهم وبني العدو

__________________
 1ر األدزاب .33 :
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دس ابتت عليال األقدام  ،وةالت وسوسة ال،يطان  ،و ابت النفوس » (.)1
ّ
عدل علو فضيلة لبعل الصحابة ف جل يعهم  ،وهم الذين كانوا يف بدد.
مثّ إ ّن هذه ايية ّ
( ح ني حبي ،عبد ه ـ البحرين ـ  24سنة ـ طال ،ملامعة )
معىن تطهنيهم أي عصمتهم :
س  :ســؤا يــدور حــول آيــة التطهــني  ،فمبنــاء ال ــنّة يقولــون  :إ ّن اآليــة كانــت عاديــة  ،فلــم ترفــع أهــل
ِ
ِِ ِ
ِ
 ،أعـن ُك ْم
البيت إ م توف العصمة  ،واستدلّوا بقوله  ( :أويُـنأـ ِّز ُل أعلأْي ُكم ّمن ال َّ أماء أماء لّيُطأ ِّه أرُكم بـه أويُـ ْذه أ
الشيطأ ِ
ان )  ،ويقولون  :إ ّن التطهني كان يف هذه اآلية للمؤمنني  ،كما سبق يف آية التطهني  ،فما الفرق
ِر ْمل أز َّ ْ
بني اآليتان.
ِّ
َ ِّ ا
ا ْ
ا
ا َ ِّ ا َ َ ْ ا ِّ
َّ َ َ
ريذه َ
ب َعرينك ْم
ج  :إ ّن التطهرري يف قولرال َ :ويَنل عليكم من أللهمام مام ِلاهر َبْم تِ ِ َوي ِ
َ ا ا ا َ ْ ََ َ َْ ا
كم ِّم ْن َح َبج َولَريكن ياب ا
ْ َ َّ ْ َ
يريد
ان ( ، )2وكرذا يف قولرال  :ما ي ِبيد أله ِِلجعَ علي
ٍ
ِرجز أللشيه ِ
ِ ِ
َّ َ ا ا ا ْ
ا ا ِّ ْ
َّ ْ َ َ ا
ريذه َ
َ َّ ا ْ
أللريبج َس
ب َعرينكم
ِِلاهر َبْم َو ِِلا ِغم نِعمغ ( ، )3خيتلل عنال يف قولرال ِ :إفما ي ِبيد أله ِِلا ِ
َ
ا
أ ْه ََ ْ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم َْ ْه ِرَأل (.)4

رام جل يرب املسرل ني  ،واملقصرود منرال فيه را دفرب احلردث  ،سروان الوضرون ك را يف تيرة
ألنّال هنرال ع ّ
املالدة  ،أو اجلنابة ك ا يف تية األنفال.
ّأمررا تيررة التطهررري ففيهررا خصوصرريات كثرررية  ،قعلهررا ف ع،ررابال أيررة تيررة أُخرررى يف كررر التطهررري ،
منها :
__________________
 1ر ةبدة البيان .31 :
 2ر األنفال .11 :
 3ر املالدة .6 :
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َّ
عدل علو دصر اإلدادة يف إ هاب الرج والتطهري.
 1ر أداة احلصر إِف َما فهي ّ
َ ْ ا
ك ْم يف اييرة قُر ّدمت وهري عسرتحق الترأخري ( ليرذهش الررج عرنكم أهرل
 2ر كل رة عرين
البيرت )  ،ويف لرك دفلرة علرو احلصرر ر ك را كررن يف لرال يف أدوات احلصرر ر أي دصرر إ هراب

الرج هل البيت.
فف رري ايي ررة يف احلقيق ررة قص رردان  :قص ررد اإلدادة يف إ ه رراب ال رررج والتطه ررري  ،وقص ررد إ ه رراب
.
الرج والتطهري يف أهل البيت
ا َ
ردل علرو العصر ة  ،أل ّن املرراد ابلتطهرري املؤّكرد صردد فعلرال
 3ر قولرال َ :و اي َه ِّر َبْ ْم ْ ْه ِرَأل ي ّ
 ،هررو إةالررة أاررر الرررج إبي رراد مررا يقابلررال بعررد إ هرراب أصررلال  ،ومررن املعلرروم أ ّن مررا يقابررل افعتقرراد
البا ل هو افعتقاد احل ّرق  ،فتطهرريهم هرو قهيرزهم إبددال احل ّرق يف افعتقراد والع رل  ،ويكرون املرراد
ابإلدادة أيضا غري اإلدادة الت،ريعية.

 4ر الررالم يف كل ررة أللري ِّ
ريب ْجس فم اجلررن  ،واملرراد مررن الرررج كررل مررا ي،ررني ك ررا ُكررر يف
كتاب اللغة.
اديرة أو املعنويرة  ،كالغسرل
ففي ايات األُخرى من القرتن عتكلّم عن التطهرري مرن النجاسرات امل ّ
والوض ررون ّ ،أم ررا يف ه ررذه ايي ررة  ،فالطه ررادة هن ررا أع ر ّرم وأا ررل م ررن ك ر ّرل جناس ررة وق ررذد ومعص ررية وش رررل

وعررذاب  ،فهرري عررتكلّم عررن أعلررو مراعررش الطهررادة ف مرعبررة بسرريطة مررن مراعررش الطهررادة  ،ك ررا يف
ايات األُخرات.
ردل علررو الطهررادة علررو ددجاهررا  ،وهرري مررا نسر ّ يال ابلعصر ة  ،و ّأمررا مررا
وابلتررال ف يررة التطهررري عر ّ

ردل
س رواها مررن ايات الرريت عررذكر عطهررري املررؤمنني فررال عرعقرري قطعررا هلررذه اييررة وف ع،رراهبها  ،وإّاررا عر ّ
مادية أو معنوية  ،كالوضون والتي م والغسل وما شابال.
علو هادة ّ
ريب
و ّ
العامرة و ّ
أدل دليل علو م ّدعان  ،ما دواه ّ
اصاصرة يف الصرحا ر ك سرلم وغرريه ر مرن عطبيرق الن ّ
املخصوصني
هلذه ايية بدقّة عالية من ب أهل البيت
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ابلعص ر ة معررال  ،ووضررعال الكسرران علرريهم  ،وعرردم إدخررال أدررد معهررم  ،در ّرس أ ُّم املررؤمنني أ ُّم سررل ة
هبررذه اييررة مررب لبهررا
دفررل إدخاهلررا  ،مررب مكانتهررا وعقواهررا  ،وبر ّرني اختصرراو أه رل البيررت
جررذب منهررا الكسرران  ،وقررال هلررا  « :ابررق
ريب
ال،رديد  ،وأخررذها الكسرران  ،فهرري ختررربن ّن النر ّ

ريب األعظررم
ريب »  ،مررب مررا لررال النر ّ
إىل مكانررك إنرّرك إىل خررري »  ،ويف دوايررة  « :أنررت مررن أةواج النر ّ
أي أدررد  ،نهيررك عررن نسررالال  ،بررل أعر ّرز واعقررو نسررالال يف
مررن ُخلررق عظرريم  ،وعرردم ّ
دد لررش ّ
أدق أن يرُتّبب.
احلق ّ
ةماهنا ر أي بعد خدجية ر ولكن ّ
دب السر ان ّن هرؤفن هرم أهرل
مثّ إخراج يده ال،ريفة من الكسران ودفعهرا إىل السر ان  ،ودعران ّ
بييت  ،فأ هش عنهم الرج و ّهرهم عطهريا  ،فأين هذه ايية من علك؟
( أمحد ـ الكويت ـ  24سنة ـ طال) ،
هم أصحاب الك اء للرواايت وتغيني صيغة الضمائر :
س  :تقبّــل ه أعمــالكم  ،ووفّقكــم ه ملرضــاته  ،يف ا قيقــة عنــدي استف ــار الصــوص آيــة التطهــني ،

الرواايت املتواترة تقول  :إّنّا نزلت يف أصحاب الك اء  ،والقرائن الداخليـة يف اآليـة الكراـة تفيـد أيضـاو ،

إالّ أنّــين أُري ــد اوملاب ــة عل ــى اوش ــكال ال ــذي يطرح ــه ال ــبعض  ،وه ــو يف النم ــر إ ه ــذه اآلي ــة الكرا ــة
َ َ َ َ ا ا َ َ ْ ا ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ا َ ٌ َّ ٌ
أَ َْ ْع َ
جب َ م ْن أَ ْرب أله َر ْ َ
ْح ا
َّميد ( )1حبيـ إذا كـان
يد
ْح
ن
إ
ي
ألب
َ
ه
أ
م
ك
ي
ل
ع
َ
َك
ب
ني
و
ه
أل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َّ
اا
الرملل ولوملته يطلق عليهما أهل البيت  ،إذا آية التطهني وهي  :إف َما ياب ا
أله ِلاريذه َ
يريد ا
ب َعرينكم
ِ ِ
و
ِ
ِ
ِّ ْ َ
ا َ
ج َس أ ْه ََ ْ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم ْ ْه ِرَأل (.)2
أللب

__________________
 1ر هود .73 :
 2ر األدزاب .33 :
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تغنيت الصيغة امطابية من التمني إ التـذكني  ،أل ّن الرسـول وألواملـه داخلـني يف اآليـة الكراـة ،
وقد ّ

رملاء اوملابة على هذه النقطة ابلذات  ،وشكراو وابرك ه بكم.
إذ هم أهل البيت  ،و

ريب
ج  :دين ررا ن ر ّدعي اختصرراو عن روان أهررل البيررت صرروو أصررحاب الكسرران دون أةواج النر ّ
 ،فتادة ن ّدعي لك من منطلق اختصراو نفر العنروان املرذكود بغرري األةواج  ،أي يُردعو أ ّن
هذا العنوان ف يطلرق يف لغرة العررب أو املصرطلح القررتين علرو األةواج  ،فرالزوج لري مرن أهرل بيرت
الرجل  ،إنّال بنان علو أن عكون الدعوى هكذا  ،يرد اإلشركال الرذي أشررأ إليرال  ،ديرث إ ّن القررتن

دق األةواج  ،هذا اتدة.
الكره استع ل كل ة أهل البيت يف ّ
واتدة أُخر رررى ن ر ر ّدعي عر رردم ار ررول العن ر روان املر ررذكود لر رراةواج  ،ف مر ررن جهر ررة أنرّ ررال يف اللغر ررة أو يف
فسرررت
املصررطلح القرررتين كررذلك  ،بررل مررن جهررة أ ّن الرررواات الكثرررية مررن رررق ال،رريعة و ّ
العامررة قررد ّ
عن ر روان أهر ررل البير ررت يف خصر رروو هر ررذا املر ررودد ابلر ررذات  ،صر رروو أصر ررحاب الكسر رران اص سر ررة ،
وخصوصا مب عغيري صيغة الض الر يف ايات فال يرد اإلشكال الذي أشرأ إليال ك ا هو واضح.
كرار أمحد املصطفى ـ الكويت ـ  11سنة ـ طال ،ملامعة ومبلّ دين )
( ّ
خاص :
ّ
األئمة شمن ّ
ألمهات ّ
األئمــة علــى م ــتوف عــال مــن التقــوف ال أعــين أ ُّم الفضــل ال ـ
س  :هــل كانــت هيــع لوملــات ّ

اجلواد

حممد
حممد وآل ّ
األئمة  ،ودمتم موفّقني مدمة ّ
 ،إ ّّنا أ ُّمهات ّ

ج  :إ ّن أل ُّمه ر ررات األل ّ ر ررة

خاص ر ررا  ،أل ّن اإلم ر ررام
ش ر ررأن ّ

.

ّــت

يف وج ر رروده التك ر رروي وت ر رراة

خاصة تاج إىل ظر ممتاة عن غريه.
واصفات ّ
وهذا يع أ ّهنن وصلن إىل مسرتوات عاليرة مرن افلترزام ابلردين والعقيردة  ،والرودع عرن ال،ربهات
انرمات  ،لتتهيّأ أدضية ممتاةة وفريدة لظهود ون،ون وجود اإلمام .
و ّ
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سين ـ  22سنة ـ طال) ،
( علي ـ فرن ا ـ ّ
نعتقد بعصمتهم وعلمهم للغي: ،
ـلحم علـيهم  ،علـي وبنيـه
حن ،هيع الصـحابة ون ّ
س  :حنن ال نّة أح ّق منكم أبهل البيت وه يشهد ّ ،

ـيب  ،وال نقــول ّإّنــم يعلمــون
يف قلوبنــا حنــبّهم ونتــوالّهم  ،لكــن ال نقــول ّإّنــم معصــومون  ،ال عصــمة إالّ لنـ ّ
الغي ( ،الَّ يـ ْعلأم من ِيف ال َّ ماو ِ
ات أواأل ْأر ِ
 ،إِالَّ هُ )  ،يهديكم ه  ،ويصلح ابلكم.
أ ُأ
أأ
ل الْغأْي أ

املهم هو الع ل.
ج  :إدعان بّة أهل البيت
سهل ج ّدا  ،ولكن ّ
ريب  ،وف نقرول إ ّهنرم يعل رون الغيرش
َّ وق َولك  :لكن ف نقول إ ّهن َم معص ْرومون َّ ،ف عصر ة إفّ لن ّ
َْ ا َ
َ ْ
َْ َ
ب إال ا
َّ َ َ
أله (.)1
ال يعلم من ِِف أللهماوأل ِ وألَر ِ أللاي ِ

فنقول ّ :أما العص ة فنحن نقول هبا عن دليل وبرهان ومبرن وفهرم خيتلرل عرن مبنراكم وفه كرم
للعص ة  ،وقولكم  :ف عص ة إف لنيب ف دليل عليال  ،بل هو خمالل لقولال ععراىل  :إ َّف َمريا ياب ا
يريد
ِ
ِ
َ ّ ّْ
ا
ا ا ْ َ َ ا ا ِّ ْ
ج َس أ ْه ََ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم َْ ْه ِرَأل (.)2
أله ِِلذ ِهب عنكم أللب
عصر َرم أنس
وكررذلك لررديكم أ ّن املاللكررة معصررومون عررن اصطررأ واملعصررية  ،ولرري مررن انررال أن يُ َ
عرراديون ليس روا نبيرران بررل أوليرران  ،وأواتد األد والرردعاة إىل املخلصررني  ،فررذلك غررري ص ررود
.
قطعا ابألنبيان
ومسررألة علررم الغيررش فررال أددي ا أخرري هررل ق ررأت مررا يف مسررلم وغررريه عررن دذيفررة  « :أخررربين

إين مل أسررألال
دسرول
را هررو كرالن إىل أن عقروم السرراعة  ،ف را منرال شررين إفّ قرد سرألتال  ،إفّ ّ
ما خيرج أهل املدينة من املدينة » (.)3
مقاما ما
ويف دواية أُخرى ملسلم عن دذيفة قال  « :قام فينا دسول
__________________
 1ر الن ل .65 :
 2ر األدزاب .33 :
 3ر صحيح مسلم  ، 173 / 8املستددل  ، 426 / 4مسند أ داود  ، 58 :مسند أمحد .386 / 5
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عرررل شرريحا يكررون يف مقامررال لررك إىل قيررام السرراعة إفّ د ر ّدث بررال  ،دفظررال مررن دفظررال  ،ونسرريال مررن
نسرريال  ،قررد عل ررال أصررحا هررؤفن  ،وإنرّرال ليكررون منررال ال،ررين قررد نسرريتال فررأداه  ،فررأ كره  ،ك ررا يررذكر
الرجل وجال الرجل إ ا غاب عنال  ،مثّ إ ا دته عرفال » (.)1

،
 ،أل ّهنررم ععلّ روا مررن دسررول
ف ثررل هررذه العلرروم الغيبيررة هرري الرريت نر ّدعيها لال ّ ررة
وهم أهل بيتال وأددى من غريهم ا فيال  ،وإن أبيت اختصاصهم فاجعلهم ممّن مسب علرك اصطبرة مرن
ودفظها  ،فهل هذا مستحيل؟ أم خمالل للكتاب والسنّة؟!
دسول
(  ....ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
األئمة أل ا ّ هن أحد غني اومام :
ملواري ّ
س  :اوخوة الكرام يف مركز األحباث العقائدية  ،دمتم موفّقني.

الشك فيه  :أ ّن بعض النواص ،يف اونلنت يقومون ابلتشهني بنا  ،وسبّنا أبقذع األلفاظ  ،وحنت ،
ممّا
ّ

ـدل علــى أ ّن
ذلــك عنــد ه تعــا  ،ولكــن قــد وصــل األمــر إ الــبعض ّأّنــم أيتــون أبحادي ـ مــن كتبنــا  ،تـ ّ
من اجلواري  ،مثّ ي تدلّون أ ّن اجلارية ح  ،مذهبنا جيول استعارة فرملها.
أئمتنا األطهار
أ ُّمهات ّ
فلم يكفيهم الملم واآلن ي بّون الشرف الطاهر  ،ويش ّككون ابلشجرة املباركة.
ـحتها والــدفاع عــن حيــال أهــل
رامليـاو مــنكم بيــان هــذا األمــر  ،ومــا ذكــر يف كتبنــا مــن أحاديـ ومــا صـ ّ
البيت

يف أقرب وقت ممكن  ،ودمتم موفّقني  ،حترسكم دعاية البادي ععاىل.

ج  :نقررول  :وإن كانررت بعررل ةوجررات األل ّ ررة جروادي  ،إفّ أ ّن األل ّ ررة
ر هي
يتزوجوهن ابلعقد الدالم  ،ف ثال أ ُّم اإلمام ةين العابدين
مثّ ّ
__________________
 1ر صحيح مسلم .172 / 8
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كررانوا يعتقرروهنن ،

( .) 1
وةوجها للحسني
شاه ةنن ر أعتقها أمري املؤمنني
ّ
بعرد أن كانرت جاديرة ،
العسكري
عزوجها اإلمام احلسن
املهدي
وكذلك أ ُّم اإلمام
ّ ،
ّ
ّ
قرال  « :اي كـافور  :ادع أخـ حكيمـة »  ،فل ّ را دخلرت عليرال قرال
فعن اإلمرام اهلرادي

هلرا  « :هـا هـي » ر يعر نررج

ر فاعتنقتهرا رويال  ،وس ّررت هبرا كثرريا  ،فقرال هلرا مروفن  « :اي بنـت

حممـد وأ ُّم القـائم » ( ، )2هرذا
رسول ه أخرمليها إ منزلـك  ،وعلّميهـا الفـرائض وال ـنن  ،فإّنّـا لوملـة أيب ّ
ّأوف.
 ،فهررذه محيرردة املص ر ّفاة ر أ ُّم
مل يررنكحهن أدررد غررري اإلمررام
اثنيررا  :ج روادي األل ّ ررة
وكانت بكرا  ،ومل عنكح غري اإلمام .
ر اشرتاها اإلمام الباقر
اإلمام الكاظم
فعرفترال أ ّهنرا بكرر ،
ففي دفلل اإلمامة بعد سؤال اإلمرام هلرا عرن داهلرا  ،هرل هري بكرر أو ايّرش؟ ّ
أىن يكون ذلك  ،وأنت ملارية كبنية »؟
فقال هلا ّ « :

إل ،
فقالت  :كان موفي إ ا أداد أن يقرب مر ّ أاته دجرل يف صرودة دسرنة  ،في نعرال أن يصرل ّ
.
إىل أ عبد
فدفعها أبو جعفر
وقرال  « :محيـدة ســيّدة اومـاء  ،مصـ ّفاة مـن األرملــاس ك ـبيكة الــذه ، ،مـا لالــت األمـالك حترســها ،
وملل » (.)3
ّ
حىت أديت إ كرامة ه ّ
عز ّ
 ،فإ ّهنرا ملرا اشررتها محيردة أ ُّم اإلمرام الكراظم

وكذلك احلال مب أ ُّم اإلمام الرضرا
( .) 4
بكرا  ،وهبتها إىل اإلمام الكاظم
فالنتيجة  :إ ّن أ ُّمهات األل ّ ة من اجلوادي ر لو فرضرنا عردم عرتقهن ر مل يرنكحهن أدرد غرري اإلمرام
.

__________________
 1ر دفلل اإلمامة .116 :
 2ر ك ال الدين و ام النع ة  ، 423 :دوضة الواعظني  ، 255 :دفلل اإلمامة .416 :
 3ر دفلل اإلمامة .308 :
 4ر عيون أخباد الرضا .26 / 2
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كانرت

اصاصرة بنكرا اإلمران ،
اثلثا  :ابلنسبة إىل ما يتّه وننا ةودا وعلفيقا  ،و صروو املسرألة الفقهيرة ّ
فإنّك قد جوابنا عليها علو صفحتنا حتت العنوان التال  :األسحلة العقالدية  /استعادة الفروج.
وأنت بعد أن عطالب ما كتبنا هنال عرى أنال ف دبط بني املسألتني  ،فهرذه مسرألة فقهيرة يف جرواة
رديهي ج رواة و ررس األم ررة ابملل ررك ف
أن يهررش املال ررك أمتررال مل ررن ي،رران قتض ررو ملك ررال  ،فررإن م ررن البر ّ
ابلعقد.
وعلك مسألة يف موضوع خادجي  ،من أ ّن اإلمرام الفرالينّ كانرت أ ُّمرال اجلاديرة الفالنيرة  ،وف دليرل
خادجي قطعا علو ددوث انتقال هلرن مرن يرد إىل يرد  ،برل الردليل علرو عكسرال  ،ك را عل رت ّأوف
ّ
واثنيا.
و ّأمررا مررا درراولوا الطعررن فيررال فهررو كررذب موضرروع  ،مررب أ ّن كررال املسررألتني ي،ررادكنا فيهررا غرررين مررن
املسل ني.
اجلهال!
و ّأما ما داولوا الطعن بال فهو كذب مفضو  ،مب ّ علو مغالطة اولون ريرها علو ّ
ععم املسرل ني  ،ويف مسرألة النسرش اصادجيرة فهري
ففي املسألة الفقهية قد عرفت من جوابنا أ ّهنا ّ
أظهر  ،إ كثري من أبنان املسل ني أبنان جوادي  ،بل بعل اصلفان كذلك  ،كاملأمون وغريه.
والربط بني املسألتني لغر خبيث مثل قولك  :إ ّن امل،ركني كانوا جييزون افشررتال يف الزوجرة ،

كل وادد اشرتل فيال ع ّدة دجال  ،أعو ابع.
إ ا فإ ّن تابن الصحابة غري معروفني ابلتحديد  ،بل ّ
أو كقولك  :إ ّن بعل نسان قريش كرن يتخرذن أمراكن للعهرر وينصرني الرراات  ،فرإ ا ك ّرل دجرال
دس من أسلم وبعضهم من الصحابة ر أوفد بغاا أعو ابع.
قريش ر ّ
أو كقولر ررك  :إ ّن املس ر رل ني جيير ررزون ةواج امل ر ررأة بعر ررد ر ررالق ةوجهر ررا أو موعر ررال  ،فر ررإ ا كر ر ّرل أبنر رران
املسل ني خمتلطو النسش  ،وهكذا.
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وهررو واضررح بررديهي الرربطالن  ،إ ف مالةمررة هنررال  ،فررإ ّن القيرراس هنررا اب ررل  ،أل ّن احلر ّد الوسررط
خمتلررل يف املقر ّدمتني  ،ففرري إدرردامها جزلرري  ،ويف األُخرررى كلّرري  ،وهررو بررديهي الرربطالن  ،ومغالطررة
لتع يم قضية جزلية ألخذ نتيجة كلّية.

هررذا مررب مررا فيهررا مررن الكررذب يف أصررل املسررألة الفقهيررة  ،ك ررا أوضررحنا تنفررا  ،فاملغالطررة مررن
جهتني  ،األُوىل  :يف اهام ال،يعة سألة ف وجود هلا عندهم  ،واستخدام مسألة فقهيرة كإ راد هلرذا
الكذب  ،والثانية  :نف املغالطة يف إيهام املالةمة بني املسألة املدعاة وبني الوقوع اصادجي.
الشمري ـ العراق ـ  21سنة ـ بكالوريوس اهلندسة الكهرابئية )
( مؤيّد ّ
هم أفضل أم القرآن
س  :ندعو لكم ابلت ديد املوفّق  ،ونرملو اوملابة عن ال ؤال التا :
املطهرة
أيّهما أفضل  :العلة ّ

أم القرتن الكره؟ هل وكن إابات لك ابألدلّة العقليّة والنقليّة؟ نسأل

وإاكم شفاعة ّ د وتل ّ د.
أن ع ،لنا ّ

ج  :لقررد سررؤل مسادررة تيررة العظ ررو ال،رريص جرواد التربيررزي قر ّدس سررره قريبررا مررن هررذا السرؤال
ك ا يف صراط النجاة ج 2و  566السؤال  .1753وإليك السؤال وجواب مسادة ال،يص :
عل رريهم » أفض ررل عن ررد

م ررن الق رررتن

الس ررالل  :هن ررال دأي يق ررول إن أه ررل البي ررت « س ررالم
الكره ف ا هو ععليقكم؟
رزي  :القرررتن يطلررق علررو أم ررين  :األول  :النسررخة املطبوعررة أو املخطو ررة املوجررودة يرردي
التربير ّ

والررذي حتكرري عنررال هررذه النسررص
بواسررطة جرباليررل
ريب
النرراس  ،الثرراين  :مررا نررزل علررو النر ّ
نفسررهم ألجررل بقالررال والع ررل بررال  ،وهررو
رحو األل ّ ررة
املطبوعررة أو املخطو ررة  ،وهررو الررذي ضر ّ
الثقل األصغر.
الثقل األكرب  ،ويبقو ولو ببقان بعل نسخال .وأهل البيت
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برل
و ّأما القرتن ابملعن األول ر الذي يطلق علو كل نسخة ر فال يقاس منزلترال هرل البيرت
أو ُ ررت ّفحم
اإلمررام قرررتن ن ررق  ،و ال قرررتن صررامت  ،وعنررد دودان األمررر بررني أن ُ فررحم اإلمررام
ك ررا وقررب لررك يف قضررية
علررو بعررل النسررص املطبوعررة أو املخطو ررة  ،فالبر ّد مررن إعبرراع اإلمررام

صفني  ،و العامل.

العباسي ـ الكويت ـ  22سنة )
( عدي
ّ
النيب :
أدلّة على بطالن ول آية التطهني أللواج ّ

س  :أخــوار أان بعثــت لكــم ســؤال يف م ــملة آيــة التطهــني  ،وأل ألــق ملــواابو  ،وال ــؤال هــذا  :ذكــر مــيم
 ،فمــا هــي
 ،وهــو رأس أهــل بيتــه
ـيب
اجلمــع بــدل نــون الن ــوة  ،أل ّن الن ــاء دخــل معه ـن النـ ّ
اوملابة على هذه الشبهة ال تريد أن طرج أهل بيت امم ة من اآلية وشكراو.

ج  :لإلجابة علو ما كرعال نق ّدم نقاط :
املهم منها  ،فبعضرها شرا ّة ،
 1ر ُكرت ع ّدة تدان يف املراد من أهل البيت يف هذه ايية  ،نذكر ّ

أو مل يقل بال قالل ّدد :
اص سة أصحاب الكسان.
خاصة هل البيت
أ ر إ ّهنا نزلت ّ
.
النيب
ب ر إ ّهنا نزلت يف اص سة أهل الكسان  ،وأةواج ّ
خاصة.
النيب ّ
ج ر إ ّهنا نزلت يف نسان ّ

 2ر إ ّن القول الثالث قال بال عكرمة ومقاعل وعروة بن الرزبري  ،ونقرل عرن ابرن عبراس  ،وهرو قرول
 ،ومب أنّرال مرردود أل ّن عكرمرة ومقاعرل ف خرذ
املتعصش ض ّد أهل البيت
شا ّ مل خذ بال إفّ ّ
أشر ّد العرردان ،
بقوهل ررا  ،إ كرران كر ّذابني مطعررون برردينه ا  ،وعررروة كرران يناصررش أمررري املررؤمنني
 ،ومرا عرن ابرن عبراس فضرعيل  ،أل ّن فيرال جماهيرل

وع ّده بعضهم ممّن يضعون األخباد يف علري
 ،مب أ ّن لال معادضا من قول ابن عباس نفسال.
استدل الر ّادون لال وللقول الثاين  ،دلّة كثرية علو بطالهن ا :
وقد
ّ
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منها  :الرواات الصحيحة الكثرية الواددة علو أ ّهنم خصوو أصحاب الكسان  ،ديرث جلّلهرم
بال دصرا.
النيب
ّ
عدل علو النسش دون السبش.
ومنها  :إ ّن األهل وايل ّ

جان هل بيتال لل باهلة  ،وقد كانوا هؤفن اص سة دصرا.
النيب
ومنها  :إ ّن ّ
ومنها  :إ ّن ايية عفيرد احلصرر إلدادة إب هراب الررج عرن اعرة خمصوصرني  ،ومل ير ّدع أدرد
العص ة لغري هؤفن.
صردن يف دواات عديدة بعدم دخوهلن.
ومنها  :إ ّن األةواج مل يدعني دخوهلن فيها  ،بل ّ
الرد علو وددة السياق بع ّدة وجوه كثرية  ،كدفلة عغيري الض ري  ،وأ ّن ما قبل اييرة فيرال
ومنها ّ :
هديد ووعيد  ،وف يناسش لك إ هاب الرج  ،وإ ّن اخرتال املخا رش ف يقرد برودود السرياق
رنص ال روادد يف الرررواات
 ،وقررد ودد كث رريا يف القرررتن  ،وإ ّن افلت رزام بودرردة السررياق اجتهرراد مقابررل الر ّ
الصحيحة  ،وعدم افلتزام ابلسياق إ ا جانت قرينة علو خالفال  ،وعدم التسليم ابلسياق والرتعيرش
عدل علو أ ّن ايية نزلت منفردة  ،وغريها.
املوجود  ،وأنّال هو املنزل  ،بل إ ّن الرواات ّ
ررد عليررال ،
ادتج روا ابلسررياق  ،وقررد عرفررت الر ّ
 3ر املهر ّرم إ ّن الررذين اختررادوا اختصاصررها ابلنسرران ّ
ولكن عندما جوهبوا ابختال الض ري من املؤنث إىل املذ ّكر  ،داولوا الت لّص ا كررت مرن قروهلم

معهن  ،ولكنّك عرفت أ ّن أصل القول مردود ضرعيل شرا ّ  ،وهرو افختصراو
النيب
بدخول ّ
اشتق منال يكون أضعل  ،إ مب سقوط األصل فال جمال للفرع.
عفرع عليال و ّ
ابلنسان  ،ف ا ّ
ريب ،
مب أ ّن أكثر من داول صرفها عن أهرل البيرت
خاصرة وجعرل اييرة واددة يف نسران الن ّ

وعلي وفا ة واحلسن واحلسني
النيب
و ّ
فراجب أقواهلم  ،كابن كثري  ،وابن دوةهبان ،

 ،و لرك لرنف السربش  ،وهرو عرذكري الضر ري ،
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ريب
بل وابن عي ية  ،ومل يستفد أدد مرنهم أ ّن عرذكري الضر ري كران بسربش دخرول الن ّ
فقط.
وبعبررادة أُخرررى  :إ ّن سرربش قرروهلم ّن عررذكري الض ر ري كرران لرردخول دسررول

مرب النسران
فقررط  ،هررو

ريب فقررط قتضررو السررياق  ،وكرران قرروهلم ختلّررص و لّررص
الترزامهم السررابق ّن اييررة نزلررت يف نسرران النر ّ
من ودود اإلشكال عليهم  ،إ لي هلم خمرج من اإلشكال  ،سروى هرذا افدعران  ،ومل يسرتندوا فيرال
ريب
إىل دررديث  ،أو قررول لغر ّ
روي  ،أو دليررل عقلر ّري  ،فررإ ا مل نلتررزم ابلقررول ّن اييررة نةلررة يف نسرران النر ّ
النيب ودده فقط معهن؟
فقط  ،ودددنه ف ا هو امللزم وامللجس لنا لتعليل عذكري الض ري بدخول ّ
هن ررا يف ه ررذه ايي ررة ابصص رروو  ،ومل يدخل ررال يف
ريب
مثّ إ ّهن ررم مل يبيّن روا لن ررا مل ررا ا أدخ ررل الن ر ّ
ايات األُخررر  ،الرريت جرران فيهررا الضر ري مؤنرّرث  ،فررإ ّن قررالوا أدخلررال فقررد كررذبوا  ،ملررا فيهررا مررن ظرراهر
 ،وإ ا قرالوا مل يدخلرال يف ايات األُخرر
الض ري  ،وظاهر التهديد والوعيد  ،املربأ عنرال الرسرول

وأدخلال يف هذه ايية فقط فل ا ا؟ بعد أن دصرأ النزول يف النسان فقط.
 4ر فرإ ا قرالوا  :أدخلرال يف هرذه اييرة فقرط  ،ملرا فيهرا مرن ميرزة مرن نفري الررج وإابرات التطهرري
واملد .
رتص ابلنسرران فقررط  ،وإّاررا دخررل معهررن غررريهن  ،قتضررو
قلنررا  :إ ا أقررردأ ّن هررذه اييررة ف ختر ّ

اتم.
عذكري الض ري  ،وأ ّن افعت اد علو وددة السياق كان غري ّ
ردل علرو ع،رخيص الررداخل
فرإ ا كنّرا حنرن واييرة فقرط  ،نضريل  :أ ّن عرذكري الضر ري لودرده ف ي ّ
فقرط  ،فلع ّرل معرال
ريب
من هو؟ أو أنّال شخص وادد أو أكثر  ،ف ا هو دليلكم علو دخرول الن ّ

غريه.
ولري لكرم نفرري دخرول غررريه إفّ القرول ابختصرراو اييرة ابلنسران  ،وهررذا عرود مررن البردن  ،وهررو
دود صريح.
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 ،ويف
فال يبقو إفّ افعت اد علو قرينة من داخل ايية  ،وهو املعن املراد من أهرل البيرت
هررذا عررودة إىل ايدان املختلفررة الرريت كرنهررا ّأوف  ،ومنهررا م ر ّدعاكم  ،وقررد دددنه ررا ف مزيررد عليررال ،
بررل إ ّن القرينررة يف اييررة خترررج النسرران أصررال  ،أل ّن نفرري الرررج واابررات التطهررري ينررايف مررا خو ررش بررال

النسان من التهديد والوعيد  ،وادت ال صدود املعصية منهن  ،أو قرينة من خرادج اييرة مرن سرنّة أو
لغة  ،وهي معنا ك ا عرفت سابقا.
حممد علي معلى ـ سورية ـ  22سنة ـ طال ،متوسطة )
( ّ
قبوهلم توبة الغا :
األئمــة األطهــار
س  :ورد عــن أحــد ّ

تتمــة
 :أنّــه بنــا يلحــق القــا وإلينــا يرملــع الغــا  ،وتوملــد ّ

للحدي  ،أنّه ال يقبل ه رملوع الغا وال وق القا  ،أفيدوان رمحكم ه.

إليهم يرجرب الغرال  ،وهبرم يلحرق الترال
عنص علو أ ّهنم
ج  :إ ّن يب الرواات اليت وددت ّ
ابلتان  ،ولي هنال يف علك الرواات أية إشادة إىل عدم قبوهلم دجوع الغال  ،أو حلروق الترال  ،مرا
عرردا دوايررة وادرردة وددت يف أمررال ال،رريص الطوسر ّري ( قرردس س ررره )  ،ع،ررري إىل عرردم قب ررول دج رروع
الغال فقط.
املقصر فنقبله »  ،وقرد علّرل
 « :إلينا يرملع الغا فال نقبله  ،وبنا يلحق ّ

قال اإلمام الصادق
ـج  ،فـال يقـدر علـى
اإلمام
لك بقولال  « :أل ّن الغا قد اعتاد ترك الصالة والزكاة  ،والصيام وا ّ
املقصر إذا عرف عمل وأطاع » (.)1
وملل أبداو  ،وأ ّن ّ
ترك عادته  ،وعلى الرملوع إ طاعة ه ّ
عز ّ
 :إ ّن الغرال إ ا أداد أن يرجررب ويتروب فإنّنررا نقبرل عوبتررال  ،لكرن عليررال أن
ومعرن كرالم اإلمررام
ابحلل  ،وصيام
يرجب إىل أدان الصالة  ،ودفب الزكاة  ،واإلعيان ّ

__________________
الطوسي .650 :
 1ر األمال لل،يص
ّ
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شررهر دمضرران  ،وإ ا مل يقرردد علررو لررك ر ألنرّرال اعترراد علررو خالفهررا ر فررإ ّن ف نقبلررال  ،ألنرّرال مل ّقررق
لرجرروع الغررال  ،ألنرّرال ف يقرردد علررو حتقيررق شررروط التوبررة  ،وهررذا
شررروط التوبررة  ،فعرردم قبرروهلم
املقصر  ،فإ ّن عركال لبعل األع ال لعدم معرفتال هبا  ،وإ ا عر فإنّال يع ل ويطيب.
ال
ّ
( هاشم .الكويت ـ  24سنة ـ طال ،ملامعة )
اختصاص بعض اآلايت هبم :
س  :وفّقكم ه وأطال يف عمركم يف خدمة أهل البيت

.

هبرم  ،كرأن يقولروا مرثال  :فينرا نزلرت  ،أو يف أمرري املرؤمنني
األئمـة
هناك آايت قرآنية عديـدة ف ّ ـرها َ ّ
َ
َ
َ ْ ا ْ ْ َ ِّ ْ
ا
ُّ
َ ََْ َ
اسألوأل أهَ ألَّلك ِب ِإن كنغا ْم ال ْعل امون  ،وقولال ععاىل  :يَا أي َرا
من هذه ايات  ،قولال ععاىل  :ف
َ
ا
َّ
ْ
َّ َ
ْ
ا ِّ َ َ
ا
ين َ
أله َوأَط ا
آمناوأل ْ أَط ا
يعوأل ْ َ
ألَّل َ
أللب اسول َوأ ْو ِِل ألَر ِب ِمنك ْم  ،وقوله تعـا َ :و ِلُك ْ ْومٍ ها ٍد
يعوأل
ِ
ِ
ِ
 ،وقوله تعا َ :و اْوناوأل ْ َم َع َّ
أللصا ِد ِق َ .
فهــل ن ــتفيد مــن هــذه الــرواايت اختصــاص هــذه اآلايت وغنيهــا هبــم أم يف كــوّنم مصــداق أعلــى هلــذه

حممد.
حممد وآل ّ
اآلايت  ،ولكنّها تشمل غنيهم أيضاو وما َهو َالدليل وفّقكم ه حب ّق ّ
َ ْ ا ْ ْ َ ِّ ْ
ريب  )1( ...نفسرال مرب قطرب النظرر عرن املرودد ،
ك
ج  :إ ا أخذ قولال ععاىل  :فاسريألوأل أهريَ ألَّل ِ

عامررا  ،مررن ديررث
رص بنفسررال ر كرران القررول ّ
ومرن شررأن القرررتن لررك ر ومررن املعلرروم أ ّن املررودد ف خيصر ّ

السررالل واملسررؤول عنررال  ،واملسررؤول منررال ظرراهرا  ،فالسررالل كر ّرل مررن وكررن أن جيهررل شرريحا مررن املعرراد
احلقيقيّة واملسالل من املكلّفني  ،واملسؤول عنال يب املعاد واملسالل اليت وكن أن جيهلال جاهل.
راو  ،وهررم
و ّأمررا املسررؤول منررال  ،فإنرّرال وإن كرران حبسررش املفهرروم ّ
عامررا  ،فهررو حبسررش املصررداق خر ّ

أهل البيت

 ،و لك أ ّن املراد ابلذكر إن كان هو

__________________
 1ر النحل .43 :
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ك ررا يف تيررة الطررالق فهررم أهررل الررذكر  ،وإن كرران هررو القرررتن ك ررا يف تيررة الزخررر فهررو
ريب
النر ّ
ابلقرررتن  ،وأمررر النرراس
وقررد قررادهنم
ريب
ريب
ولقومررال  ،فأهررل البيررت خاصررة النر ّ
كررر للنر ّ
ابلت ّسك هبم يف دديث الثقلني املتواعر (.)1

عوضر ررح أ ّهنر ررم هر ررم أهر ررل الر ررذكر  ،وهر ررم قومر ررال  ،وهر ررم
وقر ررد وددت مر ررن األدادير ررث عر ررنهم
ّ
َ ْ َ ا ْ َ ْ َ ِّ ْ
عز وج ّرل  :فاسألوأل أهَ ألَّلكب  ، ...قرال « :
يف قول
املسؤولون  ،فعن اإلمام الباقر
ّ
 :الذكر أن  ،واألل ّ ة أهل الذكر » (.)2
قال دسول
َ
َ
ْ
َّ
ا
َ
ا
ٌ َ َ َْ َ
َ
َّ ا
ريَ َو َسري ْ
ون ( ، )3قررال اإلمررام البرراقر
ريوُ ت ْهريريأل
َّلكريريب لريريَ و ِلقو ِرري
رل َ :و ِإن ري ِ
وقولررال عر ّرز وجر ّ

 « :حنن قومال  ،وحنن املسؤولون » (.)4
َ ا ْ َ َ َ ا ْ َّ ا َ
() 5
 ،فراملراد ُول األمرر هرم األل ّ رة مرن
و ّأما قولال ععاىل  :أ ِطيعوأل أله وأ ِطيعريوأل أللبسريول ...
 ،أل ّن أوجش اعتهم ابإل الق  ،ك ا أوجش اعترال و اعرة دسرولال  ،وف جيروة
تل ّ د

اعررة أدررد علررو اإل ررالق إفّ مررن ابتررت عص ر تال  ،وعلررم أ ّن اب نررال كظرراهره  ،وأمررن
أن يوجررش
جل أن مر بطاعة مرن يعصريال ،
من الغلط  ،ولي لك حباصل لامران والعل ان  ،ك ا قيل ّ :
أو ابفنقياد لل ختلفني يف القول والع ل  ،ألنّال ال أن يطاع املختلفرون  ،ك را أنّرال رال أن جيت رب
ما اختلفوا فيال (.)6
ا ِّ َ

َ
ردل علرو أ ّن األد ف ختلرو مرن هراد يهردي
ّأمرا قولرال ععراىل َ :و ِلُك ْ ْومٍ ها ٍد ( ، )7فاييرة ع ّ
وإما غريه  ،يهدي مر ،
الناس إىل ّ
نيب منذد ّ ،
احلق ّ ،إما ّ

__________________
 1ر أُنظر  :امليزان يف عفسري القرتن .284 / 12
 2ر الكايف .210 / 1
 3ر الزخر .43 :
 4ر الكايف .210 / 1
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 ،ومعرن لرك

 ،واهلادي هو علي
وقد وددت دواات ع،ري إىل أ ّن املنذد هو دسول
أو اإلمام (.)1
 ،ومصداق اهلادي هو علي
النيب
أ ّن مصداق املنذد هو ّ
ْ
ا
ريع َّ
أللصريريادق َ
وأمرا قولررال ععرراىل َ :وْونا ريوأل َمري َ
() 2
وضررحال
ِِ
 ،فرراملراد مررن مفهرروم الصررادقني ك ررا ّ
ّ
القرررتن يف سررودة احل،ررر اييررة الثامنررة ّ ،هنررم املؤمنررون انرومررون  ،الررذين اسررتقاموا وابت روا دغررم كر ّرل
امل ،رراكل  ،وأخرج روا م ررن داده ررم وأم رواهلم  ،ومل يك ررن هل ررم ه ررد وغاي ررة س رروى دض ررو  ،ونص رررة
 ،وهذا املفهوم واسب.
دسولال
إفّ أ ّن املستفاد من الرواات الكثرية  :أ ّن املراد من هذا املفهروم هنرا هرم املعصرومون فقرط  ،ففري
دواية  :أ ّن سل ان سأل عرن علرك اييرة فقرال  :ا دسرول

خاصرة؟ فقرال « :
عامرة هرذه اييرة أم ّ
ّ

فخاصة ألخي علـي واألوصـياء مـن بعـده إ يـوم
وأما الصادقون
ّ
عامة املؤمنني أُمروا بذلك ّ ،
ّأما املممورون ف ّ

القيامة » (.)3

سين ـ  22سنة ـ بكالوريوس )
( تركي عبد ه سعيد ـ ال عودية ـ ّ

ال تعارل يف أفعاهلم ومواقفهم :

س  :سؤا هو إ العلماء األلمـني  :علـي اتّقـى ملـم أيب بكـر وعمـر وعثمـان علـى ح ـ ،كالمكـم ،

ولكنّه تقاتل مع معاوية  ،وا

ني أل يرل حبكم يزيد

ن رملع واتّقى معاوية  ،وا

حجـة عل ّـي  ،كيـف أفهـم مـواقفهم حبيـ ال يكـون
أان كم لم عادي  ،ومممور ابتباع أهل البيت  ،وهم ّ

فيها تعارل  ،أل ّن يف ماهرها تعارل كامل

ج  :ف يوجد ععاد يف أفعال أهل البيت

 ،ملا ابت عندن من عص تهم

__________________
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روعي
ت رراج إىل ا ررالع ش ررامل  ،وموض ر ّ

وعكام ررل عل ه ررم  ،ولك ررن فه ررم مواق ررل أه ررل البي ررت
كل إمام منهم.
لل ردلة اليت عاشها ّ
معاويررة خيتلررل عررن الظررر الررذي صرراا فيررال اإلمررام
فررالظر الررذي قاعررل فيررال أمررري املررؤمنني

ليزيررد واعباعررال  ،فللظ رررو دخله ررا الكبررري يف
معاويررة  ،وكررذلك ادبررة احلسررني
احلسررن
هذه املواقل  ،وهذا تاج إىل مراجعة كتش العل ان وان ّققني الذين عناولوا علك الفرتات.
قاه هؤفن األشخاو الذين درادبوهم أو صراحلوهم فهرو
ال،رعي ألهل البيت
ّأما املوقل
ّ
يف دديثررال  « :مــن مــات وأل يعــرف إمــام لمانــه مــات
ريب
وادررد ف يتغر ّرري  ،وقررد نطررق ضر ونال النر ّ
ميتة ملاهلية » (.)1
قاعررل امل،ررركني  ،مثّ صرراحلهم  ،مثّ دخررل علرريهم
ريب
وقررد عل نررا وقررل هررذا السررياق أ ّن النر ّ
ر داشرراه ر إّاررا
ريب
شرراهرا سرريفال يف فتحررال مل ّكررة  ،وف يعر هررذا أ ّن هنررال عناقضررا يف أفعررال النر ّ

لكل ظر خصوصياعال ودوافعال.
ّ

( نوفل ـ املغرب ـ  21سنة )
الكت ،التارخيية املؤلّفة حوهلم :
س  :ما هو أومق مرملع اترخيي ملدرسة أهل البيت وشكراو ملزيالو.

 ،فباإلمكرران مراجعررة كترراب « اإلدشرراد يف

ج  :إ ّن كرران مررن ديررث سرررية واتديررص األل ّ ررة

الطربسي.
معرفة دجل علو العباد » لل،يص املفيد  ،و « إعالم الودى عالم اهلدى » لل،يص
ّ
رام  ،فإ ّهنررا ك ررا ععررر كانررت عكتررش
ّأمررا إ ا كرران امل رراد مررن كتررش الترراديص الرريت ععررن ابلترراديص العر ّ
عق ر ّرراب إىل املل ررول والس ررال ني  ،فت ررذهش ررذاهبهم  ،وع ررودد م ررا يواف ررق أفك ررادهم وغ ررااهم  ،ومل يك ررن
لل،يعة يوما دكومة إفّ يف فرتات قصرية
__________________
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يتسن كتابة هكذا اتديص فيها  ،وإن كان هنال بعل الكتش فإهنا هبت مب ما هرش مرن كترش
مل ّ
ال،يعة نتيجة الق ب واملالدقة  ،عستطيب أن ععرفها لو داجعت كتش الرتاجم.
رام للردول وامللرول ،
نعم كتش اليعقو ّ و
املسعودي اللذين يعتربان من ال،يعة كتش يف التراديص الع ّ
ّ

ولك ررن كتب ر روا يف ةمر ررن عس ر رلّط خمر ررالفيهم  ،ف،ر رراهبا الكثر ررري مر ررن التقير ررة وعر رردم التص ر رريح  ،وافكتفر رران
العامة وعواديص الوقالب.
ابألدداث ّ
( أبو ملعفر ـ الكويت ـ ) ....
اللغوي :
معناه
ّ
س  :وفّقكم ه  ،إخوار الكرام القائمني على هذا املوقع العميم  ،وملعله يف ميـزان أعمـالكم  ،ورلقنـا

حممد
ه ّ
حممد وآل ّ
وإايكم شفاعة ّ

.

ّأما بعرد  ،مرن منطلرق التردبّر آبات القررتن الكرره  ،فدظرت أمررا يتعلّرق آبيرة التطهرري  :أنّرال هرل
رل النظرر عرن األدلّرة األُخررى  ،وهرو اخرتال املرراد مرن
وكن أن نسرتفيد مرن نفر اييرة دصررا بغ ّ
؟
 ،وابلتال عدم دخول الزوجات يف أهل البيت
تيوَكن و أهَ ألبي
ج  :يف مقام التعليق علو ما كرت  ،نق ّدم أُمودا :

 1ر ّدد املفهوم اللغوي لكل ة أهل ا يضا إليهرا  ،فأهرل القررى  :سر ّكاهنا  ،وأهرل الكتراب
() 2
() 1
وإاهرم نسرش أو
ص النراس برال  ،مرن جي عرال ّ
 :أعباعال  ،وأهل الرجل  :ع،ريعال و وو قررابه  ،أخر ّ
دين (.)3
وإاهم نسش  ،وأ لقت يف الكتاب الكرره علرو أوفد
وأهل بيت الرجل  :و قرابه ومن جي عال ّ
ََْ ا
ه
إبراهيم
وأوفد أوفده  ،قال ععاىل  :رْح أل ِ
__________________
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َ

َ

َ َ ْ

َّ

ٌ
َ َ َ ا ا َ ْ ا ْ ْ َ ْ َّ ا َ ٌ
يد (.)1
َّم
ونيبَكَ عليكم أهَ ألبي ِ إِن ِ
ْحيد ِ
وهنال فرق بني أهل الرجل وأهل بيت الرجل  ،فقد عُ ّرب يف اللغة جماةا هل الرجرل عرن امرأعرال ،
قال الزبيدي  « :ومن ازاة  :األهل للرجل ةوجتال » (.)2

.
النيب
ّأما أهل بيت الرجل  :فهم من جي عال ّ
وإاهم نسش  ،وععود يف أسرة ّ
متكونة من لفظتني هي  « :أهل » اليت كرروا أ ّهنرا ولفظرة « تل
 2ر من الواضح أ ّن أهل البيت ّ
» عن وادد  ،و كروا هل ا معان متع ّددة بني الضيق والسعة  ،يرجب إليها يف البحرث املتعلّرق عرن
أو أعباعال أو غري لك؟
النيب
« ايل »  ،وهل هم أقرابن ّ
واللفظررة األُخرررى فهرري « البيررت »  ،فهررل امل رراد منهررا املعررن املوضرروع هلررا ر وهررو مكرران السرركن
رادي ر أو املرراد منهرا هنرا املعرن افسرتع ال ر وهرو بيرت
املتك ّرون مرن الطرني واص،رش  ،أي البيرت امل ّ
النبوة؟
الذدوة وال،ر وجم ب السيادة ر أي بيت ّ

مرب أنرّرال قررد عرفنررا مرن عنصرريص أهررل اللغررة مرا هررو املعررن املرراد مرن اسررتع ال أهررل البيررت إ ا جررانا
أي مررن املعنيررني  ،ولكررن املعنيررني املررذكودين أصرربحا
معررا عنررد العرررب  ،وابلتررال ف فرررق بررني ععيررني ّ
موددا لظهود شبهة سو أتيت اإلشادة إليها يف النقاط التالية.
ا
َ ْ َ اا
ك َّن ( ، )3وقولرال
 3ر من الواضرح أ ّن املقصرود مرن البيروت يف قولرال ععراىل َ :وْريبن ِِف بيريوَِ

ْ اْ َ َ اَْ
ا
اا
ك َّن ( )4هي البيوت
ععاىل َ :وألذكبن ما يغَل ِِف بيوَِ
__________________
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املبنية من الطني واص،ش  ،وكذا يف قولرال ععراىل  :ابياو َ َّ
ألنل ِّ
رييب ( ، )1وهرو غرري املعرن املرراد مرن
ِ
جم وع لفظيت « أهل البيت »  ،ك ا عرفت من عنصيص أهرل اللغرة  ،سروان قلنرا إ ّن املرراد مرن لفظرة
بيرت فيررال الطررني واص،رش  ،أو بيررت الررذدوة وال،رر  ،و لررك واضررح مرن اييررة إ َّف َمريريا يابيري ا
ريد ا
أله
ِ
ِ
ْ

َ َ ْ

ا

ا َ َ ا ا ِّ ْ
ج َس أ ْهَ َ
ألبيْ ِ َو اي َه ِّر َبْ ْم َْ ْه ِرَأل (.)2
ِِلذ ِهب عنكم أللب
ررب
ّأمررا إ ا قلنررا  :إ ّن املرراد مررن « البيررت » فيهررا هررو بيررت الطررني واص،ررش  ،فانرّرال قررد أضررا
اا
ا َّ
ا ا َ َّ ِّ
ريب  ،وهنرا ع ّرر البيررت
البيروت يف ِِف بيريوَِكن إىل النسرران  ،ويف بيريو ألنلري ِرييب إىل الن ّ
ابأللررل والررالم العهديررة ف اجلنسررية أو افسررتغراقية ك ررا هررو واضررح  ،فإنرّرال ف يريررد جررن البيرروت وف

كل بيت بيت.
ّ
ررجح
ّ
فتحصل  :أ ّن هذا البيت املعهود لي أدد علك البيوت املنسروبة للنسران  ،وإفّ ف را هرو امل ّ
 ،قرد يكرون بيرت علري
بينها  ،وإّاا هو بيت تخر غريها معهودا بني املتكلّم واملخا ش
عندما أشاد إليال أبو بكر  ،وقال  :هل هذا البيت منهرا؟ أي مرن
 ،ك ا كر لك دسول
 « :نعرم مرن أفضرلها » ( ، )3وبيررت
البيروت الريت أ ن أن عرفرب ك را جران يف اييرة  ،فأجابرال
بال إشكال.
النيب
علي هو بيت ّ
عنزلنا وقلنا ّن املراد هو هذا املعن  ،أي املصنوع من الطني واص،ش  ،وهو مرودد
وهذا في ا لو ّ

العامررة  ،الررذين قررالوا ّن أهلررال كر ّرل مررن دخررل حتررت سررقفال  ،فرراألةواج مررن
ال،رربهة الرريت جررانت عنررد ّ
أهلال  ،وقد عرفت اجلرواب مرب أ ّن قرد كررن أ ّن املعرن املسرتع ل يف املركرش مرن اللفظرني  « :أهرل »
لكل منه ا  ،ك ا عرفت من عنصيص أهل اللغة فالدحم.
و « البيت » هو غري املعن املفرد ّ
النبوة  ،وأ ّن املراد منال
و ّأما إ ا أُديد من البيت هو بيت الذدوة وال،ر وبيت ّ

__________________
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رح الردخول فيرال إفّ ملرن دصرل لرال
ك ا يراد من مثل قوهلم أهرل القررتن وأهرل  ،فعنرد لرك ف يص ّ
األهلية وافستعداد الكامل  ،الذي يكون السبش يف التنصيص عليهم من قبرل ععراىل  ،فرال يرراد
خاصررة  ،وف ي،ر ل كر ّرل مررن يررعبط ببيررت النبر ّروة
منررال إفّ املنت ررون إىل النبر ّروة والررودي بوشررالل دوديررة ّ

مررن ريررق السرربش أو النسررش فحسررش  ،ولررذا سررألت أ ُّم سررل ة عررن دخوهلررا فيررال  ،فجانهررا اجلرواب
اا َ َ ا َ اََْ ا ْ َ
ُل ف َ
َ ْ ا ا ا َ ِّ ا َ ا
يرريا
ابلنفي  ،وهذا البيت هو املراد منال ِِف بيو ٍ أ ِذن أله أن َبفع َويذك َب ِفيرا ألسم يهبح ِ
() 1
النيب أل بكر.
...
 ،ك ا عق ّدم سابقا يف جواب ّ
قررال  :لقررد جلسررت بررني يرردي الفقهرران
وودد أيضررا  :أ ّن قتررادة ملررا جلر أمررام اإلمررام البرراقر
ّ
وقر ّدام ابررن عبرراس  ،ف ررا اضررطرب قلرريب قر ّدام وادررد مررنهم مررا اضررطرب قر ّدامك  ،قررال لررال أبررو جعفررر
اا َ َ ا َ اََْ َا ْ َ
َ
َ
 « :و ك أعددي أين أنت؟ أنت برني يردي بيو ٍ أ ِذن أله أن َبفع ويريذكب ِفيرريا
الباقر

ْ
َ ٌ َّ
َّ َ
َ
ال َالْر ْ َ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ
ْ ا ا ا َ ِّ ا َ ا َ ْ ا ا ِّ َ َ
أللصريال ِة
ال ِرجال
ه َو ِإْريامِ
يرم ِِتارة َوال بيع عن ِذك ِب أل ِ
ألسم يهبح ُل ِفيرا تِالادو وألآلص ِ
ِ ِ
َّ َ
فردال  ،و مرا
أللزَك ِة فأنرت مثّ وحنرن أولحرك »  ،فقرال قترادة  :صردقت و جعلر
َو ِإيغَام

هي بيوت دجادة وف ني (.)2
ولعر ّرل هررذا املعررن الثرراين للبيررت مررأخو مررن املعررن املسررتع ل فيررال « أهررل البيررت » ك ررا نقلنررا عررن

أصحاب اللغة.
كل ما عق ّدم  ،فقد عرفت مرا هرو املرراد مرن لفظريت « أهرل البيرت » في را إ ا وددات معرا
 4ر وبعد ّ
 ،وقرد عرفرت أ ّن النرزاع قرالم يف أ ّن معرن أهرل البيرت هرل هرو واسرب ي،ر ل الزوجرات أو أنّرال مقتصرر
رتدل حبررديث
علررو أشررخاو معينررني هررم أصررحاب الكسرران؟ فررافرتق املسررل ون إىل أقروال  ،وحنررن نسر ّ
الكسان الصحيح علو دصرهم ابص سة أصحاب الكسان  ،إضافة إىل ما عق ّدم كلّال.

__________________
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ا
اا
ك َّن هرو بيرت
عقرد لك  :نرجب إىل سؤالك فنقول  :من الواضرح أ ّن املرراد يف بيريوَِ
فإ ا ّ
الطني واص،ش  ،وهو جي ب إ لرو كران ل،رخص مع ّرني عر ّدة ةوجرات  ،وك ّرل منهرا اسركنها يف بيرت
 ،فيقررال  :هررذه بيرروت هررذا الرجررل  ،أو بيرروت ةوجاعررال  ،وأ ّن املرراد مررن « أهررل البيررت » معررن تخررر

وإاهررم نسررش  ،وف ق ررب لفظررة « البيررت » فيررال هبررذا املعررن  ،إ مل يعررر
هررو و قررابه ومررن جي عررال ّ
ريب »  ،ويرراد بررال هررذا املعررن املتقر ّدم  ،فررإ ا كرران للرجررل
مررن كررالم العرررب أن يقول روا « أهررل بيرروت النر ّ
عدد من األوفد من ةوجات خمتلفة أسكنهم يف بيوت خمتلفة  ،فإ ّهنم يقال لك ّرل أوفده  :أهرل بيرت
الرجل  ،نعم قد يسرتع ل أهرل بيروت الرجرل  ،لكرن عرن مرن كران حترت سرقو بيوعرال  ،أي وكرن
أن جي ب بذلك املعن األ ّول.
فإ ا نظرن إىل ايية  ،جند أ ّن البيوت جرانت جم وعرة عنردما أضريفت إىل النسران  ،وأ ّهنرا جرانت
عرفرت ابأللرل والرالم  ،وععلّقرت ابألهرل  ،فتعرر أ ّن البيروت املررادة هنرال غرري البيرت
مفردا عنردما ّ
املراد هنا  ،في كن أ ّن عكون إشادة لطيفرة بالغيرة علرو افخرتال  ،نظررا إلبردال التعبرري مرن اجل رب
إىل املفرررد  ،مثّ إىل اجل ررب يف نف ر ايات  ،ولكررن ف وكررن أن يكررون دلرريال مسررتقال  ،و لررك أل ّن
قلنا  :إ ّن البحث دول دخول الزوجات أو عدم دخروهلن مررعبط بتحديرد معرن ومفهروم أهرل البيرت
 ،سوان من اللغة أو القرتن أو السنّة.

فرراختال املعرراين امل ررادة مررن البيررت ف يع ر ابلضرررودة عرردم دخررول النسرران يف أهررل البيررت  ،أف
عرى أنّال ف عنراقل يف ايات لرو ابرت فرضرا مرن دليرل خرادج أ ّن النسران داخرالت يف « أهرل البيرت
».

ردع أ ّن املرراد مررن البيررت يف « أهررل
رتم إ ا ادعررو مر م
نعررم  ،نعررود ونقررول إنرّرال مؤيرّرد  ،وإشررادة لطيفررة عر ّ
البيررت » يف اييررة هررو البيررت انسرروس مررن الطررني واص،ررش  ،وعتأ ّكررد هررذه اإلشررادة الرريت نوهنررا إليهررا
مرة أُخرى يف تية وألذكبن بعد تيرة التطهرري  ،فكأ ّهنرا
هنا  ،إ ا فدظنا العودة إىل ب البيوت ّ
عؤّكد أ ّن هذه البيوت غري لك البيت  ،وإفّ ملا ا عاد للتفريق ابجل ب  ،واإلضافة إليهن بعرد اإلفرراد
والتعريل ابأللل والالم العهدية.
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( أمحد ـ اومارات ـ  11سنة ـ طال ،حولة )
ما يتعلّق البائثهم :
الرد ال ريع.
الوهابية يف املنتدايت  ،أرملو ّ
س  :هذه شبهة وردت يف إحدف مواقع ّ
األئمـة وغــائطهم اسـتخباث وال نــنت وال قــذارة  ،بـل مهــا كامل ـك األذفــر  ،بـل مــن شــرب
لـيس يف بــول ّ

بـوهلم وغــائطهم ودمهــم حيـ ّـرم ه عليــه النــار  ،واســتومل ،دخــول اجلنّــة  « ،أنــوار الواليــة لآلخونــد مـالّ ليــن
العابدين الكلبايكار .» 224 :

مطهراو خمتـوانو  ،وإذا وقـع علـى األرل وقـع علـى
وروي عن أيب ملعفر  « :لإلمام عشر عالمات  :يولد ّ

راحته رافعاو صوته ابلشهادتني  ،وال جين ، ،وتنام عينه وال ينام قلبه  ،وال يتثاءب  ،وال يتمطّى  ،ويرف من
األئمة ».
خلفه كما يرف من إمامه  ،وجنوه كريح امل ك »  ،الكايف  211 / 1كتاب ا ّجة ـ ابب مواليد ّ
الوهابية  ،وشكراو.
أرملو امل اعدة على ّ
الرد على تلك ا ثالة ّ

ج  :وددت دوايررة مرسررلة يف الكررايف هبررذا املعررن يف بيرران أ ّن لإلمررام عالمررات ع،ررر  ،عررن ةدادة ،
مطهررا  ،خمترون  ،وإ ا وقرب علرو األد
عن أ جعفر
قال  « :لإلمام ع،ر عالمات  :يولد ّ
وقب علو دادتال دافعا صوعال ابل،هادعني  ،وف جينش  ،وعنرام عينراه وف ينرام قلبرال  ،وف يتثرانب  ،وف
يت طّررو  ،وي رررى م ررن خلف ررال ك ررا ي رررى م ررن أمام ررال  ،وجن رروه كرالح ررة املس ررك  ،واألد موكل ررة بس رررته
كانررت عليررال وفقررا  ،وإ ا لبسررها غررريه مررن النرراس ررويلهم
وابتالعررال  ،وإ ا لررب ددع دسررول
وقصريهم ةادت عليال شربا  ،وهو ّدث إىل أن عنقضي ّأامال » (.)1

قال املاةندداين يف شر أُصول الكايف  « :قولال  « :وجنوه كرائحة امل ك » هرذه عالمرة سرابعة ،
وفيال دذ أي دالحة جنوه  ،والنجو ما خيررج مرن ديرح أو غرالط  ،و لرك أل ّن اب نرال كظراهره راهر
مطهر  ،ممّا يوجش التأ ّي والتن ّفر منال.
ّ
__________________
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لت،رفها برال  ،ك را شررب
قولال  « :واألرل موّكلة ب له وابتالعه » هذه عالمة اثمنة  ،و لك ّإما ّ
رربل  ،أو ألنّرال وإن مل يكرن لرال دالحرة إفّ أ ّن صرودعال كصرودة جنرو غرريه
احلجام دمرال
ّ
للتّ ،رر والت ّ
() 1
» .
 ،وم،اهدة لك يوجش التن ّفر منال يف اجل لة  ،فأمرت األد اببتالعال إكراما لال
دل الردليل عليرال مرن
بغل النظر عن سند الرواية نقول  :إ ّن منت الرواية ف منافاة فيال  ،ملرا ّ
وحنن ّ
األدلّة العقليّة من وجوب اعصا اإلمام املنصوب من قبل سربحانال فضرل الصرفات وأعالهرا ،
وأن ف يكررون فيررال مررا هررو منفر ّررا للنرراس  ،س روان كرران لررك ابلطبرراع أو ابلتكرروين  ،ألنرّرال يع ر ّد نقضررا
لغر عنصيبال من قبل سبحانال.
وأيضا قد دلّت األدلّة املتضافرة يف كترش الفرريقني  :أ ّن األل ّ رة
النودانية  ،وأ ّن باعهم باعال  ،وسنخهم سنخال.

قرد ُخلقروا مرن ينرة دسرول

روف الش ـ ــيّ الص ـ ــدوق ( ق ـ ــدس س ـ ــره ) ب ـ ــنده ع ـ ــن أم ـ ــني امل ـ ــؤمنني

بكى.

ق ـ ــال  « :إ ّن رس ـ ــول ه

خطبنا ذات يوم  ،فقال  :أيّهـا النـاس إنّـه قـد أقبـل إلـيكم شـهر ه ابلربكـة والرمحـة واملغفـرة  ... ،مثّ

ـمر بـك
فقلت  :اي رسول ه  ،مـا يبكيـك فقـال  :اي علـي أبكـي ملـا ي
ـتحل منـك يف هـذا الشـهر  ،ك ّ
ّ

األولــني واآلخـرين  ،شــقيق عــاقر انقــة مثــود  ،فضــربك ضــربة علــى
وأنـت تصـلّي لربّــك  ،وقــد انبعـ أشــقى ّ
قرنك  ،فخضبت منها يتك.

فقلت  :اي رسول ه وذلك يف سالمة من ديين فقال  :يف سالمة من دينك.

مثّ قال
 :ا علي من قتلك فقد قتل  ،ومن أبغضك فقد أبغض  ،ومن سبّك فقد سبّ ألنّك م ّ
وإال ،
كنفسرري  ،دودررك مررن دودرري  ،و ينتررك مررن ينرريت  ،إ ّن عبررادل وععرراىل خلق ر و ّإال  ،واصررطفاين ّ
النبوة
واختادين يف ّ
__________________
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نبو » (.)1
واختارك يف اومامة  ،فمن أنكر إمامتك فقد أنكر ّ
سره أن حييـا حيـا واـوت ممـا  ،وي ـكن ملنّـة
عن ابن عباس قال  :قال دسول
 « :من ّ
ـإّنم عـل ،
ابألئمـة مـن بعـدي  ،ف ّ
عدن ال غرسها ّ
ريب  ،فليـوال عليـاو مـن بعـدي  ،وليـوال وليـه  ،وليقتـد ّ

ُخلقــوا مــن طينـ  ،رلقــوا فهمــي وعلمــي  ،ويــل للمكـ ّذبني بفضــلهم مــن أ ُّمـ  ،القــاطعني فــيهم صــل  ،ال
أانهلم ه شفاع » (.)2

وإ ا عل نا هذا  ،أي أ ّن األل ّ ة

ُخلقروا مرن ينرة دسرول

وهري ينرة نودانيرة ات

خاو  ،ك ا أابتت لك الرواات املتق ّدمة وغريها.
سنص ملكويتّ ّ
«:ف
ريب
وعل ن ررا م ررن احل روادث أ ّن هن ررال م ررن ش رررب دم دس ررول
 ،وق ررال ل ررال الن ر ّ
ّسك الناد » (.)3
وقد قال ل،ادبال ر وكانت امرأة ختدم أ ُّم دبيبة جرانت معهرا
وبعضهم شرب بول دسول

صحة ا أ ُّم يوسل » (.)4
من احلب،ة ر ّ « :
وأيضا أخرج سعيد برن منصرود مرن ريرق ع رر برن السرالش  :أنّرال بلغرال أ ّن مالكرا والرد أ سرعيد
رص جردرال د ّرس أنقراه وف أبريل  ،فقيرل لرال  :جمّرال  ،فقرال  :ف و
يب
م ّ
ّ
اصددي ملّا جر الن ّ
ف أجمّال أبدا  ،مثّ أدبر فقاعل.
 « :م ر ررن أداد أن ينظ ر ررر إىل دج ر ررل م ر ررن أه ر ررل اجلنّر ررة  ،فلينظ ر ررر إىل ه ر ررذا » ،
ريب
فق ر ررال الن ر ر ّ
فاست،هد (.)5
__________________
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أن عكررون لررال علررك امل رزاا والصررفات يف
رأي ضررري ررن يكررون مررن ينررة دسررول
نقررول  :فر ّ
بع ررد أن كان ررت اإلمام ررة ابجلعر ررل اإلهل ر ّري ه رري افمتر ررداد
فض ررالت جس ر ر ال  ،ك ررا لرسر ررول
الطبيعي للرسرالة شركال ومضر ون مرن ديرث صريانة التبليرغ واحلفرا عليرال  ،ك را ي،رري إليرال احلرديث
كل خلف من أ ُّمـ عـدول مـن أهـل بيـ  ،ينفـون عـن هـذا الـدين
النيب
 « :يف ّ
ال،ريل الوادد عن ّ
أئمتكم وفدكم إ ه  ،فانمروا من تفدون
حتريف الضالّني  ،وانتحال املبطلني  ،وأويل اجلاهلني  ،أال وإن ّ

» ( .) 1

____________
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أهل ال نّة :
( أبو حيىي درويش ـ اليمن ـ  22سنة .طال ،كليّة الشريعة )
ومله ت ميتهم هبذا االسم :
س  :هل من طريق إ معرفة ال ّر يف ت مية أهل ال نّة واجلماعة هبذا االسم وما الدليل

ج  :هي عس ية أ لقتها املذاهش اإلسالمية األُخرى علو نفسها  ،ييرزا عرن شريعة أهرل البيرت
إر اترك فـيكم الثقلـني  :كتـاب ه وعـل
 ،فاحلديث املروي واملتواعر عن دسول
ّ «:

أهــل بيـ  ،مــا إن مت ّ ــكتم هبمــا فلــن تضـلّوا بعــدي أبــداو »  ،فيررال دفلررة صررر ة علررو وجرروب عبعيررة أهررل
درفروه إىل سرنّيت بردل عررتيت  ،وقرالوا
البيت
 ،فهم مب كوهنم يروون احلديث مترواعرا  ،إفّ أ ّهنرم ّ
 ،ولس ررنا اعب رراع أد ر مرد م ررن عرتع ررال  ،وب ررذلك عرفر روا ه ررل السر رنّة
 :حن ررن أعب رراع سر رنّة دس ررول

واجل اعررة  ،ييرزا عررن أعبرراع العرررتة ر وهررم شرريعة أهررل البيررت ومرواليهم ر وهكررذا صرراد هررذا املصررطلح
متعادفا يف أدب املذاهش اإلسالمية األُخرى.
(  ...ـ  ...ـ ) .....
هم م لمون :
مهمة أرملو أن يبوا عليها إملابة واضحة شافية.
س  :لدي استف ارات ّ

حممد بن محزة العلوي الزيدي  ... ،وأبو غال،
ّأوالو  :أخربان الشريف عمر بن ّ
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حممـد ابـن علـي بـن ا
حممد بن أمحد الثقفي الكويف هبا  ،قاال  :أخربان أبو عبـد ه ّ
سعيد بن ّ

ـني بـن عبـد

حممـد بـن ا
حممد ابن حامل ،قال  :ح ّدمنا أبو العباس ّ
الرمحن العلوي قال  :أخربان ليد بن ملعفر بن ّ

حممد بن علي ا
بن هارون قال  :ح ّدمنا أبو ملعفر ّ

ـني

حممد بن مـروان الغـزال قـال  :حـ ّدمنا
ين قال  :ح ّدمنا ّ

عامر بن كثني ال راج  ،عن أيب اجلارود قال  :قلت أليب ملعفر

قال  :قلت له ّكة  ،أو ىن  :اي بن

اج؟
رسول ه ما أكثر ا ّ
راج  ،مررا يغفررر إفّ لرك وألصررحابك  ،وف يتقبّررل إفّ منررك ومررن أصررحابك »
قرال  « :مررا أقر ّرل احلر ّ
( .) 1

س  :هل هذا ا دي صحيح أم ضعيف

وهل ما ملاء فيه ينطبق فقب على الزمن الذي كان فيه اومـام أبـو ملعفـر

أم أنّـه كـذلك ال يقبـل

حىت يف لماننا هذا إالّ من الشيعة اومامية وما قول العلماء املعاصرين يف هذه امل ملة
ا ّج ّ
ا

حممـد ا
حممد قـال  :حـ ّدمنا الشـريف الصـاحل أبـو ّ
حممد بن ّ
اثنياو  :أخربان ّ

ـن بـن محـزة العلـوي الطـربي

حممـد
حممد بن الفضل بن حامت املعروف أبيب بكر النجار الطربي الفقيه قال  :ح ّدمنا ّ
يين قال  :ح ّدمنا ّ

حممـد بـن حيـىي األمحـري قـال  :حـ ّدمنا املنـذر بـن الـزبني  ،عـن أيب ذر
بن عبد ا ميد قال  :ح ّدمنا داهـر بـن ّ

الغفاري قال  :قال رسول ه

عفضلوا عليال أددا فرتع ّدوا » (.)2
عضادوا بعلي أددا فتكفروا  ،وف ّ
«:ف ّ

تضادوا » وإذا كان صحيحاو  ،هل يعـين هـذا
صحة هذا ا دي أيضاو وما املقصود بـ « ال ّ
س  :عن ّ
ضــلون الشــيخني علــى علــي ّأّنــم مرت ـ ّدون وهــل يعــين االرتــداد هنــا عــن
العامــة مــن أهــل ال ــنّة حــني يف ّ
أ ّن ّ

اوسالم أي ّأّنم ك ّفار وغني م لمني مهما فعلوا

أرملو أن يكون اجلواب مدعماو كذلك بقول العلماء املعاصرين.

____________
 1ر ب،ادة املصطفو .123 :
الطوسي .153 :
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ّ
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األول لي نقي السند ابل،كل الذي يؤخذ برال  ،ففيرال مرن امله لرني وازهرولني
ج  :إ ّن احلديث ّ
 ،أو غري املواقني حبيث ف وكن افعت اد عليال  ،واألمر فيال موكول إىل علم الرجال.
رل النظررر عرن السرند فالروايررة يف جمرال بيرران شرر ية موضروع الوفيررة يف قبرول األع ررال ،
مثّ مرب غ ّ
ع ّرز وج ّرل منرال أع الرال يروم

وقرد وددت أداديرث كثررية عص ّرر ّن الفاقرد للوفيرة ومنكرهرا ف يقبرل
صحة الع ل.
ودل و  ، ..فالوفية شرط يف ّ
القيامة  ،وإن صلّو وصام ّ
نعررم  ،ينبغرري أن نتعامررل مررب غرررين ابلظ رواهر  ،فررنحكم إبسررالم كر ّرل مررن اعتقررد ُصررول الرردين ،
دس وإن كان اعتقادن ّن منكر الوفية سو عذهش أع الال هبان يوم القيامة.
وع ل ابألدكان ّ ،

رتم
واحلديث الثاين ي،ت ل علو دواة جمهولني أو مه لني وضعفان  ،فال وكن الركرون إليرال  ،وف ع ّ
احلجة.
بال ّ
دجية السرند ف أشركال يف جانرش دفلترال  ،إ إ ّن الكفرر وافدعرداد املرذكودين هنرا
مثّ علو فر
ّ
لا ُّمة.
النيب
عن افحنرا  ،والعدول عن اص ّ
ط املستقيم الذي دمسال ّ
وعليررال  ،فررال سرربيل لتكفررري ايخ ررين  ،عررن احلكررم علرريهم ررروجهم عررن اإلسررالم  ،وإن كرران
سيحاسش علو عقيدعال ر إن مل يكن مستضعفا ر.
املنكر إلمامة علي
وهذا هو دأي عل ان ال،يعة  ،ديث يفتون إبسالم أهل السنّة  ،وإن كرانوا يرروهنم منحررفني عرن

ط اإلمامة والوفية.
خّ

( عبد ه ـ  ...ـ ) .....
إطالق مصطلح أهل ال نّة واجلماعة :
س  :من الذي أطلق مصطلح أهل ال نّة واجلماعة
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ج  :قال الدكتود التيجاين الس اوي يف كتابال  « :لقد حبثت يف التاديص فلم أجد إفّ أ ّهنرم اعفقروا
رام الررذي اسررتوىل فيررال معاويررة علررو احلكررم بعررام اجل اعررة  ،و لررك أ ّن األ ُّمررة انقسر ت
علررو عسر ية العر ّ
بعد مقتل عث ان إىل قس ني  :شيعة علي  ،وأعباع معاوية.
 ،واسررتوىل معاويررة علررو احلك رم بعررد الصررلح  ،الررذي أبرمررال مررب
وملررا است،ررهد اإلمررام علرري
بعام اجل اعة.
اإلمام احلسن
 ،وأصبح معاوية أمري املؤمنني  ،مسّي لك العام ّ
إ ا  ،فالتسر ية هررل السرنّة واجل اعررة دالّررة علررو اعبرراع سرنّة معاويررة  ،وافجت رراع عليررال  ،وليسررت
ععر اعبرراع سرنّة دسررول  ،فاألل ّ ررة مررن ّديتررال وأهررل بيتررال أددى وأعلررم بسرنّة جر ّدهم مررن الطلقرران ،

وأهررل البيررت أددى ررا فيررال  ،وأهررل م ّكررة أددى ب،ررعاهبا  ،ولكننررا خالفنررا األل ّ ررة افا ر ع،ررر الررذين
 ،واعبعنا أعدانهم.
نص عليهم دسول
ّ
ودغررم اعرتافنررا ابحلررديث الررذي كررر فيررال دسررول اا ر ع،ررر خليفررة كلّهررم مررن قرريش  ،إفّ أنّنررا

نتوقّررل دال ررا عنررد اصلفرران األدبعررة  ،ولعر ّرل معاويررة الررذي مسّرران هررل السرنّة واجل اعررة  ،كرران يقصررد
رش علري  ،وأهرل البيرت الريت اسرت رت سرتني عامرا  ،ومل يقردد
افجت اع علو السرنّة الريت سرنّها يف س ّ
رؤدخني  :أ ّن األمررويّني رمررروا علررو قتررل
علررو إةالتهررا إفّ ع ررر بررن عبررد العزيررز  ،وقررد ر ّدانا بعررل املر ّ
ع ر بن عبد العزيز ر وهو منهم ر ألنّال أمات السنّة  ،وهي لعن علي بن أ الش » (.)1
( أبو الزين ـ األردن ـ ) ....
لي وا أوالد بغااي :
س  :ورد عن أيب محزة  ،عن أيب ملعفر
____________
 1ر مثّ اهتديت .203 :

قال  :قلت له  :إ ّن بعض أصحابنا
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يفلون ويقذفون من خالفنا  ...مثّ قال  « :وه اي أاب محزة إ ّن الناس كلّهم أوالد بغااي ما خـال شـيعتنا

» (. ) 1

ونورد سؤاالو كما يقول صديقي األشعري  :لو أ ّن رملالو من أبوين سنّيني أصبح شيعياو  ،فهل يكون أبواه

ـيعي ولــداو  ،وأصـبح الولــد سـنّياو  ،فهــل يكـون أبــوه بغيـاو مــع تشـيّعه وهــل يصـ ّدق
أوالد لان ولـو أجنــ ،الش ّ
م لم يعمّم آل البيت األطهار صدور مثل هذا عنهم حاشاهم ه  ،فما قولكم.

ج  :ابلنسبة للرواية  ،فيجش البحث فيها سندا ودفلة.
ّأما السند  ،في،ت ل علو مه لني أو غري مواّقني كعلي بن العباس  ،ودسن ابرن عبرد الررمحن ،
دس يبحث عنال.
دجية لال ّ
فال ّ

التأمررل يف معررن الروايررة  ،بعررد مررا عرفنررا أ ّن لكر ّرل قرروم نكادررا معرتفررا بررال
و ّأمررا الدفلررة  ،فررال ينبغرري ّ
بصحة عقد املسلم الس ّ مثال؟!
شرعا إب اع املسل ني  ،فهل يعقل أن ف يعرت
ّ
( نبيل ـ اجلزائر ـ ) ....
يعيشون مع الشيعة أبمن وسالم :
س  :هل يعترب أهل ال نّة أعداء للشيعة اومامية  ،وملاذا

كل من قرال لرك هرذا فهرو كرا ب  ،نعرم
ج َ :من قال لكم ّن أهل السنّة هم أعدان لل،يعة؟! ّ
عوجررد بيررنهم بعررل افختالفررات يف املسررالل العقالديررة والفقهيررة  ،ولكررن هررذه افختالفررات مل عفسررد
للود قضية  ،فت،اهد ال،يعة وأهل السنّة يعي،ون من وسالم يف منا ق كثررية مرن العرامل اإلسرالمي
ّ
ر كلبنان وإيران والعراق ر.
الوهررابيون  ،الررذين ي،ررعلون ن رريان الفتنررة بررني احلررني
ردوا لل،رريعة والس رنّة هررم ّ
وإّاررا الررذي يع ر ّد عر ّ
وايخر  ،ولي هدفهم ضرب الت،يّب فحسش  ،بل ضرب

____________
 1ر الكايف .285 / 8

481

املسررل ني جب يررب مررذاهبهم  ،و لررك أل ّهنررم يررذهبون إىل أ ّن أكثررر املسررل ني ابخررتال مررذاهبهم هررم
م،ركون.
حممد ـ الكويت ـ ) ....
( ّ
ال ب ،من خمالفتهم لوالية علي :
س  :ما هو ال ب ،يف خمالفة ههور امل لمني لنصوص وتعاليم رسول ه

ج  :ف عجررش يف لررك  ،ملررن ررالب الترراديص اإلسررالمي  ،وفدررحم سرررية املسررل ني  ،ب ررل سرررية
 ،علرو الررغم مرن أتكيرد القررتن الكرره علرو لرزوم
املقربني  ،وموافقهم مرن دسرول
الصحابة ّ
وافنصياع لال.
الطاعة لرسول

َ َ ُّ َ َّ َ َ ا ْ َ ا ْ َ َ َ ا ْ َّ َ ا
َْ
ا
نك ْم (.)1
أللب اسول َوأ ْو ِِل ألَر ِب ِم
ألَّلين آمنوأل أ ِطيعوأل أله وأ ِطيعوأل
قال ععاىل  :يا أيرا ِ
يف دياعال كثرية  ،نذكر منها :
جند موادد خمالفات الصحابة لرسول
نصررش س رني دجررال علررو جبررل ،
 1ر خمررالفتهم ألمررر الرسررول
يف معركررة أُدررد  ،ديررث ّ

عررا

وأمررهم بعرردم النررزول  ،ولكررن دين ررا صررادت ك ّفررة احلرررب لصرراا املسررل ني عرررل هررؤفن مكرراهنم
العدو هذا الفجوة  ،ويكسر جبيش املسل ني.
يف الغني ة  ،فكانت النتيجة أن
يستغل ّ
ّ
دين ررا أمضررو بنررود
 2ر خمررالفتهم يف صررلح احلديبيررة  ،ديررث اعرتض روا علررو دسررول 
الصلح  ،وكان من لتهم ع ر بن اصطّاب  ،ديث اعترب الصلح دنية يف الدين (.)2

____________
 1ر النسان .51 :
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( .) 1

 3ر ختلّفهم عن جيش أُسامة بن ةيد  ،بعدما أمرهم

ابفلتحاق برال  ،ولعرن مرن ختلّرل عنرال

 4ر خمالفتهم يف إدضاد القر اس والدواة لرسول

دين ا أمرهم أن عروه هب را  ،ليكترش

ريب قررد غلررش عليررال الوجررب ،
هلررم كتررااب ف يضرلّوا بعررده أبرردا  ،فقررال ع ررر  :دسرربنا كترراب  ،إ ّن النر ّ
وبني كتابال » (.)2
كل الرةية ما دال بني دسول
فخرج ابن عباس يقول  « :إ ّن الرةية ّ
إ ا  ،فررال عجررش ملررن خررالل يف لررك وأمثالررال أن خيررالل في ررا س رواه إ ا ععرراد مررب مصرراحلال ،
 ،بعردما أوصرو هبرا دسرول
وابصصوو يف مسألة الوفية واحلكم ألمري املؤمنني علري
يف دديث الغدير وغريه.
( علي ـ لبنان ـ  21سنة ـ إملالة يف ا قوق )
وغفلتهم عما يف الصحاا :
س  :لو كان ما يف الصحاا يكفي ومبات ا ّجية  ،فلماذا يغفل عنه أهل ال نّة
كل مولود يولد على ما عليه  ،فلو كنت مولوداو من أبوين سنّيني لكنت مقتنعاو ا يقولونه أهل ال نّة ،
ّ
ـيعي  ،فلمــاذا يغفــل عنهــا أهــل ال ــنّة هبــذا
ولــو أ ّن الصــحاا تتضـ ّـمن إملــاابت واضــحة تــدعم املــذه ،الشـ ّ
الشكل الصارخ وشكراو.

ج  :إ ّن الكث ررري م ررن أه ررل الس رنّة يغفل ررون ع ّ ررا يف الص ررحا م ررن أد ّقي ررة احل ر ّرق  ،أل ّهن ررم يعتق رردون
بعدالررة الصررحابة يعررا  ،وأل ّن بعررل الصررحابة كررانوا داضررني فعررال كرربالهم الررذين سررلبوا احلر ّرق عررن

أهلال  ،فاحنرفت األ ُّمة ابحنررا بعرل الصرحابة  ،وبقري الترابعون والالدقرون ر وإىل يومنرا هرذا ر علرو
جهلهم  ،ف يكلّل أددهم نفسال
____________
 1ر امللل والنحل .23 / 1
البخادي  138 / 5و  1 / 7و  ، 161 / 8صحيح مسلم .76 / 5
 2ر صحيح
ّ
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ن يعر

ا يف الصحا  ،وبقي قسم منهم علو ععصبال ف عطاوعال نفسال أن يتحول عن البا ل.

ّ
ّ
َ َ َ َ ا ا َّ ا َ َ َ َ ا َ ا ْ َ ْ َ َّ ا َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ا ا ْ َ
و ِإذأل ِقيَ لرم ألَ ِبعوأل ما أنزل أله ْالوأل تَ نت ِبع ما ألسينا عليري ِ آتامنريا أولريو َكن آتريامهم ال
َْ ا َ َ ْ َ َ ََْا َ
ون (.)1
يع ِقلون شَتا وال يرغد
خريج متوسطة )
( أمحد ال نان ـ ال عودية ـ  21سنةّ .
القاصرين منهم قد يدخلون اجلنّة :
س  :هل يدخل اجلنّة من مات م لماو وليس موالياو ألهل البيت
ْ
َ
َ َ َّ َ َ
ُّ َ َ َ َ
َ َّ
ا
ألِط ار ْهغَقيما فَاََّب اع ا
ريذأل ِ َ
ِ
أللهباَ فغَس َّبق تِك ْم َعرين
وو َوال َت ِب اعوأل
ِص
ج  :قرال ععراىل  :وأن ه
ِ
ِ
َّ
َ َ ا ْ َ َّ ا َ
ا
َ ا
ون (.)2
َس ِبي ِل ِ ذ ِلك ْم َو َّصاكم تِ ِ لعلكم ْغق
َْ ا َ َ
ََ ْاا َ
ََاْ ا َ
ون تبَ ْعض أللْكغَ
ون تبَ ْعض َف َمريا َج َ
ريزألم َمرين يس َعريَ ذلِريَ
ِ
اب وَكسب ِ ٍ
ِ
ِ
وقرال ععراىل  :أفغؤ ِمن ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ا َ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ا َ ُّ َ
َ
َ ِّ َ
ا ْ َّ ْ ٌ
أله تِاافِري ٍَ ع َّمريا
ألب َو َمريا
ِمنكم إِال ِخزن ي ِِف ألَيا ِة ألدلفيا ويوم ألل ِقيام ِة يريبدون إَِل أشريد أللعريذ ِ
ََْا َ
ون (.)3
ْعمل

 « :وســتفلق أ ُّم ـ إ مــالث وســبعني فرقــة كلّهــا يف النــار إالّ واحــدة » (، )4
وقررال دسررول
وبني دخول واستحقاق اجلنّة لفرقرة وادردة  ،وأابرت النراد لبراقي الفررق
فالنيب
أابت اففرتاق ّ ،
ّ

 ،وإن مسّاهررا أ ُّمرريت  ،أي أنرّرال أابررت اإلسررالم للفرررق األُخرررى غررري الناجيررة يف الرردنيا  ،وأابررت دخوهلررا
الناد يف ايخرة فال منافاة.
وغررري املعتقررد بوفيررة
وسرؤالكم يقررب يف هررذا التفصرريل  ،فررإ ّن املخررالل ملررذهش أهررل البيررت
فاستحق الناد بذلك ،
ونبوا
علي
ّ
إّاا هو قد أنكر أمرا إهليّا ّ
____________
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مررب اب رروت إس ررالمال الظ رراهري  ،ك ررا ه ررو د ررال املن ررافقني  ،فق ررد ك رران اب ررنهم واس ررتحقاقهم ش رريحا ،
وظاهرهم والتعامل معهم ك سل ني شين تخر.
ومقصرر  ،فالقاصرر الرذي برذل وسرعال
وقدد اإلشادة هنا إىل أ ّن املخالل ّ
يقسم إىل قاصر ّ
للحق ّ
املقصررر
 ،و ّأمررا ّ

مؤهررل إلددال احلر ّرق  ،فهررذا يوكررل أمررره إىل
ومل يعررر احلر ّرق فيتبعررال  ،أو كرران غررري ّ
فالكالم املتق ّدم كلّال معال.
رحة أع رال مرن مل يكرن مرن
قال بعل عل النا ( قدس سره )  :مب أ ّن األخباد متظرافرة بعردم ص ّ
«:
أهل الوفية  ،من لتها ما دواه الصدوق ( قردس سرره ) إبسرناده إىل علري برن احلسرني

لو أ ّن دجال ع ّ ر مرا ع ّ رر نرو يف قومرال  ،ألرل سرنة إفّ سرني عامرا  ،يصروم النهراد  ،ويقروم الليرل
وجل بغري وفيتنا مل ينفعال لك شيحا » (.)1
بني الركن واملقام  ،مثّ لقو
ّ
عز ّ
( سلمان ـ البحرين ـ  22سنة ـ طال ،ملامعة )
ا كم نسالمهم وطهارهتم :
حي ،ويرضاه  ،هل اومامية يك ّفرون من أل يقل ابلوالية وما تعليقكم على الرواايت
س  :وفّقكم ه ملا ّ

التالية :

أي فرق بني من كفر اب سبحانه وتعا ورسوله  ،وبني من
 1ـ يوسف البحرارّ قال  « :وليت شعري ّ

ابألئمة
كفر ّ

مع مبوت كون اومامة من أُصول الدين » (.)2

األئمة االمين عشر ـ فهو نزلـة مـن ملحـد
 2ـ الفيض الكاشارّ قال  « :ومن ملحد إمامة أحدهم ـ أي ّ

نبوة هيع األنبياء
ّ

» (. ) 2

 2ـ امل ّي قال  « :أعلم أ ّن إطالق لفظ الشرك والكفر على من أل يعتقد
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واألئمة من ولده
نمامة أمني املؤمنني
ّ

يدل على ّأّنم ك ّفار خملّدون يف النـار «
ضل عليهم غنيهم ّ
 ،وف ّ

» ( .) 1
األئمة  ،وملحد ما أوملبه ه تعا
 4ر املفيد قال  « :اتفقت اومامية على أ ّن من أنكر إمامة أحد من ّ

ضال م تح ّق للخلود يف النار » (.)2
له من فرل الطاعة فهو كافر ّ
 5ر يوســف البحـرارّ قــال  « :إنّــك قــد عرفــت أ ّن املخــالف كــافر  ،ال حــظ لــه يف اوســالم بوملــه مــن
الوملوه  ،كما ح ّققناه يف كتابنا الشهاب الثاق.)3( » ،
ـرد كيـد املغرضـني واملشـ ّككني ملـذه ،أهـل البيـت
أمتىن إرسال اجلواب يف أقرب فرصة ممكنـة  ،وذلـك ل ّ

 ،ودمتم يف خدمة اوسالم وامل لمني.

عع ررود إىل مس ررألة
ج  :إ ّن مس ررألة احلك ررم بكف ررر م ررن مل يعتق ررد إبمام ررة األل ّ ررة افا ر ع ،ررر
ررودي  ،و ررا أ ّن اإلمامررة ليسررت مررن ضرررودات الرردين عنررد بعررل الفرررق اإلسررالمية  ،فررال
إنكرراد الضر ّ
وكن احلكم بكفرها.
هو من ضررودات املرذهش  ،وعردم افعتقراد
نعم  ،اإلمامة وافعتقاد ابألل ّ ة افا ع،ر
هبا يع ّد خروجا عن املذهش ف عن اإلسالم  ،ومن هنا حت ل كل رات بعرل العل ران الرواددة يف هرذا
رص ر أي عردم اإلوران ر ف التكفرري ابملعرن األع ّرم ر وهرو عردم
املوضروع  ،إبدادة التكفرري ابملعرن األخ ّ
اإلسالم ر وهذه دسالل عل ران اإلماميرة منت،ررة يف عرر األد و وهلرا  ،ع،رهد إبسرالم املخرالل ر
وهو من ف يعتقد إبمامة األل ّ ة افا ع،ر ر و هادعال.
خاصررا بررال ف وثررل موقررل
ومررن خررالل هررذا احلكررم بقررول أو فترروى  ،فهررو ف يتع ر ّدى كونررال دأا ّ
رأخري
نص ررال  « :أ ّن امل ،ررهود ب ررني مت ر ّ
الطالف ررة أو م ،ررهود عل اله ررا  ،ب ررل نق ررل ال ،رريص البحر رراينّ م ررا ّ
وخصروا الكفرر والنجاسرة
األصحاب ر أي عل ان اإلمامية ر هو احلكم إبسرالم املخرالفني و هرادهم ّ ،

ابلناصش  ،ك ا أشرن إليال يف
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» ( .) 1
صدد الفصل  ،وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت
وقرردد اإلشررادة إىل أ ّن مررن علررم دك ررا شرررعيّا علررو حنررو اليقررني مث جحررده يكررون كررافرا إب رراع
املسل ني .ومن لك من علم إبمامة أهل البيت وجحدها.
(  ....ـ اسلاليا ـ  22سنة )
امل تضعفون منهم قد يدخلون اجلنّة :
س  :هل يدخلون اجلنّة أهل ال نّة ?.

يقس ر وا إىل االاررة أقسررام  :قسررم عررر احلر ّرق وأنكررره  ،وهررؤفن مررن
ج  :أهررل الس رنّة وكررن أن ّ
ال ررذين ي ررذادون ع ررن احل ررو  ،وف ي رردخلون اجلنّررة  ،وقس ررم مل يعرفر روا احل ر ّرق ولكر رنّهم ك رران إبمك رراهنم

البح ر ررث ومعرفر ر ررة احلر ر ر ّرق  ،وهر ر ررؤفن اسر ر رربون عل ر ررو عقصر ر ررريهم يف معرفر ر ررة احلر ر ر ّرق  ،وقسر ر ررم يس ر ر ر ّ ون
ابملستض ررعفني  ،ال ررذين مل يص ررل هل ررم احل ر ّرق  ،ومل يك ررن إبمك رراهنم وف ررق ق رردداهم الوص ررول إىل احل ر ّرق ،
فأُولحك عسو أن يتوب عليهم ويدخلهم اجلنّة برمحتال.

____________
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أهل الكتاب :
( ملعفر سلمان عبد ه ـ البحرين ـ  24سنة ـ طال ،ملامعة )
كلّفوا بتكاليف أش ّد من تكاليفنا :
س  :هل األُمم ال ابقة قد كلّفت بتكاليف شاقّة فإ ّن ماهر بعـض اآلايت والـرواايت ذلـك  ،كقولـه :
َّ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ا َ َ َّ
َ َ
ألَّل َ
ين ِمرين قبْ ِلنريا  ، )1( ...ويف الروايـة  « :رفـع عـن
َرنينا َوال َت ِمَ علينا ِإِصأل كما ْحلغ لَع ِ
() 2
ـيب
أ ُّم ت ع  :امطم  ،والن يان  ،وما أُكرهوا عليه  ،وما
ّ
اضطروا إليه  ، » ...فن  ،الرفع إ أ ُّمة الن ّ
.
حممد
ّ

يوضح لكم املعن الذي عقصده ايية.
ج  :ودد يف عفسري هذه ايية ال،ريفة ما ّ
يف دديث ويرل قرال « :

َّ َ َ
َْ
َ َّ َ َ ا َ
ألخريذنا ِإن ن ِهريَنا أ ْو
رنينريا ال َؤ ِ

النيب
ففي افدتجاج  :أ ّن ّ
َ ْ َ َْ
() 3
ـل  :ل ــت أؤاخـذ أ ُّمتـك الن ـيان وامطــم لكرامتـك عل ّـي  ،وكانـت األُمــم
مل
و
ـز
ع
ه
ـال
ق
،
ريا
ري
أخهأن
ّ ّ
ال الفة إذا ن وا ما ذ ّكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب  ،وقـد رفعـت ذلـك عـن أ ُّمتـك  ،وكانـت األُمـم

علي.
ال الفة إذا أخطموا أخذوا ابمطم وعوقبوا عليه  ،وقد رفعت ذلك عن أ ُّمتك لكرامتك ّ

 :اللهم إذا أعطيتين ذلك فزدر  ،فقال ه تبارك وتعا له  :سـل  ،قـال :
النيب
فقال ّ
َّ
َ َْ ْ َ ََْ ْ َ َ ََ َْا ََ
َ
ألَّل َ
ين ِمن قبْ ِلنَا ، ...
َوال َت ِمَ علينا ِإِصأل كما ْحلغ لَع ِ
____________
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َ
َر َّنينريا

يعين ابوصر  :الشدائد ال كانت على من قبلنا  ،فمملابه ه إ ذلك.

فقال تبارك ا ه  :قد رفعت عن أ ُّمتك اآلصار ال كانت على األُمم ال الفة  ،كنت ال أقبل صـلواهتم

إالّ يف بقاع معلومة من األرل  ،أخلها هلم وإن بعدت  ،وقد ملعلت األرل كلّها أل ُّمتـك م ـجداو وطهـوراو
 ،فهــذه مــن اآلصــار ال ـ كانــت علــى األُمــم قبلــك فرفعتهــا عــن أ ُّمتــك  ، ...وكانــت األُمــم ال ــالفة حتمــل
قرابينها على أعناقها إ بيت املقدس  ،فمـن قبلـت ذلـك منـه أرسـلت عليـه انراو فمكلتـه  ،فرملـع م ـروراو ،

ومــن أل أقبــل ذلــك منــه رملــع مثبــوراو  ،وقــد ملعلــت قــرابن أ ُّمتــك يف بطــون فقرائهــا وم ــاكينها  ،فمــن قبلــت
ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاو مضاعفة  ،ومن أل أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوابت الدنيا.
وقد رفعت ذلك عن أ ُّمتك وهي من اآلصار ال كانت على األُمـم مـن كـان مـن قبلـك  ،وكانـت األُمـم

ال الفة صلواهتا مفروضة عليها يف ملم الليل وأنصاف النهار  ،وهي من الشدائد ال كانـت علـيهم ، ...

وكانت األُمم ال الفة ح نتهم حب ـنة وسـييتهم ب ـيية  ،وهـي مـن اآلصـار الـ كانـت علـيهم  ،فرفعتنـا عـن
أ ُّمتك  ،وملعلت ا

نة بعشر وال يية بواحدة  ،وكانت األُمم ال الفة إذا نوف أحدهم ح نة فلـم يعملهـا

هم أحدهم حب نة فلم يعملها كتبت لـه ح ـنة ،
أل تكت ،له  ،وإن عملها كتبت له ح نة  ،وإ ّن أ ُّمتك إذا ّ

وإن عملها كتبت له عشراو  ،وهي من اآلصار ال كانت عليهم فرفعتها عن أ ُّمتك .)1( » ...

بيّنررت هررذه الروايررة معررن ايصرراد وامل ،ر ّقة الرريت كانررت علررو الرردوام علررو األُمررم السررالفة  ،ومررن

الواضررح  :أ ّن ععرراىل ف يكلّررل عبرراده فرروق رراقتهم ؛ أل ّن لررك قبرريح عقررال وشرررعا  ،و ععرراىل
من ر ّرزه ع ررن ل ررك  ،لكنّررال عع رراىل عن رردما س ر ّرن س ررننا  ،وجع ررل أُمم را وش ر ّررع أدكام ررا ل ررال فه ررذه األدك ررام
والقروانني ختتلررل مررن أ ُّمررة إىل أ ُّمررة  ،عبعررا لطبيعررة علررك األ ُّمررة ولزمنهررا  ،ولل صرراا الرريت عقتضرري السررري

عليها  ،فاع
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ععاىل ّبني ك ا يف هذه الرواية ويف تاعال  ،أنّال كلّل األُمرم السرالفة بربعل التكراليل الريت فيهرا م،ر ّقة
 ،لكن ف خيرجها لك عن كوهنا مقدودة لل كلّفني.
ف ررثال عكليفررال بعررل األُمررم السررالفة ن عكررون صررالهم يف مكرران خمصرروو لرري فيررال ععجيررز ،
وأ ّهنم يعجرزون عرن لرك وخرادج عرن قرددهم  ،برل هرو مقردود هلرم  ،لكرن فيرال نروع عضرييق وعكليرل
 ،فررإ ّن مررن جيرروة لررال الصررالة يف كر ّرل
قياسرريا ملررن ر ّرق لررال الصررالة يف كر ّرل مكرران  ،كأ ُّمررة ّ ررد
مكران ر قياسرا ملرن ف ّرق لرال الصرالة إفّ يف مكران خمصروو ر موسرب عليرال  ،خالفرا لرذلك الرذي ف
كل مكان  ،فإ ّن هذا مضيق عليال ابلنسبة لذلك ال،خص.
ّق لال الصالة يف ّ
و ّأمررا التكليررل ابلصررالة يف مكرران خمصرروو يف در ّد نفسررال فهررو مقرردود لل كلّررل  ،ويسررتطيب أن
يت بررال  ،وهكررذا بقيررة األُمررود الرريت كرهررا الروايررة عفس رريا لنيررة ؛ كجعررل احلسررنة مقابررل احلسررنة يف
األُمرم السررالفة  ،وجعلهرا مقابررل الع،ررر يف هرذه األ ُّمررة  ،واهلر ّرم ابحلسرنة يعر ّد دسررنة  ،وغرري لررك مررن

األُمود.
فسرررت معرن النسرريان واصطررأ  ،ف ررن نسرو مررا ّكررر برال مررن عررذاب وعقابررال إ
وكرذلك الروايررة ّ
عصرراه يقررب عليررال الوعيررد عنررد نسرريان ععرراىل  ،ونسرريان دبوبيتررال املقتضررية لطاعتررال  ،فررإ ا نسررو در ّرل
اإلهلي عليال.
الوعيد ّ
يفسررر دفررب النسرريان واصطررأ  ،أي دفررب تاثد
وكررذلك عفسررري األُمررود املرفوعررة حبررديث الرفررب كرران ّ
النسرريان واصطررأ  ،فررال جيررش اإلعررادة أو القضرران إ ا نسرري التكرراليل  ،بين ررا األُمررم السررالفة جيررش
عليها لك عند نسيان التكاليل.

وعفسررري اإلكرراه ن جيرروة لل ُ كررره إبرردان خررال مررا يعتقررد يف هررذه األ ُّمررة  ،ويف األُمررم السررالفة ف
رطر يف األُمررم السررالفة ادعكرراب انظررود
جيرروة  ،وعفسررري افضررطراد بررذلك أيضررا  ،ن ف جيرروة لل ضر ّ
ألجل افضطراد  ،بل عليال أن يتح ّ ل افضطراد  ،ويف هذه األ ُّمة جيوة.
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بررال أ ُّمررة مررن

واصالصررة مررن البحررث  :إ ّن التكليررل إ ا كرران يعجررز عنررال املكلّررل فررال يكلّررل
منزه عن لك.
األُمم  ،هذه األ ُّمة وغريها  ،أل ّن لك قبيح عقال وشرعا  ،و ّ
و ّأمررا عفرراوت التكرراليل  ،وأ ّن أ ُّمررة مررن األُمررم عكلّررل ررا هررو أشر ّد مررن أ ُّمررة أُخرررى  ،مررب ا فررا

القررددة وأ ّن التكليررل مقرردود  ،فررال ونررب العقررل مررن لررك  ،وأيضررا ال،رررع ف ونعررال إ ا كرران هنررال
امل،رع ومطلب عليها  ،بل إ ّن لك واقب ك ا عقول الرواية.
مصلحة يعل ها ّ
وف ننسو الفرق بني ال،ين امل تنب وبني ال،رين املقردود لكرن فيرال كلفرة و تراج إىل جهرد  ،فرإ ّن
األول ك ررا أوضررحتال الروايررة  ،وك ررا كررم بررال العقررل  ،و ّأمررا الثرراين فررإ ّن العقررل ف ونررب
اييررة ف عقصررد ّ
منال وال،رع  ،بل هو واقب ك ا كرت ايية.

سين ـ  24سنة ـ طال ،ملامعة )
( عبد ه ـ البحرين ـ ّ
ذبيحتهم يف رأي فقهاء الشيعة :
س  :أان من أهل ال نّة  ،ولدي سؤال أرملو منكم اوملابة عليه :

َو َط َع ا
ام

حمرم  ،وتقولون  :إ ّن املراد بقوله تعا :
اعلم أنّكم ال حتلّلون طعام أهل الكتاب  ،وتعتربونه ّ
َّ َ ا ا ْ ْ َ َ ٌّ َّ ا ْ َ َ َ ا ا ْ ُّ َّ
ا
ْ
() 1
 ،هو لي الذبيحة  ،وإّاا عام تخر  ،ف ا
كغاب ِحَ لكم وطعامكم ِحَ لرم
ِ
ألَّلين أوَوأل ألل ِ
هو هذا الطعام؟ وما هو دليلكم علو أ ّن املقصود بقولال ععاىل لي هو الذبيحة؟ أدجو منكم اإلجابة ابلتفصيل.

ج  :هررش فقهرران ال،رريعة إىل درمررة بيحررة أهررل الكترراب  ،ودلرريلهم علررو لررك هررو الرررواات
مفسرة يية
املتواعرة  ،الدالّة علو درمة بيحة أهل الكتاب  ،ودواات ّ

____________
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عفسرررها ّ :ن املرراد هبررا احلبرروب واأللبرران ومررا شررابال لررك  ،فررإ ا دجعررت إىل
املالرردة  ،اييررة اصامسررة ّ
مصادد ال،يعة احلديثية وجدت فيها الرواات الكثرية املتواعرة  ،املص ّرردة حبرمرة بيحرة أهرل الكتراب
( .) 1
وعفسررر اييررة الرريت
وهنررال مصررادد أُخرررى أيضررا وددت فيهررا دواات حتر ّررم بيحررة أهررل الكترراب ّ ،

كرها من سودة املالدة ابحلبوب واأللبان  ،ومرا علرو شراكلتها  ،وعنفري أن يكرون املرراد هبرا الذبيحرة
 ،وهنا نذكر بعل الرواات :
الرواية األُوىل  :دوى الكلي ( قدس سره ) بس م
رند صرحيح عرن قتيبرة األع،رو قرال  :سرأل دجرل

وأن عن ررده  ،فق ررال ل ررال  :الغ ررنم يرس ررل فيه ررا اليه ررودي والنصر رراين  ،فتع ررر فيه ررا
أاب عب ررد
العادضة فيذبح  ،أأتكل بيحتال؟
فقال أبو عبد
 « :ال تدخل مثنها مالك  ،وال أكلها  ،فإ ّّنا هو االسم  ،وال يؤمن عليـه إالّ
م لم ».
فقال لال الرجل  :قال ععاىل :
ٌّ َّ ا
 « :كان أيب يقول إ ّّنا هي ا بوب وأشباهها » (.)3
ك ْم ()2؟ فقال أبو عبد
ِحَ ل
ا
ْ
َّ
وجل  :ألِلَ ْو َم أ ِحريَ
عز
يف قول
الرواية الثانية  :عن ه،ام بن سامل عن أ عبد
ّ
َّّ
َ ا َّ
ٌّ َّ ا ْ َ َ َ ا ا ْ ُّ
َّ ِّ َ ا
َ ا
ين أاوَاريوأل ْ أللْكغَ َ
ريَ ل ار ْ
ألَّل َ
ريم ( ، )4فقرال
رياب ِحريَ لكريم وطعريامكم ِح
لك ام أللهيبا َو َطعام ِ
ِ
 « :العدس وا مص وغني ذلك » (.)5
ْ َ ْ َ ا َّ َ ا ا َّ ِّ َ ا َ َ َ ا َّ
يرين أاوَاريوأل ْ أللْكغَريابَ
ألَّل َ
ألِلوم أ ِحَ لكم أللهيبا وطعام ِ
ِ

____________
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 ،ق ررال  :ق ررال ل ررال دج ررل :
الرواي ررة الثالث ررة  :ص ررحيحة احلس ررني األمحس ر ّري ع ررن أ عب ررد
قصررااب  ،فيجررين بيهررودي فيررذبح لررال در ّرس ي،رررتي منررال اليهررود؟ فقررال
أصررلحك  ،إ ّن لنررا جررادا ّ
 « :ال أكل من ذبيحته  ،وال تش ِل منه » (.)1
يفسررر تيررة املالرردة ّ ،ن امل رراد منهررا احلبرروب والعرردس
إىل غررري لررك مررن الرررواات  ،الرريت بعضررها ّ
واحل ررص  ،حبيررث ف ي رراد منررال الذبيحررة  ،وبعضررها ينهررو عررن أكررل بيحررة الكتررا ّ  ،و كررم بعرردم
دلّيتها  ،فاجل لك هش هود فقهان ال،يعة إىل حتره بيحة أهل الكتاب.
َ َ َ ا َّ َ ا ا ْ
() 2
ألَّلين أوَريوأل  . ...وإن كران حبسرش
وأيضا نقول  :إ ّن لفحم الطعرام الروادد يف اييرة وطعام ِ
أصررل اللغررة ي،ر ل كررل مررا كلررال اإلنسرران ويتقر ّروى بررال  ،لكررن هنررال بعررل اللغررويّني كررر  :أ ّن املرراد
ابلطعام الرب وسالر احلبوب.
ففرري لسرران العرررب حتررت مررادة « عررم » قررال  « :وأهررل احلجرراة إ ا أ لقروا اللفررحم ابلطعررام عنروا
خاصة » (.)3
الرب ّ
بال ّ
خاصة.
الرب ّ
و كر عن اصليل أنّال قال  :العال يف كالم العرب أ ّن الطعام هو ّ
وكالم ابن األاري يف النهاية ي،ري إىل لك أيضا.
وعلو هذا  ،فرتعفب الغرابة يف الرذهاب إىل حترره بيحرة الكترا ّ  ،ومحرل اييرة علرو غرري الرذابلح

الرب.
 ،أل ّن الطعام يف اللغة يكون موضوع للحبوب و ّ
كل ما يتق ّروى برال اإلنسران  ،في،ر ل الذبيحرة
وإ ا مل عقبل بذلك  ،وقلت ّ :ن الطعام لغة وهو ّ
املفسرة لنية الكروة.
 ،فنقول  :دليلنا علو درمة بيحة الكتا هو الرواات ّ
وقال

ععاىل :

َ َ
َّ ا َ
َ
َّ
ال ََأ ْ اكلاوأل ْ ر َّما ل َ ْم يا ْذ َكب ْ
ألس ا
ه َعليْ ِ َو ِإن ل ِس ْه ٌ َو ِإن
أل
م
و
ِ
ِ
ِ

____________
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َ

َ َ

ا ا

َ

َ

ا

ْ َ ْ َ ْ ا ا ا ْ َّ ا ْ ا ْ
َ
َّ َ َ ا ا َ
ْ َ ْ ا َ
ون (.)1
شْ
أللشي ِ
اط ِلوحون إَِل أو ِِلآئِ ِرم ِِلجا ِدلوْم و ِإن أطعغموهم إِنكم لم ِ
فهررذه اييررة الكروررة حتر ّررم مررا مل يررذكر اسررم عليررال  ،وععر ّررب عنررال نرّرال فسررق  ،وإ ا دجعنررا إىل تيررة
الثالاررة مررن سررودة املالرردة  ،وتيررة «  3و  121و  » 145مررن سررودة األنعررام  ،وسررودة النحررل والبقرررة
أيضا جند أ ّن القررتن يع ّررب ع را مل يرذكر اسرم عليرال ابلررج اتدة  ،وابلفسرق أُخررى  ،وابإلمث اثلثرة

 ،فإ ا كان هذا وصل ما مل يذكر اسم عليال  ،فال وكن أن يكرون درالف وم،ر وف لقولرال ععراىل
ْ َ ْ َ ا َّ َ ا
ريم َّ
ك ا
أللهيِّبَريا ا  ،إ الررج والفسرق واإلمث ف يكرون ي د م
رال مرن األدروال
 :ألِلوم أ ِحَ ل
ّ
يّبررا  ،فعلي رال فب ر ّد م ررن مح ررل ايي ررة عل ررو م ررا كرع ررال ال رررواات  ،م ررن أ ّن امل رراد هب ررا احلب رروب والع رردس
واأللبان وما شاكلها  ،ف ما ي ،ل الذابلح.
وهنال نكتة يف ايية عسراعدن علرو أ ّن املرراد حبلّيرة عرام أهرل الكتراب لنرا ليسرت دلّيرة عكليفيرة
ََ َ ا ا
ك ْم ح َُّ ل َّ ار ْ
ريم  ،فرإ ّن مرن اجلل ّري لك ّرل أدرد أ ّن الكترا ّ كرل ك ّرل
 ،وهي قولال ععراىل  :وطعام
ِ
ّن عررام املسررل ني در ّرل لكررم  ،أل ّن
شررين  ،وف ر ّررم عررام أي إنسرران  ،ف ررا معررن أن خيا بررال
الكتا ف يعر احلرمة وف احللّيّة  ،وف يرى التكليل وغري لرك  ،ف را معرن هرذا اصطراب مرن
ععاىل ألهل الكتاب  ،الذين ف يرون لك؟
فنقول  :هذا قرينة علو أ ّن احللّيّة اليت خا ش هبا أهل الكتاب ليست دلّيرة عكليفيرة  ،وإّارا

اييررة نظرررة إىل قضررية  ،وهرري  :أ ّن املسررل ني بعررد أن برردأت عكرراليل ال،رريعة اإلسررالمية است،رركلوا
رك مررن التعامررل معهررم ،
يف عررام أهررل الكترراب  ،أل ّهنررم علررو خررال عقيرردهم  ،وأصرربحوا يف شر ّ
وعنرراول مررا يررديهم  ،فلررذلك نزلررت هررذه اييررة املبادكررة لتبر ّرني أ ّن عررامهم دررالل  ،وإ ّن عناولررال غررري

ُّ َّ
ََ َ ا ا
ك ْم ِحَ ل ار ْم .
مضر  ،ولذلك أددفال بقولال  :وطعام
ّ
____________
 1ر األنعام .121 :
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( نور ـ البحرين ـ ) ....
أل يصل ،امل يح :
س  :ما هي املقارنة بني صل ،امل يح عند امل يحيني وامل لمني ابلتفصيل ودمتم حبفظ ه.
َ
ريوو َو َمريريا َصريريلبا ا
َ :و َمريريا َقغَلاري ا
وو
رنص علررو عرردم صررلش املسرريح
ج  :إ ّن القرررتن الكررره ير ّ
ََ
َ َّ َ َ ا
َ ََا ا َ
ا ِّ َ َ ا ْ
ه ( ، )1واملسرل ون بكافّرة اقاهراهم يؤمنرون هبرذا
ريكن شب لرم َ ...وما قغلوو ي ِقينا تَ رفع أل ِ
ول ِ

املوضوع.
ط العررام منهررا عررؤمن ابلصررلش  ،ولكررن ان ّققررني مررنهم واملتحر ّررين للحقيقررة ف
و ّأمررا املسرريحية فرراص ّ
 ،فعلررو سرربيل املثررال يقررول (
يرررون الواقررب هكررذا  ،بررل يصر ّرردون بنفرري الصررلش عررن عيسررو

رتص سرالل الصرلش والفردان هرو
ادنست دي بون ) األملاين يف كتابال ما
ّ
ملخصال  :إ ّن يرب مرا خي ّ
م ررن مبتك ررات وخمرتع ررات ب رول  ،وم ررن ش رربهات ال ررذين مل ي ررروا املس رريح  ،ف م ررن أُص ررول النصر ررانية
األصلية.
وأيضررا َِ ممرّرن هررش إىل لررك مررن عل رران النصررادى ( املسرريو أدادواسرريوس ) الفرنسر ّري  ،األُسررتا
يف مدادس الالهوت اإلجنليزية  ،ك ا جان يف كتابال.
وهن ررال وال ررل م ررن املس رريحية عنف رري الص ررلش والقت ررل م ررن قبي ررل ( السا رنيوس رريّون والسر ررنثيّون
والباسر رريليديّون والبادديسر رريانيّون والتاعيانيسر رريّون )  ،مضر ررافا إىل أ ّن إجنير ررل بر رررناب يصر ر ّرر بنفر رري هر ررذا
احلادث عن املسيح

 ،وإ ّن الذي صلش بدلال هو يهو ا.

( أمني نصيف ـ البحرين ـ ) ....
من معتقدات امل يحية واليهود :
س  :ما هو الفرق بني عقيدة اليهود وامل يحيني
____________
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ج  :ف خيفررو عليررك أ ّن لكر ّرل مررن اليهوديررة واملسرريحية فرررق ومررذاهش  ،ك ررا لإلسررالم لررك ،
كل فرقة منهم  ،ولكن نرذكر
لكل فرقة اعتقادها
ّ
اصاو هبا  ،ولي من السهل أن نعطيك عقيدة ّ
و ّ
عام.
لك بعل عقالد اليهودية واملسيحية ب،كل ّ
معتقدات امل يحية :

األلوهيررة والتثليررث  :يعتقرردون بوجررود إلررال خررالق عظرريم  ،أل ّهنررم كتررابيون أصررال  ،لكرنّهم ي،ررركون
معررال افبررن ( عيسررو )  ،ودو القرردس ( جرباليررل )  ،وبررني الكنررال عفرراوت عجيررش يف عقريررر هررذه
املفاهيم  ،ودبط بعضها مب بعل ممّا يس ّ ونال األقانيم الثالاة.
الدينونة  :يعتقدون ّن احلساب يف ايخرة سيكون موكوف لعيسرو برن مرره  ،أل ّن فيرال شريحا مرن
جن الب،ر  ،ممّا يعينال علو اسبة الناس علو أع اهلم.
عقرردي الصررليش  :يعترررب الصررليش شررعادا هلررم  ،وهررو موضررب عقرردي األكث ررين  ،ومحلررال عالمررة
علو أ ّهنم من أعباع املسيح.
الصرروم  :هررو افمتنرراع عررن الطعررام الدسررم  ،ومررا فيررال شررين مررن احليروان  ،أو م،ررت ّقاعال مقتص ررين
علو أكل البقول  ،وختتلل م ّدعال وكيفيتال من فرقة إىل أُخرى.
الصالة  :لي هلا عدد معلروم مرب الرتكيرز علرو صراليت الصربا واملسران  ،وهري عبرادة عرن أدعيرة
عصر اختيادي ف إجبادي.
وعسبيحات وإن،اد  ،ك ا أ ّن افنتظام يف الصوم والصالة إّاا هو ّ
التع يد  :وهو يع افد اس يف املان  ،أو الرش بال ابسم األب وافبن ودو القدس  ،ععبرريا عرن
عطهري النف من اصطاا والذنوب.

بكل ما يقرتفال املرن من تاثم و نوب  ،وهرذا افعررتا
افعرتا  :وهو اإلفضان إىل دجل الدين ّ
يطهره من الذنش إ ي ّدعون ّن دجرل الردين هرذا هرو الرذي يقروم
يسقط عن اإلنسان العقوبة  ،بل ّ
بطلش الغفران لال من .
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لّون أكل حلم اصنزير  ،و ّرمون اصتران مرب وجروده يف شرريعتهم أصرال  ،وأابدروا كرذلك الرراب ،
وش رررب اص رررة  ،لق ررد قص ررروا التح ررره يف ال ررزل  ،وأك ررل املخن رروق  ،وأك ررل ال رردم  ،وأك ررل م ررا ب ررح
لاواثن.
األصررل يف دانررتهم الرهبانيررة  ،وهررو العررزو عررن الررزواج  ،لك رنّهم قصررروه علررو دجررال الرردين ،
ومسح للناس بزوجة واددة  ،مب منب التع ّدد الذي كان جالزا يف مطلب املسيحية.
الطالق  :ف جيوة للرجل أن يطلّق ةوجتال إفّ يف دالة الزل.
مرة أُخررى  ،ك را جيروة التفريرق إ ا
للحي منه ا أن ّ
يتزوج ّ
ّأما الفراق الناشس عن املوت فإنّال جييز ّ

مؤخرا الطالق عندهم يف دافت اضطرادية.
كان أدد الزوجني غري نصراينّ .نعم  ،قد أجيز ّ
التكرراار والنسررل  :ثّررون رراعتهم مررن النصررادى علررو التكرراار  ،ويصرربح لررك أكثررر وجررواب يف
املنا ق اليت ف يكونون فيها أكثرية.
النوادي الرودية  :لقد جانت النصرانية يف األصرل لرتبيرة الوجردان  ،وعن يرة النروادي العا فيرة ،
املاديررة املغرقررة  ،يقررول إجنرريلهم « :
داعيررة إىل الزهررد  ،وعرردم اولررة الثررأد مسررتنكرة ا رراط اليهررود يف ّ
مررن ض رربك علررو خ ر ّدل األوررن فرراعر لررال ايخررر  ،ومررن أخررذ ددانل فررال نعررال اوبررك »  ،لكررن
اتدخيهم ملين ابلقتل وسفك الدمان.
أتخررر  ،وهررو يبرراع
صرركول الغف رران  :وهررو صر ّ
رك يغفررر مل ،ررتيال يررب نوبررال مررا عق ر ّدم منهررا ومررا ّ
رك أمتررادا يف اجلنّررة علررو دسررش مقررداد
كأسررهم ال،ررركات  ،وقررد وررنح ال،ررخص بنرران علررو هررذا الصر ّ
املبلغ الذي يق ّدمال للكنيسة.
اهلر ق ررة و ادبته ررا  :لق ررد دادب ررت الكنيس ررة العل رروم وافكت ،ررافات  ،وان رراوفت اجلدي رردة لفه ررم
الكت رراب املقر ر ّدس  ،وص ر ّروبت س ررهامها إىل ك ر ّرل نق ررد  ،ودم ررت ل ررك كلّ ررال ابهلر ق ررة  ،و ادب ررة ه ررذه
افقاهات نتهو العنل والقسوة.

418

معتقدات اليهودية :

يعتقدون ّن الذبيح من ولد إبراهيم إّاا هو إسحاق املولود من سادة  ،والصحيح أنّال إمساعيل.
رذل
يتم يف الدنيا  ،الثرواب هرو النصرر والتأييرد  ،والعقراب هرو اصسرران  ،وال ّ
الثواب والعقاب إّاا ّ

وافستعباد.
التابوت  :هو صندوق كانوا فظون فيال أغلو ما ولكون من اروات ومواايق  ،وكتش مق ّدسة.
خاصررة هبررم ،
يعتقرردون ّهنررم شررعش املخترراد  ،وأ ّن أدوا اليهررود جررزن مررن  ،وأ ّن دانررتهم ّ

اليهودي.
مقفلة علو ال،عش
ّ
ررب
جيرروة غر ّ
رش غررري اليهر ّ
رودي وسرررقتال  ،واقرتاضررال ابلرراب الفررادش  ،وشررهادة الررزود ضر ّده  ،وعرردم الر ّ
ابلقسم أمامال.
حم اانرني مرن اخوعرال  ،وف فررق برني املولرود بنكرا
الولد األكرب الرذكر هرو ّأول مرن يررث  ،ولرال در ّ
شرعي يف املرياث.
شرعي أو غري ّ
ّ
أقر بعرد لرك
بعد الزواج عع ّد املرأة مملوكة لزوجها  ،وماهلا ملك لال  ،ولكن لكثرة اصالفات فقد ّ
أن لك الزوجة دقبة املال  ،والزوج ولك املنفعة.
استحق اللعنة  ،وععدد الزوجات جالز شرعا.
يتزوج فقد
ّ
من بلغ الع،رين ومل ّ
( ح ني عبد ا ميد ـ إيران ـ  12سنة ـ بكالوريوس )
امل يح ليس هو ه وال ابنه :
ُود أملوبة عقليّة ومن کتبهم على ما يلي :
س  :أان أحاور بعض امل يحيني  ،وأ ّ
ومادة.
 1ـ إ ّن ه سبحانه ال اكن أن يكون مل ماو ّ
 2ـ إ ّن امل يح ليس ابن ه.
 2ـ إ ّن امل يح ليس هو ه.

خيتص هبذا امال  ،أرملو إعطائي عناوين مواقع
وإن كان هذا املوقع ال ّ
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لكل من يقوم الدمة هذا املوقع.
أُخرف ّ
خمتصة به  ،ولكم الشكر والتوفيق ّ

رتلخص يف معرف ر ررة املب ر رردأ ،
ج  :إ ّن اجل ر رواب العقل ر ر ّري لاس ر ررحلة الثالا ر ررة ه ر ررو ج ر رواب واد ر ررد  ،وي ر ر ّ
خيتصرران بذاعررال ف
وابختصرراد  :جيررش أن نعلررم أ ّن مررا سرروى ععرراىل خملرروق لررال  ،فاألةليررة والقرردم ّ
غريها.
كل جسم وما ّدة ا أنّال موجود وخملوق فهو مباين لذات البراد ععراىل ،
وعليال  ،فاملسيح
و ّ
وعفصيل الكالم يطلش من مبادث التوديد يف علم الكالم.
متفرعرات عقيردة التثليررث املوجرودة يف كتربهم  ،وقررد
وف خيفرو أ ّن السرؤال الثرراين والثالرث مهرا مررن ّ
أبطلهرا ان ّققررون والعل ران  ،إ ف أسرراس هلررا عقرال ونقررال  ،وف ععت رد علررو أدلّررة بيّنرة وواضررحة  ،بررل

قد ينسش هذه النظرية البا لة إىل فالسفة اليونن.
 « :مرريالد املسرريح ابررن داود بررن
والغريررش أنرّرال ودد يف ابترردان إجنيررل مر ّرس ععب رريا عررن عيسررو
ببنوعررال ع
إب رراهيم بررن  ...بررن يوسررل النجرراد »  ،وهررذا الكررالم مررب خطررأه  ،يفنّررد م رزاعم القرراللني ّ
ععاىل.
رام املرسرروم يف
نعررم  ،هنررال بعررل اإلشررادات يف العهررد اجلديررد ر وإن كرران متناقضررا مررب اصر ّ
ط العر ّ
األنجيرل املوجرودة ر يرودي ّن التعبرري ابفبرن هرو لتصروير العالقرة برني الفررد أو از وعرة ابع عبرادل
ابلنسرربة لل ررؤمنني قولررال  « :لكرري
وععرراىل  ،مليررزة اإلورران والطاعررة  ،ف ررثال  ،جرران عررن املسرريح
عكونوا أبنران أبريكم الرذي يف السر اوات ؛ رو لصرانعي السرالم  ،أل ّهنرم أبنران
كثريا ما مسّي املؤمنني « أوفد » يف العهد اجلديد.
(  ....ـ ال عودية ـ  11سنة )
جي ،معاملتهم اب

ىن :

س  :كيف اكن التوفيق بني الرباءة من الك ّفار ومعاداهتم ـ ويف بعض
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يردعون »  ،ك را

الرواايت ضيّقوا عليهم يف الطرقات ـ وبني مشاركتهم يف اون انية  ،وقول اومـام علـي

وإما نظري لك يف اصلق » (.)1
صنفان ّ :إما أخ لك يف الدين ّ ،

رإهنم
«:ف ّ

راألول نظررر إىل األعرردان مررن الك ّفرراد الررذين جيررش
أي عنرراقل بررني الق رولني  ،فر ّ
ج  :لرري هنررال ّ
إىل مالررك
رربي مرنهم ومعرراداهم ّ ،أمرا القرول الثراين ر وهررو قرول أمرري املرؤمنني
التعامرل معهرم ابلت ّ

األشرت  ،عندما وفّه مصرا ر فناظر إىل هذه از وعة من الناس الواقعني حتت وفية مالك  ،فهرم ّإمرا
مسررل ون  ،أو مرعبطررون مررب املسررل ني بررذمام  ،وهررؤفن جيررش معرراملتهم ابحلسررن  ،نظررا إىل اجلانررش
اإلنساين فيهم  ،وهم ابدعبا هم بذمام مب املسل ني ف يتعامل معهم كأعدان.
الذمررة عررن ال،ررروط امل،رررو ة علرريهم  ،فإنرّرال ف يكتفررو عرراداهم  ،بررل قررد يصررل
وإ ا خرررج أهررل ّ
الذمرة
األمر إىل قتلهم  ،فكالمال
نظر إىل هذين از وعتني مرن الرعيرة  ،وهرم املسرل ون وأهرل ّ
الذمرة  ،فررإ ّن التعامرل معهررم يكررون
 ،فأشراد قولتررال إىل لرك  ،وغررري نظرر إىل الك ّفرراد مررن غرري أهررل ّ
ابملعاداة والربانة منهم.
( ابنة امل يح ـ مصر ـ م يحية ـ  12سنة ـ طالبة ملامعة )
تشبيه فكرة التثلي والتوحيد :
س  :إن أردان تش ــبيه فك ــرة التثليـ ـ والتوحي ــد فلننم ــر إ اون ــان  ،ل ــه عق ــل ومل ــد وروا  ،فه ــل

أهم عند اون ان من اآلخر أو أعلى من اآلخر
ن تطيع القول أ ّن أحد الثالمة ّ

أهم من اآلخر فبدون أي
وأيضاو فلننمر إ الشمس  ،فلها ضوء وحرارة ونفس النجم  ،هل إحداهن ّ

منهن اوت اون ان.

____________
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إ َّف َمريريا ألل ْ َمهري ا
رييح
ِ
ِ

ـرد  ،والرملـاء إذا أردت الــدليل أُنمــر إ اآليــة :
أشـكر ســيادتكم وســعة صــدركم للـ ّ
َ
َ
ْ
َ ْ ا َََْ َا ا
َ
ا َ َ
َ ََْ َا ٌ ْ ا
وح ِّمنري ( )1فهنـا القـرآن أمبـت وملـود
ه َولِ َمغاري ألقاهريا إَِل رريبيم ور
ِعََس ألبن ربيم رسريول أل ِ
الــثالث أقــانيم  :الكلمــة وهــو ال ــيّد امل ــيح اولــه املتج ّ ــد  ،والــروا وهــو روا القــدس  ،وه األب ،
وهؤالء الثالمة هم واحد.

يتعني علينا أن نعر ّأوف ما هو املقصود من التثليث؟ الذي د ا يع ّرربون عرن املوصرو برال
جّ :

ابلثالوث املق ّدس  ،وهم يقولون يف عفسري فكرة التثليث  :إ ّن الطبيعة اإلهليّرة عترألّل مرن االارة أقرانيم
متساوية اجلوهر  ،أي األب وافبن ودو القدس.
املطهرر
واألب هو خالق يب الكالنات بواسطة افبن  ،وافبن هرو الفرادي  ،ودو القردس هرو ّ

 ،وهذه األقانيم الثالاة مب لك ات دعبة واددة  ،وع ل وادد.
واألقنوم لغرة يعر  :األصرل  ،وال،رخص  ،فرإ ن يص ّرر املسريحيّون ّن هرذه ايهلرة الثالارة ات
دعبة واددة  ،وع ل وادد  ،وإدادة واددة  ،وجش هذا النقل.
أي
وحنررن نتسررانل مررا هررو مقصررودكم مررن ايهلررة الثالاررة؟ والواقررب إ ّن للتثليررث صررودعني ف يناسررش ّ
وادد منه ا املقام الربو ّ :
رتقل عررن ايخررر  ،حبيررث يظهررر كر ّرل
 1ر أن يكررون لكر ّرل وادررد مررن هررذه ايهلررة الثالاررة وجررود مسر ّ
خاصررا كررذلك
وادررد منهررا يف ع،ر ّ
راو  ،فك ررا أ ّن لكر ّرل فرررد مررن أفرراد الب،ررر وجررودا ّ
رخص ووجررود خر ّ

خاصة  ،مت يّزة ع ّ ا سواها.
لكل وادد من هذه األقانيم أصل
مستقل  ،وشخصية ّ
ّ
يكون ّ
اجلاهلي  ،الذي كان سالدا يف عصر اجلاهلية يف صرودة ععر ّدد ايهلرة
غري أ ّن هذا هو نظر ال،رل
ّ
 ،وقد قلّو يف النصرانية يف صودة التثليث! ولكن دفلل

____________
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األلوهي والربو ّ.
التوديد قد أبطلت أي نوع من أنواع ال،رل من الوانية  ،والتثليث يف املقام
ّ
وأدلّة التوديد يف الذات مذكودة يف مضا ّهنا من كتش الكالم  ،فراجعي.
والعجيررش د ّقررا أ ّن خمرتعرري هررذه البدعررة مررن دجررال الكنيسررة يصر ّررون ب ،ر ّدة علررو أن يوفّقرروا بررني

هذا التثليث والتوديد ابلقرول ّ :ن اإللرال يف كونرال االارة وادرد  ،ويف كونرال وادردا االارة  ،وهرل هرذا
أي ب،ررر!! ولرري هررذا التأويررل مررن
إفّ عنرراقل فاضررح؟! إ ف عسرراوي الوادررد مررب الثالاررة يف منطررق ّ
اضطروا إىل اإل عان بوددانية ععاىل.
سبش  ،غري أ ّهنم ملّا واجهوا من جانش أدلّة التوديد ّ
عرسررخت يف
ولكرنّهم مررن جانررش تخررر ملرّرا خضررعوا للعقيرردة املودواررة ر أي عقيرردة التثليررث ر الرريت ّ
قلرروهبم أّوررا دسرروخ  ،در ّرس أ ّهنررم أصرربحوا غررري قرراددين مررن الررتخلّص منهررا  ،والررت لّص مررن دباللهررا ،
التجرأوا إىل اجل رب برني التوديرد والتثليرث  ،وقررالوا  :إ ّن اإللرال وادرد يف االارة واالارة يف وادرد!! وهررو
رتقل  ،بررل هرري ج وعهررا عؤلّررل
أن يقررال  :أ ّن األقررانيم الثالاررة ليسررت بررذات لكر ّرل منهررا وجررود مسر ّ
أي وادد من هذه األجرزان واألقرانيم إبلرال فررده  ،برل اإللرال هرو
ات إلال الكون الوادد  ،فال يكون ّ
املرّكش من هذه األجزان الثالاة.
وي رررد عل ررو ه ررذا الن رروع م ررن التفس ررري أ ّن مع ررن ه ررذه املقال ررة ه ررو ك ررون مرّكب ررا تاج ررا يف حت ّقق ررال
وع،خصال إىل أجزان اعال ر أي هذه األقانيم الثالاة ر حبيث ما مل قت ب مل يتح ّقق وجود ععاىل.
ّ
ويف هذه الصودة سيواجال أدابب الكنيسة والنصادى إشكافت أكثر وأكرب من ي قبل :
أ ر أن يكرون إلرال الكرون تاجرا يف حت ّقرق وجروده إىل الغررري ر وهرو ك ّرل وادرد مرن هرذه األقررانيم ،
ابعتبراد أ ّن اجلررزن غررري الك ّرل ر يف درني أ ّن انترراج إىل الغررري ف وكررن أن يكرون إهلررا واجررش الوجررود ،
بل يكون دينحذ ممكنا خملوقا تاجا إىل من يرفب داجتال  ،كغريه من امل كنات.
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بل يلزم كون األجزان امل كنة خملوقة ع سبحانال من جانش  ،ويلزم أن يكون اإللرال املتك ّرون منهرا
خملوقا هلا من جانش تخر.
األول يلزم ادتيراج الواجرش ر أي
ب ر ّإما أن عكون هذه األجزان ممكنة الوجود أو واجبة  ،فعلو ّ
الكل ر إىل األجزان امل كنة  ،وعلرو الثراين يلرزم ععر ّدد واجرش الوجرود  ،وهرو رل ال،ررل  ،وعندل مرذ
ّ
فال مناو من أن يكون لك اإللال اصالق بسيطا غري مرّكش من أجزان وأقانيم.
ج ر إ ّن القول ّن يف الطبيعة اإلهليّرة أشخاصرا االارة  ،وأ ّن ك ّرل وادرد منهرا ولرك رام األلوهيرة ،
معناه أن يكون لك ّرل وادرد مرن هرذه الثالارة وجرودا مسرتقال  ،مرب أ ّهنرم يقولرون  :إ ّن بيعرة الثرالوث

ف عقبل التجزلة.
كل أقنوم ابلطبيعة األلوهيرة  ،وعردم قبرول
وبتعبري تخر  :إ ّن بني هذين الكالمني  ،أي استقالل ّ
بيعة الثالوث للتجزلة عناقضا صر ا.
د ر إ ا كانت شخصية افبن إهلا ر أي أدد ايهلة ر فل ا ا كان يعبد افبن أابه؟
وهل يعقل أن يعبد إلال إهلا تخر مساوا لال  ،وأن ود إليال يد احلاجة  ،أو خيضرب أدردمها لنخرر
 ،وخيفل لال جنا التذلّل والعبودية  ،وكالمها إهلان كامال األلوهية.
القسيسرني القردامو ر وهرو أوغسرطني ر
هرذا د ّرق املقرال درول التثليرث  ،ومرن العجرش أ ّن أدرد ّ

قال  « :أقمن ابلتثليث ألنّال ال » (.)1
ومن هذا العر يتّضح اجلرواب علرو ع،ربيال فكررة التثليرث ابإلنسران  ،هرذا لرو عنزلّنرا وقلنرا  :أ ّن
عكون دقيقة اإلنسان.
العقل والرو واجلسد متساوية الرعبة  ،وهي اليت ّ
أي شين
احلق ر  :أ ّن دقيقة اإلنسان هو النف
و ّأما إ ا قلنا ر وهو ّ
ازردة عن ّ
ّ

____________
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رح الت ،رربيال أص ررال  ،وم ررب ل ررك ف خت رررج دقيق ررة اإلنس رران ع ررن الرتّك ررش فه ررو
ودان اجلس ررد  ،ف ررال يص ر ّ
ماهية!!
ومثلررال الت،رربيال ابل،ر  ،فررإ ّن الضررون واحلررادة أارران مررن تاثد ال،ر  ،ك ررا أ ّن النرراد هرري علّررة

للضون وللحرادة  ،فالدحم.
و ّأمررا اجل رواب علررو اييررة ال رواددة يف الس رؤال  ،فررإ ّن اييررة صررر ة يف تخرهررا بنفرري التثليررث  ،قررال
َ َْا ْ
َ ََْ ْ
َّ ْ َ ِّ َّ َ ْ
ا ْ َ َ َا ا ْ ََ
َ
َ
َ
ا
ه إِال ألَ إِفما أللم ِهيح ِعََسري
ععراىل  :يا أهَ ألل ِ
اب ال ْالوأل ِِف ِدي ِنكم وال ْقولوأل لَع أل ِ
كغ ِ
َ َ َ ا ا َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ا ٌ ِّ ْ ا َ ا ْ
ْ ا َََْ َا ا
َ َ َا ا ْ َ ََ ٌ
ا
ا
َ
ه ورسري ِل ِ وال ْقولريوأل َالَرية
ه ولِمغ ألقاها إَِل ربيم وروح من فآ ِمنوأل تِريا ِ
ألبن ربيم رسول أل ِ
َ ا ْ َ ْ َّ ا
ك ْم .
ألنغروأل خَأل ل

دس ع،بّهي القاد را عريردين!!
األول وايخر ّ ،
ف ب أنّك مل عقبلي ايية كاملة  ،وقطعتيها من ّ

مل عطبّقي التقسيم بصودة جيّدة  ،وأقح ت التقسيم الثالاي لنية إقحاما.
َ
ََس ْألب ان َر ْ
ريب َي َم فقرد وصرفال القررتن بكونرال ابرن مرره ،
ِع
و ّأما عفسريها  :فإ ّن قولرال ععراىل :
فكيل وكن أن يكون إهلا يعبد؟ أو ابنا ع؟
َا ا
ه فإ ّن الكو َن عال كل رة ع  ،وأ ّن نظامرال البرديب كري عرن عل رال ج ّرل
وقولال  :رسول أل ِ
وعررال  ،وخيرررب عررن دك تررال  ،ويعر ّررب عررن قداسررتال ك ررا ععر ّررب األلفررا والكل ررات عررن معانيهررا  ،ولكررن
ط أسرباب وعلرل  ،لرذلك أُ لقرت عليرال لفظرة
ديرث أ ّن هرذه الكل رة ر أي املسريح ر خلرق دون عوسر ّ
اصاصة من بني كل ات األُخر.
الكل ة صوصال  ،إلبراة أمهّيتال ّ
وقولال ععاىل :

ا ٌ ِّ ْ ا
روح من

أي من جانش

ععاىل.
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