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السبئية وعبد هللا بن سبأ :
( حامد ـ البحرين ـ ) ....
ابن سبأ بني األسطورة والواقع :
س  :من هو عبد هللا بن سبأ؟

ج  :هناك نظريتان حول عبد هللا بن سبأ  ،نذكرمها ابختصار :
 5ـ إن عبـد هللا بـن سـبأ شصصـية ومهيـة وأسـطورة  ،وهـذا القـول كمـا ذهـب إليـ السـيد
العسكري والشيخ مغنية  ،ذهب إلي عدد من املفكرين املسلمني املستشرقني.
نعم  ،إن اآلراء اليت نشرها السيد العسكري حول عبد هللا بن سبأ  ،األسـطورة السـبئية
 ،والــيت صــدرجم يف يلــدين  ،ليســت هــت ُكــل النتــائج الــيت صوصــل إليهــا  ،فهنــاك يلــد طــو

امس ـ « عبــد هللا بــن ســبأ واألســطورة الســبئية » حيــن صنــاول في ـ األســطورة الســبئية بتفصــيل
أوسع.
 7ـ إن عبـد هللا بـن سـبأ لـ وجـود عـادي  ،وأن الكثـس ـا نسـب إليـ أصـل لـ  ،بـل
اخرتع النواصب للطعن ابلتشيع.
واألدلــة صســاعد علــى أن ابــن ســبأ كــان ل ـ وجــود  ،ولكــن أعــداء التشــيع أرادوا وســيلة
يتصــذو ا للطعــن ابلتشــيع  ،وخــس وســيلة كانــت مــم أن جعل ـوا مــن ابــن ســبأ شصصــية ر يــة
كبسة نسبوا ل أتسيس التشيع  ،مع أن ابن سبأ ملعون على

لسان أئمـة أهـل البيـت
صلة ابلتشيع.

 ،وملعـون علـى لسـان علمائنـا  ،والشـيعة منـ بـراء  ،و صوجـد لـ أي
( عبد هللا حاجي ـ الكويت ـ ) ....

طعن علماء السنّة اببن سبأ :
س  :حتيايت لكم على هذا اجملهود الذي تبذلونه  ،منذ فرتة قريبة كنـت تتنـاقم مـع تحـد السـنّة  ،فـذكر

يل شخص امسه « عبد هللا بن سبأ »  ،لذا تُريد تن اسأل بعض األسئلة عن هذا الشخص :
 1ـ هل كان يهودايً؟
مؤسس مذهب الشيعة؟
 2ـ هل صحيح تنّه ّ
 3ـ هل صحيح تنّه دخل على اإلمام علي

 4ـ هل صحيح كانت له عالقة قوية ابإلمام علي

ومهية.

رّب؟
 ،وقال له  :تنت ّ
؟

ج  :جنيب على أسئلتك إمجا ً وصفصيالً :
أمــا أمجــا ً  :ابلنســبة لس ـألالك األول نقــول  :نعــم  ،كــان يهــود ً  ،إن مل نقــل أن ـ شصصــية
وابلنســبة لس ـألالك الثــا نقــول  :غــس صــحيح  ،بــل مألســس أســاس التشــيع هــو رســول هللا

.
وابلنسبة لسألالك الثالن نقول  :نعم  ،هو أول من قال أبلوهية اإلمام علت

.

وابلنسبة لسألالك الرابع نقول  :غس صحيح  ،ومن يدعت ذلك فليأصنا بدليل.
وأما صفصيالً  :فالذي أفاده مجع مـن اقققـني والبـاحثني ـ كالعالمـة السـيد مرصعـى العسـكري
يف كتاب عبد هللا بن سبأ ـ أن رجل اختلق خصوم الشيعة  ،كيداً مم وإزراءً عليهم.
وأتييداً لذا  ،قال الدكتور عبد العزيز اماليب ـ األُستاذ يف قسـم التـاريخ ب ُكليـة اآلداب عامعـة

امللك سعود ابلر ض ـ  « :وعلـى أيـة حـال  ،فسـيو ـ وهـو راوي قصـة ابـن سـبأ ـ أراد طعـن الشـيعة
يف الصميم  ،وذلك بنسبة مذهب التشيع
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إىل يهـودي حاقـد علــى اإلسـالم  ،يريــد صقويعـ مـن الــداخل  ،وأن أفكـار الشــيعة ـ املعتـدلني مــنهم
والغالة ـ ليست سوى أفكار هذا اليهودي » (.)5
وقــال الــدكتور ط ـ حســني  « :إن أمــر الســبئية وصــاحبهم ابــن الســوداء  ،إًــا كــان متكلف ـاً
منحــو ً  ،قــد اخــرت ،أبخــرة  ،حــني كــان ا ــدال بــني الشــيعة وغــسهم مــن ي
الفــرق اإلســالمية  ،أراد
ُ
خصوم الشيعة أن ي ي
دخلوا يف أُصول هـذا املـذهب عنصـراً يهـود ً  ،إمعـااً يف الكيـد مـم والنيـل مـنهم
ُ
» ( .) 7
وأييت الدكتور أمحد حممد صبحت  ،ليستعرض كالم الدكتور ط حسني حول ومهيـة عبـد هللا
بن سبأ  ،مث يعلق على هذا املوضو ،قائالً :
« ويبدوا أن مبالغة املألرخني وكتـاب الفـرق يف حقيقـة الـدور الـذي قـام بـ عبـد هللا بـن سـبأ ،
يرجع إىل سبب آخر غس ما ذكره الدكتور طـ حسـني  ،فلقـد حـدثت يف اإلسـالم أحـداي سياسـية
ضصمة ـ كمقتل عثمان  ،مث حرب ا مل  ،وقد شارك فيهـا كبـار الصـحابة  ،وزوجـة الرسـول
 ،وُكلهم يتفرقون ويتحاربون ـ وُكل هذه األحداي صصدم وجدان املسلم املتتبـع لتار ـ السياسـت ...
ومل يكن من املعقول أن يتحمل وزر ذلك ُكل صحابة أجـالء أبلـوا مـع رسـول هللا
بـالءً حسـناً
 ،فكان بد أن يقع عبء ذلك ُكل على ابن سبأ » (.)3
وحســبكم هــذه الكلمــاجم الــيت كتبهــا حممــد كــرد علــت قــائالً  « :أمــا مــا ذهــب إلي ـ بع ـ
الكتاب من أن مذهب التشيع من بدعة عبد هللا بن سبأ ـ املعروف اببن السوداء ـ فهو وهـم  ،وقلـة
علم بتحقيق مذهبهم  ،وملن علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة  ،وبـراءمم منـ ومـن أقوالـ وأعمالـ ،
وكالم علمائهم يف الطعن في بال خالف يف ذلك  ،علم مبلغ هذا القول من الصواب » (.)3
____________
 5ـ وقفة مع ا زائري  ، 85 :نقالً عن كتاب اماليب  ،عبد هللا بن سبأ .73 :
 7ـ نفس املصدر السابق  ،نقالً عن كتاب ط حسني  ،علت وبنوه .158 :
 3ـ نظرية اإلمامة .35 :
 3ـ الغدير  ، 51 / 3نقالً عن كتاب حممد كرد علت  ،خطط الشام .715 / 3
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( خالد ـ اجلزائر ـ ) ....
تعليق على اجلواب السابق وجوابه :
ججـاابتكم حـول ابـن سـبأ املزعـوم  :فم ّـرة توولـون  :ج ّن ابـن سـبأ كـان

س  :عفواً  ،لكن هناك تناقضـاً
ومرة توولون  :جنّه ادعى األلوهية ألمري املؤمنني
ومهاً ّ ،

 ،مع ت ّن بعض تهل السـنّة تنكـروا تو شـ ّككوا

ضعفهم علماء الرجال مـن السـنّة  ،وهـذه بعـض األدلّـة مـن كتـب
وجوده  ،والذين رووا رواايت ابن سبأ ّ

جخواننا من تهل السنّة :

 1ـ فوــد تشــر جي رتي طــه حســني  ،وراجعــت كتابــه ـ الفتنــة الكــة عتمــان  ،الطبعــة التاســعة  ،دار

العامة عن ابن سبأ املزعوم  ،يوول
املعارف الواهرة ـ فبعد ذكر ما رواه ّ

صفحة : 134

الظن ت ّن عبد هللا بن سبأ هذا ـ جن كان ُك ّل ما يرو عنه صحيحاً ـ ج ّّنا قال مـا قـال  ،ودعـا مـا
« وتكة ّ

دعا جليه بعد ما كانت الفتنة  ،وعظم اخلالف  ،فهو قد استغل الفتنة ومل يترها.

وتك ــة الظ ـ ّـن ك ــذلم ت ّن خة ــوم الش ــيعة ّتايم األم ــويني والعباس ــيني ق ــد ابلغ ــوا

ليش ّككوا

تم ــر اب ــن س ــبأ ه ــذا ،

بعض ما نسب مـن األحـداإ جي عتمـان وو تـه مـن ،حيـة  ،وليشـنّعوا علـى علـي وشـيعته مـن

ـريدوا بعــض تُمــور الشــيعة جي يهــودي تســلم كيــداً للمســلمني  ،ومــا تكتــر مــا شــنّع خةــوم
،حيــة تُخــر  ،فـ ّ
الشيعة على الشيعة! وما تكتر ما شنّع الشيعة على خةومهم

تمر عتمان  ،و غري تمر عتمان!

صـدر اإلسـالم عـن تن

فلنوف من هذا ُكلّه موقـف الـتح ّفو والتح ّـرا وا حتيـا  ،ولنك ّـة املسـلمني
يعبث بدينهم وسياستهم وعووهلم ودولتهم رجل تقبل من صنعاء  ،وكان تبوه يهودايً  ،وكانـت ّتمـه سـوداء ،

وكان هو يهودايً مثّ تسلم رغباً و رهباً  ،ولكن مكراً وكيداً وخداعاً  ،مثّ تتيح له من النجح ما كان يبتغي
وفرقهم بعد ذلم  ،تو قبل ذلم شيعاً وتحزاابً ».
فحرض املسلمني على خليفتهم ّ
حّت قتلوه ّ ،
ّ ،
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 2ـ وتشر جي رتي الـدكتور تدـد ومـود صـبحي  ،فراجعـت كالمـه  ،وانوـل كالمـه كـامالً بـال حتريـف ،

السّن تدد ومود صبحي كتابه ـ الزيدية  ،الطبعة التانية سنة  1894دار الزهراء للنشـر
يوول الدكتور ّ
العرّب  ،صفحة  22ـ :

ويردها بعض تهل السنّة جي شخةية يهودي تسـلم
« وينسب الكتريون ظهور التشيّع جي هذه الفرتة ّ ،

وركـاً األحـداإ التار يـة ،
ليكيد لإلسالم واملسلمني  ،هو عبد هللا بن سبأ  ،وية ّـوره الوـائلون اـذا الـرتي ّ
بل والعوائدية

هذه الفرتة  ،من تواخـر عهـد عتمـان وتءنـاء خالفـة علـي  ،فهـو يؤلّـب النـاس علـى عتمـان

حّت تفضى األمر جي حةاره وقتله  ،مثّ هو يتري حرب اجلمل  ،ومل يكن اجتماع الفريوني على قتال.
ّ

النيب  ،وتنّـه ،د برجعتـه بعـد
ّتما من الناحية العوائدية  ،فهو ّتول من ،د بوداسة علي  ،وتنّه وصي ّ

موتله  ،مثّ هو ّتول من هاجم اخللفاء التالءة  ،واعتةهم مغتةبون ح ّوه.

ويهدف كتّاب الفرق من تهل السنّة ـ تشاعرة وسلفية ـ من هذه الرواية جي جدانة التشيّع من جهة  ،وجي

تتسّن موا هتم مجيعاً من جهة تُخر ،
تةير قيام حرب بني بعض كبار الةحابة وتةئتهم من دمائها ّ ،
حّت ّ
يتحمل
لود ساءهتم احلرب وترادوا تن حيفظوا لةحابة كبار مكانتهم نفوس املسلمني  ،فلم جيدوا ج ّ تن ّ
وزر ذلم ُكلّه يهودي تسلم ليكيد لإلسالم.
وتما ما
ولكن فاهتم ت ّن هذا التفسري يعّن ت ّن يهودايً نكرة  ،قد تالعب بةحابة كبار فأاثر بينهم قتال ّ ،

اختلوه ابن سبأ من عوائد فود تءبت البحث الدقيق ت ّن هذا استباق للحوادإ  ،وت ّن األفكار املنسوبة جليه
من اختالق املتأ ّخرين ».

 3ـ ّتما الرواية اليت تةف ابن سبأ  ،وما قام به من تعمال خيالية يوبلها العول السـليم  ،فوـد رواهـا

ـل مــن رو هـذه الروايـة متـل ابـن خلــدون وابـن كتـري وغريمهـا  ،تخـذها مــن
مجـع مـن السـنّة  ،والظـاهر ت ّن ُك ّ
اتريخ الطةي  ،ألنّه التاريخ املعتة واملعتمد عند مجهور السنّة.
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نرجع جي اتريخ الطةي  ،طبعة دار الفكر  ،بريوت لبنان  ،الطبعة األُوي سنة  ، 1889اجمللد اخلامس

 ،تحداإ سنة مخس وءالءني  ،صفحة  141ذكر مسري من سار جي ذي خشـب مـن تهـل مةـر  ،وسـبب
مسري من سار جي ذي املروة من تهل العراق  ،يوول الطةي  « :تخة ،شـعيب بـن جبـراهيم  ،تخـة ،سـيف

بن عمر  ،عن عطية عن يزيد الفوعسي  ،قال  :كان ابن سبأ يهودايً من تهل صنعاء .» ...
هنا ندرس الرواية ورواهتا حسب كتب الرجال من جخواننا من تهل السنّة :

ّتو ً  :شــعيب بــن جبـراهيم الكــو  ،اهــول  ،راجــع  :ميـزان ا عتــدال  ، 441 / 1لســان امليـزان / 3

.141

اثنياً  :سيف بن عمر  ،يروي األحاديث الكاذبة وينسـبها جي الـرواة التوـات  ،راجـع  :ميـزان ا عتـدال

 ، 439 / 1هتذيب التهذيب .281 / 4

اثلتاً  :يزيد الفوعسي  ،اهول مل يذكر امسه كتب الرجال.

ـل
وبعد هذا  ،لنا تن نتساءل  :ملاذا ية ّـر بعـض النـاس علـى هـذه الروايـة الـيت رواهـا الطـةي؟ مـع ت ّن ُك ّ
ـح تن يعتمـد علـى روايـة كهـذه جءبـات نسـبة طائفـة تعـد
رواهتا هم بني كـ ّذاب واهـول وو ّ
ضـاع  ،وهـل ية ّ
اثين تكة طائفة من املسلمني؟
تصروا على هذه الرواية ـ سند الرواية تم جتاهلوها؟ ومل يكن
ولنا تن نتساءل  :هل جهل العلماء ـ الذين ّ

مهّهم ج ّ اهتام الشيعة ّتّنم من اختالق اليهودي ابن سبأ املزعوم.

ج  :ليس يف إجاابصنا صناق وصعـارض  ،غايـة مـا هنالـك أردا طـرأ املسـألة بشـكل فيـ نـو،
م ــن ال ــرتدد  ،وع ــدم القط ــع ب ـ ـرأي دون آخ ــر  ،وإً ــا أش ــرا إىل اآلراء يف املس ــألة  ،وم ــا ذُك ــر م ــن
اس ــتد ل ي ويرج ــع ذل ــك إىل أص ــل الواق ــع  ،وا ض ــطراب الش ــديد يف جزئيام ــا  ،وا ختالف ــاجم يف
األقوال  ،وهذا هو السبب وراء من قال أبسطورية عبد هللا بن سبأ.
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خريج اثنوية )
( عبد هللا ـ الكويت ـ  29سنة ـ ّ
ول نظر :
وجود ابن سبأ ّ
س  :كنت تتة ّفح

تحد املواقع الشيعية فوجدت هذه الرواية ،

حبار األنوار  « :وقـال بعضـهم :

ـرب كيـف حييـي املـوتى؟ قـال  :فسـمع
الرب  ،وهو عبد هللا بـن سـبأ وتصـحابه  ،وقـالوا  :لـو تنّـه ال ّ
بل هو ّ

بذلم تمري املؤمنني
وضاق صدره  ،وتحضرهم  ،وقال  « :اي قوم  ،غلب عليكم الشيطان جن ت ،ج ّ
 ،فأرجعوا عن الكفر  ،فـأ ،عبـد هللا وابـن عبـده ،
علي إبمامته وو يته ووصية رسوله
عبد هللا  ،تنعم ّ

وومد
ّ

مّن  ،وهو تيضاً عبد هللا  ،وجن حنن ج ّ بشر متلكم ».
خري ّ

فخرا بعضهم من الكفر  ،وبوي قوم على الكفر ما رجعوا  ،فأحلّ عليهم تمري املؤمنني

وتفرق منهم قوم
فما رجعوا  ،فأحرقهم ابلنار ّ ،
ابلنار  ،فنعوذ ابهلل من اخلذ ن » (.)1

ابلرجوع ،

البالد  ،وقالوا  :لو ت ّن فيه من الربوبيـة مـا كـان تحرقنـا

وكان املوقع يع ّد هذا الشيء من معجزات اإلمام علي

 ،فما ردكم على هذه الرواية؟ وهل هت رواية

صحيحة؟ واملعلوم أن عبد هللا بن سبأ شصص أسطوري.

ج  :وردجم اإلشارة إىل صلك الرواية يف حبار األنوار مرصني  ،مرة نقالً عـن الفعـائل  ،وأُخـرى
عن عيون املعجزاجم  ،وإذا رجعنا إىل سند الـروايتني جنـد أن كالمهـا جـاءجم عـن طريـق أيب األحـو
ع ــن أبيـ ـ  ،ع ــن عم ــار الس ــاابطت  ،وه ــذا يع ــي أ م ــا يف احلقيق ــة رواي ــة واح ــدة منس ــوبة إىل عم ــار
الساابطت  ،وابلرجـو ،إىل سـند روايـة عيـون املعجـزاجم  ،جنـد أن كـالً مـن حسـان بـن أمحـد األزرق ،
وموسى ابن عطية األنصاري يهول احلال.
____________
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وأن نسبة كتاب األنوار إىل احلسـن بـن مهـام غـس صـحيحة  ،بـل الصـحيح أن الكتـاب قمـد
بــن مهــام  ،هــذا ابإلضــافة إىل مــا قيــل يف عمــار مــن أنـ ضــعيو فاســد املــذهب  ،يعمــل علــى مــا
تص بروايت .
وأما روايـة الفعـائل فه ـا مقطوعـة السـند  ،كمـا وإن كـال الطـريقني يظهـر منهمـا أن عمـار
 ،ب ــل ه ــو اق ــل لواقع ــة ر ي ــة ه ــو بعي ــد عنه ــا ــا
الس ــاابطت ينس ــب الرواي ــة إىل املعص ــومني
يقارب من املائة واخلمسني سنة  ،إذاً فالروايتان على هذا غس ميت السند.
هــذا ابإلضــافة إىل أن هنــاك اختالفـاً يف معــمون الــروايتني علــى الــرغم مــن أن مرجــع ســندمها
وذراهـم يف الـريح  ،رجعـوا

واحد  ،فرواية عيون املعجزاجم صذكر أن الذين أحرقهم أمس املـألمنني
إىل منازمم أبحسن ما كانوا بعد ثالثة أ م  ،واألُخرى مل صذكر ذلك.
ورواي ــة الفع ــائل ص ــذكر حـ ــال ذل ــك املل ــك وسـ ــقو قص ــره وندم ـ ـ عـ ــن ع ــدم إ ان ـ ـ ابلن ـ ـ

 ،وأن ـ اآلن يف الن ــار  ،و يع ــذب ابلن ــار وغ ــس ذل ــك  ،واألُخ ــرى ص ــذكر ذل ــك  ،كم ــا وأن
ه ــو ال ــرب هـ ـو عب ــد هللا ب ــن س ــبأ
رواي ــة الفع ــائل صق ــول  :إن ال ــذين ق ــالوا أن أم ــس امل ــألمنني
وأصحاب  ،واألُخرى صقول  :إن بععهم قالوا مثل ما قال عبد هللا بن سبأ وأصحاب .
فهذه ا ختالفاجم وغسها صدل على أن الـرواة غـس معـبوطني يف نقـل الروايـة  ،فاحلصـيلة مـن
كـن ا عتمـاد علـى هكـذا روايـة  ،وإن مـا صثبتـ مـن وجـود عبـد هللا بـن سـبأ يبقـى

ُكل ذلـك أنـ
حمل نظر.
وقــد ذكــرا مســبقاً مــن أن هنــاك نظ ـريتني  :إحــدامها صقــول  :إن ـ شصصــية ومهيــة  ،واألُخــرى
صقــول  :أبنـ لـ وجــود  ،وإن كانــت األدلــة صســاعد علــى أن ابــن ســبأ كــان لـ وجــود  ،ولكــن أعــداء
التشــيع أرادوه وســيلة يتصــذو ا للطعــن ابلتشــيع  ،وخــس وســيلة كانــت مــم أن جعل ـوا مــن ابــن ســبأ
شصصــية ر يــة كبــسة  ،نســبوا ل ـ أتســيس التشــيع مــع أن ابــن ســبأ ملعــون علــى لســان أئمــة أهــل
 ،وملعــون علــى لســان علمــاء املــذهب  ،والشــيعة من ـ ب ـراء  ،و صوجــد أي صــلة ل ـ
البيــت
ابلتشيع.
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السجود على الرتبة :
( مفيد تبو جهاد ـ السعودية ـ ) ....
تدلّته من السنّة :

س  :مــا األدلّــة الــيت توــول بوجــوب الســجود علــى الرتبــة؟

الشيعة والسنّة؟

الســنّة النبويــة الشــريفة  ،وذلــم مــن كتــب

ج  :إن الشيعة يوجبون السجود على الرتبة فحسب  ،بل يوجبـون السـجود علـى األرض
ـ اليت منها الرتبة ـ أو ما أنبتتـ األرض  ،إ مـا أُكـل أو لـبس  ،فـال اـوز السـجود عليـ  ،ويسـتدلون

على ذلك بـ :
 « :جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً » ( ، )5ومن املعلوم  ،أن مـذا
 5ـ قول رسول هللا
احلدين ألفاظاً تلفة  ،ولكن املعىن واملعمون واحد.
كمــا فــى أن املقصــود مــن كلمــة « مســجداً » يعــي  :مكــان الســجود  ،والســجود هــو
وضع ا بهة على األرض صعظيمـاً صعـاىل  ،ومـن كلمـة « األرض » يعـي  :الـرتاب والرمـل واحلجـر
و ، ...و ا شك في  ،أن الرتبة جزء من أجزاء األرض  ،فيصح السجود عليها.
____________
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يسجد كأن يتقت الرتاب  ،فقال لـ النـ

 7ـ قال خالد احلذاء  :رأي الن
ّترب وجهم اي صهيب » (.)5
وصيغة األمر « صرب » هنا صـدل علـى اسـتحباب السـجود علـى الرتبـة دون غسهـا مـن أجـزاء
األرض.
 3ـ قــال رســول هللا
( .) 7
 3ـ قال رسول هللا

«:

أليب ذر  « :حيتمــا تدركــت الةــالة فةـ ّـل  ،واألرض لــم مســجد »
 « :جذا سجدت فم ّكن جبهتم وانفم من األرض » (.)3
الظهـر  ،فخخـذ

 1ـ عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال  :كنت أصلت مع رسول هللا
قبعة من حصى يف كفت لتربد حّت اسجد عليها من شدة احلر (.)3
فنقول  :لو كان السجود على الثياب جائزاً  ،لكان أسهل من التربيـد جـداً  ،وهـذا احلـدين

ظاهر على عدم جواز السجود على غس األرض.
 « :صســجد إ علــى األرض  ،أو مــا انبتــت األرض  ،إ
 3ـ قــال اإلمــام الصــادق
القطن والكتان » (.)1
 « :الســجود علــى األرض فريضــة  ،وعلــى اخلمــرة ســنّة » (.)3
 7ـ قــال اإلمــام الصــادق

وظـاهره  :أن السـجود علـى األرض فـرض مـن هللا عـز وجـل  ،والسـجود علـى اخلمـرة ـ الـيت هـت مـن
.
النبا جم  ،حصسة مصنوعة من سعو النصل ـ ا سن الرسول

____________
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 « :السجود جيوز ج ّ علـى األرض  ،تو مـا انبتـت األرض  ،ج ّ

 8ـ قال اإلمام الصادق
ما تُكل تو لبس » (.)5
والنتيجــة  :أن مجيــع األحاديــن صــدل علــى وجــوب الســجود علــى األرض  ،أو مــا انبتــت مــن

دون عذر  ،و ا شك في أن الرتبة هـت جـزء مـن األرض  ،فيصـح السـجود عليهـا  ،بـل صسـتحب
.
إذا كانت من أرض كربالء  ،لوجود روا جم كثسة يف هذا اجملال عن أئمة أهل البيت
( تدد ـ السعودية ـ ) ....
تدلّة وضع اجلبهة على األرض :
تمتّن منكم لو ترسلوا بعـض األدلّـة مـن الوـرون تو السـنّة  ،يـا يفيـد وجـوب وضـع اجلبهـة علـى مـا
سّ :

يةح السجود عليه  ،واستحباب ابقي األعضاء  ،مع دعائي لكم ابلتوفيق والتسديد.
ّ

ج  :إن األحكــام الشــرعية صعبديــة  ،كــن أخــذها إ مــن الكتــاب والســنة الصــحيحة ،
والروا جم صرحية ودالـة علـى وجـوب وضـع ا بهـة علـى األرض  ،أو مـا يصـح السـجود عليـ  ،وأمـا
ابقت األععاء  ،فمستحب.
والــروا جم الدالــة علــى ذلــك كثــسة  ،فقــد ذكــر الشــيخ احلــر العــاملت يف كتاب ـ « وســائل
الشــيعة » حتــت عنـوان  :أنـ اــوز الســجود اب بهــة إ علــى األرض  ،أو مــا أنبتــت غــس مــأكول
و ملبوس ( ، )7فذكر أحد عشر حديثاً  ،منها :
 :أخـرب عمـا اـوز السـجود عليـ ؟
 5ـ عـن هشـام بـن احلكـم  ،أنـ قـال أليب عبـد هللا
وعما اوز؟
____________
 5ـ علل الشرائع  ، 335 / 7مذيب األحكام .733 / 7
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قال  « :السجود جيوز ج ّ على األرض  ،تو علـى مـا تنبتـت األرض  ،ج ّ مـا تُكـل تو لـبس » ،
فقال ل  :جعلت فداك ما العلة يف ذلك؟
وجل  ،فال ينبغي تن يكون على ما يؤكل ويلبس  ،أل ّن تبنـاء
قال  « :أل ّن السجود خضوع هلل ّ
عز ّ
الدنيا عبيد ما أيكلون ويلبسون  ،والساجد

وجل  ،فال ينبغـي تن يضـع جبهتـه
عبادة هللا ّ
عز ّ

سجوده

اغرتوا بغرورها .» ...
سجوده على معبود تبناء الدنيا  ،الذين ّ

«:

 7ـ عــن أيب العبــاس الفعــل بــن عبــد امللــك قــال  :قــال أبــو عبــد هللا
على األرض  ،تو ما تنبتت األرض  ،ج ّ الوطن والكتّان ».
قال  « :وُك ّل شـيء يكـون غـذاء اإلنسـان مطعمـه تو مشـربه تو
 3ـ عن اإلمام الصادق

يســجد ج ّ

ملبســه  ،فــال جتــوز الةــالة عليــه و الســجود  ،ج ّ مــا كــان مــن نبــات األرض مــن غــري ــر  ،قبــل تن يةــري

مغزو ً  ،فإذا صار غز ً فال جتوز الةالة عليه  ،ج ّ حال ضرورة ».
كما وذكر حتت عنوان  :عدم جواز السجود اختياراً على القطـن والكتـان والشـعر والصـوف
 ،وُكل ما يلبس أو يألكل  ،سبعة أحادين (.)5
وذكر حتت عنوان  :جواز السجود بغس ا بهة على ما شاء  ،ثالثة أحادين (.)7
وذكـر حتـت عنـوان  :أن مــن أصـابت جبهتـ مكـااً غــس مسـتو  ،أو اـوز السـجود عليـ ،
ستة أحادين (.)3
كمـ ــا وذكـ ــر صـ ــاحب كتـ ــاب ( جـ ــامع أحاديـ ــن الشـ ــيعة ) مـ ــائتني وصسـ ــعني حـ ــديثاً يتعلـ ــق
ابلسجود  ،فأشارجم بع أحاديث إىل ذلك (.)3
____________
 5ـ املصدر السابق .333 / 1
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سّن )
( يعووب نور ـ الكويت ـ ّ
حكمته :
س  :ملاذا نر ابملذهب الشيعي الةالة على الرتبة؟

ج  :إن الس ــجود عل ــى األرض ــا أمج ــع علي ـ املس ــلمون  ،مل ــا رواه ال ُك ــل مت ـواصراً ع ــن الن ـ

 « :جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً » (.)5
والشــيعة إًــا صســجد علــى الرتبــة  ،أل ــا قطعــة متصــذة مــن األرض  ،اــوز الســجود عليهــا ،
وأما غس األرض  ،فلم يثبت جوازه.
ومــن جانــب آخــر  ،فــهن األرض وإن كانــت ُكلهــا مســجداً  ،إ أن الــدليل كمــا قــد خــص

بععها ابلكراهة ـ كاألرض السبصة ـ خص بععها اآلخـر ابلرجحـان وا سـتحباب ـ كـأرض كـربالء ـ
من الفعل الكثس  ،والثواب العظيم للسجود عليها.
ملا ورد عن أئمتنا
فالشـيعة اخـذجم هـذه القطـع مـن األرض كمســجد مـا  ،كمـا كـان األمـر يف الصــدر األول يف
اخاذ احلصباء واخلمرة يف هذا اجملال.
كان يسجد على اخلمـرة  ،واخلمـرة حصـسة أصـغر مـن املصـلى
ففت احلدين  :إن الن
 ،وقيل  :اخلمرة احلصس الصغس الذي يسجد علي  ،مسيت مخرة ألن خيطها مستورة بسعفها (.)7
وأيعـ ـاً ع ــن اب ــن الولي ــد ق ــال  « :س ــألت اب ــن عم ــر عم ــا ك ــان ب ــدء ه ــذه احلص ــباء ال ــيت يف
املسجد؟ قال  :نعم  ،مطرا من الليل فصرجنا لصالة الغداة  ،فجعل الرجل

____________
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ـ ـ ــر علـ ـ ــى البطحـ ـ ــاء  ،فيجعـ ـ ــل يف ثوب ـ ـ ـ مـ ـ ــن احلصـ ـ ــباء  ،فيصـ ـ ــلت علي ـ ـ ـ  ،فلمـ ـ ــا رأى رسـ ـ ــول هللا
ذاك قال  « :ما أحسن هذا البسا »  ،فكان ذلك أول بدئ » (.)5
( عادل عبد احلسني العطّار ـ البحرين ـ ) ....
مستحب واجب :
تمر
ّ
مفةالً عن السجود على الرتبة احلسينية  ،هذا لكترة سؤال زوجيت  ،ألّنّـا علـى
س  :تُريد منم شرحاً ّ

املذهب السّن املالكي  ،هذا  ،ووفّوكم هللا جي ما فيه اخلري.

ج  :إن الشــيعة زــوز الســجود إ علــى األرض  ،أو مــا أنبتت ـ األرض مــن غــس امل ــأكول
يف ذلــك  ،وكــذلك صســتدل ــا روي يف
وامللبــوس  ،وصســتدل ــا روي عــن أئمــة أهــل البيــت
مصادر أهل السنة  ،منها :
 « :جعلــت يل األرض مس ــجداً وطه ــوراً »  ،ومعل ــوم  :أن لفــل الفــرم لــيس م ــن
قول ـ
األرض  ،و يصــدق عليـ اســم األرض  ،كمــا أن احلــدين املــروي عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال « :
على جبهت أثر املاء والطني » (.)7
فبصرجم عيناي رسول هللا
كما أن أحادين كثسة وردجم  :أن الصحابة كانوا أيخذون قبعة مـن حصـى يف كفهـم لتـربد
حّت يسجدون عليها ( ، )3وكذلك وردجم أحادين أبن الن والصحابة كانوا يسجدون علـى حصـس
 ،ويتصــذون من ـ مخــرة للصــالة عليهــا  ،و نطيــل علــيكم بــذكر بقيــة األحاديــن  ،والشــيعة عملــت
هبذه األحادين.
____________
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وأمــا الرتبــة  ،فه ــا مــن ال ـرتاب  ،وكمــا يعلــم ا ميــع فــهن مــن شــر الســجود أن يكــون علــى
شتء طاهر  ،فاخاذ الرتبة أمر يتيقن املصلت من بطهارة موضع سجوده.
وأما خبصو كون هذه اللبنة والرتبة من كربالء  ،فهن ليس بواجب ـ بل كما قلنا فهنـ اـب
السـجود علـى األرض أو مـا أنبتتـ ـ ولكـن هـو أمـر مسـتحب  ،لـورود روا جم عـن أئمـة أهـل البيـت
أن جربائيــل أخــربه
بــذلك  ،وكــذلك ورود روا جم عــن أهــل الســنة صــروي عــن رســول هللا
،
 ،وأصـى لـ برتبـة كـربالء  ،وكــذلك كانـت صربـة كـربالء عنـد أمـس املــألمنني
قتـل احلسـني
 ،ملــا أخفــاه خلفــاء
وأم ســلمة  ،وهــت الرتبــة الــيت كــان الــزوار يعرفــون بشــم رائحتهــا قــرب احلســني
ا ور عنهم (.)5
ومد السعيد ـ البحرين ـ ) ....
( ّ
يوجب ا طمئنان من طهارهتا :
س  :دخلت بعض املنتدايت  ،ووجدت بعض هذه الشبهات  ،فهل من ججابة وابلدليل؟

وحجتهم تنّـه جيـوز السـجود علـى مـا يلـبس تو أيكـل  ،لـذا يسـجدون
الشيعة تسجد على الرتبة ّ ،
السجاد  ،فلماذا يسجدون على انية ترب بعدد املساجد التمانية؟
على ّ

ج  :إن األحك ــام الش ــرعية صوقيفي ــة  ،ع ــىن أن الش ــار ،حي ــددها  ،ف ــهذا ثب ــت حك ــم م ــا أن
الشار ،أثبت  ،فال حيق لنا أعمال ما صشتهي أنفسنا.

____________
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فالســجود تبــت يف الش ـريعة  ،أبن ـ اــوز إ علــى األرض أو مــا أنبتت ـ األرض  ،مــن غــس
املأكول وامللبوس  ،وأن يكـون موضـع السـجود طـاهر  ،فـيمكن للمصـلت أن يسـجد علـى األرض ،
أو علــى ورق األشــجار  ،وســعيو النصــل و ، ...والشــيعة اخــذجم قطعــة مــن األرض لتســجد عليهــا
 ،ولتطمئن من طهارما  ،فال أييت س  :ملاذا يسجدون على ان ترب بعدد املساجد التمانية؟

( موايل ـ الكويت ـ  18سنة ـ طالب )
السجود على التوب مع العذر :
 ،فلم يستطع تحد ،تن مي ّكـن جبهتـه

النيب
السؤال  :عن تنس بن مالم  :كنّا جذا صلّينا مع ّ
ـدل هـذه الروايـة علـى جـواز السـجود علـى
من األرض مـن شـ ّدة احل ّـر  ،طـرث ءوبـه مثّ سـجد عليـه ( ، )5ت ت ّ
التوب لعذر؟ ودمتم ساملني.

ج  :صدل هذه الرواية على جواز السجود على الثوب لعذر كشدة احلر  ،جوازه مطلقاً.
وأمــا الشــيعة فعنــدهم عــدم جـواز الســجود علــى غــس األرض  ،أو مــا أنبتتـ مـن غــس املــأكول
وامللبـوس  ،إ لعـذر شـرعت كحـال التقيـة  ،وأدلـتهم علـى ذلـك روا جم وردجم يف هـذا املعـمار عـن
.
أئمة أهل البيت
( عماد ـ البحرين ـ  22سنة ـ طالب اثنوية )
سجود الشيعة على الرتبة احلسينية :
س  :هنــاك بعــض األشــخام لــديهم بعــض ا ســتغراب  ،مــن ّت ،نة ـلّي علــى الرتبــة احلســينية  ،فلمــاذا

نةلّي على الرتبة؟ وليس على األرض مباشرة؟
____________
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ج  :ختص الشـيعة اإلماميـة ابلقـول ابسـتحباب السـجود علـى صربـة قـرب اإلمـام احلسـني
ـ ومــنهج أهــل البيــت هــو مــنهج الرســول
صبعـاً ألئمــتهم  ،بــل اصباعـاً ملــنهج رســول هللا
 ،وصكرمي صربة قربه.
الفون قيد شعرة أبداً ـ يف صكر للحسني سيد الشهداء

أو ً  ،وبيــان مــنهج

فــالالزم علينــا إذاً  ،هــو اإلصيــان بــبع األحاديــن عــن أهــل البيــت
:
تنياً  ،فهاك نصو كلماجم أهل البيت
الرسول
ينــور إىل األرض
 « :الســجود علــى طــني قــرب احلســني
 5ـ قــال اإلمــام الصــادق
كتب مسبحاً وإن مل يسبح هبا » (.)5
السابعة  ،ومن كان مع سبحة من طني قرب احلسني
 « :يسـتغي شـيعتنا عـن أربـع  :مخـرة يصـلت عليهـا  ،وخـا
 7ـ قـال اإلمـام الكـاظم
» ( .) 7
يتصتم ب  ،وسواك يستاك ب  ،وسبحة من طني قرب احلسني
خريطــة ديبــاج صــفراء  ،فيهــا مــن
 3ـ عــن معاويــة بــن عمــار قــال  :كــان أليب عبــد هللا

 ،فكان إذا حعرص الصـالة صـب علـى سـجادص وسـجد عليـ  ،مث قـال
صربة أيب عبد هللا
رق احلجب السبع » (.)3
 « :ج ّن السجود على تربة تّب عبد هللا
صــذلالً  ،واســتكانة
يســجد إ علــى صربــة احلســني
 3ـ كــان اإلمــام الصــادق
إلي (.)3
عن استعمال الرتبتني  ،من طني قرب محزة وقـرب احلسـني

 1ـ سئل أبو عبد هللا
 « :السبحة الـيت مـن طـني قـة احلسـني
والتفاضل بينهما  ،فقال
تن يسبّح » (.)1
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،

تسـبّح بيـد الرجـل مـن غـري

أسـأل

 3ـ عن حممد بن عبد هللا بـن احلمـسي قـال  :كتبـت إىل اإلمـام صـاحب الزمـان
 :هــل اــوز أن يســبح الرجــل بطــني القــرب؟ وهــل فيـ فعــل؟ فأجــاب  « :يســبّح الرجــل بــه  ،فمــا مــن
شيء من السبح تفضل منه » (.)5
 ،واأللـو والــالم للعهـد ي لكـون ذلـك معهــوداً

والظـاهر أن املـراد مـن القــرب قـرب احلسـني
وشيعتهم.
مشهوراً عند أهل البيت
 7ـ عن حممد بن عبد هللا بن جعفـر احلمـسي قـال  :كتبـت إىل اإلمـام صـاحب الزمـان
 « :اـوز ذلــك ،
أسـأل  :عـن الســجدة علـى لــوأ مـن طــني القـرب  ،وهـل فيـ فعـل؟ فأجــاب

وفي الفعل » (.)7
 ،وهـو سـيد
و غرو أن اعل هللا سبحان الفعل يف السجود على صربة سيد الشـهداء
 ،وابــن أمــس املــألمنني
 ،ومهجــة فاطمــة البتــول
شــباب أهــل ا نــة  ،وقــرة عــني الرســول
 ،وأحد أصحاب الكساء  ،وهو وأخوه املراد من األبناء يف الكتاب الكرمي يف قصـة املباهلـة ،
وهو شريك أبي وأُم يف سـورة هـل أصـى  ،وأحـد األئمـة الكـرام امـداة  ،وأحـد اخللفـاء ا ثـي عشـر ،
وهو مصباأ امدى  ،وسفينة النجاة.
فأي مانع من صشريو هللا صعاىل ل وصكر إ ه بتفعيل السجود على صربت ؟
وقال الشيخ حممد حسني كاشو الغطاء يف كتاب « األرض والرتبـة احلسـينية » يف بيـان
حكمة إااب السجود على األرض  ،واستحباب السجود على الرتبة الشريفة :
ولعــل الســر يف إل ـزام الشــيعة اإلماميــة الســجود علــى الرتبــة احلســينية  ،معــافاً إىل مــا ورد يف

فعــلها مــن األخبــار  ،ومعــافاً إىل أ ــا أســلم مــن حيــن النظافــة والنزاهــة مــن الســجود علــى ســائر
األراضـ ــت  ،ومـ ــا يطـ ــرأ عليهـ ــا مـ ــن الفـ ــرم والبـ ــوراي  ،احلصـ ــر امللوثـ ــة واململـ ــوءة غالب ـ ـاً مـ ــن الغبـ ــار
واملكروابجم الكامنة فيها  ،معافاً إىل ُكل ذلك  ،فلعل

____________
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من جهة األغراض العالية  ،واملقاصد السامية أن يتـذكر املصـلت حـني يعـع جبهتـ علـى صلـك الرتبـة
 ،صعــحية ذلــك اإلمــام بنفسـ وآل بيتـ  ،والصــفوة مــن أصــحاب يف ســبيل العقيــدة واملبــدأ  ،وحتطــيم
هياكل ا ور والفساد والظلم وا ستبداد.
وملــا كــان الســجود أعظــم أركــان الصــالة  ،ويف احلــدين « تقــرب مــا يكــون العبــد جي هللا وهــو

س ــاجد » ( ، )5مناس ــب أن يت ــذكر بوض ــع جبهتـ ـ عل ــى صل ــك الرتب ــة الزاكي ــة  ،أُولئ ــك ال ــذين جعلـ ـوا
أجســامهم عليهــا ضــحا للحــق  ،وارصفعــت أرواحهــم إىل املــو األعلــى  ،ليصشــع و عــع ويــتالزم
الوضع والرفع  ،وحيتقر هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة.
ولعـل هـذا املقصـود مـن أن السـجود عليهـا ـرق احلجـب السـبعة ـ كمـا يف اخلـرب اآليت ذكـره ـ
فيكــون حينئـ اـذ يف الســجود ســر الصــعود والعــروج مــن ال ـرتاب إىل رب األرابب  ،إىل غــس ذلــك مــن
لطائو احلكم ودقائق األسرار (.)7
( حسني مردان ـ العراق ـ  38سنة ـ مهندس )
ابلتيمم :
يواس ّ

تي تاثإ
س  :جذا كان ّ
التيمم عند عدم وجود املاء جيـوز  ،ح ّـّت لـو مسـحت يـدك بـرتاب اجلـدران  ،تو ّ

السجادة بدون الرتبة احلسينية؟ هذا السؤال كترياً ما
البيت بوةد الةالة  ،فلماذا جيوز الةالة على ّ

يتار معي

النواش مع تهل السنّة  ،تجيبو ،تاثبكم هللا.

ج  :جنيب على هذا السألال بعدة نقا :
 5ـ إن هذا اإلشكال مبي على القياس  ،وهو مردود صغرى وكربى :
عـن اخـاذ القيـاس دلـيالً علـى
أ ـ أما الكربى  :فالقياس ابطـل عنـدا  ،فقـد ـى أئمتنـا

األحكام الشرعية  ،فهن دين هللا يقاس ابلعقول  ،وأول من قاس إبليس ( لعن هللا ).
____________
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ب ـ مث إن هذا القياس غس صحيح  ،ألن الطهارة الرتابيـة بـدل اضـطراري عـن الطهـارة املائيـة
 ،أي إن النوبة صصل إىل التيمم بعـد فقـد املـاء وعـدم الـتمكن مـن الوضـوء  ،فيتـيمم بغبـار ا ـدران ،
أو أتي البيت إذا عجز عن التيمم ابألرض  ،فاملقاس علي اضطرار يف اضطرار.
فكيو يقاس علي السجود على السجادة يف حالة ا ختيار  ،الـذي هـو مفـروض السـألال ،
وهو املتبع عند أهل السنة.
 7ـ إن حكـم السـجود عنـدا هـو  :وجـوب السـجود علـى مـا يصـدق عليـ أنـ أرض  ،ومنـ
الرتبة احلسينية  ،ما يتومه اآلخرون من وجوب السجود على الرتبة احلسينية.
نعم  ،السجود عليها مستحب لورود روا جم يف استحباهبا.
 3ـ إن طريقـة طـرأ السـألال غـس صـحيحة مـن البدايـة  ،إذ اـوز أن يعـرتض علـى مـذهب
الو من خالل ا عتماد على قواعد يعتمدها املذهب اآلخـر  ،بـل اـب أمـا أن يبـىن علـى قواعـد
متفق عليها  ،أو أن يبىن على قواعد نفس املذهب املعرتض علي .
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سرية تُسامة :
( ،صر ـ تمريكا ـ ) ....
ءبوت اللعن عوالً ونوالً ملن ختلّف عنها :
س  :ما هي الكتب اليت توول  :لعن هللا من ختلّف عن دلة تُسامة بن زيد  ،غري كتاب امللل والنحل ،

والسويفة للجوهري؟

ج  :إن املتتبــع اــد  ،أن مــا يـرصبط ابلصــحابة مــن القعــا التار يــة ـ سـواء مــا وقــع منهــا يف
زمن الرسالة أو بعده ـ مل يصل لنا إ القليل من  ،أما أن فى  ،أو يذكر بشـكل مـبهم أو حمـرف ،
ــا يشــم من ـ أن أصــل صل ـك القعــا مســلمة  ،ووجــود روا جم كثــسة يف القــرن األول  ،فع ـالً عمــا
بعده ا يقبل اإلنكار.
فهن مسألة جيش أُسامة من املسلماجم عند مجيع املسلمني  ،وقد صناقلوه يف أكثر كتبهم.
وأما ورود احلدين يف لعن املتصلو عن جيش أُسامة  ،فهو يف املصادر الشـيعية كثـس  ،وأمـا
املصــادر الســنية  ،فه ــا مل صــرد بعــد صفحصــنا إ فيمــا ذكرصـ مــن وجودهــا يف كتــاب امللــل والنحــل
وكتاب السقيفة  ،فـهن املسـائل الـيت فيهـا طعـن علـى أي واحـد مـن الصـحابة أو التـابعني حتـذف مـن
ريخ اإلسالم  ،فعالً من اخللفاء  ،وهذا شتء طبيعت.

() 5

____________
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فتحصيل شتء من هذا القبيل مـن الصـعوبة جـداً أن يبقيـ التـاريخ  ،ألن الـذي ينقـل الطعـن
يــتهم ابلــرف والزندقــة  ،وُكــل الــتهم الــيت صرتصــب علي ـ  ،حــّت أن األ دي األثيمــة قــد بــدلت عبــارة
اللعن على املتصلو عن جيش أُسامة ـ يف كتـب التـاريخ ـ بفقـرة أُخـرى وهـت  :اللعـن مـن اخـاذ قبـور
األنبياء مساجد  ،وهو كمـا صـرى خيانـة وحتريـو للحقـائق  ،إذ عالقـة بـني موضـو ،خطـاب النـ
عندئذ  ،وبني الصالة عند القبور (.)5
وعلــى ُكــل حــال  ،فــهن مــا ورد يف كتــاب امللــل والنحــل وكتــاب الســقيفة فيهمــا الكفايــة يف
إثباجم ما ورد من احلدين  ،يف لعن املتصلو عن جيش أُسامة  ،وذلك :
ألن الشهرســتا يف امللــل والنحــل  ،أرســل احلــدين إرســال املســلماجم  ،والشهرســتا ـ مــع
نصــب وعداوص ـ املعروفــة ألهــل البيــت وشــيعتهم ـ ملــا يرســل مثــل هــذا احلــدين إرســال املســلماجم ،
يكون حجة وأي حجة؟
وألن ا وهري يف كتاب السقيفة ـ كما نقل عن ابن احلديـد يف الشـرأ ( )7ـ أورده بسـند متصـل
معترب  :عن أمحد بن إسحاق بن صاحل  ،عن أمحد بن سيار  ،عن سعيد بن كثس األنصـاري  ،عـن
رجال  ،عن عبد هللا بن عبد الرمحن.
مث مــن جانــب آخــر  ،فــهن طاعــة الرســول واجبــة  ،وعليـ فــالتصلو عــن جــيش أُســامة خلــو
 ،والتصلـو عـن طاعـة رسـول هللا يوجـب أذى رسـول هللا  ،وأذيـة رسـول
عن طاعـة رسـول هللا
ن
َّ َّ ي ْ ن ْ ي
نَع هي يم نهللي ْ ْي ْ
ان ار يا يو ْهن ي ْ
ار ِي ا ي ن
اَّلي ن يننوَ
هللا صوجــب اللعنــة بــنص القــرآن الكــرمي ِ :إن ِ
ن
ي ي
ي
يااْل ِخ ير ِة ياأ يع َّد ل ْ ني يعذابً م ِ هللً (.)3
ومــن اجملمــع واملســلم علي ـ بــني ال ُكــل  :أن أاب بكــر وعمــر خلفــا عــن جــيش أُســامة  ،فس ـواء
ثبت حدين لعن املتصلو عن جيش أُسامة أو مل يثبت فهن اللعنة
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شاملة ل ُكل من خلَّو  ،ابسـتثناء مـن خـرج ابلـدليل عـن الـول ا لتحـاق  ،وهـو أمـس املـألمنني
والفعل بن العباس.
( ت ُّم بدر ـ  ...ـ ) .....
عدم خروا علي فيها :
س  :ملاذا مل را اإلمام علي

ـل ابملدينـة ح ّـّت مـوت الرسـول األعظـم ،
مع جيم تُسـامة؟ وظ ّ

وحّت عندما خرا جيم تُسامة بعد موت الرسول  ،هل خرا علي بن تّب طالب معهم؟ وهـل تُسـامة خـرا
ّ
بعد موت الرسول

؟

ج  :ذكــر التــاريخ أمســاء كبــار الصــحابة  ،الــذين أمــرهم رســول هللا

ابخلــروج مــع جــيش

كــان مــن
أُســامة  ،ومــنهم أبــو بكــر وعمــر وآخــرون  ،ومــن املعلــوم و ــا شــك في ـ  :أن علي ـاً
الــذين أمــروا ابخلــروج  ،وهــذا
كبــارهم  ،ولكــن التــاريخ مل يــذكر امس ـ يف ضــمن صــحابة الن ـ
دليل على عدم أمر الن ل ابخلروج.
معــافاً إىل أن ـ لــو كــان مــأموراً ابخلــروج ومل ــرج  ،لشــن علي ـ أعــدايه محلــة ه ـوادة فيهــا ،
للتقليــل مــن شــأن  ،بينمــا جنــد و أي كتــاب ر ــت يــذكر أن ـ خلــو  ،خالف ـاً لبقيــة الصــحابة
الكبار.
مـع جـيش أُسـامة  ،ألن اإلمـام يـرى
كما أن عدم خروج اإلمام علت بعد وفاة الن
الشرعية يف بعن جيش أُسـامة مـن قبـل أيب بكـر  ،ألنـ يعتـرب نفسـ اخلليفـة الشـرعت بعـد رسـول هللا
.
مل يــألمر علــى علــت
كمــا أن املعــروف واملتفــق علي ـ ر ي ـاً  :أن رســول هللا
أحــداً
طيلــة حيــاة الن ـ  ،وهــذا م ـن ضــمن امل ـوارد  ،ويف ذلــك د لــة واضــحة علــى رســول هللا يريــد أن
عل ــى غ ــسه م ــن
وأمـ ـساً عليـ ـ  ،ــا ي ــدل عل ــى أفع ــلية عل ــت
اع ــل شصصـ ـاً ف ــوق عل ــت
الصحابة.
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( ابسم علية ـ تونس ـ ) ....
ابلسن والوجاهات :
الكفاءات حتسب
ّ
تود تن تسألكم عن األسباب اخلفية لتجنيد كبار الةحابة
سّ :

جـيم تُسـامة  ،وملـاذا تص ّـر الرسـول

األكرم على جرسال تُسامة ابلذات قائداً للجيم؟ مع الشكر وا متنان.

ج  :إن اإلســالم ديــن احلقيقــة واملعاملــة مــع الواقــع العملــت  ،وعلي ـ فالكفــاءاجم حتســب
ابلسن والوجاهاجم اليت كانت عليها قريش يف ا اهلية  ،فالكفاءة إذا كانت يف شاب فهو املقدم.
ويف هــذا درس عظــيم لنــا  ،أن نتعامــل مــع الواقــع  ،و صغلبنــا ا عتبــاراجم األُخــرى الــيت هــت
أقرب ما صكون إىل البعد عن الواقع العملت.
وعلي  ،فتبطل نظرية أيب بكر عنـدما سـئل أبن اخلليفـة احلـق هـو علـت؟ فأجـاهبم  :أبنـ أكـرب
من سناً!!
أمــس املــألمنني
ويف مســألة جــيش أُســامة وأتمــسه علــى كبــار الصــحابة  ،واســتثناء الن ـ
للبق ــاء مع ـ  ،ولعنـ ـ م ــن خل ــو ع ــن ج ــيش أُس ــامة  ،يف ُك ــل ه ــذه دروس وع ــرب مل ــن اعت ــرب ،
ابألخص يف مسألة اإلمامة.
ابلــدواة والقلــم ليكتــب مــم وصــيت  ،فوقــو أمامهــا عمــر
ويف هــذه األ م  ،طلــب النـ
بن اخلطاب ـ الذي خلو عن جيش أُسامة ـ وحال دون كتابة الن مذه الوصية.
( فاضل السبع ـ البحرين ـ  22سنة ـ طالب )
خروا مجيع الةحابة فيها :
تمتّن لكم مزيد من التو ّدم.
س  :تشكر الوائمني على هذا املوقع املبارك  ،و ّ
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وعم ـ ــار  ،ومجي ـ ــع ص ـ ــحابة عل ـ ــي
ا،م ـ ــدي ّ ،
عن ـ ــدي س ـ ــؤال  :ه ـ ــل ت ّن تاب ذر  ،واملو ـ ــداد  ،وس ـ ــلمان ّ
اخللّص  ،كانوا ضمن جيم تُسامة؟ تم ّتّنم بووا

مدينة الرسول؟

وهل ابإلمكان معرفة تمساء الةحابة املتخلّفني عـن جـيم تُسـامة؟ مـع كتابـة املةـادر الدالّـة علـى ذلـم

من كتب تهل السنّة؟ وشكراً جزيالً.

ج  :ذكــرجم كتــب الفـريقني أن مجيــع املهــاجرين ووجــوه األنصــار خرجـوا يف جــيش أُســامة إ
 ،ومن هـذا اإلطـالق يعلـم  :أن أاب ذر  ،واملقـداد  ،وسـلمان اقمـدي  ،وعمـار ،
اإلمام علت
 ،ومل
 ،خرج ـ ـوا يف ج ــيش أُسـ ــامة امتث ــا ً ألمـ ــر رسـ ــول هللا
وُك ــل صـ ــحابة اإلم ــام علـ ــت
يتصلف ـ ـ ـوا عن ـ ـ ـ  ،وعس ـ ـ ــكروا يف منطق ـ ـ ــة ا ـ ـ ــرف ق ـ ـ ــرب املدين ـ ـ ــة املن ـ ـ ــورة  ،وبع ـ ـ ــد وف ـ ـ ــاة رس ـ ـ ــول هللا
رجعوا إىل املدينة  ،وفوجئوا بقعية السقيفة  ،ومبايعة أيب بكر للصالفة.
وأمـا ابلنسـبة إىل ذكـر أمسـاء مـن خلـو عـن جـيش أُسـامة ـ خصوصـاً مـن كتـب أهـل السـنة ـ

فهــذا غــس كــن  ،ألن ُكــل مــا يـرصبط ابلصــحابة مــن القعــا التار يــة ـ سـواء مــا وقــع منهــا يف زمــن
أو بعده ـ مل يصل لنا من إ القليـل  ،إمـا أن فـى  ،أو يـذكر بشـكل مـبهم  ،أو حمـرف
الن
 ،ا يشم من أن أصل صلك القعا كانت من املسلماجم  ،ومن صلك القعا مسألة خلـو بعـ
الصحابة عن جيش أُسامة.
نعــم  ،ورد يف بععــها  :أن أاب بكــر وعمــر وعثمــان وأاب عبيــدة وطلحــة والـزبس كــانوا ــن نفــذ
يف جيش أُسامة  ،ولكن يف نفس الوقت جند هـأل ء كـانوا يف سـقيفة بـي سـاعدة  ،بعـد وفـاة رسـول
 ،ا يدلل أ م خلفوا عن ا يش.
هللا
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السويفة :
( علي طاهر ـ السعودية ـ  44سنة )
كما

ا حتجاا للطةسي :

س  :ذكر الرواة أب ّن بعض األنةار كان

مع اإلمام علي

السويفة  ،مع ت ّن مةادر الشيعة يذكرون أب ّن األنةار كانوا

ما عدا ءالءة تو مخسة  ،ومنهم بشري األنةاري تبو النعمان.

هل الةحاّب سعد بن عبادة يريد تن أيخذ اخلالفة؟ ألنّه كان موجوداً وعشـريته تريـد تن تبايعـه  ،تم تنّـه
شعر برحية اخليانة من جهة عمر؟ تو علم من األخبار ألنّه رئيس عشرية وعيونه تخةته بنية الووم؟
شر  ،وجيعلكم نوراً يستضئ به املؤمنون.
ودمتم موفّوني  ،وهللا حيفظكم من ُك ّل ّ

ج  :شــك و ريــب أن األنصــار قــد اجتمع ـوا يف ســقيفة بــي ســاعدة  ،كمــا ذكــرجم ذلــك

كتب الفريقني  ،والظاهر أن املقصود من ا جتما ، ،اجتما ،بععـهم اجتمـاُ ،كلهـم مـن أوسـهم
وخزرجهم  ،ولكن كم مقدارهم؟ فبع كتبنـا كا حتجـاج للعالمـة الطربسـت عـربجم هكـذا « :
ويف السقيفة خلق كثس من األنصار  ،وسعد بن عبادة بينهم مري .)5( » ...
____________
 5ـ ا حتجاج .55 / 5
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و كن أن بع كتبنا ذكـرجم يموعـة قليلـة  ،وسـواء قلنـا إ ـم كـانوا خلقـاً كثـساً أم أ ـم كـانوا
هو اإلمام علت .
يموعة قليلة  ،كان املعروف بينهم أن اخلليفة بعد رسول هللا
وأمــا ابلنســبة إىل قعــية ســعد بــن عبــادة  ،فتتعــح مــن خــالل مــا نقل ـ العالمــة الطربســت يف
ا حتجاج حول قصة السقيفة  ،حين قال :
« مث اجتمعت األنصار إىل سـعد بـن عبـادة  ،وجـاءوا بـ إىل سـقيفة بـي سـاعدة  ،فلمـا مسـع
بــذلك عمــر أخــرب بــذلك أاب بكــر  ،فمعــيا مســرعني إىل الســقيفة  ،ومعهمــا أبــو عبيــدة بــن ا ــراأ ،
ويف السقيفة خلـق كثـس مـن األنصـار  ،وسـعد بـن عبـادة بيـنهم مـري  ،فتنـازعوا األمـر بيـنهم  ،فـخل
األمر إىل أن قال أبو بكر يف آخر كالم لونصار  :إًا أدعوكم إىل أيب عبيدة بـن ا ـراأ أو عمـر ،
وكالمها قد رضيت مذا األمر  ،وكالمها أرامها ل أهالً.
فقال عمر وأبو عبيدة  :ما ينبغت لنا أن نتقدمك أاب بكر  ،وأنـت أقـدمنا إسـالماً  ،وأنـت

صاحب الغار وت اثنني  ،فأنت أحق هبذا األمر وأوىل ب .
فقـال األنصـار  :حنـذر أن يغلـب علــى هـذا األمـر مـن لـيس منــا و مـنكم  ،فنجعـل منـا أمـساً
ومنكم أمساً ونرضى ب  ،على أن إن هلك اخرتا آخر من األنصار.
فقال أبـو بكـر بعـد أن مـدأ املهـاجرين  :وأنـتم معشـر األنصـار  ،ـن ينكـر فعـلهم و
نعمتهم العظيمة يف اإلسـالم  ،رضـيكم هللا أنصـاراً لدينـ  ،وكهفـاً لرسـول  ،وجعـل إلـيكم مهاجرصـ ،
وفــيكم حمــل أزواج ـ  ،فلــيس أحــد مــن النــاس بعــد املهــاجرين األولــني ن ـزلتكم  ،فهــم األم ـراء وأنــتم
الوزراء.
فقال احلباب بن املنذر األنصاري  :معشر األنصـار  ،أمسـكوا علـى أيـديكم  ،فهًـا النـاس
يف فيئكم وظاللكم  ،ولن ارتئ يرت على خالفكم  ،ولن يصدر الناس إ عن رأيكم.
وأثـىن علـى األنصـار مث قـال  :فـهن أ هـأل ء أتمـسكم علـيهم  ،فلسـنا نرضـى بتـأمسهم علينـا ،
و نقنع بدون أن يكون منا أمس ومنهم أمس.
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فقــام عم ــر بــن اخلط ــاب فقــال  :هيه ــاجم اتمــع س ــيفان يف غمــد واح ــد  ،إن ـ صرض ــى
العـرب أن صـألمركم ونبيهـا مــن غـسكم  ،ولكـن العــرب وتنـع أن صـول أمرهـا مــن كانـت النبـوة فــيهم ،
وأُلــو األمــر مــنهم  ،ولنــا بــذلك علــى مــن خالفنــا احلجــة الظــاهرة  ،والســلطان البــني  ،فيمــا ينازعنــا
ســلطان حممــد  ،وحنــن أوليــايه وعش ـسص  ،إ مــدل بباطــل أو متجــانو مث  ،أو متــور يف املكــة
حمب للفتنة.
فقــام احلبــاب بــن املنــذر تنيــة فقــال  :معشــر األنصــار امســكوا علــى أيــديكم  ،و صســمعوا
مقال هذا ا اهل وأصحاب  ،فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمـر  ،وإن أبـوا أن يكـون منـا أمـس ومـنهم
أم ــس  ،ف ــأجلوهم ع ــن بالدك ــم  ،وصول ـوا ه ــذا األم ــر عل ــيهم  ،ف ــأنتم وهللا أح ــق ب ـ م ــنهم  ،فق ــد دان
أبسيافكم قبل هـذا الوقـت  ،مـن مل يكـن يـدين بغسهـا  ،وأا جـذيلها اقكـك  ،وعـذيقها املرجـب ،
وهللا لئن أحد رد قول ألحطمن أنف ابلسيو.
قــال عمــر بــن اخلطــاب  :فلمــا كــان احلبــاب هــو الــذي ايبــي مل يكــن ل مع ـ كــالم  ،فهن ـ
فنهــا رســول هللا عــن مهاصرص ـ  ،فحلفــت أن
جــرجم بيــي وبين ـ منازعــة يف حيــاة رســول هللا
أكلم أبداً.
قــال عمــر أليب عبيــدة  :صكلــم  ،فقــام أبــو عبيـدة بــن ا ــراأ وصكلــم بكــالم كثــس  ،وذكــر فيـ
فعائل األنصار  ،وكان بشس بن سعد سـيداً مـن سـاداجم األنصـار  ،ملـا رأى اجتمـا ،األنصـار علـى
سعد بن عبادة لتأمسه حسده  ،وسعى يف إفساد األمر عليـ  ،وصكلـم يف ذلـك ورضـى بتـأمس قـريش
 ،وحن الناس ُكلهم سيما األنصار على الرضا  ،ا يفعل املهاجرون.
فقال أبو بكر  :هذا عمر وأبو عبيدة شيصان من قريش فبايعوا أيهما شئتم؟
فقال عمر وأبو عبيدة  :ما نتوىل هذا األمر عليك أمدد يدك نبايعك.
فقــال بشــس بــن ســعد  :وأا تلثكمــا  ،وكــان ســيد األوس  ،وســعد بــن عبــادة ســيد اخلــزرج ،
فلمــا رأجم األوس صــنيع ســيدها بشــس  ،ومــا ادعيــت إلي ـ اخلــزرج مــن أتمــس ســعد  ،أكب ـوا علــى أيب

بكــر ابلبيعــة  ،وصكــاثروا علــى ذلــك وصزامح ـوا  ،فجعل ـوا يطــأون ســعداً مــن شــدة الزمحــة  ،وهــو بيــنهم
على فراش مري .
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فقــال  :قتلتمــو  ،قــال عمــر  :اقتل ـوا ســعداً قتل ـ هللا  ،فوثــب قــيس بــن ســعد فأخــذ بلحي ـة
عمر وقال  :وهللا بن صهاك  ،ا بان يف احلرب  ،والفرار اللين يف املال واألمن  ،لـو حركـت منـ
شعرة ما رجعت ويف وجهك واضحة.
فقال أبـو بكـر  :مهـال عمـر مهـال  ،فـهن الرفـق أبلـغ وأفعـل  ،فقـال سـعد  :بـن صـهاك
احلبشــية  ،أمــا وهللا لــو أن ل قــوة النهــوض  ،لســمعتها مــي يف ســككها زئ ـساً أزعجــك وأصــحابك
منها  ،و حلقنكما بقوم كنتما فيهم أذاابً أذ ء بعني غس متبوعني لقد اجرتأوا.
مث قــال للصــزرج  :امحلــو مــن مكــان الفتنــة  ،فحملــوه وأدخلــوه منزلـ  ،فلمــا كــان بعــد ذلــك
بعن إلي أبو بكر  ،أن قد ابيع الناس فبايع  ،فقـال  :وهللا حـّت أرمـيكم ب ُكـل سـهم يف كنـانيت ،
وأخعب منكم سنان رحمت  ،وأضـربكم بسـيفت مـا أقلـت يـدي  ،فأقـاصلكم ـن صبعـي مـن أهـل بيـيت
وعشسيت  ،مث وأمي هللا لو اجتمع ا ن واألنس علت ملـا ابيعتكمـا  ،أيهـا الغاصـبان حـّت أعـرض علـى
ريب  ،وأعلم ما حسايب.
فلمــا جــاءهم كالمـ  ،قــال عمــر  :بــد مــن بيعتـ  ،فقــال بشــس بــن ســعد  :إنـ قــد أ و
وليس بـايع أو يقتـل  ،ولـيس قتـول حـّت يقتـل معـ اخلـزرج واألوس  ،فـاصركوه فلـيس صركـ بعـائر ،
فقبلوا قول وصركوا سعداً  ،فكـان سـعد يصـلت بصـالمم  ،و يقعـت بقعـائهم  ،ولـو وجـد أعـوااً

لصـال هبـم ولقـاصلهم  ،فلـم يـزل كـذلك مـدة و يــة أيب بكـر حـّت هلـك أبـو بكـر  ،مث ول عمـر وكــان
كــذلك  ،فصش ــى س ــعد غائلــة عم ــر  ،فص ــرج إىل الشــام فم ــاجم حب ــوران يف و يــة عم ــر  ،ومل يب ــايع
أحداً.
وكان سبب موص أن رمت بسهم يف الليل فقتلـ  ،وزعـم أن ا ـن رمـوه  ،وقيـل أيعـاً أن حممـد
بن سلمة األنصاري صـوىل ذلـك ععـل جعـل لـ عليـ  ،وروي أنـ صـوىل ذلـك املغـسة بـن شـعبة  ،وقيـل
خالد بن الوليد  » ...إىل اية كالم .
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الشطرنج :
النةار ـ الكويت ـ ) ....
( دد ّ
سبب حترميها :
س  :مـا هــو سـبب حتــرر الشـطرنج؟ مــع تّنّـا قــد تفيــد اإلنسـان ذهنيـاً عـن طريــق التفكـري  ،ونفســياً عــن

طريق الرتفيه  ،وشتّان بني الضرر الذي يسبّبه السجائر والضـرر الـذي يسـبّبه الشـطرنج؟ ومـع ذلـم مل حي ّـرم

علماؤ ،السجائر مع ءبات الضرر الذي حت ّووه  ،تفيدو ،يردكم هللا؟

ج  :إن األحكــام الشــرعية صعبديــة  ،أي اــب العمــل هبــا صعبــداً  ،سـواء يف ذلــك صوصــلنا إىل
فلســفة األحكــام أو مل نتوصــل  ،بــل حــّت صلــك األحكــام الــيت صوصــلنا إىل فلســفتها  ،فهــت صعــرب
ابلعرورة الفلسفة احلقيقية للحكم  ،بل صعرب عن بع ما صوصلنا إلي .
ويعترب حترمي الشـطرنج مـن هـذا القبيـل  ،فهـو حكـم صعبـدي  ،حـّت فسـرجم آيـة
ي ي
ِّ
الر نْ يس ِم ي األ ناث ِن  )5( ...ابلشطرنج  ،كما ورد يف الكثس من األحادين (.)7

ي ن
فن َْيِِ َْا

____________
 5ـ احلج .30 :
 7ـ أُنظــر  :الكــايف  ، 331 / 3دعــائم اإلســالم  ، 750 / 7مــن حيعــره الفقيـ  ، 18 / 3معــا األخبــار ، 335 :
صفسس القمت .83 / 7
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و كن أن يكون سبب ورود الكثس من الـروا جم يف التحـرمي  ،والتأكيـد علـى حتـرمي الشـطرنج
ابل ــذاجم  :أن الش ــطرنج م ــن األلع ــاب ال ــيت صنس ــت ذك ــر هللا  ،ح ــّت أن ـ قي ــل  :أن كث ـساً م ــن ع ـ
الشطرنج يغفلون عن أداء الصـالة  ،ألن الشـطرنج مـن األلعـاب امللهيـة الـيت صسـتغرق وقتـاً كثـساًكمـا
يقال.

وقيل أيعاً  :إن الشطرنج يوجب البغعاء بني املمارسني ل  ،ويكدر صفو القلوب.
وكما قلنا لك  :األحكام صعبدية  ،وما ذكر من األسباب يرد احتمال.
هــذا  ،وابألخــص إذا عــد عرف ـاً الشــطرنج مــن آ جم القمــار  ،واملألمنــون يقرتبــون آلــة صعــد

عرفاً من آ جم القمار اليت يقامر هبا من ديـن لـ  ،ويكـون كتحـرمي ا لـوس علـى مائـدة فيهـا مخـر
 ،وإن كان ا الس يشرب اخلمر.
( تدد ـ العراق ـ  28سنة ـ طالب حوزة )
مةادر حرمتها :
س  :لدي سؤال لو مسحتم :

 1ـ هل من املمكن تن تدلّو ،على تمساء الكتب اليت تذكر فلسفة حترر الشطرنج؟ واي حبّـذا لـو تـدلّو،

على مواقعها

اإلنرتنت.

ضلتم قائلني  :وميكن تن يكون سبب ورود الكتري من الرواايت
 2ـ تف ّ

التحرر  ،والتأكيد على حترر

الشــطرنج ابلــذات  :ت ّن الشــطرنج مــن األلعــاب الــيت تنســي ذكــر هللا  ،حـ ّـّت تنّــه قيــل  :ج ّن كتـرياً مــن عــيب
الشطرنج يغفلون عن تداء الةالة  ،أل ّن الشطرنج من األلعاب امللهية اليت تستغرق وقتاً كترياً كما يوال.
وقيل تيضاً  :ج ّن الشطرنج يوجب البغضاء بني املمارسني له  ،ويك ّدر صفو الولوب.
فيا حبّذا لو تذكروا لنا املةدر

حيب ويرضى.
ذلم  ،مع جزيل الشكر  ،ووفّوكم هللا ملا ّ
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ا  :لود ذكرت مسألة حرمة الشطرنج

ا،رمة عند تغلب حبوإ علمائنا  ،كما وردت عن
املكاسب ّ

ا،رمـة » للسـيّد
املعةومني
رواايت كترية تلم املسـألة  ،فـارجع جي الكتـب اةتيـة  « :املكاسـب ّ
اخلميّن  « ،مةباث الفواهة » للسيّد اخلوئي  ،كتاب « املكاسب » للشيخ األنةاري  « ،جـواهر الكـالم

» للشيخ اجلواهري  « ،الكا » للشيخ الكليّن  « ،من حيضره الفويه » للشيخ الةـدوق  « ،وسـائل
احلر العاملي  « ،حبار األنوار » للعالّمة اجمللسي (.)1
الشيعة » للشيخ ّ

أما ما يتعلق بسبب حترمي الشطرنج  ،فكما صعرف قد ذكـرا مـا يتعلـق ابملوضـو ،يف موقعنـا ،
وما ذكر ما هت إ استنتاجاجم مستفادة مـن أقـوال بعـ الـرواة والعلمـاء  ،والسـيد اخلميـي مل حيلـل
الشــطرنج الــذي هــو مــن آ جم القمــار  ،بــل قــال  « :إن الشــطرنج إن كــان قــد خــرج عــن كونـ
من آ جم القمار جاز اللعب ب »  ،وهذه قعية صعليقية شرطية  ،أي أن حرمـة الشـطرنج صرصفـع إذا
صبدل العنوان وصار الشطرنج ليس من آ جم املقامرة  ،وصدق الشرطية يستلزم صدق طرفيها.
( جواد ـ السعودية ـ ) ....
حكم اللعب اا وابلنرد :
ا،رمـات  ،ومسعـت ت ّن هنالـم
س  :جن مسحتم لدي سؤال وهو  :من املعروف ت ّن النرد والشـطرنج مـن ّ

أبين
ـحته؟ علمـاً ّ
ينص على ت ّن اللعب ابلنرد متل الزاين بفرا ت ُّمه؟ فما مـد سـند هـذا احلـديث وص ّ
حديث ّ
مسعت من تحـد األشـخام يوـول  :أب ّن سـند هـذا احلـديث غـري صـحيح  ،تو تنّـه ضـعيف  ،تفيـدو ،تفـادكم

هللا.

____________
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ج  :اآل جم اليت يلعب هبا بع منها ورد نص على حتر ها  ،وبع مل يرد نص.
أمــا اآل جم الــيت مل يــرد نــص علــى حتر هــا  ،فاللعــب هبــا مــع الرهــان حـرام قطعـاً  ،وأمــا بــدون
الرهان  ،فهن كان اللعب هبا يف األعم األغلب مع الرهان حبين مسيت عرفـاً آلـة قمـار  ،فاللعـب هبـا

بدون رهان حرام قطعـاً  ،وإن كـان العـرف يسـميها آلـة قمـار  ،فـهن اللعـب هبـا بـدون رهـان جـائز
شرعاً.
وأمـا اآل جم الــيت ورد نــص يف حتر هـا ـ كـالنرد والشــطرنج ـ فمشــهور العلمــاء يــذهب إىل أن
موضــو ،احلرمــة هــو نفــس اآللــة  ،مــع غ ـ النظــر عــن صــدق القماريــة علي ـ وعدم ـ  ،وعلي ـ حيــرم
اللعب هبا مطلقاً.
ولكــن ذهــب بع ـ إىل أن موضــو ،احلرمــة هــو صــدق القماريــة عرف ـاً  ،فــهذا كــان العــرف
يعدها آلة قمار  ،فاللعب هبا بدون رهان جـائز  ،وإن اختلفـوا يف كيفيـة الصـدق العـريف خلـروج اآللـة
عن اسم القمار.
فذهب بع إىل أن اآللة كن أن خرج عرفاً عـن اسـم القمـار  ،إ بعـد أن يـرتك ا ميـع
اللعب هبا مع الرهـان  ،فلـو كـان شـصص واحـد يلعـب هبـا مـع الرهـان  ،فاآللـة عرفـاً صبقـى علـى اسـم
القمار  ،وحيرم اللعب هبا من دون رهان.
وبع ذهب إىل أن األعم األغلب إذا صرك اللعب هبا مع الرهـان  ،فعرفـاً خـرج عـن اسـم آلـة
القمار  ،ويكون حكمها كاخلمر إذا انقلب خالً.
هذا هو موجز صفاصيل املسألة  ،وعلى ُكل فرد أن يرجع يف هذه املسـألة إىل مرجـع صقليـده ،
وا حتيـا يف ا جتنـاب عـن اللعـب ابآل جم الـيت ورد فيهـا الـنص علـى احلرمـة ـ كـالنرد والشـطرنج ـ
يرتك.
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( جيهاب ـ مةر ـ  11سنة ـ طالب )
الوائلون حبرمتها من تهل السنّة :
وتحب زمالئي
س  :ت ،عب شطرنج  ،تصلّي وتصوم ،
ّ

اللعبة  ،هل لعب تحدكم الشطرنج ليعرف

مد رقي تلم اللعبة؟ وتّنّا ميكن تن تكون الرجز من األواثن.

ج  :إن األحكــام الشــرعية كــن إدراك العلــل الواقعيــة مــا  ،وإن أغلبهــا أتيت غــس معللــة ،
فلذلك يستطيع أحد أن يعرتض على صلك األحكام  ،بل علي التسليم ما.
والــذي كــن البحــن في ـ والنقــام هــو  :متابعــة دليــل الفقي ـ يف اســتنبا احلكــم الشــرعت ،
فـهذا كــان دليلـ فقــط اآليــة القرآنيـة نــوقش فيهــا  ،وإن كـان هنــاك دليـل آخــر مــن السـنة  ،نــوقش فيـ
أيعاً  ،فالبد إذاً من فهم األدلة اليت أدجم ابلفقهاء للقول حبرمة الشطرنج.

وكما ذكرا سابقاً  ،فـهن الـذي شـرأ مـراد اآليـة القرآنيـة هـت الـروا جم الـواردة عـن املعصـومني
 ،فاإلمام املعصوم هو الذي يقول  :أن من امليسر ُكل ما يتقامر بـ  ،ومنـ الشـطرنج  ،وهـذا
القول قد قبل بع علماء أهل السنة وعمل ب .
هذا وأن هناك روا جم كثسة صكفت لوحـدها أن صكـون دلـيالً علـى حرمـة الشـطرنج  ،حـّت لـو

مل نفهم املراد من اآلية القرآنية  ،ومن صلك الروا جم ما ورد عن أيب بصس عـن اإلمـام الصـادق
قــال  « :بيــع الشــطرنج ح ـرام  ،وتكــل نــه ســحت  ،واختاذهــا كفــر  ،واللعــب اــا شــرك  ،والســالم علــى
الالهي اا معةية  ،وكبرية وموبوة .)5( » ...
____________
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ولســنا الوحيــدين القــائلني حبرمــة الشــطرنج  ،فقــد ورد يف فق ـ الســنة  « :فمــن حرم ـ  :أب ــو
حنيفة ومالك وأمحد  ،وقال الشافعت وبع التابعني  :يكره و حيرم » (.)5
وأمــا قولــك  :أن اللعب ــة فيهــا رقــت  ،ف ــنحن ننكــر أن يف اللعبــة من ــافع  ،بــل إن هــذا ه ــو
لسـان القـرآن  ،إذ قـال :
ن

ي ن

ن

ني ن ي ن ي ن ْ ن
ي ن يْ ي ي
ي ن ك ي ك ي ي ي ْ َّ
ي
ِس قل ِف ِ من إِْني ب ِنو امهللن فِ ل ِلهللن ِِ
يسألَنك ع ِ اْلم ِر االمي ِ ِ

يا ِإْ ْم ْ يمآ أك ي َْب ِم َّ ف ِم ِ يم (.)7
فـهذا قـال لـك أحــد  :إن يف اخلمـر منافعـاً  ،وأنـ شـراب لذيـذ مــثالً  ،وإ أشـرب منـ مقــدار
يعــر بعقلــت  ،فهــل حيــق لـ أن يعــرتض علــى حرمــة اخلمــر؟ فــهذا مل صقبــل منـ اعرتاضـ  ،فكــذلك
احلال يف الشطرنج  ،فوجود املنافع فيها يزيل عنها احلرمة.
____________
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الشفاعة :
( ت ُّم زهراء ـ السعودية ـ ) ....
يستح ّوها الظامل ألهل البيت :
ريا قد تشمل ظامليهم  ،ومن تغتةب ح ّوهم
ّ

س  :ما حكم من يعتود أب ّن شفاعة املعةومني

ـل هــذا  ،تم يســتحيل تصـالً ورود الردــة والشــفاعة
 ،وظلــم شــيعتهم  ،تو ت ّن ردــة هللا فــوق ُكـ ّ
املورد ابخلةوم؟ متل قتل اإلمام احلسني

 ،وكسر ضلع الزهراء

 ،وغةب اخلالفة؟

ج  :وردجم نصــو صفيــد أبن الظــاملني آلل حممــد
هذا يظهر عدم الول الشفاعة ملن ظلمهم.
وأمــا مــن ظلــم شــيعتهم  ،فتــارة ظلــم شــيعتهم أل ــم شــيعة ألهــل البيــت

متــل هــذا

آيســون مــن رمحــة هللا صعــاىل  ،ومــن
 ،فهــذا حبكــم

الناص  ،والناص شفاعة ل و جناة.
و رة أُخرى ظلم شيعتهم بعنوان شصصت  ،فهذا يـدخل ضـمن مظـامل العبـاد  ،ومظـامل العبـاد
فيمـا بيـنهم ـ حسـب مـا يف الـروا جم ـ معلـق علـى أداء احلـق إىل أصـحاب  ،فـهذا أدى هـذا اإلنسـان
الظامل احلق إىل أصحاب  ،أو ابرأ ذمتهم  ،فحينئذ كن أن صعم الشفاعة.
وأما إذا مل يعد احلق إىل صاحب ومل يستربئ ذمتـ  ،فمقتعـى الـروا جم الـواردة  :أن الشـفاعة
موقوفــة علــى رضــا صــاحب احلــق  ،ولكــن قــد يســتفاد مــن بع ـ الــروا جم أبن ـ مــن املمكــن أن هللا
صعاىل لبع األعمال الصاحلة مذا
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اإلنســان الظــامل يرضــت عنـ خصــوم يــوم القيامــة  ،مث ينجيـ  ،ويظهــر مــن هــذا صوقــو النجــاة علــى
الرضا  ،فهنا كن أن صتناول الشفاعة هذا القسم.
صشــمل الشــفاعة  ،وأمــا مــن ظلــم شــيعتهم لتشــيعهم فهــو
فاخلالصــة  :مــن ظلمهــم
اص ـ فــال صشــمل أيع ـاً  ،وإن مل يكــن لتشــيعهم فيــدخل يف مظــامل العبــاد  ،فــهن أدى احلــق أو اب ـرأ
الذمة فتشمل الشفاعة  ،وإ فال صشمل الشفاعة إ أن يرضت هللا خصوم .
أم ــا كي ــو يرض ــت هللا خص ــوم ؟ ف ــيمكن أن يك ــون بس ــبب األعم ــال الص ــاحلة ـ م ــن قبي ــل
ا ستغفار والصدقة على الطرف املعتدى علي ـ وهذه مسألة مرتوكة إىل هللا صعاىل.
مث إن املتبــادر مــن ظــامليهم مــن ظلــم مقــامهم وو يـتهم  ،وأنكــر مــودمم أو مــا شــاكل ذلــك ،
فمن اعتقد أن الشفاعة صشمل هكذا ظامل  ،فهو منحرف ا عتقاد.
مـثالً  ،ويعتقـد مامتـ  ،ولكـن دخـل معـ يف
وأما لو أن شصصاً حيـب اإلمـام احلسـني

أن يعفــو عن ـ ويصــفح عن ـ  ،أل ــا مظلمــة
معاملــة فظلم ـ بــدينار مــثالً  ،فهنــا كــن ل مــام
وإنك ــار
شصص ــية مادي ــة  ،فتنالـ ـ الش ــفاعة  ،ألن ظلمـ ـ ه ــذا مل يك ــن اص ــج ع ــن بغـ ـ م ــم
ملقامهم.
( نضال ـ قطر ـ ) ....
العامة :
رواايهتا كتب ّ
س  :ما هي حويوة الشفاعة؟ وما هي الةاهني عليها من كتب السنّة؟

ج  :إن الش ــفاعة ال ــيت وقـ ـع اخل ــالف فيه ــا ه ــت ن ــو ،م ــن الوس ــاطة إىل هللا صع ــاىل  ،م ــن ول
إ مــن شــذ
مقــرب عنــده  ،ليغفــر ملــذنب ويســاحم  ،وقــد أثبتهــا املســلمون قاطبــة لرســول هللا
منهم.
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واألدلــة علــى ثبومــا كثــسة جــداً  ،ومتعــافرة علــى حصــول الشــفاعة يف يــوم القيامــة  ،مــن قبــل
الصــاحلني واألوليــاء إىل املــذنبني والعاصــني  ،واســتجابة لطلبــك ســوف نقتصــر علــى بع ـ الــروا جم
املثبتة للشفاعة عند أهل السنة :
 « :مــن قعــى ألخيـ حاجــة  ،كنــت واقفـاً

 5ـ عــن ابــن عمــر قــال  :قــال رســول هللا
عند ميزان  ،فهن رجح  ،وإ شفعت ل » (.)5
 « :مـن صـلى علـى حممـد وقـال  :اللهـم أنزلـ املقعـد املقـرب عنـدك
 7ـ قال رسول هللا
يوم القيامة  ،وجبت ل شفاعيت » (.)7
رب هــذه الــدعوة التامــة
 3ـ قــال رســول هللا
 « :مــن قــال حــني يســمع النــداء  :اللهــم َّ
والصــالة القائمــة  ،آجم حممــداً الوســيلة والفعــيلة  ،وأبعث ـ مقام ـاً حممــوداً الــذي وعدص ـ  ،حلــت ل ـ
شفاعيت يوم القيامة » (.)3

أنـ قـال  « :صـنفان مـن أمـيت لـن صناممـا شـفاعيت ،
 3ـ عـن أيب أُمامـة عـن رسـول هللا
ولن أشفع مما  ،ولن يـدخال شـفاعيت  :سـلطان ظلـوم غشـوم عسـوف  ،وغـال مـارق عـن الـدين »
( .) 3
وهــذا احلــدين يــدل ابملفهــوم علــى ثبــوجم الشــفاعة  ،وإمكا ــا لطوائــو آخ ـرين يف أمــة الن ـ
.
 1ـ عــن جــابر بــن عبــد هللا قــال  :قــال رســول هللا
قبلت  ...وأعطيت الشفاعة  ،ومل يعط ن ٌّ قبلت .)1( » ...

 « :أعطيــت مخسـاً مل يعطهــن أحــد
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ولنقتصر على هذا القدر من الروا جم.
( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ  24سنة ـ طالبة جامعة )
الكتاب والسنّة :
س  :ما الدليل من الكتاب والسنّة على الشفاعة؟

ج  :إن القــول ابلشــفاعة مل ــتص ابلشــيعة وحــدهم  ،بــل اشــرتك يف ذلــك مجيــع املســلمني ،
ودليلهم القرآن الكرمي والسنة الشريفة :
َّ
ي
ي ين يْ ي
َن إِال ل ِ يم ِ ناوتي يَض ( ، )5إىل غسهـا مـن
أما من القرآن الكرمي  ،فقول صعـاىل  :اال يشفم
اآل جم الكر ة اليت صألكد شفاعة املقربني عند هللا صعاىل  ،ومن يرصعيهم من شفعاء.
صال قـول هللا
أما السنة الشريفة  :فعن جابر بن عبد هللا األنصاري قال  :إن رسول هللا
ي ي ي ن ي ْ ي َّ
 « :إن شــفاعيت ألهــل
َن إِال ل ِ يمنن ِ ناوتي يَضنن  ،قــال رســول هللا
عــز وجــل  :اال يشننفم
الكبائر من أميت » (.)7
قــال  « :إن يف أمــيت رج ـالً ليــدخلن هللا ا نــة

وعــن قتــادة قــال  :وذكــر لنــا أن ن ـ هللا
بشفاعت أكثر من بي ويم » (.)3
 « :أا أول شـفي اع يـوم القيامـة  ،وأا أكثـر
وعن أنس بن مالـك قـال  :قـال رسـول هللا
األنبياء صبعاً يوم القيامة  ،إن من األنبياء ملن أييت يوم القيامة ما مع مصدق غس واحد » (.)3

وعـن جـابر بـن عبــد هللا قـال  :قـال
و فصر  ،وأا أول شافع ومشفع و فصر » (.)1

 « :أا قائـد املرســلني و فصـر  ،وأا خـا النبيــني
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فهذه اآل جم والروا جم صألكد أصل وجود الشـفاعة  ،وهـت خاصـة ـن ارصعـاهم هللا وفعـلهم
وأكرمهم.
ومد ـ السعودية ـ  12سنة ـ طالب اثنوية )
( ّ
تنال شفاعتنا من استخف بةالته :
مين عليكم بنعمة نشر املعارف احل ّوة املستواة من منبع الطهر والعةمة
س  :تسأل هللا العلي الودير تن ّ

ومد ووله الطاهرين.
ّ

السؤال حول احلـديث املـروي عـن الرسـول

الـذي يوـول  « :ادخـرت شـفاعيت ألهـل الكبـائر مـن

ّتميت يوم الويامة » ( ، )1وهناك رواية تنول عن اإلمام جعفـر الةـادق
استخف ابلةالة » (.)2
من
ّ

توـول  « :جنّـه ينـال شـفاعتنا

والسـؤال هــو  :جذا كــان ا ســتخفاف ابلةـالة مــن الكبــائر  ،والــيت وعـد صــاحبها بعــدم نيــل الشــفاعة ،

فهل ينال صـاحبها شـفاعة الرسـول

؟ وكيـو؟ وهـل هنـاك بـني الـروايتني صنـاق ؟ إذ ينـال الشـفاعة مـن

ألهل الكبائر قـد
استصو ابلصالة ألن عمل كبسة  ،وينال الشفاعة من جهة أُخرى ألن شفاعة الرسول
يشـفعون إ
ادخرجم؟ فعلى كال الوجهني سينال الشفاعة ن سيشفع ملـن يسـتحق الشـفاعة  ،إذ إ ـم
ملن ارصعى  ،وهم من خشيت مشفقون  ،أم إن الذي أييت ا صقـدم ينـال الرضـى ليسـتحق الشـفاعة؟ أم مـاذا؟
أفيدوا مأجورين.

ج  :كن أن نتصور عدة أجوبة للجمع بني احلديثني :
ع ــام يش ــمل مجي ــع أه ــل الكب ــائر  ،وأم ــا ق ــول اإلم ــام الص ــادق
 5ـ إن ق ــول النـ ـ
فهـو خـا ينحصـر ابملسـتصو ابلصــالة ـ أي املتهـاون هبـا ـ  ،فيحمـل العـام علـى اخلــا ،
كمــا هــو متعــارف علي ـ عنــد األُص ـوليني يف مثــل هــذه احلالــة  ،وصســمى ابلتعــارض غــس املســتقر ،
وزمع مجعاً عرفياً  ،ذُكر بشكل مفصل يف حبوي أُصول الفق  ،مبحن التعارض والرتاجيح.

____________
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م ـ ــا من ـ ــازل متع ـ ــددة  ،ف ـ ــيمكن مح ـ ــل ق ـ ــول النـ ـ ـ
ـ إن ش ـ ــفاعة أه ـ ــل البي ـ ــت
7
على منزل منها  ،كأن يكون آخر املراحل يف يوم القيامة  ،وحيمل قـول اإلمـام الصـادق
على عدم نيل الشفاعة يف منزل آخر  ،كأن يكون يف الربزخ مثالً أو غسه.
وهنالــك مــا يأليــد مــا ذكــراه  ،وهــو قــول الن ـ  « :ادخــرجم »  ،إاذ إن ا دخــار يفيــد معــىن
عدم اإلعطاء يف أول أزمنة احلاجة  ،واحلفاظ عليها إىل األزمنة املهمة جداً.
ينفــت الشــفاعة عــن املســتصو
 3ـ كــن أن يكــون الفــرق هــو  :إن اإلمــام الصــادق
 ،إذ إن النـ مل يقــل
ابلصــالة علــى النحــو الفعلــت وواقعـاً  ،وهــذا صعــارض لـ مــع قــول النـ

إ اشــفع فع ـالً ألهــل الكبــائر  ،ب ـل قــال  :إ أدخــر شــفاعيت مــم  ،ومعــىن ا دخــار هــو احلفــاظ
عليهــا إىل وقــت الشــدة  ،واحلفــاظ يعــي إعطــايه بشــكل قطعــت  ،فر ــا يعطــت الشــفاعة ور ــا
يعطيها.

ي ي ي ي ْ
ي ن ي ي ي ي ن ي ي ي ن ْ َّ ي
ْ
ن
ق ل عذ ِاِب أ ِص ب بِ ِه م أش ء اوْح ِِت ا ِهمت ُك َش ٍء

وهذا كما جنده يف قولـ صعـاىل :
( ، )5فليس معىن السعة ل ُكل شتء هو حصول الرمحـة ووقوعهـا للجميـع فعـالً  ،وإ لتعـارض مـع
عقاب أي لوق ـ الكفرة وغـسهم ـ بـل املقصـود أن الرمحـة مـن هللا صعـاىل مـا قابليـة الشـمول للجميـع
 ،لكن البع ليست ل القابلية على نيلها  ،وكما يقال  :العجز يف القابل يف الفاعل.
وهنالك أوج أُخرى كن صصورها داعت لذكرها.
( منري ـ السعودية ـ ) ....
واألئمة والشهداء و: ...
تكون لألنبياء
ّ

س  :من هم الذين يسمح هللا هلم ابلشفاعة يوم الويامة؟ هل هـم األنبيـاء فوـأ؟ تم هنـاك غـريهم تيضـاً؟
وهل هناك تدلّة تؤيّد ذلم؟
____________
 5ـ األعراف .513 :
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ج  :الظ ــاهر م ــن روا جم كث ــسة واردة يف كت ــب الفـ ـريقني  :إن الش ــفاعة ي ــوم القيام ــة صك ــون
لونبياء ولوئمة والعلماء والشهداء وغسهم  ،ومن صلك الروا جم :
 ،وأول مـن
 5ـ عــن ابــن عبــاس قــال  :أول مــن يشــفع يــوم القيامــة يف أمتـ رســول هللا
يشــفع يف أهــل بيت ـ وولــده أمــس املــألمنني  ،وأول مــن يشــفع يف الــروم املســلمني صــهيب  ،وأول مــن
يشفع يف مألمي احلبشة بالل (.)5
قـال  « :أول مـن يشـفع يـوم القيامـة األنبيـاء  ،مث
 7ـ عـن عثمـان بـن عفـان عـن النـ
الشهداء  ،مث املألذنون » (.)7
 3ـ عن عثمان بن عفان قال  :قال رسول هللا
 ،مث العلماء  ،مث الشهداء » (.)3

 « :أول من يشفع يوم القيامـة األنبيـاء

( جعفر سلمان ـ البحرين ـ ) ....
شفاعة املعةوم حتوق جرادة هللا :
س  :هل شفاعة املعةوم

متأ ّخرة رتبة على جرادة هللا؟ وليس دورهـا ج ّ مطابوتهـا هلـذه اإلرادة

 ،ويكــون هــدفها فوــأ بيــان موــام هــؤ ء املعةــومني؟ تو ت ّن األمــر تبعــد مــن ذلــم  ،حيــث تكــون شــفاعة

املعةوم من موتضيات حت ّوق جرادة هللا تعاي  ،وابلتايل تكون جزء علّة لفعل هللا  ،تو ت ّن هناك شيء وخر؟

ج:

فــى أن ُكــل شــتء وجــودي يف الكــون مســبوق بعلــم هللا صعــاىل أز ً  ،ومقيــد بتعلــق

إرادة هللا الفعلية ب يف الوجود صكويناً.
هــذا  ،وإن مقــام الشــفاعة بتفاصــيلها يــدخل ضــمن املصطــط اإلمــت يف الوجــود  ،فــال ــرج
عن علم صعاىل أو ً  ،وعن إرادص سبحان يف الوجود تنياً.
____________
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مـن قبـل هللا صعـاىل

على ضوء مـا ذكـرا  ،يظهـر أن مقـام الشـفاعة قـد أعطـت للمعصـوم
واستناداً إىل هذه املرصبة املمنوحة ل يشفع يف العباد.
 ،مث إن املعصوم
فالنتيجة  :إن مقـام الشـفاعة وإن أعطيـت أصـالةً مـن قبـل هللا صعـاىل  ،ولكـن صنفيـذه وصطبيقـ

 ،فال يكون دوره شكلياً بل حقيقياً  ،وإن كنا نعلم ـ قتعى صـفة العصـمة ـ أنـ
بيد املعصوم
رج يف شفاعت عن رضوان هللا صعاىل.
ويم ــل الك ــالم  :إنن ــا إن نظ ــرا إىل املس ــألة م ــن زاوي ــة اإلرادة اإلمي ــة التكويني ــة  ،فالش ــفاعة
ومثرامــا ســوف صكــون مســبوقة رادة هللا صعــاىل  ،ومتــأخرة مــن حيــن الشــأن والرصبــة والوجــود  ،وإن
نظــرا إليهــا مــن احيــة اإلرادة اإلميــة التشـريعية  ،فســوف صعتــرب الشــفاعة حينئـ اـذ أصــيلة وغــس منوطــة

أبي شــتء  ،ويكــون املعصــوم
إرادة هللا صعاىل.

فيهــا تــاراً مســتقالً  ،وابلنتيجــة يكــون

مــن أج ـزاء حتقــق

( احلائر ـ السعودية ـ ) ....
تشمل تهل املعاصي النواصب :
س  :جي اإلخوان العاملني

بعض الشيء.

مركز األحباإ  ،حتية طيّبة  ،تشكركم على اإلجابة السابوة  ،وجن أت ّخـرت

ـل
سؤايل لكم كالتايل  :هل الشفاعة تشمل تهل املعاصي الذين مـاتوا عليهـا غـري اتئبـني؟ وهـل تشـمل ُك ّ
؟
موحد وجن كان من الذين نةبوا العداء ألهل البيت
ّ

ج  :إن حبــن الش ــفاعة حبــن علم ــت ودقيــق  ،وللوق ــوف علــى أص ــلها وحــدودها حنت ــاج إىل
صفصــيل وإطنــاب يف الكــالم  ،فــال يســعنا صصــوير البحــن بنحــو م  ،ولكــن جنيــب علــى س ـألالك
ابإلمجال.

10

أو ً  :الظهور األول املتبادر مـن مفهـوم الشـفاعة  ،هـو الومـا ألهـل املعاصـت غـس التـائبني ،
إذ إن التائب حقيقةً ذنب ل  ،فال حيتاج إىل شفاعة يف ذلك املورد.
 « :ج ّن شـفاعيت
معافاً إىل أن بع الروا جم الواردة يف املقام صصرأ هبذا املعـىن  ،قـال

ألهل الكبائر من ّتميت » (.)5
تني ـاً  :إن ال ــول الش ــفاعة للعاص ــني تل ــو ابخ ــتالف املعاص ــت والعص ــاة يف كيفي ــة ص ــدور
املعصية عنهم وكميتها ي فمنهم من صنال الشفاعة يف ابدئ األمـر  ،ومـنهم مـن يليـق مـذه املكرمـة
إ بعد مس النار وصطهسه  ،ومنهم بني ذلك.
تلث ـ ـاً  :حبسـ ــب األدل ــة النقليـ ــة ف ــهن الشـ ــفاعة راصبه ــا املصتلفـ ــة مش ــروطة بوجـ ــود مـ ــألهالجم
ومواصفاجم يف املشفو ،مم  ،منها  :التوحيد وعدم الشرك.
ومنها  :اإلسالم واإل ان.
وعدم العداء مم.
ومنها  :حمبة أهل البيت
ومنها  :عدم ا ستصفاف ابلصالة.
ويدل على ذلك ُكل األخبار الواردة يف املقام  ،نذكر بععها :
 « :إن املــألمن ليش ــفع حلميم ـ  ،إ أن يكــون اصــباً  ،ول ــو أن
قــال اإلمــام الصــادق

اصباً شفع ل ُكل ن مرسل وملك مقرب ما شفعوا » (.)7
استخف ابلةالة » (.)3
أيعاً  « :ينال شفاعتنا من
وقال اإلمام الصادق
ّ

____________
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الشهادة التالتة

األذان :
( السيّد علي رضا ـ  ...ـ ) .....

األدلّة على جوازها :
النيب
س  :ما هي حويوة الشهادة التالتة؟ وهل ّ
وصى اا ّ

 ،تم تّنّا تضيفت بعد فرتة؟

ج  :قــد اصفــق علمــاء الشــيعة علــى ج ـواز الشــهادة الثالثــة يف األذان  ،مث ذهــب بععــهم إىل
أ ا جزء مستحب من أجزاء األذان  ،كما هو احلال يف القنوجم ابلنسبة إىل الصالة.
وذهــب أكثــر علمائنــا إىل أ ــا مســتحبة بقصــد ا زئيــة ـ أي ليســت جــزءً  ،و فصـالً مــن
فصول األذان ـ مستفيدين ا سـتحباب مـن بعـ العمومـاجم واإلطالقـاجم يف الـروا جم املألكـدة علـى
 ،كمــا هــو احلــال يف الصــالة علــى حممــد وآل
واســم اإلمــام علــت
املقارنــة بــني اســم النـ
حممد بعد الشهادة الثانية.
من صلك العموماجم واإلطالقاجم :
 5ـ عن القاسم بن معاوية  ،عـن اإلمـام الصـادق
قـال  « :فـإذا قـال تحـدكم  :الـه ج ّ
ومد رسول هللا  ،فليول  :علي تمري املؤمنني » ( ، )5واحلـدين مل يتقيـد بزمـان و مكـان  ،و يف
هللا ّ ،
فعل خا

 ،فهو عام يشمل األذان وغسه.

____________
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قــال  « :ملــا أســري يب إىل الســماء نظ ــرجم إىل
 7ـ عــن أيب احلم ـراء عــن رس ــول هللا
العرم  ،فهذا علي مكتوب  :إل إ هللا  ،حممد رسول هللا أيدص بعلت ونصرص ب » (.)5
قـال  « :عبـد هللا أ ملـك فقـال :
 3ـ عن عبـد هللا بـن مسـعود عـن رسـول هللا
حممــد  ،ســل مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن رســلنا علــى مــا بعثـوا؟ قــال  :قلــت  :علــى مــا بعث ـوا؟ قــال :
على و يتك وو ية علت بن أيب طالب » (.)7
قـال  « :لـو علـم النـاس مـّت مسـت علـت أمـس
 3ـ عن حذيفة بن اليمـان عـن رسـول هللا
ي
ن
ي
ي
ي
املألمنني ما أنكروا فعل  ،مست أمساً وآدم بني الروأ وا سـد  ،قـال هللا صعـاىل  :يا ِإَ أخنذ يوُّنك
ن ْ ِّ َّ ي ْ ن ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ ن ي ي ن ي ي ِّ ْ
ْ ْ
ي يي
مين
َو ِهي َويَ ي اأش دهي لَع أنف ِس ِ ي ألسنت بِنرُّ
ِم ب ِِن آدم ِم ظ ِ

()3

قالـت املالئكـة :

بلى  ،فقال صبارك وصعاىل  :أا ربكم وحممد نبيكم وعلت أمسكم » (.)3
ففــت ُكــل مــورد يــذكر رســول هللا يــذكر علــت معـ  ،واألذان مــن مجلــة املـوارد  ،ومــن شـواهدها

من كتب أهل السنة قول
شيئاً ج ّ سألت لم » (.)1

رّب شيئاً صاليت ج ّ تعطاين  ،وما سألت لنفسـي
لعلت  « :ما سألت ّ

____________

 5ـ مناقب أمس املألمنني  ، 733 / 5شرأ األخبـار  ، 750 / 5املعجـم الكبـس  ، 700 / 77شـواهد التنزيـل 758 / 5
 ،جـواهر املطالــب  ، 57 / 5ينــابيع املــودة  35 / 5و  ، 530 / 7ريــخ مدينــة دمشــق  ، 333 / 37مــذيب الكمــال
 ، 730 / 33الشفا بتعريو حقوق املصطفى .573 / 5
 7ـ شواهد التنزيل  ، 773 / 7كشو الغمة .358 / 5
 3ـ األعراف .577 :
 3ـ فردوس األخبار .557 / 7
 1ـ الســنن الكــربى للنســائت  ، 515 / 1خصــائص أمــس املــألمنني  ، 571 :ذخــائر العق ـ  ، 35 :يمــع الزوائــد / 5
 ، 550كت ــاب السـ ــنة  ، 187 :أمـ ــال اقـ ــاملت  703 :و  ، 337املعجـ ــم األوسـ ــط  ، 37 / 8نظـ ــم درر السـ ــمطني :
 ، 555كنـ ـ ــز العمـ ـ ــال  371 / 55و  ، 515 / 53ريـ ـ ــخ مدينـ ـ ــة دمشـ ـ ــق  ، 350 / 37املناقـ ـ ــب  ، 550 :ج ـ ـ ـواهر
املطالب  ، 735 / 5سبل امدى والرشاد  ، 758 / 55ينابيع املودة .535 / 7
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ابلو ية يف األذان ـ عند أكثـر علمائنـا ـ مكملـة للشـهادة
واخلالصة  :إن الشهادة لعلت
الثانية ابلرسالة  ،ومستحبة يف نفسها  ،وإن مل صكن جزءً من األذان.
ونلفت انتباهكم إىل أن ما قد يفهم من ظاهر كلماجم بع األعـالم مـن منعهـا يف األذان ،
فهو وقوعها على حنو ا زئية  ،على حنو أ ا مستحبة يف نفسها.
جعلنا هللا وإ كم من املتمسكني بو ية أمس املألمنني .
سّن )
( طالل ـ الكويت ـ ّ
تذان الشيعة من مةادر تهل السنّة :
ومن هللا علينا ابإلسالم.
س  :هلل احلمد تنّنا مسلمون ّ ،

سؤايل  :تُريد دليالً علـى ت ّن األذان احلـايل عنـدكم هـو مـا كـان عليـه

صـدر اإلسـالم  ،وعهـد الرسـول

.

ج  :إن األذان املوجود عند الشـيعة ـ حبسـب األحاديـن الـيت وصـلتهم ـ هـو مـا كـان يف عهـد
 ،معــافاً إىل أتييــد هــذه الصــورة مــن األذان يف كتــب أهــل الســنة  ،فنــذكر لــك فيمــا
الرســول
يلت مواضع ا ختالف بني فصول أذان الشيعة وأذان السنة  ،وما يدل عليها من مصادركم :
 5ـ التكبس يف أول األذان بنظـر الشـيعة أربـع مـراجم  ،ويوافقنـا يف ذلـك الشـافعت وأبـو حنيفـة
وأمحد والثوري (.)5
معافاً إىل ورود رواية من طرق السنة صصـرأ هبـذا احلكـم  ،فعـن حممـد بـن عبـد امللـك بـن أيب

حمذورة عن أبي عن جده قال  :قلت  :رسول هللا علمي سنة

____________
 5ـ أُنظر  :اجملمو ، 50 / 3 ،فتح العزيز  ، 530 / 3تصر املز  ، 57 :مغـي اقتـاج  ، 531 / 5املغـي بـن قدامـة
 ، 351 / 5بداية اجملتهد .88 / 5
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األذان  ،فمسح مقدم رأس  ،وقال  « :صقول  :هللا أكرب  )5( » ...فذكر التكبس أربع مراجم.
وأيعاً أن احلدين الذي هو املسـتند يف صثنيـة التكبـس د لـة لـ أصـالً  ،بـل هـو إخبـار عـن
املنام  ،فهو كما صرى!! (.)7
 7ـ أطبقـت الشـيعة اإلماميـة علـى صثنيـة التهليـل يف آخـر األذان  ،ويـدل عليـ مـن كتـب أهـل
بال ً أن يشفع األذان (.)3
السنة  ،ما ورد من أمر الن
 3ـ التثويـب بدعـة عنـد الشـيعة يف الصـبح وغـسه  ،ويوافقنـا يف ذلـك الشـافعت يف أحـد قوليـ
( .) 3
ا
خال عن التثويب (.)1
ويأليد هذا الرأي ا روي يف الصحيح عن أذان الن
وروى ابن أيب شيبة  :أن األسود بن يزيد كان يعرتض لز دة هذه الفقرة يف األذان (.)3
وروى الرتمذي  :إنكار ابن عمر على من زادها يف األذان  ،ابعتبارها بدعة (.)7
وعن اإلمام علت

أن قال حني مسعها  « :صزيدوا يف األذان ما ليس من » (.)8

____________
 5ـ سنن أيب داود  ، 575 / 5حتفة األحـوذي  ، 383 / 5صـحيح ابـن حبـان  ، 178 / 3املعجـم الكبـس ، 573 / 7
مذيب الكمال  ، 73 / 73السنن الكربى للبيهقت .353 / 5
 7ـ أُنظر  :ا امع الكبس  ، 577 / 5صحيح ابن خز ة  ، 585 / 5أُسد الغابة .533 / 3
 3ـ صحيح البصاري  ، 510 / 5صحيح مسلم  ، 7 / 7سنن ابن ماجة  ، 735 / 5ا امع الكبـس  ، 573 / 5سـنن
الدارمت  ، 770 / 5سنن أيب داود  ، 571 / 5سنن النسائت .3 / 7
 3ـ األُم  ، 503 / 5اجملمو ، 57 / 3 ،فتح العزيز  ، 535 / 3تصر املز  ، 57 :بدائع الصنائع .538 / 5
 1ـ صحيح مسلم .3 / 7
 3ـ املصنو بن أيب شيبة .737 / 5
 7ـ ا امع الكبس  ، 578 / 5السسة احللبية .531 / 7
 8ـ نيل األوطار .58 / 7
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 3ـ أمجعت الشيعة على ذكر فقرة « حت على خس العمـل » يف األذان  ،و ـا يـدل عليهـا :
أن عمر ى عنها ـ وهو على املنرب ـ إذ قال  :أيها الناس ثالي كن على عهد رسـول هللا  ،أا أ ـى
عنهن  ،وأُحرمهن وأُعاقب عليهن وهت  :متعـة النسـاء  ،ومتعـة احلـج  ،وحـت علـى خـس العمـل (، )5
.
وهذا الكالم من دليل ورود هذه الفقرة « حت على خس العمل » يف أذان الن
وابــن عمــر كــاا يقــو ن يف األذان بعــد حــت علــى
وورد أيع ـاً أن اإلمــام زيــن العابــدين
الفالأ  ،حت على خس العمل (.)7
وأيعاً جاء عن بالل أن كان يألذن ابلصبح فيقول  :حت على خس العمل (.)3

 1ـ املســتحباجم ال ـواردة قبــل البــدء يف األذان وبــني فقرامــا كثــسة  ،كقــول بع ـ املــألذنني يف
ا بت ــداء  « :وقـ ــل احلمـ ــد هلل الـ ــذي مل يتخـ ــذ صـ ــاحبة و ولـ ــداً  ، » ...أو الص ــالة بع ــد ذك ــر الن ـ ـ
.
ابلو ية بعد الشهادصني.
مث إن من املستحباجم الشهادة ألمس املألمنني
فالشــيعة صــرى هــذه الفقــرة جــزءً أو فص ـالً مــن األذان  ،بــل هــت ذكــر مســتحب  ،لــورود
( .) 3
وبني اسم علت
أحادين كثسة يف مصادر أهل السنة  ،قرنت بني اسم الن
ويل ُك ّل مؤمن من بعدي » (.)1
أضو إىل ذلك  ،فقد قال رسول هللا
 « :هو ّ
____________

 5ـ شرأ زريد العقائد .373 :
 7ـ الســسة احللبيــة  ، 537 / 7الســنن الكــربى للبيهقــت  ، 373 / 5املصــنو للصــنعا  ، 333 / 5املصــنو بــن أيب
شيبة  ، 733 / 5مسند زيد بن علت .53 :
 3ـ السنن الكربى للبيهقت  ، 371 / 5املعجم الكبس  ، 317 / 5كنز العمال .337 / 8
 3ـ مناقب أمس املألمنني  ، 733 / 5شرأ األخبـار  ، 750 / 5املعجـم الكبـس  ، 700 / 77شـواهد التنزيـل 758 / 5
 ،جـواهر املطالــب  ، 57 / 5ينــابيع املــودة  35 / 5و  ، 530 / 7ريــخ مدينــة دمشـق  ، 333 / 37مــذيب الكمــال
 ، 730 / 33الشفا بتعريو حقوق املصطفى .573 / 5
 1ـ فعــائل الصــحابة  ، 51 :املســتدرك  ، 533 / 3مســند أيب داود  555 :و  ، 330املصــنو بــن أيب شــيبة / 7
 ، 103اآلحاد واملثا  ، 775 / 3كتاب السنة  ، 110 :السنن الكربى للنسائت
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وقال
وأخـساً :

أيعاً  « :أا وهذا حجة على أميت يوم القيامة » (.)5

ي
يي ين
ّ ي ي ي ْ َّ ي ي ي َّ َّ ي ِّ ي َّ ي ْ ن ي ي ي ي ْ
م ن
ني
أف يم ي ِدي إَِل احلق أحق أن يت أم ال ي ِ دي إِال أن ي ند فمن ه

يني ين ْ ْ ي
َن (.)7
ب ف َتكم

(  ....ـ لبنان ـ ) ....
تعويب على اجلواب السابق :
أود إضافة شتء علـى ا ـواب ا يـد  ،وهـو أنـ لنـا التمسـك بعمـوم اخلـرب الصـحيح الـوارد يف
ا حتجــاج إلثبــاجم أرجحيــة ذكــر الشــهادة ابلو يــة عقــب الشــهادة ابلرســالة  ،انقــل معــمون  :مــن
قال ال إ هللا حممد رسول هللا  ،فليقل  :علت أمس املألمنني ....
____________
 31 / 1و  573و  ، 537خص ــائص أم ــس امل ــألمنني  33 :و  ، 57مس ــند أيب يعل ــى  ، 753 / 5ص ــحيح اب ــن حب ــان
 ، 373 / 51املعجــم الكبــس  78 / 57و  ، 575 / 58نظــم درر الســمطني  75 :و  ، 58م ـوارد الظمــخن ، 133 :
كنز العمال  155 / 55و  307و  ، 537 / 53في القدير  ، 375 / 3ريـخ مدينـة دمشـق  500 / 37و 558
 ،أُس ــد الغاب ــة  ، 77 / 3س ــس أع ــالم الن ــبالء  ، 555 / 8اإلص ــابة  ، 337 / 3ا ــوهرة  ، 33 :البداي ــة والنهاي ــة / 7
 ، 385املناقــب  577 :و  ، 513ج ـواهر املطالــب  ، 757 / 5ســبل امــدى والرشــاد  ، 755 / 55ينــابيع املــودة / 5
 557و  78 / 7و  83و  515و  733و  358و  350و .333 / 3
 5ـ كنــز العمــال  ، 370 / 55ريــخ بغــداد  ، 83 / 7ريــخ مدينــة دمشــق  ، 305 / 37ســبل امــدى والرشــاد / 55
.757
 7ـ يونس .31 :
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الشور :
( علي ـ البحرين ـ ) ....
ي

معّن يا يش ِا نو ْه ني ِي األ نم ِر :
س  :ما معّن قوله تعاي :

ين
ي ْ
ياش ِا نوه ني ِي األم ِر ؟

ج  :جــاء يف صفســس يمــع البيــان  « :وشــا يوُرُه ُم ييف األ ُم ـ ير ( )5أي  :اســتصرج آراءهــم  ،واعلــم
ما عندهم.
إ هـم ـ مـع اسـتغنائ ابلـوحت عـن صعـرف صـواب الـرأي مـن
واختلفوا يف فائـدة مشـاورص
العباد ـ على أقوال :
أحدها  :إن ذلك على وج التطييـب لنفوسـهم  ،والتـخلو مـم  ،والرفـع مـن أقـدارهم  ،ليبـني
أ م ن يوثق أبقوامم  ،ويرجع إىل آرائهم  ،عن قتادة والربيع وابن إسحاق.
وتنيهــا  :إن ذلــك لتقتــدي بـ أمتـ يف املشــاورة  ،ومل يروهــا نقيصــة  ،كمــا مــدحوا أبن أمــرهم
شورى بينهم  ،عن سفيان بن عيينة.
وتلثها  :إن ذلك ليمتحنهم ابملشاورة  ،ليتميز الناصح من الغام.
ورابعها  :إن ذلك يف أُمور الـدنيا  ،ومكائـد احلـرب  ،ولقـاء العـدو  ،ويف مثـل ذلـك اـوز أن
يستعني آبرائهم  ،عن أيب علت ا بائت » (.)7
____________
 5ـ آل عمران .515 :
 7ـ يمع البيان .378 / 7
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ي

ن
يي نْ ن
نر  ،قـال رسـول هللا
وعن ابن عباس بسند حسن  :ملا نزلت  :اش ِاوهي ِي األم ِ

ّ
أن ار اوهَع هغهلل ن عهلل  ،اهم ْمل ار وْحة ّ
ألمِت  ،فم اهتشن و منهلل ي لني
 :أم
ً
ً
يمدم وشدا  ،ام ترك لي يمدم غ ّ (.)5

أصــحاب قيمــة مــا علــى صــعيد اخــاذ الق ـرار ،
إن هــذه الرواي ـة صفيــد  :أن استشــارص
ألن هللا ورس ـول غنيــان عنهــا  ،أل مــا يعرفــان ص ـواب اآلراء مــن خطئهــا  ،فــال صزيــدمها ا ستشــارة
علم ـاً  ،و صرفــع جه ـالً  ،وإًــا هــت أمــر صعليمــت أخالقــت لوُمــة  ، ...وإذا كانــت ا ستشــارة أم ـراً
فيها (.)7
صعليمياً أخالقياً  ،فال حمذور على الرسول األعظم
( تدد ـ السعودية ـ ) ....
ليست مشروعة
؟

تعيني اخلليفة :

س  :هــل ميكــن تن تكــون الشــور بــديالً عــن النةــوم الــواردة

حتديــد اخلالفــة بعــد رســول هللا

ج  :شك أن الشورى صصلح أن صكون بديالً عن النصو القاطعـة يف خصـو إمامـة
بعــد رســول هللا
أمــس املــألمنني
 ،وذلــك ألن صــرك النصــو واللجــوء إىل الشــورى يعــد رأ ً
ي ي ن
ي ن ي
واجتهاداً يف مقابل النص  ،وهو بالشك غس صحيح لقول صعاىل  :يا يم َكن ل ِ ْمو ِم ٍ ياال ْمو ِمهللن ٍة
ي ي ْ ي ْ ي ي ن ي َّ
ْ ي ي ْ ْْ ي ن ً ي ي ْ ي يْ ْ ن يي ْ ن ي ن ن ي ي ي ن
ي ي ي
نَع فدند نل
نِ ار اوه
ِإَا قَض ار اوهَع أمرا أن يمَن ل ي ِ
اْلوة ِم أم ِر ِهي ام يم ِ
ي ً
ي الال م ِيهللً (.)3

فاملوقو النهائت والقول الفصل يعود إىل هللا صعـاىل ورسـول
ا متنا ،أو املصالفة يف ذلك  ،إ أن رج عن دائرة

____________
 5ـ الدر املنثور  ، 50 / 7في القدير  ، 131 / 1فتح القدير .351 / 5
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إىل مـن سـوامها  ،ولـيس ألحـد

اإل ــان  ،وهــذا حكــم عــام اســتثناء فيـ حــّت يف صلــك املـوارد الــيت رخــص هللا صعــاىل لرسـول الكــرمي
مشورة الناس فيها.
ن
ن
ن
ي
ي
ي
ْ
ي
ي
ي ي
ي ي ًّ
نفونَا من ن
ي ْ ن ي ن
ي ي ي ن ي ِّ ي
نب ال
ِ
قـال صعـاىل  :ف ِم وْح ٍة م ا ِ
ر ِِلت ل ي الَ بهللت فظ غ ِلن َ اهدل ِ

ي ن ي ي ي ي ن ي ي ي ي َّ ن ي ي
َّ ي ْ
ي ن ي ي ن ْ ي نْ ن ن ي ن ن يْ ن ي ن ْ ن
حنب
ر إِن ار ِ
حَلِك ف عف عهلل ي يااهَغ ِفر ل ي ياش ِاوهي ِي األم ِر فإَِا عزمت فَنَل لَع ا ِ
ال ن ْمَي يَ ِِّّك ي
ني (.)5
ِ

فمــدار القـرار وحمــوره عــزم الرســول وإقدامـ يف حتديــد أي موقــو  ،و رأي للنــاس يف ذلــك ،

ومل صكن مشورمم إ لتطيب خواطرهم  ،وإشعارهم بشصصيتهم يف ميدان العمل والتطبيق  ،معـافاً
 ،والتـ ـزامهم ــا ألزمـ ـوا بـ ـ أنفس ــهم ،
إىل م ــا للمش ــورة م ــن أتث ــس عل ــى وس ــكهم أبوام ــر النـ ـ
خصوصاً يف مواطن الشدة كاحلرب.
يف س ــقيفة ب ــي س ــاعدة  ،فق ــد
ه ــذا  ،وإن الش ــورى مل صتحق ــق بع ــد وف ــاة رس ــول هللا
حع ــرها يموع ــة قليل ــة م ــن األنص ــار وامله ــاجرين  ،ومل يكونـ ـوا ثل ــون مجي ــع أه ــل احل ــل والعق ــد ،
قد أبدى اعرتاض على مـا جـرى يف السـقيفة ورفـ البيعـة  ،كمـا اعـرتض
خصوصاً وأن علياً
كبار الصحابة  :كاملقداد  ،وسـلمان  ،والـزبس  ،وعمـار  ،وعبـد هللا بـن مسـعود  ،وسـعد بـن عبـادة
 ،والعباس ابن عبد املطلب  ،وأُسامة بن زيد  ،وأُيب بن كعب  ،وعثمان بن حنيو.
ولــو صنزلنــا وقلنــا  :حصــلت الشــورى يف انتصــاب اخلليفــة األول  ،لكنهــا مل حتصــل يف اخلليفــة
الثا  ،حين صعيين مباشرة ومن دون مشورة أحد.
 ،ووضـع مـم طريقـة

وهكذا مل حتصل يف اخلليفة الثالن  ،حين إن عمر رشح ستة أشصا
خاصة يف انتصاب اخلليفة  ،كما ورد يف كتب التاريخ (.)7
ورفـع الغمـوض عنهـا ،
مث لو كانت الشورى مشروعة يف صعيني اخلليفة لبينها رسول هللا
شتء يف هذا اجملال.
مع أن مل يألثر عن
____________
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وهــل يعقــل أن النـ 
بكــر وعمــر ـ أكثــر حرصـاً منـ
ذلك؟

مل يهــتم يف مســألة احلــاكم الــذي يليـ  ،بينمــا يكــون غــسه ـ كــأيب
فيقــدما علــى الوصــاية مــن بعــدمها  ،و يقــدم نـ الرمحــة علــى

واخلالصــة  :حيــن إن ـ مل يــألثر عــن الن ـ
اخلليفــة مــن بعــده  ،فالبــد مــن الرجــو ،إىل النصــو
كصليفة املسلمني.
علت

أن ـ حتــدي عــن الشــورى كأســلوب يف صعيــني
والدالــة علــى صنصــيب اإلمــام
املــأثورة عنـ

(  ....ـ السعودية ـ ) ....
ليست تساس احلكم واخلالفة :
س  :حــاول املتج ـ ّددون مــن متكلّمــي تهــل الســنّة  ،صــب صــيغة احلكومــة اإلســالمية علــى تســاس
املشورة جبعله ينزلة ا ستفتاء الشعيب  ،واستدلّوا على ذلم بووله تعاي  :يا َّاَّلين ي ن
اهنَي ي
ا بَْا ل ِ ي
نر ُِّّ ِ ني
ِ
ييي
َّ ي ي ي ي ن ْ ْ ن ْ ي ي ن ي ْ ن ي َّ ي ي ن ي ْ ن ْ ْ ي
ْ
() 5
 ،فما هو ردّكم؟
اأق مَا الصالة اأمرهي شَو بيهلل ي ا ِمم وزقهلل هي يهلل ِفدَن

ج  :إن اآلية الشريفة حثت على الشورى فيما ـت إىل شـألون املـألمنني بصـلة  ،فيمـا هـو
خــارج عــن حــوزة أُمــورهم  ،وكـون صعيــني اإلمــام داخـالً يف أُمــورهم فهــو أول الكــالم  ،إذ نــدري ـ
على الفرض ـ هل هو من شألو م أو من شألون هللا سبحان ؟ و ندري  ،هـل هـت إمـرة وو يـة إميـة
صــتم بنصــب ســبحان وصعيين ـ  ،أو إمــرة وو يــة شــعبية اــوز للنــاس التــدخل فيهــا؟ فمــا مل حيــرز صعيــني
اإلمام أمر مربو ابملألمنني مل از التمسك بعموم اآلية يف أ ا صشمل صعيني اإلمام.

____________
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الشيعة :
( فاطمة السنّية ـ سنّية ـ  21سنة ـ طالبة )
دفع هتم عنهم :
علي فوراً اي شيعة  :سئل اإلمام مالم عن الشيعة  ،فوال  :تكلّمهم  ،و ترو
س  :ترجو منكم ّ
الرد ّ

فإّنم يكذبون.
عنهم ّ ،

وقال الشافعي  :ما رتيت تهل األهواء قوم تشهد ابلزور من الرافضة.
وقال شيخ اإلسالم  :توجد فرقة تو ّدس الكذب سو الرافضة.

ج  :إن البحــن عــن احلقــائق يُألخــذ هكــذا  ،و يكــون ابحلكــم علــى األشــياء ســلفاً دون
ا عتماد على صقصت الوقائع  ،ودون اللجوء إىل اسـتما ،األقاويـل  ،وصقليـد اآلخـرين يف حكمهـم ،
فــهن هللا غــداً ســائلنا عــن ُكــل مــا نقول ـ  ،فمــاذا نعتــذر غــداً إذا مل ًلــك حجــة نعتــذر هبــا عنــد هللا

صعاىل؟

َّ َّ ن ي ي ن ي ي ن ْ ي ي ْ ْ
ي ي ي ين ْ ي ن ْ ً
إن السننم ا ي
نواال
َن يااهفننواد ُك أا ِاننك َكن عهللننه مسن
اَ
ِ

( ، )5حنــن
قـال صعــاىل :
ا
لطائفة من املسلمني؟
مسألولون عن ُكل صغسة وكبسة  ،عن ظلمنا لشصص واحد  ،فكيو بظلمنا
علينــا أن نبحــن أو ً عــن نشــوء مصــطلح الرافعــة  ،ومــن هــم؟ فاصــطالأ الرافعــة لــيس مــن
العروري أن يطلق على الشيعة  ،إ أن األنظمة السياسية عززجم من
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فكــرة اســتصدام هــذا املصــطلح علــى الشــيعة  ،وقلــدهم اآلخــرون يف ذلــك  ،فــأطلقوا هــذا املصــطلح
على ُكل شيعت  ،من هنا نشكك يف دعوى انتساب هذا املصـطلح إىل التشـيع  ،ومنـ كننـا إلغـاء
 ،وصنســبني أقـوال هــأل ء العلمــاء يف حقهــم  ،وهــذا
ُكــل مــا صدعينـ يف حــق شــيعة أهــل البيــت
الكالم يأليده ما قال إمام الشافعية :
إذا حن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلنا علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً فهنن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وقال كذلك :
إذا يف يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزوا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
برئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إىل امله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أ ا
ُاس
وقال كذلك :
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا صرفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن صولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

رواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ابلتفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذوي ا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـل
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبطي فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الزكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين الرافع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الفاطمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي و اعتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـام وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهني أرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـاد

إن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول رفع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
وبـني مصـطلح
وهكذا فرق الشافعت بني مصطلح التشيع الذي هـو و ء علـت وأو ده
الرافعــة الــذي أطلق ـ النظــام السياســت احلــاكم علــى معارضــي  ،ومــن هنــا فــهن الــذي صذكرين ـ عــن
الشافعت يستقيم.
أما ما صذكرين عن مالك يف حق الشيعة  ،فلـم يثبـت يف مصـدر يعـول عليـ  ،ومل صـذكرين لنـا

() 5

املصدر الذي أتخذين هذا القول عن  ،ويستحيل أن ينسـب مالـك هـذا الكـالم لشـيعة أهـل البيـت
.
____________
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واعلمت أن الشيعة مل يعـعوا احلـدين  ،ومل يكـذبوا فيـ  ،فـه م كـانوا حتـت رقاب اـة مشـددة مـن
التع ــديالجم الرجالي ــة  ،حبي ــن ك ــان الرج ــاليون يرتقب ــون ُك ــل م ــن وض ــع احل ــدين  ،أو ك ــذب فيـ ـ ،
فيسقطون عن ا عتبـار  ،وكـانوا يتحرجـون يف ذلـك أشـد التحـرج  ،ولـو كـان قـد صـدر مـنهم كـذب
يف حــدين لوجـ ي
ـدجم أن األنظمــة احلاكمــة قــد جعلــت ذلــك ذريعــة للتشــهس هبــم  ،وحمــاربتهم حبجــة
وضع احلدين وكذهبم في .
إ أننا نعلمك  :أن آفة وضع احلـدين قـد امتـاز هبـا غـس الشـيعة  ،وشـهد لـذلك ابـن حجـر
اميثم ــت وغ ــسه م ــذه املش ــكلة فق ــال  « :وق ــد اغ ــرت ق ــوم م ــن ا هل ــة  ،فوض ــعوا أحادي ــن الرتغي ــب
ـ بل فعلنا ذلك لتأييـد شـريعت ...

والرتهيب وقالوا  :حنن مل نكذب علي ـ أي على رسول هللا
» ( .) 5
وأخرج البصاري يف ر عن عمر بن صبح ـ وهو من رواة أهل السـنة ـ يقـول  :أا وضـعت
( .) 7
خطبة الن
قيــل أليب عصــمة  :مــن أيــن لــك عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس يف فعــل ســور القــرآن ســورة
ســورة؟ فقــال  :إ رأيــت النــاس قــد أعرضـوا عــن القــرآن  ،واشــتغلوا بفق ـ أيب حنيفــة  ،ومغــازي ابــن
إسحاق  ،فوصفت هذا احلدين حسبة (.)3
وهكذا  ،فهن الوضع مل يكن عند الشيعة كما صذكرين  ،بل هأل ء علماء أهل السـنة يعرتفـون
شــكلة الوضــع عنــد رواة أهــل الســنة  ،وهــت مشــكلة صعــم الكثــس مــن األحاديــن  ،وعليـ ي
ـك متابعــة
املوضو ،من مصادره  ،ليتبني ي
لك احلق والواقع.
ي
نسأل هللا صعاىل أن يكشو ي
بنفسك على كث اس من األُمور.
لك الكثس من احلقائق لتقفني
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( خالد ـ اجلزائر ـ  21سنة ـ التاسعة تساسي )
تعويب على اجلواب السابق :
لود قرتت سؤال األُخت فاطمة السنّية  ،حيث نولت عن بعض النواصـب  :ج ّن الشـيعة يكـذبون ،

تبني احلويوة ل ُك ّل مـن يطلبهـا  ،وتب ّـني مـن هـم الكـ ّذابني؟ وترجـو مـنكم تن تنشـروا هـذه الفوـرات
وتردت تن ّ
تبيا ً،للحويوة  ،وخدمة ألهل البيت

.

ومد :
ومد وول ّ
فأقول بعد الةالة على ّ
 1ـ قال ابن األءري

فلما مات زايد عزم معاوية على البيعة بنه يزيد  ، ...مثّ كتب معاوية
اتر ه ّ « :

أيل ،
بعد ذلم جي مروان بن احلكـم  ، ...فوـام مـروان فـيهم وقـال  :ج ّن تمـري املـؤمنني قـد اختـار لكـم فلـم ُ
وقد استخلف ابنه يزيد بعده.

ومـد ،
فوام عبد الردن بن تّب بكر فوال  :كذبت وهللا اي مروان وكذب معاوية! ما اخليار تردمتا أل ُّمة ّ

ولكنّكم تريدون تن جتعلوها هرقلية كلّما مات هرقل قام هرقل ....

فســمعت عائشــة موالتــه فوامــت مــن وراء احلجــاب وقالــت  :اي مــروان  ...كــذبت!  ...ولكنّــم تنــت

فضض من لعنه نيب هللا » (.)1

لكن البخاري ذكر احلديث

ُف لكمـا  ،فوـال  :كـان مـروان علـى
ابب  « :والـذي قـال لوالديـه ت ّ

احلجاز استعمله معاوية  ،فخطب وجعل يذكر يزيـد لكـي يبـايع لـه بعـد تبيـه  ،فوـال لـه عبـد الـردن بـن تّب

بكر شيئاً  ،فوال  :خذوه  ،فدخل بيـت عائشـة فلـم يوـدروا عليـه  ،فوـال مـروان  :ج ّن هـذا الـذي تنـزل هللا
ُف لكما تتعدانّن  ،فوالت عائشة من وراء احلجاب  :ما تنـزل هللا فينـا شـيئاً مـن
فيه  :والذي قال لوالديه ت ّ

الورون ج ّ ت ّن هللا تنزل عذري » (.)7

حظوا جيّداً كيف حذف الشيخ البخاري كالم عبد الردن عندما قال  :كذبت وهللا اي مروان وكذب

ومد ،
معاوية! ما اخليار تردمتا أل ُّمة ّ

____________
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ولكنّكم تريدون تن جتعلوها هرقلية ُكلّما مات هرقل قام هرقل  ،وتبدله بعبارة  :فوال له عبد الردن بن تّب

بكر شيئاً  ،وحذف قول عائشة ملروان  :اي مروان  ...كذبت!  ...ولكنّم تنت فضض من لعنه نيب هللا.
 « :عــن عائشــة قالــت  :فصــرج
 7ـ روى الطــربي يف ر ـ يف وصــو مــرض الن ـ
بني رجلني مـن أهلـ  ،أحـدمها الفعـل بـن العبـاس ورجـل آخـر  ، ...قـال عبيـد هللا
رسول هللا
 :فحدثت هذا احلدين عنها عبد هللا بن عباس فقـال  :هـل صـدري مـن الرجـل؟ قلـت  ، :قـال :

علت بن أيب طالب  ،ولكنها كانت صقدر على أن صذكره خبس وهت صستطيع » (.)5
ورواه أيعاً ابن سعد يف طبقاص (.)7
 3ـ أخــذ ابــن هشــام مــن ســسة ابــن إســحاق بروايــة البكــائت  ،وقــال يف ذكــر منهجـ يف أول
الكتــاب  ،و رك بعـ مــا أورده ابــن إســحاق يف هــذا الكتــاب  ،وأشــياء يشــنع احلــدين بـ ويســوء
الناس ذكره  ،وكان ا يسوء الناس ذكره ا حذف  :خرب دعوة الن بي عبد املطلب حينمـا نزلـت
يي ن ي يي ي ي
األقن يرُّ ي
ني (.)3
نذو ع ِشوتك
اأ ِ
ِ
فقد روى الطربي يف ر  :أن بعد نزول هذه اآلية دعـا النـ بـي عبـد املطلـب وقـال لعلـت
 « :ج ّن هــذا تخــي ووصــيي وخليفــيت فــيكم فــامسعوا لــه وتطيعــوا » ( ، )3وقــد صــدارك الطــربي أمهيــة هــذا
احلـدين  ،فتــدارك يف صفســسه مــا غفــل عنـ يف ر ـ  ،فلمــا أورد احلــدين بــنفس اإلســناد يف صفســس
اآلية قال  :فقال الن لعلت  « :ج ّن هذا تخي وكذا وكذا  ،فامسعوا له وتطيعوا » (.)1
____________
 5ـ ريخ األُمم وامللوك .333 / 7
 7ـ الطبقاجم الكربى .758 / 7
 3ـ الشعراء .753 :
 3ـ ريخ األُمم وامللوك .33 / 7
 1ـ جامع البيان .535 / 55

37

وكــذلك فعــل ابــن كثــس يف ر ـ وصفســسه  ،حيــن حــذف كلمــة  :أخــت ووصــيت  ،وأبــدما
بعبارة  :كذا وكذا  ،وكذلك حممـد حسـني هيكـل حيـن ذكـر احلـدين بتمامـ يف الطبعـة األُوىل مـن
كتاب حياة حممد  ،لكن حذف يف الطبعة الثانية.
فقـالوا  :قـال احلسـني :
 3ـ أورد الطربي وابـن األثـس يف ر همـا خطبـة اإلمـام احلسـني
« أمــا بعــد  ،فانســبو فــانظروا مــن أا  ،مث ارجع ـوا إىل أنفســكم وعاصبوهــا  ،فــانظروا هــل حيــل لكــم
قتلت وانتهاك حرميت؟! ألست ابن بنت نبيكم  ،وابن وصي  ،وابن عم »؟! (.)5
لكن ابن كثس ذكر اخلرب وحذف عبارة  :وابن وصي وابن عم ! (.)7
 1ـ ابن صيمية الذي يتهم الشيعة ابلكذب  ،فحسبنا أن أنكر حدين من كنـت مـو ه فعلـت
مو ه (.)3
ويقول الشيخ األلبا  « :فزعم ـ ابن صيمية ـ أن كذب! وهذا من مبالغاص النازـة يف صقـديري
من صسرع يف صععيو األحادين قبل أن امع طرقها ويدقق النظر فيها » (.)3
وهبذه األمثلة من كتب أهل السنة يتبني لوخوة القراء عامة  ،ولوخت فاطمـة خاصـة  ،مـن
هم الكذابني احلقيقيني؟!
وإن مــا نســب للشــيعة وعلمائنــا الكبــار أن ـ حم ـ اف ـرتاء  ،ويف هــذا بيــان كــاف إن شــاء هللا
صعاىل.
____________
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( خالد ـ اجلزائر ـ  21سنة ـ التاسعة تساسي )
تعويب اثين على اجلواب السابق :
العامة  ،ترجو منكم تن تضـيفوا هـذه
جمتاماً للفورة األُوي اليت ذكر فيها بعض األمتلة على كذب علماء ّ

للوراء الكرام.
الفورات نظراً ألمهّيتها  ،وخدمة ّ
 1ـ نول الذهيب

ترمجة اإلمام النسائي قال  « :سئل النسـائي عـن فضـائل معاويـة  :ت ختـرا فضـائل

تي شيء تخرا؟ حديث  « :اللهم تشبع بطنه »  ،فسكت السائل ».
معاوية؟ فوال ّ :

ـيب  « :اللهـم مـن لعنتـه تو شـتمته فاجعـل ذلـم لـه زكـاة
قال الـذهيب  :لعـل هـذه منوبـة ملعاويـة لوـول الن ّ

وردة »! (.)1

وجاء ابن كتري من بعده فوال  « :لود انتفع معاوية اذه الدعوة » (.)7
يذم فيه معاوية  « :اشبع هللا بطنه » (.)3
الذي ّ

النيب
وقد رو مسلم صحيحه حديث ّ
وعندما وقع تهل السنّة حرية من هذا احلديث ـ وقد روته صحاحهم ـ نسبوا للنيب

تنّه قال « :

اللهم من لعنته تو شتمته فجعل ذلم له زكاة وردة » فربطوا بني احلديتني  ،وجعلوا منهما منوبة ملعاوية.

النيب الذي خاطبه هللا تعاي
يسب ويشتم املؤمنني! وهل
سبحان هللا  ،هل يعول ت ّن سيّد اخللق ّ
يعول ت ّن ّ
ن
ن
ن
ي
ً
ي
ْ
ي
ي
ي ي
ي َّ ي
ي يّ
نفوَا من ن
ك هي يمىل ْخلْق يعظ ي ( ، )4وبقولـ  :يال ن
ب ال
ل
د
اه
َ
ل
غ
ظ
ف
هللت
ب
َ
بووله  :ا ِإن
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ي
يح نَلِك ( ، )1هل يعقل أن يتحول هذا الن الكرمي من الرسول القدوة إىل من يسب ويلعن املألمنني؟
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 2ـ ما فعله الطةاين ابحلديث اةيت عن سلمان الفارسي

قال  :قلت اي رسول هللا ل ُك ّل نيب وصي

فلمـا كـان بعــد روين فوـال  « :اي سـلمان »  ،فأســرعت جليـه قلـت  :لبيــم ،
فمـن وصـيّم؟ فسـكت عـ ّـّن ّ ،
قال  « :تعلم من وصـي موسـى »؟ قلـت  :نعـم يوشـع بـن نـون  ،قـال  « :مملَ »؟ قلـت  :ألنّـه كـان تعلمهـم
سري وخري من اترك بعدي  ،وينجز ع ّديت  ،ويوضي ديّن علي بن تّب
يومئذ  ،قال  « :فإ ّن وصيي وموضع ّ
طالب ».
فبعد روايته للحديث قال الطةاين  « :قوله وصيي يعّن تنّه توصاه أبهله ابخلالفة » (.)1

سبحان هللا  ،انظروا كيف ّتول الطـةاين هـذا احلـديث حسـب هـواه  ،واحلـديث واضـح  ،وهـو يؤّكـد ت ّن
َّ ي ي ي ْ ي
 ،وصدق هللا العظيم حـني يوـول كتابـه  :أيفي يرأيين ي
ت يم ِ اَّتذ ِإل ي ه ه يَ ْاه
النيب
علياً
وصي ّ
() 2
قوة ج ّ ابهلل.
 ،فال حول و ّ
 3ـ قال الذهيب ترمجة احلاكم النيسابوري  « :فسئل تبو عبد هللا احلاكم عن حديث الطري فوال :
النيب.
يةح  ،ولو ّ
ّ
صح ملا كان تحد تفضل من علي بعد ّ

املســتدرك تحاديــث

قلــت  :مثّ تغـ ّـري رتي احلــاكم  ،وتخــرا حــديث الطــري مســتدركه  ،و ريــب ت ّن
الةحة  ،بل فيه تحاديث موضوعة شأن املستدرك إبخراجها فيه.
كترية ليست على شر
ّ

وتما حديث الطري فله طرق كترية ج ّداً  ،قد تفردهتا يةنّف واموعها هو يوجب تن يكون احلديث لـه
ّ

وتما حديث  « :من كنت مو ه »  ،فله طرق جيّدة  ،وقد تفردت ذلم تيضاً » (.)3
تصل ّ ،

____________
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فالــذهيب ينوــل فضــل احلــاكم  ،ويــا ت ّن احلــاكم نوــل

انتوام ملعاوية  ،طعنوا فيه وقالوا  :ءوة

مســتدركه تحاديــث

احلديث رافضي خبيث.

فضــائل علــي  ،ومــا فيــه

ـل حـال  ،فهـو
قال الذهيب ّ « :تما احنرافه عن خةوم علي فظاهر ّ ،
وتما تمر الشيخني فمعظّم هلمـا ب ُك ّ

تةرفه » (.)1
شيعي رافضي  ،وليته مل يةنّف املستدرك على الةحيحني  ،فإنّه ّ
غض من فضائله بسوء ّ
ومــن العجيــب ت ّن ابــن كتــري بعــدما نوــل

تربــع صــفحات مــن اتر ــه  ،ملئهــا بطــرق حــديث الطــري

وتسانيده ورواته  ،وحنو تكتر مـن مائـة نّـن رووا عـن تنـس هـذا احلـديث قـال  « :وابجلملـة ففـي الولـب مـن

صحة هذا احلديث نظر  ،وجن كترت طرقه » (.)7
ّ

التعةب األعمى  ،كيف جعلهم يتّهمون عاملـاً مـن علمـائهم ابلتشـيّع والـرفض  ،بسـبب
انظروا جي هذا
ّ

روايته تحاديـث تعجـبهم  ،واألعجـب بعـد هـذا تن يوـول ابـن كتـري بعـد روايتـه للحـديث :

صحة هذا احلديث نظر!
ّ

واجلدير ابلذكر  :ت ّن حديث الطري رواه الرتمذي

سننه  ،والطـةاين

الولـب مـن

املعجـم األوسـأ  ،وغريمهـا مـن

تعالم السنّة ( ، )3و ا شك في  ،أن لو كان احلدين ص أحد الصحابة ـ خاصة اخللفاء األوائل ـ لدقوا علي

الطبول.

ومن تمتلة األحاديث اليت رواها احلاكم :
 1ـ عن علي

 :ج ّن ّتول من يدخل اجلنّة ت ،وفاطمة واحلسن

قال  « :اخةين رسول هللا

واحلسني  ،قلت  :اي رسول هللا فمحبّو ، ،قال  :من ورائكم ».

____________
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قــال احلــاكم  « :صــحيح اإلســناد ومل رجــاه » ( ، )1وقــال الــذهيب

الوول  ،يشهد الولب بوضعه ».
 2ـ عن علي

تلخيةــه  « :احلــديث منكــر مــن

قال  « :مسعت الن يقول  :إذا كان يوم القيامة ادى مناد من وراء احلجاب  :غعـوا

أبصاركم عن فاطمة بنت حممد حّت ور » (.)2

قال احلاكم  « :هذا حديث صحيح على شر الشيخني ومل رجاه » ( ، )3وقال الذهيب

« وهللا بل موضوع ».

وتخرا احلاكم إبسناده جي علي

يف صفسس قول صعاىل :

 ،قال علت  « :رسول هللا املنذر وأا امادي ».

تلخيةه :

ْ ِّ ي ي
َّ ي ي ي ْ
هللذ كو يا ِهُك ق نَمٍ ه ٍد
ِإ م أنت م ِ

() 4

قـال احلــاكم  « :هــذا حــديث صـحيح اإلســناد ومل رجــاه » ( ، )1وقــال الـذهيب  « :بــل كــذب قــبّح هللا

واضعه ».
(. ) 2

وسئل تدد بـن حنبـل عـن حـديث  « :ت ،مدينـة العلـم وعلـي اباـا » فوـال  « :قـبّح هللا تاب الةـلت »
حظوا كيف استدلّوا على وضع األحاديث اليت مل تعجبهم  :فتارة يستشهدون ابلولب  ،واترة ابليمني

ابلسب  ،وهل يعوـل تن نستشـهد علـى وضـع احلـديث ابلولـب تو اليمـني بـال دليـل؟ فـال حـول و
 ،واترة
ّ

قوة ج ّ ابهلل.
ّ
 4ـ نول ابن كتري تفسريه لوولـه تعـاي :
ي ن ي ن ي ي ي ْ ْ َّ ْ ْ ي ي ي ْ ن ي ي
ار ت ََّابً َّو ِح ًم
ااهَغفر ل ي الرهَل لَْداا

ي ي ن ي َّ ْ ن َّ ي ْ ن ي ْ ي ْ ن ي ْ
آؤ ي
اك في نهَي نغ يف ْراا ن اري
الَ أ ي إَِ ظلمَا أنفس ي ْ
( ، )1قال
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ابن كتري  :وقد ذكـر مجاعـة  ،مـنهم الشـيخ تبـو منةـور بـن الةـبّاه كتابـه الشـامل احلكايـة املشـهورة عـن
فجـاء جعـراّب فوـال  :السـالم عليـم اي رسـول هللا  ،مسعـت
العتيب قال  :كنت جالساً عنـد قـة النـيب
ي ي ن ي َّ ْ ن َّ ي ْ ن ي ْ ّ ي ْ ن ي ْ ي ي ن ي ن ي ْ ن ي ي ن ي ن ي ي ي ْ ْ َّ ْ ْ ي ي ي ْ ن
هللا يوـول  :الَ أ ي ِإَ ظلمَا أنفس ي ْآؤاك ف هَغفراا ار ااهَغفر ل ني الرهنَل لَْنداا
ي ي َّ ً َّ ً
رّب  ،مثّ انشأ يوول :
ار تَاب و ِح م  ،وقد جئتم مستغفراً لذنيب مستشفعاً بم جي ّ

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ابلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أعظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن طيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهن الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكن

في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود والكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم
النــوم فوــال  « :اي عتــيب احلــق اإلع ـراّب

ـيب
مثّ انةــرف األع ـراّب فغلبتــّن عيــّن فرتيــت النـ ّ
فب ّشره ت ّن هللا قد غفر له » (.)5
الوةــة النــووي الشــافعي كتابــه « األذكــار »  ،ولكــن عنــدما طبــع الكتــاب ســنة 1448
وذكــر هــذه ّ

هجري

دار اهلد

ـل مـن
الـرايض  ،حـذفت ّ
قةـة العتـيب  ،وحـذف قـول النـووي  « :اعلـم ت ّن علـى ُك ّ

تهم الورابت ».
حج تن ّ
ّ
النيب  ،فإ ّن زايرته من ّ
يتوجه جي زايرة ّ

ـيب
الوهابيــة حتـ ّـرم ا ستشــفاع
قةــة العتــيب وحــذف قــول النـووي؟ ابلطبــع أل ّن ّ
ملـاذا حــذفت ّ
ّ
والتوســل ابلنـ ّ
قةة العتيب رواها كبار علماء السنّة  ،فلم جيدوا املخرا ج ّ بتحريف الكتاب  ،فحذفوا ما
 ،ويا ت ّن ّ

الوهابية.
حترف الكتب؟! هذا سؤال يبوى مطروث على علماء ّ
يروقهم  ،فهل من األمانة العلمية تن ّ

الرحالة ابن بطّوطة  ،جذ ج ّن ابن بطوطـة عنـدما يةـف
ويشبه هذا ما يفعله علماء ّ
الوهابية حالياً بكتاب ّ

رحلته جي الشام يذكر ابن تيمية  ،ويوول عنه  :تنّـه جنسـان انـون  ،ونوـل عـن ابـن تيميـة تنّـه كـان ينـزل مـن

تعلى املنة جي تسفله  ،مثّ يوول  :ج ّن هللا ينزل جي مساء الدنيا كنزويل هذا  ،ونزل درجة من املنة (.)2
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خاصـة
لكن الكتب اليت تطبع حالياً ـ ّ

الودمية ما زالت موجودة  ،واحلمد هلل.
ومد جبراهيم شورة
يوول الشيخ ّ

الوهابيـة ـ تنـزع منهـا هـذه العبـارة  ،ولكـن
األوسـا
ّ

النسـخ

شريأ امسه دفاعاً عن ابن تيمية  ،ولكـن جظهـاراً للحـ ّق  :ج ّن ابـن

بطّوطة كان ينول عن العوام  ،وما نوله عـن ابـن تيميـة مسعـه ومل يـره  ،وهلـذا فكتـب ابـن بطّوطـة حتـذف منهـا

هذه العبارة اةن!

سبحان هللا  ،كيف جي ّـوزون ألنفسـهم حـذف األخبـار واألحاديـث ـ الـيت تعجـبهم ـ مثّ يتّهمـون الشـيعة

ابلكذب  ،وهل يوبل جنسان عاقل هذه التةيرات منهم؟ وهل اصبحوا كاليهود حيث يوول هللا تعـاي عـنهم
ْي ْ ي ن ي
َك يي يع َّم يَا ِ ِم ِه (.)1
 :ح ِّرفَن اه ِ
خاصة لألخبار
عامة ّ
والوهابية ّ
العامة ّ
للوراء الكرام حول كيفية حتريف علماء ّ
هذه بعض األمتلة سوناها ّ
واألحاديث اليت تعجبهم.

واةن أنيت أبمتلة تُخر من كتبهم حول تركهم للسنّة بدعاو خمتلفة :
وتمــا قولنــا
 1ـ قــال ابــن حــزم ّ « :

الــرجلني فــإ ّن الوــرون نــزل ابملســح  ، ...وقــد قــال ابملســح علــى

الــرجلني مجاعــة مــن الســلف  ،مــنهم علــي بــن تّب طالــب  ،وابــن عبــاس  ،واحلســن  ،وعكرمــة  ،والشــعيب ،

ومجاعة غريهم  ،وهو قول الطةي » (.)2
قال ابن اجلوزي

املنتظم  « :كان ابن جرير ـ تي الطةي ـ ير املسح على الودمني  ،و يوجب

غسلهما  ،فلهذا نسب جي الرفض » (.)3

حظوا كيف ينسبون علماءهم ويتهموّنم ابلرفض والتشيّع جذا اق ّـروا ابحلويوـة  ،ومعـروف

الوهابيـة والسـلفية ـ
ت ّن الطـةي حاصـره احلنابلـة ـ تجـداد ّ

حّت دفن ليالً.
ّ

____________
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التـاريخ :

داره  ،ومنعـوا مـن دفنـه  ،وادعـوا عليـه اإلحلـاد

العامــة اجتمعــوا ومنعــوا مــن دفنــه
اتر ــه  « :تنّــه ج ّّنــا تخفيــت حالــه  ،أل ّن ّ

وذكــر اثبــت بــن ســنان

ابلنهار  ،وادعوا عليه الرفض مثّ ادعوا عليه اإلحلاد » (.)5

 2ـ قال تبو حنيفة ومالم وتدد  « :التسنيم توي  ،أل ّن التسطيح صار شعاراً للشيعة » (.)1
الغزايل  « :مثّ التسنيم تفضل من التسطيح خمالفة لشعار الروافض »! (.)7
وقال ّ
 3ـ ذكــر الزرقــاين

عممـه رســول هللا
منكبـه حــني ّ

شــرث املواهــب اللدنيــة

م
ـيب علــى روايــة علــي
صــفة ع ّمــة النـ ّ

 ،مثّ ذكـر قــول احلـافو العراقــي  « :كمـا يفعلــه بعضـهم  ،ج ّ تنّــه صــار

شعار اإلمامية فينبغي جتنّبه  ،لرتك التشبه اما » (.)3

ـيب
 4ـ قــال الزخمشــري كيفيــة الةــالة علــى النـ ّ
ابلةالة كما يفرد هو فمكروه  ،أل ّن ذلم شعاراً لذكر رسول هللا

( .) 3

جســداهلا علــى

وتمــا جذا تفــرد غــريه مــن تهــل البيــت
ّ «:
يؤدي جي ا هتام ابلرفض »
 ،وألنّه ّ

قال ابن تيمية عند بيان التشـبّه ابلشـيعة  « :ومـن هنـا ذهـب مـن ذهـب مـن الفوهـاء جي تـرك بعـض

املستحبّات جذ صارت شعاراً هلم » (.)3

يسموهم
سبحان هللا  ،هل يعول تن يرتك من ي ّدعي تنّه يتبع السنّة  ،السنّة الةحيحة  ،بدعو ت ّن من ّ

الرافضة تتبع هذه السنن.

فهــل تمــر هللا تعــاي تو نبيّــه الكــرر

صالفــة الشــيعة؟! وإذا وجــب الفــة الشــيعة  ،فلمــاذا يفــيت

علمايهم صباعهم برتك الصالة واحلج  ،ألن الشيعة
____________
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حبجة ت ّن الشيعة يعملون اا؟!
وحيجون؟! وهل يعول تن الف املرء السنّة ّ
يةومون ّ

الوهابية؟ تم من رفضوا البدع  ،وح ّكام اجلور
يروجه ّ
ومن هم الرافضة؟! تهم الذين رفضوا اإلسالم كما ّ

ـل جنسـان ج ّـرد نفسـه مـن
 ،ومتسكوا ابلسنّة؟! هذه تسئلة نطرحها على ُك ّل جنسان له ضـمري ح ّـي  ،وعلـى ُك ّ

التعةب األعمى.
ّ

ونّا جيدر ابلذكر ت ّن ُك ّل األمتلـة الـيت ذكـرت هـي مـن ت ُّمهـات كتـب السـنّة  ،و يوجـد حـديث تو روايـة

احلجة عليهم  ،وكما قيل  :تلزموهم يا تلزموا به تنفسهم.
واحدة من كتب الشيعة ّ
حّت تكون ّ
ومد ووله املعةومني.
واحلمد هلل ّ
رب العاملني  ،وصلّى هللا على سيّدّ ،

سّن )
( عاشق التوحيد ـ السعودية ـ ّ
يذموا شيعتهم :
األئمة مل ّ
ّ
وتو ده  ،كانوا يبغضـون الشـيعة املنتسـبني جلـيهم ـ املـ ّدعني حـبّهم واتبـاعهم ـ وكـانوا

س  :ج ّن علياً
يذموّنم على رؤوس اإلشهاد.
ّ

يذم شيعته  ،ويدعو عليهم فيوول  « :لود مأل قلـيب قيحـاً  ،وشـحنتم صـدري غيظـا ، ...
فهذا علي ّ

علي رتيي ابلعةيان واخلذ ن » (.)1
وتفسد
ّ

ويروي الكليّن عن تّب احلسن تنّه قال  « :لو ميّـزت شـيعيت مـا تجـدهم ج ّ واصـفة  ،ولـو امتحنـتهم ملـا

وجدهتم ج ّ مرت ّدين » (.)2

وقـ ــال احلسـ ــني بـ ــن علـ ــي خماطب ـ ـاً الرافضـ ــة  « :تبّـ ـاً لكـ ــم تيّتهـ ــا اجلماعـ ــة وترح ـ ـاً  ،وبؤس ـ ـاً لكـ ــم؟ حـ ــني

استة ــرختمو ،وهل ــني  ،فأص ــرخناكم م ــوجفني  ،فش ــحذ علين ــا س ــيفاً ك ــان

عدوكم
تضرمناها على ّ

____________
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تي ــدينا  ،ودش ــتم علين ــا ،راً

وعدو ، ،فأصبحتم تلباً على توليائكم  ،ويداً على تعدائكم  ،من غري عدل تفشوه فيكم  ،و تمل تصـبح
ّ

لكم فيهم  ،و ذنب كان منّا جليكم .)5( » ...

ج  :إن البحــن عــن احلقــائق أتيت هكــذا اعتباط ـاً  ،مــا مل يعــزز البحــن عنهــا ابلــدليل والربهــان ،
وإ ستكون حماو جم ئسة زر صاحبها إىل سصط هللا صعـاىل  ،وحتيلـ إىل مقل اـد أعمـى يعـت مـا
يقول  ،فالغيور على دين  ،ينبغت علي أن يتحرى األُمور حبقائقها  ،ويتـابع األشـياء بوقائعهـا  ،وأن
يقلد ُكل ما مسع وردده اآلخرون.

قد ذم شيعت  ،فهـذا مـا ينبغـت أن يصـدر منـك  ،فـهن شـيعة
إن ما ذكرص  :إن علياً
ه ــم خ ــس م ــن ع ــرفهم الت ــاريخ  ،واعت ــز ب ــذكرهم ب ُك ــل إج ــالل  ،م ــنهم س ــلمان الفارس ــت
عل ــت
وعمار وأبو ذر وحممد بن أيب بكر وعبد هللا بن مسعود وأبو اميـثم بـن التيهـان وأمثـامم  ،فهـم خـسة
قـد ذم أمثـال هـأل ء
من عرفـت وأحصـيت  ،فكيـو فـاجم عليـك ذكـر هـأل ء؟ وكيـو أن عليـاً

ووخبهم؟!
 ،و بــع بنفســك مــا أحدث ـ
وعليــك أن صرجــع إىل ريــخ مــا حــدي أ م خالفــة علــت
املنشــقون علــى طاعتـ  ،واخلــارجون علــى إمامتـ  ،فأشــعلوا حــروب صــفني وا مــل والنهــروان  ،فقــد

كانــت يموعــة مــن رعيــة اإلمــام وقــت ذاك أاس ــالفون لطاعتـ  ،ينصــاعون ألوامــره  ،يثبطــون
قومـ علــى اخلــروج معـ  ،وكــان أشــهرهم أبـو موســى األشــعري  ،الــذي خــاذل حــني اســتصلف اإلمــام
على الكوفة  ،وثبط الناس عن اخلروج  ،فوخب وكتب إلي يف أمر احلكمـني وخيانتـ قـائالً « :
فإ ّن شرار الناس طائرون جليـم أبقاويـل السـوء » ( ، )7ـا يعـي أن هنـاك عصـابة مـن املنـافقني قـد أتلبـوا

علي .

عن سصط من طلحة والزبس  ،ومن كان معهما يف حـرب ا مـل  ،الـيت صسـببت
وعرب
 « :فصرجوا ارون
يف إزهاق آ ف من نفوس املسلمني فقال
____________
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كمـا زــر األمـة عنـد شـرائها  ،متــوجهني هبـا إىل البصـرة  ،فحبسـا نســاءمها يف
حرمـة رسـول هللا
ممــا ولغسمهــا  ،يف جــيش مــا مــنهم رجــل إ وقــد أعطــا
بيوممــا  ،وأبــرز حبــيس رســول هللا
الطاعة  ،ومسح ل ابلبيعة .)5( » ...
ُكـل مــن خـرج يف حــرب ا مـل دون اســتثناء  ،ومحلهـم مســألولية
فقـد أنــب اإلمـام علــت
اخلروج على طاعتـ  ،وهـأل ء ـ كمـا صعلـم ـ كـانوا يشـكلون الغالبيـة العظمـى مـن رعـا اإلمـام  ،فكـان
يوج لوم إىل مثل هأل ء  ،هذا من جهة.
اإلمام
ومن جهة أُخرى كان رعا اإلمام ن اخنرطوا يف ا
ا
معارض خطس  ،وهـم اخلـوارج الـذين
صو
آل األمــر إلــيهم ابخلــروج علي ـ يف حــرب النهــروان  ،وأدى بعــد ذلــك احن ـرافهم وخبــثهم  ،أن ســصروا
يف فاجعـة
عبـد الـرمحن بـن ملجـم املـرادي ـ الـذي هـو أحـد ريوس اخلـوارج ـ إىل اغتيـال اإلمـام
ا عتداء الغشيمة  ،وقتل يف مسجد الكوفة.
هــأل ء اخل ـوارج  ،ومــثلهم أصــحاب ا مــل  ،أضــو إلــيهم املتقاعســون القاعــدون عــن القتــال
أصبــا ،أيب موســى األشــعري  ،إذ كــانوا يشــكلون نســبة كبــسة مــن أصباعـ  ،وكــان األشــعن بــن قــيس ـ
 ،فيشــعلون الفــو  ،ويطعنــون ابإلمــام م ـن
رأس املنــافقني ـ طــابور خيانــة داخــل دولــة اإلمــام
قد خاطبهم ابخلطب الـيت ذكرمـا  ،ولـيس كمـا عـربجم مـن كـون
خلف ُ ،كل هأل ء كان اإلمام
املصاطبني كانوا شيعة اإلمام.
كيــو يص ــو اإلمــام ش ــيعت وحمبي ـ هب ــذه األوص ــاف؟ الــيت ص ــنم إ عــن أوص ــاف أعدائ ـ
و الفي ـ  ،وعليــك فيمــا بعــد أن صتــابع األحــداي الــيت عاشــها اإلمــام مــع هــأل ء  ،فحينئــذ زــد قــد
شكلوا نسبة كربى من املنافقني الذين خرجوا على اإلمام  ،وخرقوا طاعت ومعصيت .
____________
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 ،فهن ــك خلط ــت يف كث ــس م ــن القع ــا ،
أم ــا م ــا ذكرصـ ـ ع ــن خطب ــة اإلم ــام احلس ــني
يــوم الطــو  ،وكــان اطــب هبــا ا ــيش األمــوي  ،ومــن اخلطــأ
فاخلطبــة كانــت ل مــام احلســني
الكبس أن صنسب هأل ء إىل شيعة اإلمام  ،إذ إن شيعة اإلمام هم الذين شكلوا جـيش اإلمـام  ،وقـد
فــدوا نفوســهم دونـ  ،وكــانوا مــن خــسة الشــيعة الــذين يعتــز هبــم التــاريخ  ،بــل يــذكرهم العــامل ـ املســلم
وغــس املســلم ـ ب ُكــل إجــالل وإكبــار  ،لتعــحيتهم ووفــائهم أمثــال  :حبيــب بــن مظــاهر األســدي ،
ومســلم بــن عوســجة  ،وبريــر بــن خعــس  ،وأمثــامم الــذين ضــحوا بنفوســهم الزكيــة  ،هــأل ء هــم شــيعة
احلسني .
فكيو صنسب أعـداء احلسـني ـ الـذين خرجـوا حلربـ ـ إىل كـو م شـيعت ؟ فهـل هـذا إ صنـاق
وخلــط للحقــائق؟ أرجــو أن صكــون دقيقـاً يف متابعتــك لوُمــور  ،أن يغلبــك القيــل والقــال دون صــراو
وحتقيق.
 ،فــهن الشــيعة
ونفــس الكــالم ســيكون يف مــا ذكرصـ مــن قــول اإلمــام أيب احلســن موســى
الــذين يقصــدهم اإلمــام مل يكونـوا شــيعت حقيقــة  ،بــل أن ظــاهر مــا اشــتهر عــن هــأل ء أ ــم شــيعة ،
فــيظن الظــان أن هــأل ء حيســبون مــن اصبــا ،اإلمــام اشــتباهاً  ،وهــم ليس ـوا مــن أصباع ـ حقيقــة  ،فــأراد
أن يرفع شبهة من نسب هأل ء إىل اإلمام أب م من خسة شيعت ومريدي .
:

هــذا  ،ويف اخلتــام نــذكرك أبن لفــل الشــيعة لـ معــىن خــا  ،ومعــىن عــام  ،فــاملعىن اخلــا
من اعتقد ابإلمامة وأ ا من هللا صعاىل وابلنص  ،وذلك يستلزم اعتقاد عصمة اإلمام ومقاماص .
والشــيعة ابملعــىن العــام  :هــو مــن أحــب اإلمــام واصبعـ بصــفة أنـ خليفــة  ،أو مــن أهــل البيــت
 ،ومل يعتقـد مامتـ اإلميـة و بعصــمت  ،فهـذا يعـرب عنـ ابلشــيعة ابملعـىن العـام  ،ويف كلمــاجم
إن ورد ذم الشيعة فمحمول على معناه العام اخلا .
األئمة
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( تبو تدد ـ مةر ـ ) ....
موقفهم من تهل السنّة :
س  :ملاذا هذا العداء بني الشيعة والسنّة؟ مع العلم ت ّن العداء من الطرفني.

ج  :عليك ابلتأمل يف كتب التاريخ لرتى بوضوأ  :إن العداء مل يشر ،مـن الشـيعة يف مقابـل

إخ ـوا م الســنة  ،و أيع ـاً اســتمر مــن قــبلهم  ،فالشــيعة وعلــى مــر العصــور يف موقــو دفــا ، ،فهــم
دائماً يعانون أنوا ،الظلم الذي اري عليهم  ،وحـّت يومنـا احلاضـر  ،فالشـيعة دائمـاً يف موقـو دفـا،
 ،وأكثر ما استعمل الشـيعة يف موقـو الـدفا ،هـو الـرد ابلـدليل وأتليـو الكتـب  ،حـّت وإن كـان مـا
واجهوه من الظلم اب عتداء على النفوس اقرتمة واألموال  ،فالشيعة دائمـاً يف موقـو دفـا ،ابلطريـق
العلمت املستدل.

( عبد األمري ـ البحرين ـ  18سنة ـ طالب جامعة )
كيفية انتشارها

جيران :
جيران؟ هل صحيح ت ّن تحد ح ّكام الدولـة الةـفوية قـدمياً قـام بفرضـه علـى

س  :كيف انتشر التشيّع
الناس؟ حيث كان وزيره شيعياً  ،وذهب معه جي النجف  ،مثّ اقتنع ابلتشيّع  ،تو هناك رواايت تُخر ؟

ج  :إن كيفيــة انتشــار التشــيع هــت حــدين التــاريخ املــذهب والعقيــدة ي ولك ـن ابختصــار

نقول :
نقا :

أو ً  :إن العلة األساسية لبسط نفوذ الشيعة يف أي منطقة ـ ومنهـا إيـران ـ صكمـن وراء ثـالي
 5ـ عدالة قعيتهم وحقانيتهم املدعومة ابألدلة الواضحة واملربهنة.
 7ـ مظلوميتهم ملا يرون من السلطاجم وحتديهم مأل ء حكام ا ور.
 3ـ نشاطاجم علمائهم ومبلغيهم لنشر أفكارهم.
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ومـ ــن هـ ــذا املنطلـ ــق  ،كـ ــان التواجـ ــد الشـ ــيعت يف إي ـ ـران منـ ــذ الصـ ــدر األول مـ ــع الفتوحـ ــاجم
اإلسالمية  ،فعلى سـبيل املثـال صـرى أن منـاطق مـن آذربيجـان عنـدما فُتحـت أسـلم أهلهـا  ،واعتنقـوا
ـ الــذي
املــذهب الشــيعت  ،ــا إن القائــد لفتوحــاجم صلــك املنطقــة كــان مســلم بــن عوســجة
ـ فيق ــول الت ــاريخ عنـ ـ  :أنـ ـ ك ــان أيخ ــذ البيع ــة لعل ــت

بع ــد

استش ــهد فيم ــا بع ــد يف كـ ـربالء
الشهادصني.
وصرى أيعاً  :إن أهـل قـم كـانوا مـن الشـيعة اخللـص يف القـرن األول امجـري بنـزول األشـعريني
فيها (.)5
وإن خراســان كانــت حتتعــن الــزخم امائــل مــن الشــيعة  ،بعــدما هجــر ز د بــن أبيـ ـ حــاكم
الكوفـة ـ مخسـني ألـو مـن الشـيعة مـن الكوفـة إىل خراسـان ـ وهـذا هـو الـداعت سـتغالل العباسـيني
املوقـو للثـورة علـى األمـويني عونـة اخلراسـانيني  ،ملـا كـانوا يعرفـون العـداء بيـنهم وبـني األمـويني ـ وأن
حتـت رقابـة عباسـية
إىل خراسان  ،كان لـ التـأثس التـام ـ وإن كـان هـو
قدوم اإلمام الرضا
شديدة ـ يف نشر الفكر الشيعت يف صلك املنطقة ابألخص  ،ويف مجيع ربو ،إيران على حنو العموم.
واب ملـ ــة  :كانـ ــت نشـ ــأة التشـ ــيع يف بع ـ ـ املنـ ــاطق األُخـ ــرى هكـ ــذا  :كمنطقـ ــة مهـ ــدان ،
إصــفهان  ،ري  ،قــزوين  ،فــارس  ،طربســتان  ،كاشــان  ،سجســتان ـ مــن القــرن الثالــن للهجــرة ـ
وكرمان  ،خوزستان ـ من القرن الرابع للهجرة ـ بيهق ـ من القرن السادس ـ ومناطق أُخرى.
تنيـاً  :إن الدولـة الصـفوية ـ الـيت جـاءجم إىل احلكـم يف القـرن العاشـر للهجـرة ـ دور مـا يف
أتسيس الفكر الشيعت يف إيران.
نعــم  ،كــان مــا الفعــل يف صشــييد أركــان التشــيع يف املنطقــة  ،حبــذف احلكومــاجم ا ــائرة الــيت
كانت ونع اإلعالم والتحرك الشيعت  ،وأيعاً
____________
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سامهت ـ هـذه الدولـة ـ يف صثبيـت األُسـس الشـيعية يف املعـارف والعقائـد واألحكـام بتصصـيص املـوارد
املالية  ،ودعم علماء الطائفة وغسها.
و فى أن هذا الدور كـان أيعـاً للدولـة البويهيـة والدولـة السـربدارية  ،وبعـ ملـوك املغـول

 ،الذين صشيعوا بيد العالمة احللت

ـ يف القرن الثامن ـ يف نطاق أضيق.

( حسني حسن العلي ـ سوراي ـ ) ....
يعتمدون على الكتاب والعرتة

جءبات مذهبهم :

ـيب
س  :الســالم علــى مــن يتّبــع هــدي النـ ّ
الورون واحلديث  ،و امسع هذا الشيء من الشيعة؟

 ،ملــاذا امســع عــن تهــل الســنّة ت ّن عنــدهم د ئــل مــن

ج  :إن الش ــيعة صعتم ــد يف حقانيته ــا عل ــى احل ــدين املتـ ـواصر عن ــد الفـ ـريقني  ،وه ــو ح ــدين
 « :إ رك فـيكم الثقلـني  :كتـاب هللا وعـرتيت أهـل بيـيت »
الثقلني  ،حيـن قـال الرسـول
 ،فم ــن ابب أوىل صعتم ــد الش ــيعة عل ــى ه ــذين املص ــدرين كركيـ ـزصني أساس ــيتني يف إثب ــاجم م ــذهبها ،
واستصراج أُصوما وفروعها.

() 5
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وهل كان هناك مورداً واحداً صدعي الشيعة بال ا
سند مـن الكتـاب والسـنة الصـحيحة؟ واملتتبـع
لوقـوال يــرى أن مــا صقولـ هــذه الطائفــة ـ يف أي يــال ـ هــو املطــابق للقــرآن واآلتر املرويــة حــّت يف
كتب أهل السنة.
وللكالم يف هذا املعمار يال واسع  ،ويكفيك أن صقـرأ كتـب الشـيعة املشـحونة هبـذه األدلـة
القرآنية واحلديثية.
( ليايل ـ السعودية ـ  19سنة ـ طالبة اثنوية )
الفرق بينهم وبني السنّة :
س  :ما الفرق بني الشيعة والسنّة؟

ج  :الفــرق بــني الشــيعة والســنة ابختصــار هــو  :أن الشــيعة صعتقــد مامــة أمــس املــألمنني علــت
بــال فصــل ـ حبســب األدلــة العقليــة والنقليــة املــذكورة يف مظا ــا ـ مث صــرى
بعــد الرســول
ـ
مــن أو د علــت
اإلمامـة يف املعصــومني األحـد عشــر ـ املنصــو علـيهم مــن قبــل النـ
وهذا هو الفارق األساست بينهما.
مث إن هنــاك فروقـاً أُخــرى يف فهــم الشـريعة  ،وأُصــول الــدين وفروعـ ُ ،كلهــا صبتــي علــى األخــذ
ـ صلتـزم ابلسـس يف
 ،فالشيعة ـ ا صـرى العصـمة يف أئمتهـا
من معارف وعلوم أهل البيت
هداهم والتمسك بسسمم.
ولكــن أهــل الســنة ــا أ ــم حرم ـوا مــن اصبــا ،خــط اإلمامــة  ،أصــبحوا صــفر اليــد مــن هــذه
املعــارف اإلميــة  ،وعلــى العكــس  ،أخــذوا علــومهم مــن أشــصا معينــني ـ كأئمــة املــذاهب األربعــة
ّ ي ي ي
ي
يي ي ين
ندي إَِل احلنق أحنق أن
وغسهم ـ ن ضمان لعلومهم وأقوامم من اخلطأ والزلل  ،مث أفم ي ِ

ْ َّ ي ي ي َّ َّ ي ِّ ي َّ ي ْ ن ي
يت أم ال ي ِ دي إِال أن ي د

() 5

.
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( حيدر ـ الكويت ـ ) ....
من عالمات الشيعي التختم ابليمني :
س  :مـا هـي الـد ئل الـيت أنخـذها ـ حنـن الشـيعة ـ عنـد ارتـداء اخلـا ابليـد  ،حيـث تنّنـا نرتـدي اخلـوا ـ

سواء عويق تو غريه ـ كلتا اليدين.

ضحوا لنا الد ئل من كتب السنّة والشيعة  ،حيث تن السنّة يوولون  :ج ّن التخـتّم ـ عمومـاً
فأرجو تن تو ّ
ابليمني تو ابليسار ـ هو بدعة  ،فكيف ترد على متل هؤ ء؟

ج  :خـالف يف اســتحباب التصـتم ـ وخصوصـاً ابليمــني عنـد الشــيعة ـ وهـذا ــا صكــاثرجم
علي الروا جم واألقوال عند علماء الشيعة  ،وقد أخذوه قطعاً من السنة النبوية الشريفة.
ك ــان يتص ــتم يف ين ـ  ،وق ــب
فعل ــى س ــبيل املث ــال  « :ع ــن عائش ــة  :إن الن ـ
واخلا يف ين » (.)5
كــان يتصــتم يف ينـ واخللفــاء األربعــة بعــده  ،فنقلـ
وذكــر الســالمت  « :أن رســول هللا
معاوية إىل اليسار  ،فأخذ املروانية بذلك » (.)7
وأيعاً صرأ بععهم كاإلمام الربوسوي يف صفسسه  « :كالتصتم ابليمني فهنـ يف األصـل سـنة
 ،لكن ملا كان شعار أهل البدعـة والظلمـة صـارجم السـنة أن اعـل اخلـا يف خنصـر اليـد اليسـرى يف
زماننا » (.)3
يف استحباب التصتم يف اليمني فكثس جداً (.)3
وأما ما روي من طريق أهل البيت
____________
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نعم  ،إذا ختم اإلنسان ابليمني فقد أصاب السنة  ،فهذا أراد أن يتصتم خبـا آخـر  ،فيمكنـ
أن يتصتم ابليسار  ،بشر أن يبقى اخلا األول يف يده اليمىن.
( صفاء ـ سوراي ـ ) ....
الفرق بينهم وبني العلويني :
س  :من هم العلويني؟ وما الفرق بينهم وبني الشيعة؟

فهــأل ء كفــار  ،و صوجــد مــم أي صــلة ابلشــيعة ،
ج  :العلويــون مــنهم مــن يألل ـ علي ـاً
ويعطــت ل ـ صــفاجم الربوبيــة  ،وهــأل ء أيع ـاً صــلة مــم ابلشــيعة ،
ومــنهم مــن يغــال يف علــت
ومنهم من يلتزم ابألحكام الشرعية و يرى وجوهبا  ،وهأل ء أيعاً التشيع منهم بريء.

نعم  ،بع العلويني معتدلني يف ا عتقاد  ،ملتزمني ابألحكام الشرعية  ،يعتقـدون ويعملـون
كما يعمل الشيعة  ،وهأل ء يوجد فرق أساست بينهم وبني الشيعة.
( سلمان ـ الكويت ـ ) ....
منها اإلخبارية والشيخية واألُصولية :

ـل ص ـراحة  ،هــل الشــيعة ينوســمون جي ءالءــة تقســام هــي  :اإلخباريــة والشــيخية
س  :تُريــد اإلجابــة ب ُكـ ّ

واألُصولية؟ وجذا كان صحيحاً ترجو التوضيح  ،وجذا كان خاطئاً ترجو معرفة الةواب  ،مع خالص الشـكر
لكم.

ج  :إن الش ــيعة ينقس ــمون اآلن إىل ث ــالي ف ــرق  :الش ــيعة الزيدي ــة  ،والش ــيعة اإلمساعيلي ــة ،
والشيعة اإلمامية ا ثي عشرية.
والزيدية واإلمساعيلية قليلون  ،والنسبة األكثر صعـود إىل الشـيعة اإلماميـة ا ثـي عشـرية  ،حـّت
إن إذا أطلق لفل التشيع يتبادر إىل األذهان اإلمامية.
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وأمــا مــا ذكــرجم مــن اإلخباريــة والشــيصية واألُصـولية فه ــا ليســت فــرق  ،بــل هــم شــيعة إماميــة
اثنــا عش ـرية  ،وإن اختلف ـوا يف بع ـ املبــا العلميــة فيمــا بيــنهم  ،إ أن اخــتالفهم ــرجهم عــن
التشيع  ،شأ م شأن اختالف مراجع مذهب واحد يف بع النظر جم.
( تبو الزين ـ األردن ـ ) ....
لو ميّزت شيعيت ما تجدهم ج ّ واصفة :
س  :تســياد ،األعـ ّـزة  ،مــا حتلــيلكم لوــول اإلمــام علــي

تجدهم ج ّ واصفة  ،ولو امتحنتهم ملا وجدهتم ج ّ مرت ّدين » (.)1

الــوارد

الكــا  « :لــو ميّــزت شــيعيت مــا

تةت نّن ينتسب ملسلكه.
يستغل بعض املشاغبني هذا ّ
النص للوول ت ّن اإلمام قد ّ

ج  :الروايـة هـذا نصــها  :وهبـذا اإلسـناد  ،عــن حممـد بــن سـليمان  ،عـن إبـراهيم ابـن عبــد هللا
 « :لــو ميّــزت
الصــويف  ،قــال  :حــدثي موســى ابــن بكــر الواســطت قــال  :قــال ل أبــو احلســن

شيعيت مل تجدهم ج ّ واصفة  ،ولو امتحنـتهم ملـا وجـدهتم ج ّ مرتـ ّدين  ،ولـو متحةـتهم ملـا خلـص مـن األلـف

واحـد  ،ولـو غـربلتهم غربلـة مل يبـق مـنهم ج ّ مـا كــان يل  ،جّنّـم طـال مـا تتكـوا علـى األرائـم  ،فوـالوا  :حنــن

شيعة علي  ،ج ّّنا شيعة علي من صدق قوله فعله ».
وهذه الرواية أو ً  :ليسـت عـن اإلمـام أيب احلسـن علـت

 ،بـل املـراد مـن أيب احلسـن هنـا

هو اإلمام الكاظم .
وتنياً  :ضعيفة السند براهيم بن بكر الصويف.
وي ــدعون أ ــم م ــن ش ــيعتهم  ،كمألي ــدي
وتلث ـ ـاً  :صتع ــرض مل ــن ــالفون أه ــل البي ــت
أعدائهم واملدافعني عنهم  ،فه ا صتعرض ملن يدعون حمبة أهل البيت و يعملون قتعى اقبة.

____________
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وأه ــل الس ــنة ه ــم ال ــذين يفعل ــون ذل ــك  ،في ــدعون ح ــب أه ــل البي ــت وأيخ ــذون دي ــنهم م ــن
أعـدائهم  ،فالبصـاري يــروي عـن معاويـة وعمــرو بـن العـا ومــروان وغـسهم مـن أعــداء أهـل البيــت ،
.
و يروي عن فاطمة الزهراء واإلمام احلسن
فــأكثر أهــل الســنة يــدعون اقبــة و يصــدقهم العمــل  ،ويف آخــر هــذه الروايــة  « :إًــا شــيعتنا
من صدق قول فعل ».
ورابعاً  :إذا كان أكثر من يدعت التشيع وحياول اللحوق بـركبهم هبـذه األوصـاف  ،فمـا حـال
النواصب والتابعني ألعدائهم؟!
( فاطمة ـ اإلمارات ـ ) ....
الفرق بينهم وبني الةوفية :
تزودوين ببعض املعلومات حـول الطائفـة الةـوفية  ،وعـن الفـرق بيننـا ـ حنـن الشـيعة ـ
س  :هل ميكن تن ّ

وبينهم

التوسل ابألولياء؟
عويدة ّ

ج  :صوج ــد الكث ــس م ــن املش ــرتكاجم فيم ــا بينن ــا وب ــني الص ــوفية  ،منه ــا مس ــألة ال ــز رة والت ــربك
والتوسل  ،كما وصوجد اختالفاجم أساسية أيعاً  ،إذ إن الكثس مـن الصـوفية علـى مـنهج أهـل السـنة
 ،إذ كمــا صعلمــون أن احلــب شــتء وا صبــا،

 ،وإن كانــت عنــدهم حمبــة شــديدة ألهــل البيــت
شتء آخر.
كمــا أن الشــيعة صتمســك ابألذكــار ــا روي عــن أهــل البيــت

 ،وذلــك س ـواء كــان يف

نفــس الــذكر والــدعاء أو يف عــدده وصكـراره  ،أمــا الصــوفية فلهــم أذكــارهم اخلاصــة  ،والتمســك بعــدد
.
معني مل صرد أكثرها يف األحادين النبوية  ،و يف أحادين أهل البيت
والتص ــوف ي ــل إىل العزل ــة  ،والتش ــيع صـ ـريح يف ك ــون اإلنس ــان يف اجملتم ــع  ،ويك ــون أيعـ ـاً
ال ــذين ق ــالوا  « :رهباني ــة
متص ـالً اب صع ــاىل  ،وذل ــك وس ــكاً م ــن الش ــيعة أبه ــل البي ــت
اإلسالم » ( ، )5وفوارق أُخرى كثسة.

____________
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ومد يوسف ـ البحرين ـ ) ....
( حسن ّ
أتلّه غري هللا تعاي :
الفكرة؟

األئمـة
ـيب تو اإلمـام تو تحـد ّ
س  :هـل نوـول ـ حنـن الشـيعة ـ بتأليـه الن ّ

؟ ومـا هـو مةـدر هـذه

ج  :إن الشــيعة صعتقــد ابلتوحيــد والعــدل والنبــوة واإلمامــة واملعــاد  ،و أتل ـ غــس هللا صعــاىل ،
ومن ينسب إىل الشيعة أ م أيمون غس هللا صعاىل فهو افرتاء على الشيعة.
وأمــا مصــدر هــذه الفكــرة هــو  :إن مــن طــرق خصــوم الشــيعة للطعــن ابلتشــيع هــو ا ف ـرتاء
وا لتجـاء إىل اخــتالق أفكــار ونسـبتها إىل الشــيعة  ،والكثــس مــن هـذه النســب وا فـرتاءاجم مل يســمع
هبا الشيعة  ،فعالً عن أن يعتقدوا هبا.
( حسن تدد عبد الرزاق ـ البحرين ـ ) ....
اعتمدوا على الورون والسنّة والعول :
س  :من هو تحق الشيعة تو السنّة؟ وما الدليل؟

 ،ومعجزص ـ
ج  :إن الــدين عنــد هللا اإلســالم  ،ون ـ هــذا الــدين هــو حممــد املصــطفى
القــرآن الكــرمي  ،والتشــيع هــو اإلســالم  ،واإلســالم هــو التشــيع  ،ومنشــأ ا خــتالف كــان بعــد وفــاة
 ،وأصل ا ختالف يف اإلمامة  ،فمن املسلم عند ا ميع أن األنبياء كان مـم أوصـياء
الرسول
وصت؟
 ،فهل لنبينا حممد
هل عني رسول هللا اخلليفـة مـن بعـده ونـص عليـ ؟ وإذا مل يكـن قـد عـني اخلليفـة  ،هـل وضـح
الرسول نظام احلكم يف اإلسالم؟ وما هت األُسس اليت صبتي علي األُمة يف صعيني اخلليفة؟
هل اخلالفة ببيعة الناس لشصص حّت ولو كان كبار القوم قد خلفوا عن البيعة! كما حـدي
خلالفة أيب بكر! أم أ ا ابلنص والتعيني كما نص
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أبــو بك ــر عل ــى عمــر؟! أم أ ــا ابلش ــورى؟ كم ــا حــدي لعثم ــان  ،م ــع العلــم أن الش ــورى م ــا كان ــت
حقيقية  ،وإًا هت أقرب ما صكون إىل مسرأ أو وثيلية!!
أُاس اعتمدوا علـى القـرآن الكـرمي  ،والسـنة النبويـة الشـريفة  ،وأدلـة العقـل والفطـرة  ،وقـالوا :
ابإلمامة  ،واإلمامة إمية  ،واحتجـوا آبيـة
على علت
إن اإلمامة ابلنص  ،نص رسول هللا
التطهس  ،وآية ا ستصالف  ،وآية املباهلة  ،وآية اإلنذار  ،وآية التصدق ابخلا  ،وحـدين الثقلـني
 ،وحدين الغدير  ،وحدين املنزلة  ،وغسها من اآل جم واألحادين.
وإن العقل حيتم على ُكل إنسان يريد سفراً أن يوصت بعيال من يدبر أُمورهم ويرجعـون إليـ ،
فكيــو برســول هللا يغــادر أُمتـ إىل األبــد  ،ويــرتكهم ســدى بــال أن يعــني مــم خليفــة  ،وهــأل ء النــاس
هم الشيعة  ،ملشايعتهم علياً .
ومد خالد زواهرة ـ فلسطني ـ ) ....
( ّ
ما كانت

عهد الرسول سنّة و شيعة :

س  :هل كانت الشيعة

زمن الرسول؟ وما رتي اإلسالم بشكل عام فيها؟

ســنة و شــيعة  ،كــان الرســول والقــرآن  ،وإًــا نشــأ
ج  :مــا كانــت يف عهــد الرســول
 ،حين اختلفت األُمة يف مسألة اخلالفة واإلمامة.
ا ختالف بعد رسول هللا
مــاجم ومل يعــني ومل يــنص علــى أحــد يكــون بعــده خليفــة  ،وإًــا
فقســم قــال  :أبن النـ
أوكل األمر إىل األُمـة  ،فتـارة قـالوا  :اخلليفـة يكـون ابلبيعـة  ،وهـت مل صـتم أليب بكـر  ،إذ خلـو عنهـا
كبــار بــي هاشــم والصــحابة  ،ومل يبــايعوا إ بعــد مــدة وابلقــوة  ،و رة يــنص أبــو بكــر علــى عمــر ،
و رة الشورى اليت أمر هبا عمر  ،وهت أشب ما صكون ابلتمثيلية  ،وهأل ء هم أهل السنة.
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وقسـم قـال  :أبن اإلمامـة ابلـنص ـ وكمـا كـان لونبيـاء السـابقني أوصـياء فكـذلك لنبينـا ـ وإن
يف الغــدير وغــسه  ،ويســتدل هــأل ء آب جم كثــسة ـ كخيــة
نــص علــى اإلمــام علــت
الن ـ
الــبالو والتطهــس واإلنــذار والتصــدق ابخلــا ـ وأبحاديــن كثــسة متـواصرة ـ كحــدين الغــدير والثقلــني
والطس والسفينة ـ وهأل ء هم الشيعة.
( بشاير ـ الكويت ـ ) ....
تحاديث

فضلهم من مةادر السنّة :

جين تواجــه صــعوبة مــع تحــد صــديوايت
سّ :

مــا هــو معــّن الشــيعة؟ وملــاذا تطلــق هــذا ا ســم؟ وت،

ألين وجـدت هـذا
احلويوة تعلم الكتري  ،فأحببت تن تشارك ح ّـّت تسـتفيد  ،و تتة ّـورون فـرحيت الكبـرية ّ

املوقع  ،وشكراً.

 ،فالشــيعة قالــت :
ج  :إن ا خــتالف يف األُمــة اإلســالمية نشــأ بعــد وفــاة النـ حممــد
نــص علــى شــصص بعين ـ
أبن اإلمامــة واخلالفــة بعــد رســول هللا ابلــنص ـ يعــي أن رســول هللا
علي ـ ه ــو اإلم ــام عل ــت

ليك ــون اخلليف ــة واإلم ــام بع ــده ـ وه ــذا الش ــصص املنص ــو
واألحادين الدالة على ذلك.
وقــال مامتـ بعــد الرســول بــال فصــل فهــم الشــيعة  ،يعــي شــايعوا عليـاً
فمــن بــع عليـاً
.
األحادين الواردة عن رسول هللا

ل ــي جم

هذا  ،وسنذكر لك بع
مصادر أهل السنة :
َّ
فق ــد روى الكث ــس م ــن مفس ــري أه ــل الس ــنة وعلم ــاء احل ــدين يف صفس ــس قول ـ صع ــاىل ِ :إن
ن
ْ ي
آمهللَْا يا يعملَْا َّ
َّاَّلي ي ي
الص ِحل ي ِت أ نا ِا يك ْه ني يخ ن ْو اه ي َِب َّي ِة (.)5
ِ
ِ
____________
 5ـ البينة .7 :
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حول فعل الشـيعة  ،ومـن

 5ـ قال رسول هللا
( « ، )7هم تنت وشيعتم » (.)3
لعلت
 7ـ وقال
 3ـ وقال

لعلت

 « :هو تنت وشيعتم » ( « ، )5تنت اي علـي وشـيعتم »

 « :تنت وشيعتم اجلنّة » (.)3

 « :جذا كان يوم الويامة دعي الناس أبمسائهم وتمساء ّتمهاهتم سرتاً من هللا عليهم ،

لةحة و دهتم » (.)1
ج ّ هذا ـ يعّن علياً ـ وشيعته ّ ،
فإّنم يدعون أبمسائهم وتمساء وابئهم ّ
 « :عل ــت إن ــك س ــتقدم عل ــى هللا أن ــت وش ــيعتك راض ــني
لعل ــت
 3ـ وق ــال
مرضيني » (.)3
 « :علــت إن هللا قــد غفــر لــك ولولــدك وألهلــك ولــذريتك

لعلــت
 1ـ وقول ـ
ولشيعتك وق شيعتك » (.)7
 « :علت إن أول أربعة يدخلون ا نة  :أا  ،وأنت  ،واحلسـن  ،واحلسـني
 3ـ وقال
 ،وذرارينا خلو ظهورا  ،وأزواجنا خلو ذرارينا  ،وشيعتنا عن أ اننا وعن الائلنا » (.)8
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هذا  ،وإن اإلنسان يصدق علي أن من شيعة علت إ إذا اصبع وأخذ معامل دين من .
( تبو الزين ـ األردن ـ ) ....
نةيحة

جواب رسالة النةح :

س  :حنــن مــن الــذين هــدا ،هللا جي اعتنــاق مــذهب تهــل البيــت

يتهجمــون
 ،وعلمــاؤ ،دائمـاً ّ

علينـا ويرموننــا ابجلهـل ومــا جي ذلـم مــن الكلمــات البذيئـة  ،حـ ّـّت ت ّن مـدير مجعيــة الةـاحلني تصــدر منشــوراً
ـل هللا تعـاي يفـتح علـى تيـديكم  ،جنّـه
حتت عنوان « رسالة النةح »  ،نرجـو تن تولّوهـا اهتمامـاً ّ
خاصـاً  ،لع ّ
مسيع ايب.

ج  :لقـد قـرأا مقتطفـاجم مــن رســالة النصـح ـ الـيت وجههــا األُسـتاذ مــدير مجعيــة الصـاحلني ـ
وحنــن بــدورا ـ مــع احرتامنــا مــذا األُســتاذ ـ نوجـ رســالة إىل ُكــل إنســان زــرد عــن العصــبية  ،واخــذ

البحن املوضوعت منهجاً ل ملعرفة احلق  ،فنقول :
اإلنس ــان بفطرص ـ يفك ــر  ،وبفطرص ـ يبح ــن ع ــن احل ــق  ،والتكلي ــو املوج ـ إىل املصل ــوق م ــن
اخلالق هو أن يبحن اإلنسان عن احلـق قـدار وسـع  ،ومـن مث يعتقـد بـ  ،وسـيكون هبـذا قـد أدى
صكليف أمام خالق  ،ومثل هكذا إنسان سيلقى رب يوم القيامة مناد ً  :رابه هذه عقيـديت اعتقـدجم

هبا بعد حبن ووحيص قدار وسعت ....
أم ــا إذا اقتص ــر اإلنس ــان عل ــى عقائ ــده املوروث ــة  ،متجنب ـاً صوس ــيع آف ــاق رييت ـ ملعرف ــة احل ــق ،
بذريعــة أن ُكــل فكــر غــس مــا هــو عليـ ضــالل وبدعــة  ،فــهن هــذا ســوف يســد ُســبل امدايــة ملــن يــري
األفكار اخلاطئة من يتمع .
وأمــا مــنهج كيفيــة البحــن املوضــوعت الــذي يرضــت هللا صعــاىل  ،فيبين ـ لنــا أمــس املــألمنني علــت
بقول  « :يعرف احل ّق ابلرجال  ،اعرف احل ّق تعرف تهله » (، )5

____________
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إذ جعل املنا يف معرفة احلق هو معرفـة احلـق نفسـ  ،معرفـة احلـق

وقد صدق أمس املألمنني
ابلرجال.
وهــذه املقولــة صفيــدا أبن اــرد اإلنســان نفس ـ مــن املــوروي  ،و ــا ورث ـ مــن البيئــة والرجــال ،
وليس املقصود أن يتصلى من املوروي  ،بل املقصود أن يبحن يف املوروي  ،فما وافق من الكتـاب
والسنة والعقل اصبع  ،وما خالف رفع .
ومعرف ــة احل ــق يف أي مس ــألة ك ــن إ بع ــد معرف ــة املب ــا ال ــيت صبت ــي علي ـ ه ــذه املس ــألة ،
فالبحن يف ا زئياجم من دون معرفة املبا حبن عقيم يوصل إىل احلق.
فـهذا أردا أن نعـرف أيـة مسـألة ـ عنـد أي مـذهب مـا ـ بـد علينـا أو ً أن نعـرف املبـىن الـذي
ابتنت علي هذه املسألة وإ فسنقع يف متاهاجم  ،وسنرمت املألمنني ا مل يقولوه.
كـ ــن معرفتهـ ــا
وعلي ـ ـ  ،فاملناقشـ ــة يف املسـ ــائل العقائديـ ــة يف م ــذهب أهـ ــل البيـ ــت
والوصول إىل كنهها إ بعد معرفة املبا اليت صبتي عليها هذه املسائل.
 ،هـل هـو يـرد
ومنها على سبيل املثال  :ينبغت أن نعرف معىن التمسك أبهـل البيـت
حمبــة س ــطحية أث ــر مــا يف واقعن ــا العمل ــت؟ أم هــو اصب ــا ،واقت ــداء وانتهــال عل ــوم ومع ــارف الرس ــول
منهم؟
؟
كما ينبغت أن نعرف من هم أهل البيت؟ وما املراد من سنة رسول هللا
فمعرفة املصدر الذي من نتلقى العلوم واملعارف اإلسالمية ـ الـيت جـاء هبـا الرسـول ـ يعتـرب مـن
املبا اليت بد من اإلحاطة هبا قبل اخلوض يف ا زئياجم.
جين اترك فيكم التولني  :كتاب هللا وعرتيت تهـل بيـيت »  ،فعلينـا
ومن هذا القبيل قول
ّ «:
أن نبح ــن أو ً ه ــل ه ــذا احل ــدين ص ــحيح؟ أو أن احل ــدين ال ــذي يق ــول  « :كت ــاب هللا وس ــنّيت »
صحيح؟ أو أن كال احلديثني صحيحان؟
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وذلــك اب مــع بينهمــا  ،أبن أهــل البيــت هــم املصــدر الــذي كــن الوثــوق ب ـ ملعرفــة ســنة رســول هللا
.
وه ــذه املف ــردة مهم ــة ج ــداً  ،إذ صب ــني لن ــا املص ــدر ال ــذي من ـ خ ــذ مع ــامل دينن ــا  ،وأحكامن ــا

الشرعية.
كما حيق لنـا أن نتسـاءل  :ملـاذا قـال الرجـل  :حسـبنا كتـاب هللا؟ وملـاذا منـع مـن صـدوين سـنة
رسول هللا؟ وملاذا حرق مدواجم سنة رسول هللا؟
؟ وه ــذه مســألة مهمــة جــداً  ،علينــا أن نع ــرفهم
والس ـألال اآلخــر  :مــن ه ــم آل البيــت
لنأخ ــذ مع ــامل دينن ــا م ــنهم ونقت ــدي هب ــديهم  ،وجنعله ــم س ــبيالً موثوق ـاً يوص ــلنا إىل م ــا ج ــاء ب ـ الن ـ
.
؟ ـ كمــا ورد يف الصــحاأ
هــل آل البيـت هــم  :النـ وعلــت وفاطمــة واحلســن واحلســني

واملسانيد والسنن يف صفسس آية التطهس ـ أو أ م نسايه؟ كما قال ب البع .
وبنــاءً علــى مقولــة هــذا القائــل أبن نســاءه مــن أهــل البيــت  ،مــاذا يقــول ابلنســبة لوحاديــن
الواردة يف الصحاأ والسنن يف حصر أهل البيت هبأل ء اخلمسة؟
«:
ابألخـص مــا ورد مــن سـألال أُم املــألمنني أُم ســلمة  :وأا مــنهم رســول هللا؟ فقــال
 ،جنّم على خري » (.)5
وأما مسألة الفرق بـني الشـيعة والسـنة  ،فـال كـن التوصـل إليهـا ابلتمسـك اب زئيـاجم  ،وإًـا
ك ــن التوص ــل إليـ ـ عرف ــة أُس ــس ا خ ــتالف ومبانيـ ـ  ،فأص ــل اخل ــالف ه ــو يف اإلمام ــة واخلالف ــة
والصحبة والصحابة.
ْ ً ن
فالشـيعة صعتقـد أن هللا صعـاىل اصـطفى مـذه األُمـة بعـد الرسـول أئمـة ـ َ ِّو َّينة يَم ْون ي ِمن
يَ نم ٍض  )7( ...ـ كما اصطفى آل عمران وآل إبراهيم  ،فجعلهم حفظة
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على الشريعة  ،اليت جاء هبا الرسول وخلفايه يف األرض  ،وقـد مـدهم بعنا صـ اخلاصـة  ،فهـم امللجـأ
ألخـذ معـامل الـدين  ،أل ـم أعــرف النـاس بعـد الرسـول حكـم القـرآن ومتشــاهب ،
بعـد الرسـول
التمس ــك هب ــم وابلق ــرآن
ومطلق ـ ومقي ــده  ،واس ــص ومنس ــوخ  ،وه ــم ال ــذين جع ــل الرس ــول
عصمة من العالل  ،فالشيعة صتبعهم وأتخذ معامل الدين منهم.
ولك ــن أه ــل الس ــنة يعتق ــدون أبن مص ــدر أخ ــذ مع ــامل الشـ ـريعة ه ــم الص ــحابة  ،وه ــم مل ــا رأوا
التن ــاحر والتم ــزق والص ـرا ،ب ــني مص ــادر أخ ــذ مع ــامل ال ــدين اض ــطروا إىل مقول ــة عدال ــة الص ــحابة م ــع
اع ـرتافهم بعــدم عصــمتهم  ،ومــع اع ـرتافهم أبن فــيهم القاصــل واملقتــول  ،ومــع اع ـرتافهم أبن فــيهم مــن
كفــر بععــهم بععـاً  ،وأن فــيهم مــن لعــن بععــهم بععـاً  ،ومــع اعـرتافهم بــورود آ جم كثــسة خاطــب
وحتــذره مــن املنــافقني ـ واملنــافق غــس الكــافر  ،إذ املنــافق مــن يظهــر اإلســالم ويــبطن
الرســول
ـأتني تقـوام يـوم الويامـة
الكفر ـ  ،ومع اعرتافهم بورود أحادين كثـسة يف الصـحاأ والسـنن صقـول  « :لي ّ
رب تصـحاّب تصـحاّب! فيـأيت النـداء  :جنّـم تـدري مـا
فيذادون عن احلـوض تعـرفهم أبمسـائهم فـأقول  :اي ّ
تحدءوا بعدك! فأقول  :بعداً بعداً  ،تو قال  :سحواً سحواً ملن ب ّدل بعدي »! (.)5

وأما الشيعة فيقولون  :حنن مـع احرتامنـا للصـحابة لكننـا حـني أخـذ معـامل الـدين جنـري علـيهم
قواعد ا رأ والتعديل  ،وننظـر إىل سـسمم  ،فمـن مل يغـس ومل يبـدل ومل حيـدي يف الـدين فهـو مصـدر
 ،ومن كان غس ذلك فال.
ثقة  ،نعتمد علي يف نقل لروا جم الرسول
____________
 5ـ مســند أمحــد  78 / 3و  785و  38 / 1و  353و  ، 300صــحيح البصــاري  ، 550 / 3صــحيح مســلم / 7
 ، 38املستدرك  ، 337 / 7املصنو للصنعا  ، 307 / 55مسـند ابـن راهويـ  ، 375 / 5صـحيح ابـن حبـان / 53
 ، 333املعجــم الكبــس  ، 707 / 7مســند الشــاميني  ، 350 / 3ا ــامع الصــغس  ، 335 / 7جــامع البيــان ، 11 / 3
الدر املنثور .335 / 7

51

فهذه األحباي من املبـا الـيت بـد أن نتطـرق إليهـا  ،وأمـا األُمـور األُخـرى فهـت أُمـور صرتصـب
على هذه األحباي  ،و كننا أن نتداوما فيما لو حددا مواقفنا من البحن األساست.
علــى أحــد؟ وهــل عــني نظــام
وكــذلك مســألة اإلمامــة واخلالفــة  ،وهــل نــص رســول هللا
احلكــم أم أمهلـ ؟ وإذا عــني وقلنــا أبنـ عينـ شــورى  ،فهــل كانــت خالفــة اخللفــاء كلهــم ابلشــورى؟ أم
نص بععهم على بع ؟
وهل اطلعنا على استد جم الشيعة؟ ومرادا من ا طال ،قـراءة مـا كتبـ الشـيعة أنفسـهم
ما كتب أعدايهم.
وأمــا مســألة ا ستشــهاد بقــول واحــد مــن علمــاء فرقــة معينــة  ،فهــو يــدل و ثــل رأي ُكــل
صل ــك الفرق ــة  ،و ينك ــر أح ــد وج ــود أقـ ـوال ش ــاذة يف ُك ــل م ــذهب  ،ك ــن محله ــا عل ــى مجي ــع
املذهب.
وأمــا التشــنيع علــى الشــيعة بتصــرفاجم بع ـ أبنائهــا فهــذا م ـريج  ،وهــذه مقولــة بعيــدة عــن
البحــن العلمــت املوضــوعت  ،ألن بعـ أهــل الســنة يشــرب اخلمــر و يتقــت هللا صعــاىل  ،و يصــلت
و يصــوم  ،فهــل يصــح لنــا أن نرمــت مجيــع أهــل الســنة أو غــالبيتهم هبــذه الصــفاجم؟ أو أن نســتنكر
منهجهم الفكري هبذه الطريقة؟
وأما مسألة البدعة وأهل البد ، ،فهذا أردا أن يكون حبثنا موضوعياً مبتنيـاً علـى املبـا فعلينـا
أن نعرف معـىن البدعـة  ،فهـت إدخـال مـا لـيس مـن الـدين يف الـدين  ،وعليـ فعلينـا أن نعـرف الـدين
لنعرف املسائل اليت هت ليست من الدين  ،مث دخلت يف الدين.
فـهذا عرفنــا الــدين ابلبحــن والتتبـع كننــا بعــد ذلــك أن نعــرف هـل مقولــة « الصــالة خــس مــن
النوم » يف األذان من الدين أو ؟
أو أن افلــة صــالة شــهر رمعــان مجاعــة ـ املعروفــة بصــالة الـرتاويح ـ كانــت مــن الــدين أو مل
صكن؟ وإًا سنها البع قائالً  « :نعمت البدعة »!!
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أو أن مقولــة قــائلهم  « :متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول هللا وأا أُحرمهمــا »!! مــن الــدين أم
ليست من الدين؟!
أو أن مقولــة  « :الســنة هــت التصــتم ابليمــني ولكــن ــا أ ــا صــارجم شــعاراً للرافعــة فالســنة

صكون التصتم ابليسار »  ،فهل هذا من الدين؟!
واملســألة األُخــرى هــت  :اب علــيكم إذا حتــرى شــصص احلــق وحبــن بفكــر حــر بعيــد عــن ُكــل
ومذهبهم  ،فهل كننـا أن ننهـى
صعصب وصقليد أعمى  ،فتوصل إىل أن احلق مع أهل البيت
هذا الشصص ونقول ل  :ملاذا حبثت؟ ونرمي بشّت األلفاظ الركيكة.

ونسـلط العــوء علـى املقولــة الــيت صقـول  « :وغرصــك كثــرمم »  ،ونسـيت أو صناســيت أن أهــل
احلق هم القلة يف ُكل زمان ومكان!
كــانوا علــى مــر
اب عليــك  ،أاشــد فطرصــك  ،أمل صعلــم أن أصبــا ،مــذهب أهــل البيــت
العصور هم املعطهدون املقتولـون املشـردون  ،فـأين كثـرمم؟! أليسـوا هـم مـن أهـل القلـة الـيت صصـدق
عليهم مقولة هذا القائل  :ونسيت أو صناسيت أن أهل احلق هم القلة.
يكفـت ملـن لـ أدع معرفـة ابلتـاريخ أن يراجـع ولـسى الفجـائع الـيت ارصكبـت ضـد الشـيعة ـ مـن
إابحة دمائهم وأعراضهم وأموامم  ،وما لقوه من قتل وظلم ـ.
وأقســم اب  ،لــو أن أي فرقــة مــن الفــرق اإلســالمية األُخــرى قــت عشــر معشــار مــا قــاه
شيعة أهل البيت ملا بقت مم اآلن إ ا سم  ،و ًحوا عن التاريخ أساساً.
ولكــن السـألال هنــا  :إن الشــيعة علــى رغــم مــا قــوه مــن ظلــم وصعــدي ومصــاعب هــل اًحـوا
من التـاريخ؟ أم بقـوا وصـمدوا وواجهـوا مـن واجههـم ابلـدليل والربهـان والبحـن العلمـت حـّت نصـرهم
هللا  ،وهــم يوم ـاً بعــد يــوم يف انتشــار واســع يف العــامل  ،ودليــل انتشــارهم هــو دلــيلهم القــاطع والقــوي
املتفق مع العقل والفطرة  ،الذي جعل األنظار صتوجـ إلـيهم وإىل كتـبهم وأدلـتهم ومبـانيهم الفكريـة ،
كما كننا أن نعترب الرتاي اإلسالمت الذي جاء ب الشيعة هو األنقى واألفعل  ،ألن
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مل يتــأثر بع ــغو الســلطاجم ا ــائرة ومل ع ــع م ــم  ،ومل يس ــمح لرتاث ـ اإلســالمت أن يص ــاو بص ــورة
صتالءم مع أهواء حكام ا ور من بي أُمية وبي العباس وغسهم.
فكـان الشــيعة هــت الثلـة الوحيــدة الــيت صـمدجم بوجـ الــذين أرادوا أن يغـسوا معــامل الــدين وفــق
مص ــاحلهم ومبتغي ــامم الشصص ــية  ،فال ــذي يس ــتصدم العق ــل ويتمس ــك ابل ــدليل والربه ــان ويبح ــن
وينقــب ويصــل إىل احلــق يتــأثر قــو جم مــن يقــول  :هــل نصــبت نفســك يتهــداً لتطلــق أحكام ـاً
صتعلق بعقائد األُمة ....
أو من يقول  :هل هت من اختصا حثالة من األو د يعبثون بشر ،هللا ....
هــذه املقــو جم ا ارحــة ـ غفــر هللا ملــن قامــا ـ صــألثر علــى الشــباب الـواعت الــذي يتحــرى
احلقيقة ليجدها ويقبلها برحابة صدر.
وأمــا اإلحصــائياجم الدقيقــة عــن نســبة الشــيعة مــن بــني املســلمني مجيع ـاً  ،فالقــدر املتــيقن أن

الشيعة اإلمامية ثلون  % 71من املسلمني عميع طوائفهم.
وأما فيما ص معاوية فهن هذا البحن إذا أردا أن نبحث وفق األُسس واألُصـول فهنـ يعـود
إىل مبىن عدالة مجيع الصحابة الذي مر ذكره.
ف ــهذا ك ــان معاوي ــة م ــن الص ــحابة  ،فهن ـ ش ــك س ــيكون م ــن ال ــذين بلغت ـ أق ـوال رس ــول هللا
أمثــال  « :احلــق مــع علــت وعلــت مــع احلــق »  ،وحــدين ســد األب ـواب ،
يف حــق علــت
وحــدين مدينــة العلــم  ،وحــدين الطــس املشــوي  ،وحــدين الغــدير  ،وآيــة التطهــس  ،وآيــة الو يــة ،
وآية املباهلة  ،وغس ذلك.
 « :ســيكون مــن بعــدي فتنــة  ،فــهذا
يف حــق علــت
وهنــا نــورد حــدين رســول هللا
كــان ذلــك فــألزموا علــت بــن أيب طالــب  ،فهنـ أول مــن آمــن يب  ،وأول مــن يصــافحي يــوم القيامــة ،
وهو الصديق األكرب  ،وهو فاروق هذه األُمة  ،وهـو يعسـوب املـألمنني  ،واملـال يعسـوب املنـافقني »
( .) 5
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وكــذلك مــا رواه احلــاكم النيســابوري يف « املســتدرك » وصــحح  ،حيــن قــال ســعد بــن أيب
وقــا ملــن شــتم عليـاً  :هــذا  ،علــى مــا صشــتم علــت بــن أيب طالــب  ،أمل يكــن أول مــن أســلم؟ أمل
يكن أول من صلى مع رسول هللا؟ أمل يكن أزهد الناس؟ أمل يكن أعلم الناس؟ وذكـر حـّت قـال  :أمل
على ابنت ؟ أمل يكن صاحب راية رسول هللا يف غزواص ؟ مث اسـتقبل القبلـة
يكن خو رسول هللا
ورفع يدي وقال  :اللهم إن هذا يشتم ولياً من أوليائك  ،فال صفرق هذا ا مع حّت صـريهم قـدرصك ،
قــال قــيس  :فــو هللا مــا صفرقنــا حــّت ســاخت بـ دابتـ  ،فرمتـ علــى هامتـ يف صلــك األحجــار فــانفلق
دماغ وماجم (.)5
ف ـ ــنحن اآلن يف عصـ ـ ـ ار يع ـ ــذر فيـ ـ ـ ا اه ـ ــل  ،ألن التق ـ ــدم احل ـ ــادي يف عص ـ ــرا يف ي ـ ــال
ا صصا جم مهد السبيل للوصول إىل احلقائق  ،وجعل العامل أبسرة كأن قرية صغسة.
فيا صرى هـل يعقـل أن أييت أقـوام فيقولـون  :القاصـل واملقتـول يف ا نـة!! القاصـل اجتهـد يف قتـل
الـيت مسعهـا بنفسـ

فأخطأ! فبا عليك كيو وسع أن اتهد يف مقابـل النصـو
وقتال علت
فهل هذا اجتهاد؟ أم هو اصبا ،لوهواء واملصاحل واملبتغياجم؟!
من الرسول
ويف النهاية أختم رساليت ابإلشارة إىل مسألة الوحدة والتقريب بني املذاهب اإلسـالمية فـأقول
 :إن مفهــوم الوحــدة هــو أن يتقــارب املســلمون بشــّت املــذاهب فيمــا اصفقـوا عليـ  ،وهــذا املتفــق عليـ
يكون سبباً لتقارهبم ووحدة صفهم.
وأمـا يف املســائل اخلالفيـة املوجــودة حـّت بــني املــذاهب األربعـة الســنية فنقـول  :علــى املسـلمني
أن السوا على طاولة احلوار امادف امادئ بعد صزكيـة أنفسـهم وقصـد التقـرب إىل هللا صعـاىل فقـط ،
يــتمكن أن يطمــئن إىل النتــائج الفكريــة الــيت

ألن اإلنســان إذا مل يــتمكن مــن ياهــدة ه ـواه  ،فهن ـ
يتوصل إليها  ،فمن
____________
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مل يتغل ــب عل ــى ه ـواه  ،يس ــتطيع أن يتن ــازل ع ــن عقائ ــده املوروث ــة  ،و يس ــتطيع أن يتصل ــى ع ــن
التعصب  ،فتكون النتيجة أن يلتجئ إىل التربير والتموي واملغالطة اصباعاً مواه.
ف ــاحلوار والتف ــاهم ه ــو الـ ـرابط الوحي ــد ب ــني م ــن تلف ــون يف الفك ــر والعقي ــدة  ،ف ــهن صوص ــلوا
ابلدليل إىل النتيجة فهـو املطلـوب  ،وإن مل يتوصـلوا فتبقـى الوجـوه املشـرتكة الـيت أقلهـا هـت اإلنسـانية
ه ــت الس ــبب يف أخ ــومم وعالق ــتهم  ،وه ــذا ه ــو ال ــذي رمس ـ ـ لن ــا هللا صع ــاىل  ،ونبيـ ـ العظ ــيم حمم ــد
.
ونوج ـ ـ نـ ــداءا إىل مجيـ ــع اإلخ ـ ـوان مـ ــن مجيـ ــع املـ ــذاهب اإلسـ ــالمية  :أن يتحـ ــدوا ويتقـ ــاربوا
ويتحــاببوا يف هللا  ،وأن صكــون أحبــاثهم علميــة موضــوعية متجــردة عــن أي صعصــب أو صقليــد أعمــى
للموروي.
(  ....ـ السعودية ـ ) ....
توضيح املذهب الشيعي :
س  :نشكركم جخواين على تعاونكم مع العامل  ،وجزاكم هللا خرياً.
ّتمــا بعــد  :جحــد وــاداثيت مــع األخــوات علــى املاســنجر اتةــلت ّب بنــت مــن تهــل الســنّة  ،ودامــت

ألايم على تشياء عديـدة  ،وعنـدما وصـلنا جي املـذاهب ترادت تن تعـرف نبـذة عـن الشـيعة ،
ا،اداثت بيننا ّ
حتمال دخوهلا

املذهب الشيعي  ،بعدما تعرف من هم؟

وت ،اةن تُريد منكم مساعديت

لدينا؟ مع الشكر اجلزيل.

توضيح املذهب الشيعي هلا  ،وما هي األساسيات الواجب تن تعلمها

ج  :أه ــم ش ــتء يف البح ــن املوض ــوعت أن نع ــرف أن ل ُك ــل إنس ــان م ــوروتً  ،وه ــذا امل ــوروي
شتء حمرتم يعتز ب ُكل منا  ،لكن املشكلة صكمن فيمـا إذا صعصـبنا مـذا املـوروي  ،حنـن نريـد ـن
خالفنا أن يرتك املوروي ويرفع  ،بل نريد منـ أن يتعصـب لـ  ،بـل ينظـر لـ نظـرة اقـد وابحـن
عن احلقيقة  ،فما وافق من هذا املوروي احلق اصبعناه  ،وما خالو للحق واألدلة العقلية رفعناه.
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بعــد هــذه املقدمــة  ،وبع ــد صفهيمنــا هــذا األصــل إىل اآلخ ـرين  ،كــن ا لــوس علــى طاول ــة
احلوار امادف للوصول إىل احلق.
فــأول مــا نعــرض علــى مــن خالفنــا مــن املــذاهب األُخــرى  :مســألة اإلمامــة ال ــيت هــت أصــل
ا خــتالف  ،ونــذكر األدلــة العقليــة النابعــة عــن الوجــدان والفطــرة  ،ومــن مث ننتقــل إىل األدلــة النقليــة
من الكتاب والسنة.
وبعثـ لوُمـة مـن قبـل هللا صعــاىل
فنسـتدل ابلعقـل بـنفس األدلـة العقليــة علـى وجـود النـ
وأن ـ لطــو  ،وذلــك لتــتم احلجــة  ،وأن هللا صعــاىل مــن عدل ـ يــرتك األُمــة ُســدى  ،كــذلك كــن
 ،وأن هللا مل يـرتك أُمتـ ُسـدى
ا ستد ل بنفس هذا الـدليل علـى لـزوم صعيـني اإلمـام بعـد النـ
 ،بل عني مم األوصياء بعد الن اخلا  ،كما عني ل ُكل ن من األنبياء السابقني وصياً.
ومــن القــرآن كــن ا ســتد ل آبيــة التصــدق ابخلــا  ،وآيــة اإلنــذار  ،وآيــة التطهــس  ،وآيــة
ا ستصالف  ،وغسها من اآل جم.
ومن السنة كـن ا سـتد ل حبـدين الغـدير  ،وحـدين الثقلـني  ،وحـدين الطـس  ،وحـدين
الو ية  ،وغسها من األحادين.
ول ُكــل مفــردة مــن هــذه املفــرداجم صوجــد أحبــاي مفصــلة  ،زــدو ا يف املكتبــة العقائديــة مــن
موقعنا  ،ويف نفس اإلجابة على األسئلة العقائدية.

( مازن ـ  ...ـ ) .....
ابملعّن األعم واألخص :
وخاصة فورة األسئلة العوائدية.
املهتمني ملوقعكم الويّم ،
سّ :
ّ
جين تحد املتابعني ّ
هـل ج ّن روايـة تــرك عويـل بــن تّب طالـب ألخيــه تمـري املــؤمنني ـ

معاوية وقوله  :الدنيا مع معاوية واةخرة مع علي صحيحة؟
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فــرتة خالفتـه تو بعـدها ـ والتجائــه جي

وهـل صــحيح ت ّن جــيم عمــر بــن ســعد ـ الــذي حــارب احلسـني

الكوفة؟ أي من شيعة أمس املألمنني

يف الطــو ـ كـان يتكــون مــن أهــل

 ،و ن ابيعوا احلسني يف ابدئ األمر؟ وكم كانت نسبتهم يف ا يش؟

ج  :يف اإلجابة نقول :
أو ً  :إن الت ــاريخ وم ــا ورد م ــن روا جم ع ــن أه ــل البي ــت

ح ــول عقي ــل مع ــطرب ُك ــل
ك ــن لن ــا أن خن ــرج بنتيج ــة علمي ــة مبتني ــة عل ــى أُس ــس ص ــحيحة ح ــول ه ــذا

ا ض ــطراب  ،ل ــذا
املوض ــو ، ،وإن ك ــان بعـ ـ
ساحت .

العلم ــاء ح ــاول أن يوج ــد بعـ ـ

امل ــربراجم مل ــا يُنس ــب إىل عقي ــل لتنزيـ ـ

من أهل الكوفة فه م على قسمني :
وتنياً  :وأما عن شيعة اإلمام احلسني
 5ـ شيعة ابملعىن األخص  ،يعي يعتقدون ابلتول والتـربي  ،وهـأل ء مل يكونـوا يف جـيش عمـر
 ،أو كـانوا يف
ـ بـل إمـا استشـهدوا مـع احلسـني
بـن سـعد ـ الـذي حـارب اإلمـام احلسـني
السجون  ،أو وصلوا إىل كربالء بعد شهادة احلسني .
 ،ويعتقــدون ابلتــول و يعتقــدون
 7ـ شــيعة ابملعــىن األعــم  ،يعــي حيبــون أهــل البيــت
يف
ابلتــربي  ،و يــرون أن اإلمامــة إميــة وابلــنص  ،وهــأل ء كــان مــنهم مــن ابيــع اإلمــام احلســني
أول األمر وصار إىل جيش عمر بن سعد.
وُكــل مــا ورد مــن روا جم ونصــو ر يــة فيهــا صــوبيخ ألهــل الكوفــة فهًــا حتمــل علــى الشــيعة
ابملعىن األعم  ،أي الذين كانوا يتشيعون بـال رفـ وبـال اعتقـاد ابإلمامـة اإلميـة  ،ومـا إىل ذلـك مـن
أُصول التشيع.
ومد اجلعفري ـ املغرب ـ ) ....
( ّ
يد ّخنون

املساجد :

س  :هل صحيح ت ّن الشيعة يد ّخنون

مساجدهم؟
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ج  :أو ً ن ــذكر لك ــم أن أص ــل املب ــىن عن ــد أكث ــر علم ــاء الش ــيعة أن الت ــدخني ح ــالل  ،ألن
األصل يف األُمور اإلابحة ما مل أيجم دليل من القرآن والسنة ينص على التحرمي.
هذا  ،وإن مساجد الشيعة صقام فيها ا ماعة  ،والدروس الدينية  ،وإحياء املناسـباجم الدينيـة
لتثقيو املسلمني  ،فاملساجد هت بيوجم للعبادة ب ُكل ما حتمل لفظة العبادة من معىن.
وعلي  ،فالتدخني عند الشيعة يف املساجد غـس صـحيح  ،ومـا يفعلـ بعـ العـوام مـن النـاس
فهذا غس حممول على أصل املذهب.
ومد علي الشاخوري ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
( ّ
تكفري ابن ابز هلم :
س  :ما هو الدليل على ت ّن ابن ابز كان حيلّل دماء الشيعة وتكفريهم ُك ّل شيء؟ ودمتم ساملني.

ج  :قد سئلت اللجنة الدائمة ل فتاء ابململكة العربية السعودية ـ املأللفـة كـالً مـن عبـد العزيـز
بن ابز  ،وعبد الرزاق عفيفت  ،وعبد هللا بن غد ن  ،وعبد هللا ابن قعود ـ عدة أسئلة حـول الشـيعة
اإلمامية ا ثي عشرية  ،منها :
وج ـ إىل اللجنــة الدائمــة س ـألال عــن حكــم أكــل ذابئــح مجاعــة مــن ا عفريــة اإلماميــة ا ثــي
عشرية  ،فأجابت اللجنة بقوما ما نص  « :إذا كان األمر كما ذكـر السـائل مـن أن ا ماعـة الـذين
لدي من ا عفرية يدعون علياً واحلسن واحلسني وسادمم فهم مشركون مرصـدون عـن اإلسـالم والعيـاذ

اب  ،حيل األكل من ذابئحهم  ،أل ا ميتة ولو ذكروا عليها اسم هللا » (.)5
وقالــت اللجنــة يف ج ـواب آخــر مــا نص ـ  « :إذا كــان الواقــع كمــا ذكــرجم مــن دعــائهم علي ـاً
واحلسن واحلسني وحنوهم فهم مشركون شركاً أكرب رج من

____________
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ملة اإلسالم  ،فال حيل أن نزوجهم املسلماجم  ،و حيل لنـا أن نتـزوج مـن نسـائهم  ،و حيـل لنـا أن
كل من ذابئحهم » (.)5
كمــا قالــت اللجنــة يف جـواب آخــر عــن حكــم مــن يعتقــد أن القــرآن قــد وقــع فيـ التحريــو ـ
يقصدون هبم الشيعة اإلمامية ـ بقوما ما نص  « :ومن قال  :إنـ غـس حمفـوظ  ،أو دخلـ شـتء مـن
التحريــو أو الــنقص فهــو ضــال معــل  ،يســتتاب فــهن ب وإ وجــب علــى ول األمــر قتل ـ مرصــداً
.)7( » ...
وقال ابن ابز حول الشيعة ما نص  « :وأفيدكم أبن الشيعة فرق كثسة وُكل فرقـة لـديها أنـوا،
مـن البـد ، ،وأخطرهــا فرقـة الرافعـة اخلمينيــة ا ثنـا عشـرية لكثــرة الـدعاة إليهـا  ،وملــا فيهـا مـن الشــرك
األكرب كا ستغاثة أبهل البيت  ،واعتقاد أ م يعلمون الغيب  ،و سيما األئمة ا ثـي عشـر حسـب
زعمهم  ،ولكو م يكفـرون ويسـبون غالـب الصـحابة كـأيب بكـر وعمـر رضـت هللا عنهمـا  ،نسـأ ُل هللا
السالمة ا هم علي من الباطل » (.)3
وقــال أيعـاً  « :وبــذلك نكتشــو بطــالن مجيــع املــذاهب امدامــة واألكثــر منحلــة  ،ألن مــن
علــم شــر ،هللا وصبصــر يف دين ـ  ،وصفق ـ يف ذلــك اصعــح ل ـ ُكــل مــذهب ابطــل  ،وُكــل فكــر فاســد ،
سـواء كــان ذلــك فكـراً خارجـاً عــن الــدين ابل ُكليــة  ،أو فكـراً يــزعم صــاحب أنـ مــن اإلســالم  ،ولــيس

مــن اإلســالم  ،فتعــرف املــذاهب امدامــة مــن شــيوعية وغسهــا  ،وهكــذا األفكــار والــدعواجم املنحرفــة
من اإلمامية أو قومية أو غس ذلك  ،ـا يـدعو إليـ كثـس مـن النـاس  ،فـالقرآن الكـرمي والسـنة املطهـرة
حيارابن ُكل هذه الدعواجم الباطلـة  ،فـال قوميـة و علمانيـة  ،و شـيوعية و بعثيـة  ،و شـيعية و
بوذية  ،و نصرانية و يهودية  ،و غس ذلك.
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حيــاربون هــذه املــذاهب الباطلــة  ،وهــذه األفكــار الزائفــة ،
كتــاب هللا وســنة رســول هللا
ويبني القرآن والسنة أن احلق يف اصبا ،كتاب هللا العظيم  ،وسنة رسول هللا األمني فقط ».
وسئلت اللجنة أيعاً  :ما حكم عـوام الـرواف اإلماميـة اإلثـىن عشـرية؟ وهـل هنـاك فـرق بـني
ُ

علماء أي فرقة من الفرق اخلارجة عن امللة وبني أصباعها من حين التكفس أو التفسيق؟
فأجابت  :مـن شـايع مـن العـوام إمامـاً مـن أئمـة الكفـر والعـالل  ،وانتصـر لسـادمم وكـربائهم
ي ْ ي َّ ي َّ ي ي ن ي ي ي ي ي
بغيـاً وعـدواً  ،حكـم لـ حبكمهـم كفـراً وفسـقاً  ،قـال هللا صعـاىل  :قن لَا وُّهللن إِنن أعمهللن هن د هلل
ي نينْ ن ينً ي
ن نين ي ني ي
ي ْ ي ي ي ي ي ي ي َّ ي ي َّ ي
ً
() 5
 ...وغس ذلك
اب ااهمهلل ي همهلل ب ِوا
اكَباءن فأ لَن الس ِب ال وُّهلل آتِ ِ ي ِ مف ِ
ني ِم اهمذ ِ
قاصـل ريسـاء املشـركني وأصبـاعهم  ،وكـذلك فعـل أصـحاب

يف الكتاب والسـنة كثـس ي وألن النـ
 ،ومل يفرقوا بني السادة واألصبا.،
واب التوفيق  ،وصلى هللا على نبينا حممد وآل وصحب وسلم (.)7

إذاً  ،الــدليل علــى صكفــس الشــيعة هــو الفتــاوى الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة ل فتــاء ابململكــة
العربية السعودية  ،وفيهم ابن ابز.
( عبد هللا ـ عمان ـ  29سنة ـ دبلوم )
أتسيسهم للعلوم املختلفة :
ـب
س  :مــاذا ق ـ ّدم املــذهب الشــيعي علــى مــد التــاريخ لإلســالم مــن ءوافــات؟ العلــم واألدب  ،والطـ ّ
والشعر  ،والفلسفة والفيزايء  ،والكيمياء والرايضيات  ،وغريها من العلوم األُخر مع ذكر تمساء العلماء ،

وشكراً على املساعدة.

____________
 5ـ األحزاب  37 :ـ .38
 7ـ فتاوى اللجنة الدائمة .373 / 7
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ج  :فى أن لعلماء الشيعة السبق علـى غـسهم مـن الطوائـو اإلسـالمية يف أتسـيس كثـس
مــن فنــون العلــوم اإلســالمية  ،نــذكر يف هــذا اجملــال بعـ مشــاهس الشــيعة يف ُكــل علــم  ،مــع مراعــاة
األقدم منهم فاألقدم.
 5ـ علم النحـو  :أول مـن أسـس هـذا العلـم هـو أبـو األسـود الـديل  ،وهـو مـن كبـار التـابعني
الشيعة.
ومن مشاهسه  :اخلليل بن أمحـد إمـام البصـريني  ،حممـد بـن احلسـن الرواسـت إمـام الكـوفيني ،
مح ـران بــن أعــني أخــو زرارة بــن أعــني  ،الفــراء حيــل بــن ز د  ،أبــو العبــاس املــربد  ،الشــيخ أبــو علــت
الفارست  ،أبو بكر اخلوارزمت.
 7ـ علــم الصــرف  :أول مــن أســس هــذا العلــم هــو معــاذ بــن مســلم ام ـراء  ،وهــو مــن كبــار
الشيعة.
ومن مشاهسه  :الشيخ أبو علت الفارست  ،أبو الفتح عثمان بن جي  ،أبو جعفـر الطـربي ،
الشيخ أمحد بن علت املاه آابدي  ،حممد بن احلسن ا سرتآابدي الغروي.
 3ـ علم اللغة  :أول من أسس هذا العلم هو اخلليل بن أمحد  ،وهو من علماء الشيعة.
ومن مشاهسه  :أابن بن صغلب  ،ابن السـكيت  ،أبـو بكـر بـن دريـد األزدي  ،الصـاحب بـن
عباد  ،حممد بن سلمة اليشكري  ،أبو الفعل الصابو  ،حممد ابن حيل بن حممد األرز .
 3ـ علم املعا والبيان والبديع  :أول من أسس هـذا العلـم اإلمـام املـرزاب أبـو عبـد هللا حممـد
بن عمران  ،وهو من علماء الشيعة.
ومــن مشــاهسه  :الشــيخ ميــثم بــن علــت بــن ميــثم البح ـرا  ،الشــيخ حســام الــدين املــألذ ،
الشيخ حيل بن أمحد الكاشت  ،صفت الدين احللت  ،الشيخ إبراهيم ابن علت العاملت.
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 1ـ علم العروض  :أول من أسس هذا العلم هو اخلليل بن أمحد  ،وهو من علماء الشيعة.
وم ــن مش ــاهسه  :أب ــو عثم ــان امل ــاز  ،الس ــيد أب ــو الرض ــا فع ــل هللا ض ــياء ال ــدين الراون ــدي
احلسني  ،الشيخ أبو اقاسن شهاب الدين يوسو  ،الشيخ عبد علت ابن رمحة احلويزي.
 3ـ فنون الشعر وطرائق :
وم ــن مش ــاهسه  :النابغ ــة ا ع ــدي حب ــان ب ــن ق ــيس املع ــري  ،لبي ــد ب ــن أيب ربيع ــة الع ــامري ،
الفــرزدق  ،الكميــت األســدي  ،الســيد احلمــسي  ،ســفيان بــن مصــعب العبــدي  ،دعبــل اخلزاعــت ،
املفجع  ،ابن الرومت  ،السيد الشريو الرضـت  ،السـيد املرصعـى  ،أبـو احلسـني املهيـار  ،أبـو الطيـب
املتن .
 7ـ التــاريخ والســس  :أول مــن أســس علــم الســس واآلتر  ،هــو عبيــد هللا بــن أيب رافــع مــوىل
 ،وكان من خيار الشيعة.
رسول هللا
وسسص ـ هو حممد بن إسحاق املطل .
وأول من أسس علم املغازي ـ مغازي الن
وأول من أسس علم الرجال  ،هو أبو حممد عبد هللا بن جبلة الكنا .
وأول من صنو يف علم الفرق يف اإلسالم  ،هو احلسن بن موسى النوخبيت.
 8ـ علــم احلــدين  :أول مــن مجــع احلــدين النبــوي يف اإلســالم ودونـ  ،هــو أبــو رافــع مــوىل
.
رسول هللا
أول مــن ص ــنو يف اآلتر  ،هــو س ــلمان الفارســت  ،أب ــو ذر الغفــاري  ،األص ــبغ بــن نباص ــة ،
ســليم بــن قــيس امــالل  ،ميــثم التمــار  ،جــابر بــن يزيــد ا عفــت  ،زيــد الشــهيد  ،زرارة بــن أعــني ،
الكاشــا  ،احلــر العــاملت  ،النــوري

الشــيخ الكليــي  ،الشــيخ الطوســت  ،الشــيخ اجمللســت  ،الفــي
الطربست.
 5ـ علم الدراية  :أول من دون يف علـم داريـة احلـدين  ،هـو أبـو عبـد هللا احلـاكم النيسـابوري
 ،السيد ابن طاووس  ،الشيخ البهائت.
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ـ علـ ــم الفق ـ ـ  :أول مـ ــن دون يف علـ ــم الفق ـ ـ علـ ــت بـ ــن أيب رافـ ــع مـ ــوىل رسـ ــول هللا

.
ومــن مشــاهسه  :ســعيد بــن املســيب  ،علــت بــن محــزة البطــائي  ،إب ـراهيم بــن حممــد الثقفــت ،
صـفوان بـن حيــل البجلـت  ،علــت بـن أمحــد الكـويف  ،ابـن ا نيــد  ،ابـن أيب عقيــل  ،السـيد املرصعــى ،
الشيخ الطوست.
 55ـ علــم أُصــول الفق ـ  :أول مــن صــنو يف مســائل علــم أُصــول الفق ـ  ،هــو هشــام بــن
احلكم.
ومن مشاهسه  :أبو سهل النوخبيت  ،ابن ا نيد  ،ابـن داود  ،الشـيخ املفيـد  ،السـيد املرصعـى
 ،الشيخ الطوست  ،العالمة احللت  ،اققق احللت.
 57ـ علوم القرآن  :أول من وضع نقط املصحو  ،هو أبو األسود الديل.
وأول من صنو يف القراءة ودون علمها  ،هو أابن بن صغلب.
وأول من صنو يف فعائل القرآن  ،هو أُيب بن كعب.
وأول من صنو يف ياز القرآن  ،هو الفراء حيل بن ز د.
وأول من صنو يف أحكام القرآن  ،هو حممد بن السائب.
وأول من صنو يف علم صفسس القرآن  ،هو سعيد بن جبس.
 53ـ علم الكالم  :أول من اظر يف التشيع  ،هو الكميت بن ز د.
وأول من صنو يف علم أُصول العقائد  ،هو علت بن إمساعيل بن ميثم التمار.
 53ـ علم األخالق  :أول من صنو يف علم األخالق  ،هو إمساعيل بن مهران السكو .
نكتفــت هبــذا املقــدار  ،وللمزيــد راجــع كتــاب أتســيس الشــيعة لعلــوم اإلســالم للســيد حســن
الصدر.
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سّن ـ  21سنة ـ طالب جامعة )
( البحرين ـ ّ
يتأءّرون ابلورون و شونه :
ول البيـت حبيـث يبكـون حـني يوـرت علـيهم تبيـات

س  :العجيب تنّنا نر الشيعة وصل ام الغل ّـو
شعر عزاء علي تو احلسني تو فاطمة  ،ومل ترهم يتأءّرون حني توـرت وايت مـن الوـرون احلكـيم؟ ابلـرغم مـن
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 ،و يبكــون

ج  :ادعــايك أبن الشــيعة غــالة أل ــم يبكــون علــى مصــائب أهــل البيــت
من ذكر هللا صعاىل  ،فهذا هبتان مبني وفرية علينا.
ف ــهن أكث ــر الش ــيعة عل ــى م ـ يـر الت ــاريخ متمس ــكون ابلثق ــل األك ــرب الق ــرآن الك ــرمي  ،ويتبعون ـ ـ
ويقدســون  ،ويستشــهدون آب صـ علــى مجيــع مســائل الشـريعة  ،ويتعاهــدون قراءصـ  ،و شــعون عنــد
مساع  ،وهم أشد حباً ولكالم .
وه ــذا أم ــر قل ـ ـ يعلم ـ ـ إ هللا  ،ومل يكون ـ ـوا يوم ـ ـاً ــن يتب ــاكون ابل ــدمو ،فق ــط  ،وعل ــى
الصــوجم ا ميــل القريــب مــن الغنــاء يدغــدو املشــاعر  ،ويســموا أنفســهم خاشــعني ابكــني مــن خشــية
هللا صعــاىل  ،وُكــل ذلــك يانــب للص ـواب  ،وإًــا العــربة والص ـواب واملــأمور ب ـ هــو اخلشــو ،واخلشــية
والتأثر والتقوى وامداية  ،اليت صنشأ من التدبر يف القرآن  ،وليس صب الدمو ،املزعوم فقط.
____________
 5ـ الزمر .73 :
 7ـ احلشر .75 :

505

يني ْ
ي ي ي ي ي ي َّ ْ ي ن ْ ن ي ي ن ي ي ْ ْ
نَب أقف ل ي ن
قال صعـاىل  :أفال يَدبران اهدنرآن أم لَع قل ٍ
ْ
ي
ن
ن
ِّ
ْ
يي ي ي ي ي ْ ي ن يْ ن ي ي ْ ي يي
ي
لَع نْ ِّ َّ ِّ ي ي ن ك ي ي ْ ْ ْ ِّ
ر أ نا ِانك
إلهالمِ ف َ
َو م وُّ ِه فَيل هلد ِه ِة قلَُّ ي م َِب ِر ا ِ
أفم َشح ار صدوه ل ِ ِ
ٍ
ي
ن
ي
ي ً ي ي ً َّ ي ي ي ن ي
ي ي ْ
ن ي ي
ْ ي َّ
ِن دشن ِمر
ني ( ، )7وقول صعاىل  :ار نزل أحس احل ي ِد ِ
يث ِبَ ب متشن بِ مثن ِ
ِي ال ٍل م ِ ٍ
ن ْ ْ ْ ْ َّ ي ي ن ي ن ي ي َّ ْ ن ْ َّ ي ْ ْ ْ ْ ْ ن ْ ْ ْ ْ ن ي ن
ين
ي ي ْ ي
ر ي ِدي بِن ِه
ِمهلله ْلَد ِ
ر َلِك هد ا ِ
اَّلي َيشَن وُّ ي ْي ت ِلني ْلَدهي ياقلَُّ ي إَِل َِب ِر ا ِ
ن
ي
يم ن ي ي يشن ء يا يمن يْ نونلل ْ
ار ف يمن ع ِمن ن يهن ٍد ( )3فاخلشـو ،هـو ا حتيـاج وا نكسـار صعـاىل
ِ

( ، )5وقولـ عـز وجـل :

واإلذعان للحق  ،وكذلك اخلشية عىن اخلوف والتقوى اليت يلزم منها اإلذعان للحق.
فاخلشــو ،واخلشــية قلبيــة  ،وهــذا العمــل القلـ مطلــوب و ــدوأ ألنـ مــالزم للتقــوى واإلذعــان
للحــق وامدايــة  ،أمــا البكــاء فهــو صعبــس ظــاهري عــن اخلشــية واخلشــو ،وهــو غــس مــالزم مــا  ،ألنـ قــد
يك ــون مف ــتعالً  ،وق ــد يك ــون لس ــبب آخ ــر  ،وق ــد يك ــون آني ـاً وقتي ـاً  ،وق ــد يك ــون ص ــادقاً  ،ولك ــن
صــاحب يف ضــالل مبــني  ،كــاخلوارج أو النواصــب  ،أو املشــرك أو املبتــد ، ،فبالتــال اــوز احلكــم
على الفرقة  ،أو الشصص عن طريق البكاء  ،أبن على صواب أو خطأ  ،فال صالزم يف ذلك.
سّن )
(  ...ـ  ...ـ ّ
ليسوا هم قتلة احلسني

:

س  :جي مركز األحباإ العوائدية  :ترجو تن يكون ا ستد ل عن طريق كتب تهل السنّة.

يطــرث ســؤال مهـ ّـم  :مــن قتلــة احلســني؟ تهــم تهــل الســنّة  ،تم معاويــة  ،تم يزيــد بــن معاويــة  ،تم مــن؟ ج ّن
تورر وتؤّكد ت ّن شيعة احلسني هم الذين قتلوا احلسني.
احلويوة املفاجئة تنّنا جند العديد من كتب الشيعة ّ

____________
 5ـ حممد .73 :
 7ـ الزمر .77 :
 3ـ الزمر .73 :
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فود قال تبو جعفر الباقر  « :مثّ ابيع احلسني

عليه  ،وبيعته

تعناقهم وقتلوه » (.)1

من تهل العراق عشرون تلفاً  ،مثّ غدروا به وخرجوا

واحلسني يناديهم قبل تن يوتلوه  « :تبّاً لكم تيّتها اجلماعة وترحاً  ،وبؤساً لكم حني استةرختمو ،وهلني

ـدوكم
 ،فاصــرخناكم مــوجفني  ،فشــحذ علينــا ســيفاً كــان تيــدينا  ،ودشــتم علينــا ،راً تضــرمناها علــى عـ ّ
وعدو ، ،فأصبحتم تلباً توليائكم  ،ويداً على تعدائكم .)2( » ...
ّ

احلر بن يزيد تحد تصحاب احلسني ـ وهو واقف كربالء ـ فوال هلـم  « :تدعـو هـذا العبـد
مثّ ،داهم ّ

حّت جذا تاتكم تسلمتموه  ،وزعمـتم تنّكـم قـاتلو تنفسـكم دونـه  ،مثّ عـدو عليـه لتوتلـوه  ...فةـار
الةاحل ّ

كاألسري

تيديكم  ...سواكم هللا يوم الظمأ األكة » (.)3

ويــذكر املــؤرش الشــيعي اليعوــوّب

اتر ــه  :تنّــه ملـّـا دخــل علــي بــن احلســني الكوفــة رت نســاءها يبكــني

ويةرخن فوال  « :هؤ ء يبكني علينا فمن قتلنا »؟ ( )4تي من قتلنا غريهم.

هذه األشياء ليس من تفسريي بل علماء السنّة يوولون هكذا  ،هل هذا صحيح؟

ج  :كأنك هنا صريد أحد أمرين أو كالمها معاً :
هم قتلت  ،وهم الذين يبكون علي .
األول  :إن شيعة احلسني
هـم الشـيعة فـال ربــط لـذلك بيزيـد وبـي أُميـة  ،وابلتـال ُكـل مــا
الثـا  :إن قتلـة احلسـني

ورد من ذم يعود بن ز د  ،وابن مرجان  ،وعمر بن سعد  ،ويزيد بل يرجع على الشيعة.
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و يت ملعا ــة القع ــيتني  ،أم ــا األُوىل فنق ــول  :ه ــذه املقول ــة قد ــة ج ــداً وليس ــت جدي ــدة ،
ومثلهــا مقولــة معاويــة بــن ســفيان حينمــا قتــل عمــار بــن ســر  ،حيــن كــان معلومـاً لــدى العمــوم أن
الفئة الباغية هت اليت صقتل عمار بـن سـر  ،فبعـد مقتـل عمـار صبـني للنـاس أن معاويـة وحزبـ بغـاة ،
وليسوا على حق موهوم  ،وهو دم عثمان فعالً عن حق واقعت  ،فـأطلق معاويـة مقولتـ املشـهورة :
مل نقتلـ حنــن  ،بــل قتلـ مــن جــاء بـ  ،وهــو علــت بــن أيب طالــب  ،فقلــب األمــر ظهـراً علــى عقــب ،
ـ والعيـاذ اب ـ هـو البـاغت ،
وجعل عليـاً هـو قاصـل عمـار  ،وابلتـال يكـون علـت بـن أيب طالـب
 ،و يكون على حق  ،إذ ذلك زم ملقولة معاوية.
طبقاً لقول الن
وقد رد علماء السنة وحّت السلفية على معاوية مقولت هذه  ،وحكموا ببطال ا (.)5
ومــن املعلــوم أن الكوفــة مــن احلواضــر اإلســالمية املســتحدثة  ،والــيت فتحــت متــأخراً  ،وكــان
مكا ا من اليهود والنصارى كثس كما يذكر الطربي وغسه.
وكان إحدى صشكيلتها السكانية هم املسلمون  ،وهأل ء املسلمون جديدو عه اـد ابإلسـالم ،
يعرفـون بعـد النبــوة فعـالً عـن اإلمامــة  ،وقـد صـوىل عليهــا حكـام مـن طــرف اخلليفـة عمـر  ،ورابهــم
عنــدما أراد مــنعهم مــن صــالة ال ـرتاويح ،
علــى الرتبيــة العمريــة  ،حبيــن إن علــت بــن أيب طالــب
صاحوا مجيعاً يف املسجد  :وا عمراه  ،واضطر إىل ا صطدام معهم (.)7

____________
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 ،فقـد ذكـر ابـن حجـر يف فـتح
وصوىل أمرما أبو موسى األشعري املعروف ابلعداء لعلـت
البــاري  « :أن علــت بــن أيب طالــب حينمــا خرجــت علي ـ عائشــة يف واقعــة ا مــل  ،أرســل إىل أيب
 ،فأ وثبط عزائم الناس حّت اضـطر علـت
موسى األشعري أن يدعوا الناس للصروج مع علت
إىل عزل » (.)5
وبعد أن قـدم اإلمـام علـت
الكوفـة سـعى ب ُكـل جهـده إىل أن يفهمهـم اإلسـالم  ،فعـالً
صــوىل خالفــة الكوفــة املغــسة
عــن اإلمامــة  ،وقــد ذكــر ذمهــم يف كثــس مــن خطبـ  ،وملــا استشــهد
بن شعبة من قبل معاوية  ،وأخـذ يـريب النـاس علـى بغـ علـت وآل علـت  ،إىل أن أوصـل هبـم األمـر
إىل أن يسب علياً على املنرب علناً  ،وأيمر أولياءه ابلسب (.)7
يف ظ ــل ه ــذه األجـ ـواء صص ــل األُم ــور إىل يزي ــد  ،ويبل ــغ الظل ــم أوجـ ـ  ،إذ صص ــل اخلالف ــة إىل
مســتوى الطلقــاء  ،وهــم بنــو أُميــة  ،مث صصــل إىل دعــت مــن أدعيــاء الطلقــاء  ،وهــو يزيــد ذو الرتبيــة
النصرانية  ،اليت صعرف معىن اإلسالم  ،فعالً عن حقـوق املسـلمني  ،ويف ظـل هـذه األُمـور يرسـل
أن ابيعــي  ،فيــأ احلســني و ــرج إىل العـراق  ،فيكتــب يزيــد إىل عاملـ علــى
يزيــد إىل احلســني
الكوفة عبيد هللا بن ز د  :إن قد بلغي أن حسيناً قد سـار إىل الكوفـة  ،وقـد ابتلـى زمانـك مـن بـني
األزمــان  ،وبلــدك مــن بــني الــبالد  ،وابتليــت بـ مــن بــني العمــال  ،وعنــدها صعتــق أو صعــود عبــداًكمــا

صعتبد العبيد ( ، )3وصرأ بوتقة رجال .
عن ــدما رف ـ ـ البيع ــة دع ــا إىل إقام ــة الع ــدل واحل ــق  ،وأطل ــق كلمت ـ ـ
واإلم ــام احلس ــني
املشــهورة ـ والصــحيحة ســنداً ـ إذ قــال  « :قــد نــزل مــا صــرون مــن األمــر  ،وإن الــدنيا قــد صغــسجم

وصنكرجم  ،وأدبر معروفها  ،وانشمر حـّت مل يبـق منهـا إ صـبابة كصـبابة اإلاء  ،إ خسـيس عـيش
كاملرعى الوبيل  ،أ صرون احلق
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أرى املــوجم إ ســعادة ،

يعمــل بـ  ،والباطــل يتنــاهى عنـ ؟! لسغــب املــألمن يف لقــاء هللا  ،فــه
واحلياة مع الظاملني إ برما » (.)5
للص ــروج عل ــى حك ــم الطلق ــاء  ،ودع ــا الن ــاس إىل ذل ــك ،
فعق ــد الع ــزم س ــيد الش ــهداء

وأجــاب مــن أجــاب  ،وأ مــن أ  ،و ــن بعــن إليـ ابلنصــرة قســم مــن أهــل الكوفــة  ،فأرســلوا إليـ
كان عازماً علـى اخلـروج  ،سـواء ابيعتـ النـاس علـى النصـرة أو
على أن يقدم عليهم  ،واحلسني
 ،ودليل ذلك أن بعد أن خذلوه مل يرتاجع  ،ألن قولت املتقدمة « واحلياة مع الظـاملني ج ّ برمـا » مل
يغسها خذل اخلاذلني  ،وصراجع بع من املبايعني.
مث أن أهل الكوفة  ،هذا اجملتمع اخلليط من املسـلمني والنصـارى واليهـود  ،وصـاحب الرتكيبـة
 ،وحكــم ا اهليــة املتمثــل
ا جتماعيــة الغريبــة  ،ملــا مــر علي ـ مــن حكــم القــرآن املتمثــل بعلــت
عاوية وخليفتـ املغـسة بـن شـعبة  ،مث جـاء يزيـد وسـلط عليـ عـن أصـالب األدعيـاء  ،وهـو عبيـد هللا
بن ز د بن أبي  ،فهذا اجملتمع عندما نريد أن حنكم علي أبن شيعت  ،وابيع احلسني وخذلـ  ،بـد
أن صتوفر في أو ً  :كون شيعياً  ،وتنياً  :كون أبمجع خذل احلسني .
أما القعية األُوىل وهت كون شيعياً  :فالشـيعت لـ اصـطالحان لغـوي وشـرعت  ،اللغـوي يعـي
الناصــر ياإ َّن ِمنن ِشنن يمَ ِه ربن ي
ننرا ِه يي ( ، )7أي مــن أنصــاره وأعوانـ ومــن املـألازرين لـ  ،واملعــىن
ِ ِ
ِ
ابخلالفـة  ،وأنـ اخلليفــة بعـد النـ
ا صـطالحت  :يعـي مــن يعتقـد أبحقيـة علــت بـن أيب طالــب
اطبـاً علي ـاً  « :مــن كنــت مــو ه فهــذا علــي مــو ه  » ...احلــدين املت ـواصر
 ،لقــول النـ
الذي صرأ بتواصره الشيخ دمحم اصر الدين األلبا ( ، )3وغسه من العلماء.
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ـىن مــن معــا الشــيعت
فمــن ابيــع احلســني؟ ومل ينصــره؟ وخــرج علي ـ يف جــيش يزيــد  ،أي معـ ً
يصدق علي ؟ هل يصدق علي املعىن اللغوي  ،أو املعىن الشرعت  ،أو كليهما؟
ـىن مــن املعنيــني  ،وذلــك ألن املعــىن اللغ ـوي أُخــذ في ـ
وا ـواب  :إن ـ يصــدق علي ـ أي معـ ً

ابلنصـرة  ،ومل يفـوا ابلوعـد
النصرة واملألازرة  ،وهأل ء مل ينصروا ومل يألازروا  ،وإًـا وعـدوا احلسـني
 ،وهذا ليس نصـرة  ،وإًـا وعـد ابلنصـرة  ،والنصـرة هـت املـألازرة واملعاونـة  ،فـأي صشـيع لغـوي يصـدق
علــيهم؟ وهــذا مــن املغالطــاجم الــيت يســتصدمها الســلفية لنصــرة الطلقــاء وأبنــاء األدعيــاء  ،ويقولــون :
 ،مــع أن هــأل ء يصــدق علــيهم التشــيع عميــع معاني ـ  ،ألن ـ مل
الشــيعة هــم قتل ـوا احلســني
ينصر ومل يألازر  ،وإًا وعد ابلنصر واملألازرة ومل ي
يو.
وأما املعىن الشرعت للتشيع  ،فال يصدق علي  ،إذ مـّت اعتقـدوا ابلـنص علـى خالفـة احلسـني
 ،ومّت صرحوا بذلك؟! وهم النصرة واملألازرة صصدق علـيهم  ،فكيـو يصـدق علـيهم الـو ء
وا عتقاد خبالفة احلسني ؟!
،
أضــو إىل ذلــك أن مســلم بــن عقيــل حــني ورد الكوفــة  ،ودعــا النــاس إىل احلســني
واجتمع حول من اجتمع  ،وكان الوال عليها من قبـل يزيـد النعمـان ابـن بشـس  ،فلـم يبـادر إىل املنـع
 ،وكان جاسوس يزيد مسلم بن سعيد احلعرمت  ،فكتب إىل يزيد بن معاويـة مـا اـري يف الكوفـة ،
وموقو النعمـان بـن بشـس  ،فبعـن يزيـد بكتـاب إىل عبيـد هللا بـن ز د  ،وكـان واليـ علـى البصـرة يف
وحماربت ـ  ،وجــاء
ضــم و يــة الكوفــة ل ـ  ،وأمــره أبن يقتــل مســلم بــن عقيــل  ،ويرتصــد احلســني
عبيــد هللا بــن أبيـ الكوفــة  ،وصوعــد أهلهــا ابلقتــل  ،وقتــل وســجن مــن مل يرجــع  ،أي الشــيعة الثــابتني
( .) 5
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 ،إما خاذل ومل ي
يو بوعـده
ومن ذلك نعرف أن أهل الكوفة  ،ن وعد نصرة احلسني
 ،وهــذا لــيس شــيعياً عنــاه اللغــوي و الشــرعت كمــا هــو واضــح  ،وإمـا صعــرض للقتــل أو الســجن
وهذا معروف حكم  ،وإما وعد بنصره لكنـ مـن بطـش عبيـد هللا بـن ز د انقلـب وخـرج مـع جـيش
يزيد لقتل احلسني  ،فهذا يربأ من التشيع لغة وشرعاً.
فهــذه املقولــة وهــت  :أن الشــيعة هــم قتلــة احلســني أســاس مــا مــن الصــحة  ،وإًــا يلهــج هبــا
ابتة الطلقاء واألدعياء نصراً آلابئهـم  ،وسـساً علـى مـنهجهم يف قتـل آل البيـت  ،وعـرتمم الطـاهرة ،
اليت هت عدل القرآن  ،املأمورين ابصباعها.
( البحرانية ـ البحرين ـ  19سنة ـ طالبة اثنوية )
لغة واصطالحاً واتر اً :
س  :ما هو املوةود ابلتشيّع؟ ومن هم الشيعة؟

ج  :إن معــىن الشــيعة لغــة كمــا ورد يف كتــب اللغــة  :شــيعة الرجــل ابلكســر أصباعـ وأنصــاره ،

والفرقــة علــى حــدة  ،ويقــع علــى الواحــد وا ثنــني وا مــع واملــذكر واملألنــن  ،وقــد غلــب هــذا ا ســم
حّت صار امساً مم خاصاً.
على من يتوىل علياً وأهل بيت
قال الشيخ السبحا  « :الشيعة لغـة هـم ا ماعـة املتعـاونون علـى أمـر واحـد يف قعـا هم ،
َّ
يقــال صشــايع القــوم إذا صعــاونوا  ،ور ــا يُطلــق علــى مطلــق التــابع  ،قــال صعــاىل  :يا ِإن ِم ن ِش ن يم َِ ِه
ن

ن

ِربن يرا ِه يي إَِ يْ ء يو َُّّ ْه بِ يدل ٍب يه ِل ٍي (.)5
وأمــا اصــطالحاً  :فتطلــق علــى مــن يشــايع علي ـاً وأو ده ابعتبــار أ ــم خلفــاء الرســول وأئمــة
الناس بعده  ،نصبهم مذا املقام أبمر من هللا سبحان .)7( » ...
____________
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قبــل

وقــال الســيد حمســن األمــني  « :وكانــت هــذه اللفظــة صقــال علــى مــن شــايع علي ـاً
وبعده » (.)5
موجم الن
أمــا ريــخ الشــيعة والتشــيع  ،فقــال عنـ الســيد األمــني  « :وس ـواء أكــان إطــالق هــذا ا ســم
 ،أو بعــد يــوم ا مــل  ،فــالقول بتفعــيل علــت
علــيهم يــوم ا مــل أم يف حيــاة رســول هللا
 ،واستمر بعده إىل اليوم » (.)7
وموا ص الذي هو معىن التشيع كان موجوداً يف عهد الرسول
وأمــا الشــيخ الســبحا فقــال عن ـ  « :وأمــا ر ـاً  :والشــيعة هــم املس ــلمون مــن امله ــاجرين
واألنصــار ومــن صــبعهم حســان يف األجيــال الالحقــة  ،هــم الــذين بقـوا علــى مــا كــانوا عليـ يف عصــر
الرسول يف أمر القيادة  ،ومل يغسوه ومل يتعـدوا عنـ إىل غـسه  ...ففزعـوا يف األُصـول والفـرو ،إىل علـت
وعرتص الطاهرة » (.)3
فليس للتشـيع ريـخ وراء ريـخ اإلسـالم  ،و للشـيعة أُصـول سـوى أ ـم رهـط مـن املسـلمني
 ،ومــن جــاء بعــدهم عــرب القــرون  ،وجــاء يف مــدأ هــذه التســمية مــا
األوائــل يف عصـر الرســول
أن قـال  « :ليهنـئكم ا سـم »  ،قلـت  :ومـا هـو جعلـت فـداك؟
رواه أبو بصس عن أيب جعفر
َّ
قــال  « :الشــيعة »  ،قلــت  :إن النــاس يعسوننــا بــذلك  ،قــال ّ :تمــا تســمع قــول هللا  :يا ِإن ِمنن
ي ي ي َّ
ي ن ي ي ي ْ َّ
ش يمَه ن
اَّلي ِم ن يع ْد ِّا ِه (.)3
اَّلي ِم ِش م َِ ِه لَع ِ
رب يرا ِه يي وقوله  :ف هَغ ثه ِ
ِ ِِ ِ
والش ـ ــيعة ف ـ ــرق وم ـ ــذاهب ش ـ ــّت  ،فمنه ـ ــا حن ـ ــن اإلمامي ـ ــة ا ثن ـ ــا عشـ ـ ـرية  ،ومنه ـ ــا  :الزيدي ـ ــة
واإلمساعيليــة  ،والواقفيــة والفطحيــة  ،والكيســانية والناووســية  ،وغــسهم  ،فــهذا أطلــق لفــل الشــيعة أو
الرافعة أو اإلمامية فهًا يقصدون الطائفة
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املنص ــورة  ،والفرق ــة الناجي ــة اإلمامي ــة اإلث ــىن عشـ ـرية  ،أول أئم ــتهم أم ــس امل ــألمنني ونف ــس رس ــول هللا
ســيدا شــباب أهــل
 ،وزوج ابنتـ ســيدة نســاء العــاملني  ،وأبــو ســبطت ورحيــانيت رســول هللا
 ،الــذي ســيمو األرض
 ،وآخــرهم اإلمــام املهــدي املنتظــر
ا نــة  ،علــت بــن أيب طالــب
قسطاً وعد ً بعدما ُمليئت ظلماً وجوراً.
ومد الشوحة ـ األردن ـ  22سنة ـ طالب جامعة )
( ّ
ضلة :
توجد فيها املف ّ
ضـلة مـن الشـيعة هـم معتـدلون تقـرب للسـنّة  ،وعليـه مـن هـم
الوهابية بوـوهلم  :ج ّن املف ّ
س  :ماذا يوةد ّ

هذه الفئة من الشيعة؟

ج  :إن مــذهب التشــيع مــذهب عريــق وأصــيل  ،وحيــاول املشــككون واملصــالفون النيــل من ـ
بشّت الوسائل  ،ومنها ما ذكرص  ،وغـسه مـن التشـكيكاجم يف أصـل نشـأة التشـيع  ،مسـتغلني بعـ
الوسائل اليت يستصدمها الشيعة يف احلفاظ علـى كيـا م ووجـودهم  ،كمسـألة التقيـة الـيت حـوفل مـن
خالم ــا عل ــى املـ ـذهب بع ــدم التصـ ـريح ابملعتق ــد  ،وبع ـ ا ختالف ــاجم م ــع العام ــة يف الف ــرو ، ،ــا
جعلهــم يســتغلون ذلــك يف النيــل مــن أي شــصص يصــرأ بــبع ذلــك  ،أو قيــامهم ابلتفكيــك بــني
الشــيعة وجعلهــم طوائــو متعــددة  ،بســبب بــوأ شــصص ســألة وبــوأ آخــر بغسهــا  ،وهكــذا حــّت
جعلوا للشيعة عشراجم الفرق حسب ذلك.
وهـذه الفرقـة ـ املفعـلة ـ هـت إحـدى الفـرق املصتلقـة مـنهم  ،للتشـكيك بتكامـل مـذهب أهـل
 ،حيــن جعلـوا بعـ الشــيعة يفعــلون عليـاً علــى أيب بكــر وعمــر فحســب  ،وبععــها
البيــت
يفعل علـى عثمـان فقـط  ،وبععـهم كـابن سـبأ ـ ويف حقيقتـ ونسـبت إىل الشـيعة كـالم كثـس ـ يسـب
الشيصني ويتربأ منهما  ،ويـألمن أبن اخلالفـة يف علـت وبنيـ  ،وبععـهم كجـابر ا عفـت يـألمن ابلرجعـة
فقط  ،وآخر يألمن ابلبداء فقط  ،وآخر يغلو يف علت ويعبده  ،وهكذا دواليك.
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ف ُكــل هــذه اقــاو جم إلضــعاف املــذهب أو ً  ،ولتشــويه واحلــط من ـ ومــن معتنقي ـ تني ـاً ،
وإلضــاعة املــذهب بــني فــرق متعــددة غــس واضــحة  ،ل ُكــل فرقــة مســألة واحــدة  ،أو مســألتني يشــذون
فيهــا عــن بقيــة املســلمني  ،حــّت يُعبــأ هبــم و يُلتفــت إلــيهم  ،وابلتــال يكــون هنالــك مــذهب
يف ح ــدين

متكام ــل أص ــيل اس ــد التمس ــك أبه ــل البي ــت  ،كم ــا أم ــر ب ــذلك النـ ـ األعظ ــم
الثقلني وغسه.
علــى الشــيصني  ،وعــددهم وإثبــاجم كــو م شــيعة
فنطــالبهم بــذكر أمســاء املفعــلة لعلــت
كــان ينكــر ذلــك  ،ويقــيم علــيهم احلــد  ،فــأصي
وأصبــا ،علــت  ،وأنــت صــنق كالمــك أبن علي ـاً

عليـ احلـد بسـبب صفعـيل علـى الشـيصني  ،أُنظـر كيـو كـذبوا
بشصص واحد فقط أقـام علـت
على أنفسهم  ،وضل عنهم ما كانوا يفرتون.
( كامل غّن عزيز العبيدي ـ العراق ـ  41سنة ـ خريج جعدادية )
يتجاوزون على غريهم مع الودرة :
س  :مل ــاذا الش ــيعة دائمـ ـاً مظل ــومني وغ ــري مرغ ــوب ا ــم
السبب؟

بع ــض اجمل ــا ت؟ ه ــل أل ّن اإلم ــام عل ــي

كـان غـري مرغـوب فيـه؟ تم أل ّن الشـيعة تخـذوا البسـاطة مـن اإلمـام علـي

؟ تم مـا هـو

مل يكــن بســيطاً أو ســاذجاً ـ حاشــاه ـ بــل هــو اعلــم وأحكــم
ج  :اإلمــام أمــس املــألمنني
 ،نعـم كـان غـس مرغـوب بـ ألنـ صـاحب حـق  ،وينـادي ابحلـق
وأشجع الناس بعد رسول هللا
 ،ويطبق احلق يف مجيع اقافل وعلى أعلى املستو جم.
حني قال  :إن قول احلق مل يد ،ل صديقاً.
وكان كحال أيب ذر

وشــيعت أيعـاً ــالفني مــم  ،ولــديهم مــن الفعــائل والعلــم
وكــذلك لكــون أمــس املــألمنني
والتميــز علــى أق ـرا م واحلظــوة وا ح ـرتام يف داخــل املــذهب  ،فهــم حمســودون ويتمــىن ــالفوهم زوال
ذلك عنهم إليهم  ،فيقومون دائماً بسحب البسا
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مــن حتــت أقــدام الشــيعة  ،وكــذلك يقومــون بتفعــيل أنفســهم والتعــال علينــا مــن دون أي ســبب أو
دليل من أجل حطام الدنيا  ،وكما فعل ذلك من قبل معاوية ويزيد.
وشــيعت يظلمــون و يتجــاوزون علــى غــسهم مــع القــدرة  ،وكمــا
وكــذلك فــهن اإلمــام
 « :وهللا ما معاوية أبدهـى مـي  ،ولكنـ يغـدر ويفجـر  ،ولـو كراهيـة الغـدر
قال أمس املألمنني
لكنت من أدهى الناس  ،ولكن ُكل غدرة فجرة  ،وُكل فجرة كفرة  ،ول ُكل غادر لواء يعـرف بـ يـوم
القيامة  ،وهللا ما أستغفل ابملكيدة  ،و أستغمز ابلشديدة » (.)5
 ،فموقــو
واألوضــا ،اآلن خــس دليــل علــى حقيقــة ذلــك وواقع ـ مــن قبــل شــيعة علــت
الش ــيعة عمومـ ـاً واملرجعي ــة خصوصـ ـاً ك ــان اص ــعاً كالش ــمس يف رابع ــة النه ــار يف ب ــن روأ التس ــامح
ـ ــالفيهم يسـ ــومو م منهـ ــا سـ ــوء العـ ــذاب ،
والتـ ــخخت والتعـ ــاون  ،ونسـ ــيان اآل م الـ ــيت كـ ــان بع ـ ـ
فاستبدلوا ا نتقام ابلعفو والنسيان  ،وأبدلوا خوفهم ابألمان.
فكانوا خس من طبق قاعدة العفـو عنـد املقـدرة  ،واحلـدين يف هـذا اجملـال ذو شـجون ويبكـت
العيون  ،ولكننا نقتصر على النزر اليسس الذي ذكراه  ،لعل يكفت يف هذه العجالة.
(  ...ـ  ....ـ ) ....
ا ستبةار عمل يتاب عليه :
والتأســي اــم يتــاب عليــه اإلنســان  ،تو تنـّـه
س  :هــل تــرك تحــد املــذاهب والتشــيّع ومــوا ة تهــل البيــت
ّ
يعاقب؟ وشكراً.
التحول جي مذهب تهل البيت
ا  :ج ّن ّ

عمل كبـري يتـاب عليـه املستبةـر تعظـم التـواب  ،وينـال

ـحح لإلنســان تعمالــه  ،ويتوبّــل هللا تعمالــه بــذلم العمــل تحســن
مــن اجل ـزاء تعظــم اجل ـزاء  ،ألنّــه عمــل يةـ ّ

الوبول ّ ،تما األعمال السابوة
____________
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الــيت عمــل هبــا علــى مذهب ـ الســابق  ،فقســم مــن صلــك األعمــال حتتــاج إىل إعــادة  ،وقســم منهــا
حتتـاج إعـادة  ،بــل صكـون أعمالـ الســابقة يزيـة  ،وهــذا مـذكور يف اغلـب الرســائل العمليـة للعلمــاء ،
فلكــت يــتصلص املستبصــر مــن صبعــاجم األعمــال الســابقة بــد مــن صصــحيح صلــك األعمــال  ،الــيت
صصح إ على طريقة مذهب أهل البيت

 ،وبتصحيحها سوف أيمن من العقوبة.

سّن )
( عمرو ـ السودان ـ ّ
هم اتباع تهل البيت :
وتود تن تعــرف مــا هــو املــذهب الشــيعي؟ والفــرق بينــه وبــني املــذاهب
س  :تخــويت ت ،سـ ّـّن املــذهب ّ ،

األُخر ؟ وما هو حويوة الذي نسمعه عنهم؟ وجزاكم هللا خرياً.

ج  :الش ــيعة اإلمامي ــة اصب ــا ،أه ــل البي ــت

ال ــذين أم ــرا ابلتمس ــك هب ــم  ،وهك ــذا مجي ــع

املسلمني مأمورون بذلك أبدلة نثبتها من القرآن الكرمي  ،والسنة النبوية الشريفة  ،منها قول صعـاىل :
نْ ن ي
ْ َّ ي ن ي ْ ْ ن ي ي ن ي ن ً َّ ن ي ي َّ ي
() 5
جين اترك
«
:
ـني
ل
الثق
ـدين
ح
ـا
ه
ومن
،
ى
نر
د
اه
ي
ة
قل ال أهأهمي عل ِه أْنرا ِإال المنَد ِ
ّ
فيكم التولني  :كتاب هللا وعرتيت تهل بييت  ،ما جن متسكتم اما فلن تضلّوا بعدي تبداً » (.)7
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وهــو اخلليفــة لرس ـول هللا
ومنهــا حــدين الغــدير الــذي يثبــت اإلمامــة ألمــس املــألمنني عليـاً
الـ ــذي كـ ــان اـ ــب أن يتبع ـ ـ املسـ ــلمون دون غـ ــسه  ،وهـ ــذا هـ ــو األسـ ــاس يف ا خـ ــتالف وانشـ ــقاق
املسلمني إىل فرقتني هم الشيعة والسنة.
علــى ذلــك ،
هــو األحــق ابخلالفــة بــنص الرســول
فالشــيعة يــرون أن اإلمــام علــت
وأن املتقــدمني علي ـ م ــا هــم إ غاص ــبني مــا من ـ  ،وأ ــم بت ـوليهم ذل ــك املنصــب حرف ـوا األُمــة ع ــن
مسارها الذي أراده هللا ما  ،وصسببوا يف انشقاق املسلمني إىل صلكما الفرقتني.
للصالفــة  ،وإًــا رســول هللا
أمــا أهــل الســنة فــسون أن ـ يوجــد نــص علــى نصــب عليـاً

صــرك األُمــة ســدى  ،وفــوض للمســلمني اختيــار اخلليفــة مــن بعــده  ،فاختــار بعـ املســلمني يف
السقيفة أاب بكر  ،وكاد أن يقع بني املسـلمني القتـال علـى ذلـك  ،إ أنـ مـع ذلـك يـدعون اإلمجـا،
علــى خالفــة أيب بكــر  ،وحنــن نكــذب هــذا اإلمجــا ، ،ألن أفعــل املســلمني وهــم أهــل بيــت الرســول

ظلوا يرفعون خالفة أيب بكر  ،وأعلنوا معارضتهم لذلك  ،ومعهم غسهم من املهاجرين واألنصار.
م ـن قبــل
هــذا ابإلضــافة إىل األدلــة الكثــسة الــيت نثبتهــا صــنص علــى خالفــة اإلمــام علــت
 ،واليت بثبوما يبقى أي يال خلالفة أيب بكر سواء اإلمجا ،أم مل يتم.
رسول هللا
 ،و فـى عليـك
إذاً منشأ اخلالف هو النزا ،على صول أمر املسـلمني بعـد رسـول هللا

أن هــذا املنصــب منصــب مرمــوق صطمــح لـ العيــون ويتنــافس عليـ الكثــسون  ،ولعلــك صــدرك أن أي
ملــك أو زعــيم قــوم عنــدما اعــل لـ خليفــة مــن بعــده  ،بــد أن يتعــرض إىل معارضــني يرفعــون هــذا
التعيــني  ،وقــد يــتم مــذا اخلليفــة صــول األُمــور أن مل يســتصدم القــوة  ،وهــذا هــو فعـالً مــا حصــل مــع
اإلمام
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،
 ،قــد عارض ـوا بفعلهــم ذاك رســول هللا
 ،لكــن الــذين عارض ـوا اإلمــام علــت
علــت
 ،بــل قــد عارضـوا هللا صعــاىل الــذي أوحــى إىل رسـول أن يبلــغ مــا
الــذي نــص علــى خالفــة علــت
ي
ْ
ي
ِّ
ي
ْ
ي
ي ي َّ ْ ي ن ي
ننزل إِيننك ِمن
أمر ب من صنصيب علت
ل مامة  ،بقولـ صعـاىل  :ي أي الرهَل بلغ م أ ِ
َّ

ن ن ي

َّ ن

ي

ي

ن ي ي ي ي ي ي يْ ي ْ ن ْ ي
ي
ك ِمن ي َّ
اِلن ِِ ( ، )5والـذي حصـل بتنصـيب
َّو ُِّّك يا ِإن هي فمل فم بلغت ِوه َله اار يم ِصم
نين ي ي ن ي ن ْ ي ْ ن ي ْ
م ني (.)7
إكمال الدين لقول صعاىل  :ايَم أكملت همي ِديهلل
علياً
ومن ا دير ذكره أن الشيعة صعترب منصب اإلمامة على أنـ رسسـة يف الـدين والـدنيا  ،كمـا
يقصره غسهم على أن رسسة يف أُمور الدنيا.

واسـ ــتمر اخلـ ــالف وانشـ ــقاق املسـ ــلمني والـ ــذي أدى ابلتبـ ــع نتيجـ ــة ا عتقـ ــاد السـ ــابق إىل أن
تلــو الشــيعة عــن الســنة يف األخــذ بتعــاليم ديــنهم  ،ففــت حــني وســك الشــيعة اإلماميــة أبئمــتهم
ا ثــي عشــر املعصــومني  ،الــذين اختــارهم هللا ليكون ـوا هــداة إىل دين ـ  ،وأوصــياء لنبي ـ مــن بعــده ،
وم ــنهم أخ ــذوا أحك ــام دي ــنهم اف ــرتق بقي ــة املس ــلمني إىل ف ــرق وم ــذاهب صبعـ ـاً لعلم ــائهم وفقه ــاءهم
وريساءهم.
وهــذا ــا وســع اخلــالف وافــرتق املســلمون يف العقائــد واألحكــام  ،إ أن األمــر املهــم الــذي
 ،الــذي اعلنــا خنتلــو عــن
نتمســك ب ـ حنــن اإلماميــة أننــا نقــول بعصــمة األئمــة ا ثــي عشــر
ابقت املسلمني  ،الذين أخذوا معامل دينهم من أشصا يقرون خبطئهم ويعرتفون بعدم عصمتهم.
أن أُمتـ ســتفرتق مــن بعــده إىل فــرق كثــسة  ،وأن واحــدة هــت
وألنـ ورد عــن رســول هللا
فقــط الناجيــة  ،اعــل حتم ـاً علــى ا ميــع البحــن عــن صلــك الفرقــة الناجيــة  ،وحنــن حبمــد هللا لــيس

لــدينا أدع شــك يف أن املـراد بتلــك الفرقــة الناجيــة هــت فرقــة أهــل البيــت
.
____________
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 ،واألئمــة املعصــومني

فعليــك أن صبح ــن عــن صل ــك الفرق ــة الناجيــة  ،ويكفي ــك للوص ــول إليهــا والتع ــرف عليه ــا أن
حتكم عقلك  ،وصنساق وراء األدلة العلمية دون األقوال.
وأن مــا صســمع مــن أق ـوال عــن الشــيعة بــد أن ويــز بعع ـ عــن بع ـ  ،فقســم من ـ حنــن
نقـول بـ  ،بـل يقـول بـ بقيـة الفـرق القريبـة منــا  ،وقسـم آخـر يعـرض ابلشــكل الـذي نقـول بـ بــل
يعاف علي أو ينقص من حبين يشوه حمتواه.
فعليـ ــك إذاً أن صسـ ــألنا لنجيبـ ــك أو صق ـ ـرأ كتبنـ ــا لتتعـ ــرف علـ ــى حقيقـ ــة مـ ــذهب أهـ ــل البيـ ــت
.
سّن ـ  34سنة ـ دبلوم )
ومد ـ البحرين ـ ّ
( تبو ّ
عوائدهم تتبت ابلعول والنول :
س  :مسعت ت ّن العوائد الرئيسية عند الشيعة تعتمد على العول تكتر منها على النول  ،واعتود ت ّن هـذا

الكالم منطوي ج ّداً  ،فهل هذا الكالم صحيح وما رتيكم؟ وكيـف تحةـل علـى كتـاب تو موقـع يعلّـق علـى

هذه املوولة.

ج  :العقائ ــد عن ــد الش ــيعة اإلمامي ــة س ـواء الرئيس ــة منه ــا أو ا زئي ــة صثب ــت ابلطـ ـريقني النقل ــت
والعقلـت  ،ولعـل مـا مسعتـ اصـج مـن القـول أن عقيـدة التوحيـد مـثالً نثبتهـا ـ إذا أردا البـدء هبـا يف
إثباجم بقية العقائد ـ ابألدلة النقلية  ،ألن ذلك يستلزم الدور اقال  ،وكذلك احلـال يف إثبـاجم النبـوة
مثالً  ،أو إعجاز القرآن  ،فهننا نثبتها إذا أردا البدء هبا ابألدلة النقلية  ،ألن ذلك يسـتلزم الـدور
اقال.
عـن طريـق القـرآن دون ا عـرتاف بعـد
ومعىن هذا الكـالم أننـا لـو أثبتنـا مـثالً نبـوة حممـد
أبعجــازه  ،فهــذا يعــي أننــا أثبتنــا النبــوة ابلقــرآن والقــرآن ابلنبــوة  ،وهــذا هــو الــدور اقــال غــس املقبــول
عق ـالً  ،فالب ــد لل ــتصلص من ـ أن نثب ــت أح ــدمها ابل ــدليل العقل ــت  ،و ك ــن ب ــذلك أن نثب ــت اآلخ ــر
ابلدليل النقلت  ،فبعد ا عرتاف مثالً أبعجاز القرآن  ،وأن كالم هللا  ،وأنـ أيصيـ الباطـل مـن بـني
يدي و من
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خلف ُ ،كل ذلك نثبت ابألدلة العقلية  ،كن بعدها إثباجم النبوة ا يقول القرآن.
وألن هناك أكثر مـن طريـق إلثبـاجم مجيـع العقائـد  ،نـرى أن مجيـع العقائـد مـرة يسـتدل عليهـا
ابلدليل النقلت  ،وأُخرى ابلدليل العقلت  ،على أن يراعـى يف ُكـل صلـك األدلـة عـدم الوقـو ،يف الـدور
اقال.
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الةحابة :
سّن )
( علي حسني ـ السعودية ـ ّ
بني اجلرث والتعديل :
سب تّب بكر وعمر.
س  :الذي اعرفه ويعرفه الكتريون ت ّن تُصول مذهبكم يووم على ّ

ج  :إن مقتعــى اإلنس ــانية أن يك ــون اإلنس ــان ذا إنص ــاف يف احلك ــم عل ــى م ــن يعتق ــد غ ــس
عقيدص ـ  ،وأن يــتفحص أو ً ويق ـرأ كتــب علمــاء املتصاصــمني مث حيكــم  ،أن يــتكلم عهــل وعــدم
دراية  ،فنوصيك طالعة كتب الشيعة أو ً  ،مث حتكيم العقل.
وصعظمهم  ،ولكن زري قواعد ا رأ والتعديل علـيهم ،
فالشيعة حترتم صحابة الرسول
فالصــحابة غــس معصــومني ابصفــاق مجيــع املســلمني  ،فــأي عقــل يقبــل أن صكــون يــرد رييــة الرســول ـ

حين يكون هبا اإلنسان صحابياً ـ صرفع قانون البحن عن الرجل وأفعال ؟
فالش ـ ــيعة ز ـ ــري قواع ـ ــد ا ـ ــرأ والتع ـ ــديل عل ـ ــيهم  ،فم ـ ــن بق ـ ــت عل ـ ــى ال ـ ــدين بع ـ ــد الرس ـ ــول
وماجم على امللة ومل يغس ومل يبدل فالشيعة صعظم  ،ومن فال.
( تحالم ـ لبنان ـ ) ....
ليس ُكلّهم عدول :
س  :ما هو دليلكم بعدم عدالة الةحابة؟
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ا  :ج ّن ســؤالم يعطــي انطباع ـاً عــن الشــيعة ّتّنــم يعرتفــون بعدالــة الةــحابة علــى اإلطــالق  ،وهــذا

التةـ ّـور بعيــد عــن احل ّويوــة  ،اانــب للواقــع  ،فلــيس األمــر كمــا تتةـ ّـورين  ،تو يتةـ ّـوره الــبعض  ،فالشــيعة
يوولون

ح ّق الةحابة ما يلي :

إن هللا صعاىل أرسل رسول ابمدى ودين احلق  ،وشر ،ل شـريعة ليبلغهـا إىل املسـلمني  ،فقـال
ي ي ي َّ ْ ْ ي ِّ ن ي ْ ي ي
نزل إِين يك ِم َّو ُِّّ يك (.)5
 :ي أي الرهَل بلغ م أ ِ

فمن التزم هبـذه الشـريعة ـ ب ُكـل أبعادهـا مـن األوامـر والنـواهت ـ فهـو مسـلم حبـق  ،واـب علـى
مجيع املسلمني احرتام وصقديره والرتحم علي .
مث مــن ضــيع هــذه األوامــر أو بععــها  ،فــهن كــان عــن جهـ اـل وقصــور فهــو معــذور  ،وإن كــان
عــن عمـ اـد وعنـ ا
ا
ـاد واسـ
ـتصفاف أبوامــر هللا ورسـول  ،فهــو وإن مل ــرج عــن اإلســالم ـ إذا بقــت ملتزمـاً
ابلشـهادصني ـ لكـن يعتـرب خارجـاً عـن طاعـة هللا ورسـول  ،وموجبـاً للحكـم عليـ ابلفسـق  ،وهـذا أمـر
نعتقد ي
ا
بشكل كامل.
أنك صوافقني علي
وهنا نقول  :إن من ضمن األوامر اليت أمرا هللا ورسول ابصباعهـا وا لتـزام هبـا هـت قولـ صعـاىل
نْ ن ي
ْ َّ ي ن ي ْ ْ ن ي ي ن ي ن ً َّ ن ي ي َّ ي
قل ال أهأهمي عل ِه أْرا إِال المَدة ِي اهدرى

.
:
مــن الواجبــاجم عل ــى ُكــل مســلم ب ــنص القــرآن الكــرمي والس ــنة
فمــودة أهــل بيــت الن ـ
القطعيــة  ،والتــارك مــا ــالو ألمــر هللا صعــاىل  ،كمــا أن التــارك لغسهــا مــن الواجبــاجم ـ كالصــالة
() 7

والصوم وغسمها ـ يعترب فاسقاً عند املسلمني كافة.
وعل ـ ــى ُك ـ ــل ح ـ ــال  ،فاإلش ـ ــكال يف أن مجي ـ ــع الص ـ ــحابة ع ـ ــدول والبح ـ ــن يف ال ُكلي ـ ــة  ،ألن
 ،و يوجــد دليــل صــحيح ص ـريح يقــول بعدالــة ُكــل هــأل ء  ،بــل
الصــحايب مــن رأى الرســول
جنري قواعد ا رأ والتعديل عليهم.
____________
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سّن ـ  33سنة ـ طالب جامعة )
( معاذ ـ األردن ـ ّ
تعويب على اجلواب السابق :
الةحابة ليس ُكلّهم عدول  ،أل ّن منهم املغـرية بـن شـعبة وهـو رجـل فاسـق  ،ويوـال  :جنّـه ّتول مـن شـتم

وقةته معروفة حينما شهد عليه ءالإ ابلز ، ،مثّ قال الرابع
علي بن تّب طالب على املنابر  ،كما تنّه زاين ّ ،
فةته عمر بن اخلطّاب.
ّ :
جين مل تحت ّوق من الرؤية جيّداً ّ ،

سّن )
(  ...ـ  ...ـ ّ
وية البيعة تدل على عدالتهم :
ـل شــيعي يبحــث عــن احل ـ ّق  ،ويتبــع احلــوار اهلــادف الــذي فيــه جناتــه مــن عــذاب هللا  ،ل ـ ّدي
س  :جي ُكـ ّ

ـذب علــى هللا مــا حكمــه
ـل مجهــور الشــيعة  :مــن كـ ّ
مداخلــة بســيطة  ،وهــو ســؤال واحــد  ،اســأل فيــه ُكـ ّ

اإلسالم؟

فإن قلت  :يك ّفر  ،فهذا قول غري املسلمني.
ي
ِض ْ
وجن قلت  :يك ّفر  ،فسوف أنخذ شرحية واحدة من قول هللا تعاي كتابه الكرر  :ه يد ند يو ِ ي
ار
ْْ ن يي
ي ن ْ ن ي ن ْ ي ْ ي ي ي ن ي َّ
ا يرة يف يمل يي ي
الش ي
السك هللي ية يعلين ن ني ياأيثين يَ ْ ين
نز يل َّ
ي
أ
ف
ي
َُّ
ل
ق
ي
م
ع ِ المو ِم ِهللني إَِ ي يِمَنك َتت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين ً ي
ح ق ِري ً (.)1
فَ
مــن الــذي كــان حتــت الشــجرة؟ جن قلــت  :غــري الةــحابة  ،فمــن هــم جذاً؟ اليهــود  ،قــريم  ،الــروم ،

املفسرين يتّفوون على ّتّنم صحابة رسول هللا  ،تكتر من تلف صحاّب  ،وعلى رتسـهم تّب بكـر
الفرس؟ ُك ّل ّ

وعمر وعتمان وعلي.

بردهتم وخروجهم من اإلسـالم  ،مـن غـري علـي
والشيعة تمجعت ّ

 ،وقليـل مـن الصـحابة ـ علـى عـدد

أصــابع اليــد الواحــدة ـ وإن قلــت بــردمم  ،فمعــىن هــذا أن الشــيعة يتهمــون هللا اب هــل  ،إذ
قلوهبم  ،أ م
____________
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 ،ومل يعلــم مــا يف

يرت ّدون بعد وفاة رسوله  ،وعلى هذا من ك ّفر من مهنع هللا يضر فود وصف هللا ابجلهل  ،ومن وصف هللا اذا فود

كفر إبمجاع تهل اإلسالم.

برد هذه اةية  ،فود اهتم هللا ابلعجز  ،لعدم حفـو كتابـه مـن التحريـف والـنوص والـزايدة ،
وجن قلت ّ :
ن
ي
ي
ن
ِّ
َّ
ْ ي
َّ ن ي
وهللا قد تك ّفل حبفو كتابه  ،حيث يوول كتابه الكرر  :إِن َن ْ ن َّزِلي اَّلب ير يا ِإن ع حلين فِظَن
(. ) 1
املفسرون  :ج ّن هللا قد حفو كتابـه عنـد جنزالـه مـن
رد هذه اةية فود ّ
ومن ّ
رد كتاب هللا أبكمله  ،ويوول ّ

اسرتاق الشياطني  ،وبعد نزوله من التغيري والزايدة  ،والنوص والتحريف  ،ومعانية من التبديل.

وتطلب من ُك ّل الشيعة الرجوع جي كتاب هللا وسنّة رسـوله  ،وعـدم املكـابرة متـل بـّن جسـرائيل  ،واجلهـل

متل النةار .
ومعذرة

يسر لنا هذا  ،واحلمد هلل وحده.
اإلطالة  ،وشكراً هلل تن ّ

ج  :جنيبك ابختصار  ،وعليك ابلتأمل واملراجعة :
 5ـ هذه اآليـة كـن ا سـتد ل هبـا علـى عدالـة مجيـع الصـحابة  ،أل ـا تصـة أبهـل بيعـة
الرضـوان ـ بيعـة الشـجرة ـ و عالقـة مـا بسـائر الصـحابة  ،والنـزا ،األساسـت فيمـا بيننـا هـو يف مسـألة
عدالة مجيع الصحابة  ،اليت صقـول هبـا أهـل السـنة  ،و صقـول هبـا الشـيعة  ،مـادام مل صثبـت عصـمتهم
 ،ومل يدعها أحد مم.
 7ـ يف اآلية املباركة قيود  ،إذ رضت هللا صعاىل عن املألمنني الذين ابيعوا  ،وليس ُكـل مـن ابيـع
كان مألمناً  ،فاآلية ليست بصدد إثباجم أن ُكل من ابيع فهو مألمن  ،بل هـت يف صـدد بيـان الـول
رضوان هللا  ،ونزول السكينة على املألمنني منهم.
ي َّ ي ي
 3ـ مث إن هناك شر آخر يف املقام  ،وهـو مـذكور يف القـرآن الكـرمي أيعـاً  :ف يم نمث
ي
ْ
ي ي
ي ن
ي
ف ِإ َّ يم ييهللك ْث يلَع يف ِس ِه يا يم ن أ ناَف بِ يم يًع يه يد يعل ن ْه ار .)7( ...

____________
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فاآليــة صــدل علــى األصــل الــذي أنــتم قــائلون بـ  ،وهــو عدالــة مجيــع الصــحابة  ،و بــد مــن
صوفر الشرو والقيود املذكورة فيها  ،ملن نريد صزكيت منهم  ،وأن املزكى منهم بـد وأن يكـون ـن
ابيع مث نكن البيعة فيما بعد.
وأخ ـساً  :فموض ــو ،عدالــة الص ــحابة مســألة مهم ــة ج ــداً  ،بــد م ــن التأمــل فيه ــا  ،ودراس ــة
النصــو القرآنيــة دراســة معمقــة  ،والبحــن يف الســنة النبويــة مــن احيــة الســند والد لــة  ،ومــن مث
حتكـيم العقــل بعيـداً عــن التعصـب  ،واخــاذ القـرار احلاســم والعقيـدة الصــحيحة يف أن الصـحابة ُكلهــم
عدول؟ أم اوز إجراء قواعد ا رأ والتعديل عليهم؟
( تبو الواسم ـ البحرين ـ  21سنة )
تعويب على اجلواب السابق :
تعويباً على سؤال األش الذي تجبتم عليه  ،تقول  :جبليس كان يعبد هللا  ،وتكرمه هللا ورفعه جي السماء

 ،وحني عةا ومل يسجد ةدم غضب عليه الردن وتنزله  ،فما املانع تن يكون الةحابة هكذا.

ونذكر لم تبسأ األُمور :
ي ن ي ْ ي َّ ْ َّ ن ْ ن ْ ي ي
ي ي
من
ّجّنم ختلّفوا عن جيم تُسامة  ،وتيضاً قوله تعاي  :ق ه ِ
ت األعراب آمهلل قل هي تو ِمهللنَا اه ِ
ْ ي
ي ْ ْْ
َّ ي ن ْ ن ْ ي
ْ ْ ي ن ي ن ي ي ي َّ ي ن ْ
ْ
آمهللْ
َن َّاَّلي ي ي
ْ
من
َع ْ َّي ل ني
ب
َا
هلل
م
و
م
ال
م
إ
...
ي
َُّ
ل
ق
ي
ن
يم
ار
ل
خ
ر يا يوه ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قَلَا أهلمهلل الم يد ِ ِ
ِ
ي
ْ
يني ْ ي ي ي ْ يني ن ي ْ
ن ي ي ْ ْ َّ ْ ي
نفس ني ي ي
الص ِدقَن (.)1
ر أا ِاك هي
ا
ل
ب
ه
يرت بَا اْ هداا بِأمَال ِ ِ ي اأ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
كـان يعطـيهم األمـوال ليتـألفهم علـى
ويلحق ام املؤلّفة قلوام من الةحابة  ،فـإ ّن رسـول هللا
اإلسالم  ،ومنهم تبو سفيان وتو ده ( ، )7ومع هذا ُكلّه  ،وتوولون ُ :كلّهم عدول؟
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ي ي ي ي ي ْ ن ً ي ي ي ي ي ً َّ ي ن ي ْ ي
ان ( ، )5روي عـن عبـد هللا
وأيعـاً اآليـة  :أفم َكن مو ِمهلل بم َكن ف ِهند ال يسنََ
بن عباس أ ا نزلت يف علت والوليد  ،واملراد ابلفاسق هو الوليد بن عقبة (.)7
ي
ي
ي ي
ْ ي
ي ْ
وأيعا اآلية  :يي يأي ي َّاَّلي ي ي
آمهللَْا إِن يْ ءك ني ف ِه كق بِِ يأ ٍ فَيبي َّهللَْا أن ت ِص َْا ق نَ ًم ِِبي ي ه ٍة
ِ
ً
ي

ي

ي ن

فَْ نص ِ ْحَا يلَع يم ف يملَْ ني ني ِد ِمني (.)3
بعــن الوليــد بــن عقبــة مــع صــدقاجم بــي املصــطلق ،
وســبب نزومــا  :أن رســول هللا
وقــال لـ  :إ ــم
فلمــا شــارف د رهــم ركبـوا مســتقبلني لـ فحســبهم مقاصليـ  ،فرجــع لرســول هللا
وأخــربوه بعــدم صــحة قــول الوليــد  ،فنزلــت
قــد ارصــدوا ومنع ـوا الزكــاة  ،فجــاءوا إىل رســول هللا
اآلية.
.)3( ...

وهــت حمــل اصفــاق بــني املفسـرين واملــألرخني يف نزومــا يف الوليــد بــن عقبــة  ،ويف صســميت فاســقاً
( ومال ـ األردن ـ سنّية ـ  34سنة ـ طالبة اثنوية )

منهم املؤمن ومنهم املنافق :
س  :هنــاك بعــض األحاديــث املوضــوعة  ،والــيت تولّــل مــن شــأن صــحابة الرســول

الةحابة تو ّدسوّنم وبعضهم تسبّوّنم؟ وحنن من تين نعلم ما

هللا تعلم ام.

 ،فــبعض

حّت ولو كانوا منافوني؟ بـل
نفوس البشر ّ ،
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ج  :صق ــديس أح ــد أو الت ــربي م ــن أح ــد يك ــون ص ــحيحاً م ــا مل صك ــن هن ــاك قـ ـرائن عل ــى
استحقاق ذلـك الشـصص منزلـة التقـديس أو التـربي  ،وحنـن اإلماميـة ننـتهج منهجـاً عقالئيـاً حييـد
عن الفطرة والوجدان  ،وصأليده أدلة صحيحة صرحية.
والشــيعة اإلماميــة يرفعــون التقــديس ا عتبــاطت الــذي يســتند إىل دليــل  ،و يقــره عقــل ،
ي
ْ
نو يا َّاَّلين ي ي
بل يرفع القرآن الكرمي بقول صعـاىل  :يا يم ي ي نسنَيَي األ نعن ي يا ن ي
آمهللْنَا يا يع ِملنَا
اَ ِص ْ ِ
ِ
ي ن ي ي ن
ْن ين
ْ ي ي ي ي ي ي َّ ْ ي
َّ
() 7
ي
،
الص ِحل ي ِت ( ، )5وقولـ صعـاىل  :قل هل ي ي نسنَي َِي األعن ااَ ِصنو أفنال َفكنران
وهكذا ى هللا صعاىل عن مساواة املألمن ابلكافر أو ابملنافق.
هذا من جهة  ،ومن جهة أُخرى فهن صقديسـنا لصـحايب أو عدمـ صأليـده سـسص وأحوالـ  ،إذ
ذلــك مرهــون اب ســتقراء التــار ت الــذي صفرضـ ســسة هــذا وأحـوال ذاك  ،وإذا كنــا نــرتدد يف حـ ا
ـدين
أو حديثني ونتهمهمـا ابلوضـع والكـذب  ،فـال كننـا أن نـتهم التـاريخ ُكلـ ابلوضـع وعـدم الصـحة ،

إذ ذلك إلغاء لكثس من احلقائق  ،وامام أكثر األُمور ابلتشكيك وعدم التصديق.
كــان مــنهم الصــاحلني  ،ومــنهم املنــافقني الــذين مل
والتحقيــق  :إن أصــحاب رســول هللا
يــدخل اإل ــان يف قلــوهبم  ،ولعــل استعراض ـاً لســسة الكثــس مــن الصــحابة سـ ي
ـيعطيك صصــوراً آخــر عــن
موقفـ ي
علــى منــابر الشــام
ـك مــن مجيــع الصــحابة  ،ــا فــيهم أُولئــك الــذين أابح ـوا ســب علــت
أربعني عاماً  ،وقد قال الن
____________

سب علياً فود سبّّن » (.)3
في  « :من ّ
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إىل سب علت  ،كاملغسة بـن شـعبة  ،وبسـر بـن

وكان معاوية يدعو أصحاب رسول هللا
أرطاة  ،وأمثامما.
فهن بسر بن أرطـاة صـعد علـى منـرب البصـرة  ،فشـتم عليـاً
 ،مث قـال  :نشـدجم هللا رجـالً
علم أ صادق إ صدقي  ،أو كاذب إ كذبي  ،فقـال أبـو بكـرة  :اللهـم إا نعلمـك إ كـاذابً
 ،قال  :فأمر ب فصنق (.)5
وكــان املغــسة بــن شــعبة ـ ملــا ول الكوفــة ـ يقــوم علــى املنــرب و طــب  ،وينــال مــن علــت
ويلعن ويلعن شيعت (.)7
ـب عليـ ـاً فو ــد س ــبّّن »  ،وك ــان معاوي ــة وبع ـ
ف ــهذا ك ــان الن ـ
يص ــرأ أبن  « :م ــن س ـ ّ
 ،كمــا قالــت أُم ســلمة
 ،ــا يعــي أ ـم كــانوا يســبون رســول هللا
الصــحابة يســبون علي ـاً
؟ فقيـل مـا  :معـاذ هللا ،
 :مـن مـنكم سـب رسـول هللا
حينما مسعت بععهم يسـب عليـاً
سب علياً فود سبّّن » (.)3
فقالت  :مسعت رسول هللا يقول  « :من ّ
هــذه ســسة بع ـ الصــحابة  ،فهــل مكاننــا أن نــرتدد يف التــربي مــن هــأل ء حبجــة الصــحبة
؟!
لرسول هللا
( عبدو ـ لبنان ـ ) ....
عدم ءبوت عدالتهم

نول احلديث :

س  :ما رتيكم بوول عدالة الةحابة؟ على اعتبار العدالة هي

ّتّنم عدول

التبليغ عن ما مسعوا عن الرسـول ـ تي

نول احلديث ـ مع احتجاا اخلةم على ذلم بعدم ورود متل هذا التجريح

الةحاث.
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ج  :بد وأن يكون ل ُكل دعوى دليل  ،وإ بتعدا عـن املبـا العلميـة  ،وهـذا املـدعى يف
املقام يتم لعدم ثبوجم الدليل  ،بل الدليل على خالف .
وهنا أسئلة نطرحها حول املدعى :
 5ـ هــل ُكــل مــا ورد يف الصــحاأ صــحيح؟! ابألخــص عنــد البحــن يف األســانيد الـواردة يف
الصــحاأ  ،ففيهــا مــن الــرواة الوضــاعني والكــذابني واملدلســني  ،وألجــل هــذا اعــرتف قســم كبــس مــن
علماء أهل السنة مألخراً بعدم صحة ُكل ما ورد يف الصحاأ.
 7ـ هل الصحابة ُكلهم عدول؟ سواء يف ذلك العدالة املطلقة أو يف نقل احلـدين؟ ابألخـص
 ،والنفــاق  ،وصكفــس بععــهم

عنــد مراجعــة ســسة حيــاة بععــهم املليئــة صالفــة ســنة رســول هللا
بععاً  ،وصكذيب بععهم بععاً  ،وا هل!!
 3ـ مل يثبــت ابلــدليل عدالــة مجيــع الصــحابة  ،فــأي فــرق بــني العدالــة املطلقــة والعدالــة يف
النق ــل؟! ابألخ ــص إذا حظن ــا أن بعـ ـ
حسبنا كتاب هللا.

الص ــحابة ح ــارب الس ــنة  ،ومن ــع م ــن ص ــدوينها  ،وق ــال :

( معد البطا ـ اسرتاليا ـ  34سنة )
تحدءوا بعد الرسول بنص حديث احلوض :
يعلــم مــا حيــدإ بعـده إبذن هللا  ،فكيــف يــتالئم مــع مــا موجــود

ـيب
س  :مـن عوائــد ،ت ّن النـ ّ
كتب الووم من حديث احلوض  « :جنّم تدري ما تحدءوا بعدك »  ،وما هو اجلواب على ذلـم؟ تنـؤمن
يتناقضات؟ تو أتويالت بعيدة تونع الووم؟ تم ماذا؟

ج  :إن علم الن

ابحلـوادي والوقـائع هـو ذن هللا صعـاىل  ،وعليـ ففـت بعـ

قد صكون مصلحة يف إخفائ ـ من خعو ،املورد لالمتحان
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األحيـان

هـو علـم إمـت مـأذون ،

وا ختبار  ،أو احتمال طرو البداء وغسها مـن املصـاحل ـ فعلـم الرسـول
بدون قيد وشر .
فال دليل على إطالق علم
 ،فهــت مطابقـة لعقيــدة الشـيعة  ،ولكــن
وأمـا القاعــدة الـيت ذكرووهــا يف مـورد علــم النـ
املصـادر الشـيعية

الروايـة املشـار إليهـا ـ حـدين احلـوض ـ حـدين عـامت السـند  ،ومـا جـاء يف بعـ
فهو مرسل ( ، )5فال حجية ل  ،إذاً يكون نقعاً للقاعدة املذكورة.
نعــم  ،أبس اب ســتناد هبــذه الروايــة علــى معتقــداجم القــوم ي ولكــن لــيس مــن معتقــدامم علــم
ابملوضوعاجم والوقائع بتمامها حّت يف زمن حياص  ،فعالً عن بعد ارحتال .
الن

مث إن احلدين املذكور ـ على فـرض واميتـ سـنداً ـ حممـول علـى الظـاهر مـن عـدم العلـم ظـاهراً
 ،أي أن العلــم الظــاهري للن ـ
حبــدوي مــا صــدر عــن بع ـ الصــحابة يف زمــن حيــاة الرســول
هبـذه الوقـائع بعلـم النبـوة
يشـمل صلـك احلـوادي يف ذلـك الزمـان ـ وإن كـان يعلـم النـ
مكلفاً ابلظاهر  ،وعلي فجواب  « :إنك صـدري مـا أحـدثوا بعـدك »
واإلمامة ـ ولكن كان
هو على ضوء العلم العادي والظاهري علم النبوة.
وهنا بد من مالحظة أمر وهو  :أننا حبكمنا على مجاعة من الصحابة اب حنراف عـن خـط
ـ كمـا يتـوهم بععـهم ـ بـل إن احلـوادي السـلبية الـيت وقعـت
الرسالة  ،مل نكن أعلم من الرسـول
هت مسلمة الوقو ،عنـدا  ،ألن علمنـا هبـا كانـت بعـد وقوعهـا  ،ولكـن صلـك
بعد ارحتال الن
فعلمـ هبـا ـ ابلعلـم العـادي والظـاهري ـ مل حيصـل بعـد  ،وإن
احلـوادي مل صقـع يف حيـاة الرسـول
ابلعلم النبوي.
كانت هذه الوقائع معلومة ابلتفصيل عنده
 ،وإخبـاره عـن مسـتقبل األُمـة وحكامهـا
يف وصيت لعلـت
ويدل علي ما جاء عن
وغس ذلك ي وحّت إن أمثال هذه الرواية املبحوي عنها يف املقام  ،خس
____________
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و ـربهم أبن أمـر الصـحابة ـ جمـوعهم ـ مل يكـن
دليل إلثباجم علم النبوي  ،إذ يتحـدي هـو
إىل خــس  ،خصوص ـاً أن يف بع ـ الــروا جم الــيت وردجم يف هــذا اجملــال مل صــذكر عبــارة  « :إن ــك
صدري ما أحدثوا بعدك »  ،بـل جـاء فيهـا قـول النـ جازمـاً حبـدوي الـردة يف الصـحابة  ،بعبـارة « :

ولكنكم أحدثتم بعدي ورجعتم ـ أو ارصدد ـ على أعقابكم القهقري » (.)5
جـواابً صعريعـياً واسـتنكار ً ـ
مث إن هناك احتمال آخر يف املقام وهو  :أن يكون جوابـ
أي يريــد أن يلفــت أنظــار ا ميــع إىل مــا أحدثـ بععــهم بعــد ارحتالـ ـ وهــذا النــو ،مــن البيــان يكــون
يـوم
أبلغ يف إيصال املعىن ي ول نظائر حّت يف القـرآن اجمليـد  ،فمـثالً اطـب هللا صعـاىل عيسـى
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يعل ــم ي ــوم القيام ــة ابحنـ ـراف قوم ـ ـ إذ ه ــو
واحل ــال نعل ــم ابلقط ــع واليق ــني أن عيس ــى
مجـا ،الفـريقني ـ
سيهبط قبل يوم القيامة إىل دار الدنيا  ،ويصلت خلو اإلمـام املهـدي
فسيكون على عل ام ا حدي يف أُمت بعد صوفي .
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مل يعتقـد بعبـادة األصـنام قـط  ،ولكـن هـذا نـو ،مـن البيـان يتماشـى
وهكذا فهن إبراهيم
القائل واملستدل في مع اعتقاد املصاطب  ،مث يفند أساس معتقده ابألدلة الواضحة عنده.
( معد البطا ـ اسرتاليا ـ  34سنة )
تعم اجلميع :
ح ّوهم
ّ

اةايت النازلة

س  :السؤال كما طرحه األخوة السنّة :
ن
ي َّ ْ ي ي ْ ي
الس بِدَن األ َّالَن ِم ي ال ْم ي ِْ ِري
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ا ِو َان اي
هللَان ار يا يوه ْ ِ
ج ّ ءالءـة »  ،فولـت
ـيب
ورو الكليّن عن تّب جعفر
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َّ
ن
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 :ومــن التالءــة؟ فوــال  « :املوــداد بــن األســود  ،وتبــو ذر الغفــاري  ،وســلمان الفارســي » ( ، )3فــأين ذهــب
الذين ذكرهم هللا تعاي؟
فائدة  :جاء

الكا

حديث تّب بةري عن املرتة اليت جاءت جي تّب عبد هللا

 ،تسأل عن تّب

لرّب جذا لويته  :جنّم تمرتّن بو يتهما؟ قـال  « :نعـم
بكر وعمر  ،فوال هلا  « :تولّيهما »  ،قالت  :فأقول ّ

» (. ) 4

ـحتها  ،مــع ذكــر
ترجــو تن تبيّنــوا هــل الــروايتني صــحيحتني؟ مــع ذكــر الســند  ،وخــدش الروايــة تو صـ ّ

املةادر تفةيالً  ،وشرث لآلايت اليت تتكلّم عن رضا هللا  ،ووية بيعة الشجرة  ،والسالم.
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ج  :نرجو ا نتباه إىل النقا التالية ل جابة على املوارد اليت ذكرووها :
أو ً  :إن اآليتني يف يال ذكر فعيلة امجرة والنصرة واصباعهما  ،و إشـكال فيـ مـن حيـن
املبدأ  ،ولكن صد ن على أتييد مجيع املهاجرين واألنصـار  ،حـّت ولـو احنرفـوا عـن اخلـط السـليم ،
وغايــة مــا كــن أن يــدعى أن فيهمــا إطــالق  ،وقــد ثبــت يف حملـ  :أن اإلطــالق حممــول علــى املقيــد
إن ثبت التقييد ـ أي إن مل يرد قيد فاإلطالق حمكم  ،وإ فال ـ ويف املقام قد ثبـت ابألدلـة الواضـحة
.
 :احنراف مجاعة عن اخلط النبوي الذي رمس مم صاحب الرسالة
معــافاً إىل أن يف اآليــة األُوىل صوجــد قرينــة صــارفة عــن اإلطــالق  ،وهــت « مــن » الــيت صــدل

على التبعي  ،ألن األصل فيها أن صكون صبعيعية بيانية ـ كما قرر يف حمل ـ وعلي فـهن رضـا هللا
كان لعدد منهم ميعهم.
و ــا يــدل علــى هــذا الوج ـ اآليــة الــيت صلــت اآليــة األُوىل يف ســورة التوبــة هــت  :يام َّمننن ن
ِ
ي ن ي ْ ِّ ي ي
ي
ْ ن ي
ي
ي ْ ي
ين ن ي
ني يَننن ْ ي نملي ْم ْ ن
ال ي نملي ْم ْ ن
األ نع ي
ني
اب ْمهلل ِفدَن يا ِم ن أه ِل ال يم ِديهلل ِة يم يرداا يلَع اِلِّفن ِا
ر
حَهمي م
ِ
ي ْ ي ِّ ْ ْ َّ َّ ي ن ْ َّ ْ ي ي ي ي ي
اب يع ِظ ٍي ( )5ألـيس أهـل املدينـة مـن األنصـار؟ فكيـو جنمـع
ههللمذَ ي مر ِ
ني ْي يردان ِإَل عذ ٍ

بني اآليتني بغس ما ذكراه؟

ـ
وأيع ـاً علــى ســبيل املثــال يقــول أصــحاب الســس  :أبن أُم حبيبــة ـ زوج ـة الرســول
هــاجرجم مــع زوجهــا األول  ،والــذي كــان مســلماً آنــذاك إىل احلبشــة ـ يف هجــرة املســلمني إليهــا ـ
وهناك ارصد زوجها وصار ما صار  ،إىل أن رجعت هت مع املسلمني إىل املدينة.
وهنا  ،أفهل حيق لنا أن ندخل هذا املرصد حتت الول اآلية استناداً إىل صدق امجرة علي ؟!
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واب ملة  :فهن اآليتني صد ن نصـاً أو معـمواً علـى مـا يدعيـ بععـهم  ،بـل أ مـا صـد ن
علــى اقتعــاء امجــرة والنصــرة للفعــيلة إن مل يكــن هنــاك مــانع  ،واحلــال حنــن نعلــم بطــرو املــانع يف
.
بععهم  ،وهو خلفهم عن طاعة الرسول
وأمــا الــروا جم الــيت وردجم يف مصــادرا اخلاصــة عــن ا رصــداد  ،فهــت وإن كانــت موجــودة يف
 ،ابلنســبة إلمامــة أمــس
بع ـ امل ـوارد  ،ولكــن معناهــا العــدول وا حن ـراف عــن وصــية الرســول
غس  ،وهذا تبت ر ياً.
املألمنني
مث إنـ قــد ورد يف بعـ كتــب التــاريخ ـ مثــل ريــخ الطــربي ـ  :أن العــرب ارصــدوا ُكلهــم بعــد
عدا فئة يف املدينة والطائو  ،فكيو يثس هذا املطلب التسايل عندهم؟!
الرسول
وأما الرواية اليت نقلت عن الكـايف ففيهـا  :أن السـند ضـعيو  ،بسـبب ورود معلـى بـن حممـد
 ،الــذي ضــعف ُكــل مــن النجاشــت وابــن الغعــائري يف رجاممــا  ،وعليـ ورد صعــعيو اجمللســت لســند

الرواية (.)5
ومع غـ النظـر عـن سـندها  ،فهـت حممولـة علـى التقيـة ـ مجعـاً بينهـا وبـني ابقـت الـروا جم ـ ،
 ،إذ يــرجح القائــل ابل ـرباءة  ،فهــو
معــافاً إىل أن يف صتمــة احلــدين إشــارة واضــحة لنيــة اإلمــام
يشس إىل مراده برتجيح ذلك القائل  ،ومن مث يألكـد علـى مقصـوده آب جم كر ـة  ،ويقـول  :إن
أبدى رأي بلسان أحد أصحاب .
هذا نو ،من التصاصم  ،أي إن
إذ إن ظــروف التقيــة ـ وجــود حــاكم ســفاك مــن
وعلي ـ فــال غرابــة يف حــدين اإلمــام
جــالوزة بــي أُميــة وهــو يوســو بــن عمــر الثقفــت  ،كمــا ذكرصـ الروايــة  ،علــى اطــال ،قريــب مــن املـرأة
الســائلة « أُم خالــد »  ،وأيعـاً نشــر آراء وأفكــار أحــد املنحــرفني القـريبني للســلطة « كثــس النـوا » ـ
كانــت صفــرض علي ـ أن يــذكر احلقيقــة بشــكل دقيــق  ،حــّت يثــس مأليــدي اخلــط املنحــرف لــدى
وصول اخلرب إليهم  ،ويف نفس الوقت يعلن احلق لذوي البصسة.
____________
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عامة )
ومد جبراهيم اإلبراهيم ـ الكويت ـ  23سنة ـ اثنوية ّ
( ّ
من التزم منهم بوصية الرسول فهو ندوث :
النيب
س  :يرجى تزويدي أبمساء مجيع معاصرين ّ
واملعادي هلم؟ دون احلاجة لذكر املوقف الذي حةل له.
مع خالص شكري وتوديري جلهودكم املبذولة

من الةحابة  ،مع ذكر املوايل منهم ألهل البيت

خدمة الدين واملسلمني  ،ودمتم موفّوني جن شاء هللا.

ج  :فكما روى علماء املذاهب اإلسالمية  :إن الن

جين اترك فيكم التولـني :
قال ّ « :

كتاب هللا وعرتيت تهل بييت  ،ما جن متسكتم اما فلن تضلّوا بعدي تبداً »  ،قال
إىل أُمت .
آخرها قبيل وفاص  ،ويعترب هذا احلدين وصية رسول هللا

يف عدة مواطن ،

يف يـوم غـدير خـم  « :مـن كنـت مـو ه فعلـي مـو ه  ،اللهـم وال مـن

وكذا قال رسول هللا
وا ه  ،وعاد من عاداه » ( ، )5فجمع املسلمني  ،وأخذ منهم البيعة لعلت .
 ،والتزم ـوا ابلبيعــة الــيت أخــذها مــنهم لعلــت
فالصــحابة الــذين عمل ـوا بوصــية رســول هللا

يوم غدير خم  ،فهأل ء هم الصحابة الذين استقاموا على الطريق السوي.
فـرتة  ،مث
نعم  ،ر ا كان بع الصحابة  ،ولظـروف قاسـية مل يلتزمـوا بوصـية رسـول هللا
عادوا إىل احلق  ،فهأل ء أيعاً من املمدوحني.
ومــا ورد علــى لســان الــروا جم اب رصــداد ابلنســبة إىل الصــحابة الــذين مل يلتزمـوا بوصــية رســول
هللا
الطاحل.

 ،فهو ارصداد عن الو ية واإلمامة ارصداد عن اإلسالم.
وُك ــل م ــتفحص يف كت ــب احل ــدين والس ــس والت ــاريخ سيش ــصص الص ــاحل م ــن الص ــحابة م ــن
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سّن )
( تدد ـ  ...ـ ّ
حديث تسبّوا تصحاّب :
س  :قال الرسول

 « :تسـبّوا تصـحاّب  ،فـإ ّن تحـدكم لـو تنفـق متـل تُحـد ذهبـاً مـا بلـغ مـد

() 5
صحة هذا احلديث؟ ومن هو الذي رواه من الةحابة؟
تحدهم و نةيفه »  ،ما ّ

ج  :قد روى هذا احلدين أبو هريرة  ،وأبو سعيد اخلدري  ،وآخرون.
وعلى فرض صحة احلدين  ،فليس املقصود هو أن صسـبوا ُكـل الصـحابة  ،حـّت ولـو كـان

منافق ـاً  ،أو فاســقاً  ،أو مرصــداً  ،أو  ، ...بــل املقصــود  :صســبوا الصــحابة الــذين آمن ـوا  ،وعمل ـوا
ْ
ي ي
ار َّاَّلينن ي ي
آمهللْننَا يا يع ِملننَا
الصــاحلاجم  ،وأطــاعوا هللا ورسـول  ،ويأليــد هــذا قولـ صعــاىل  :ياعنند ْ ِ
ي
ن
َّ
الص ِحل ي ِت ِمهللن ْ ي ـ أي من الصـحابة ـ َّمغ ِف ير ًة ياأ نْ ًرا يع ِظ ًمن ( ، )7وأمـا غـس املـألمنني مـن الصـحابة

يغفر مم.
إذاً فمجرد اسم الصحايب ينفع  ،بل بد أن يكون مألمنـاً  ،وعـامالً للصـاحلاجم  ،ومطيعـاً
ورسول .
سّن )
( تبو تمين علي ـ اجلزائر ـ ّ
تساؤ ت؟
س  :ت ،مــن املــداومني علــى ق ـراءة كتــب جخواننــا الشــيعة وتشــرطتهم  ،خةوص ـاً املستبةــرين مــنهم ،

يحةالهتم العوائدية  ،لكنّّن ت حو عليهم الكتري من التح ّفظـات  ،وهـي كالتـايل
وتحاول جهدي ا قتناع
ّ
أبي كــان مــن النوــائص  ،كتفســريهم مــتالً حلادءــة
 :مــواقفهم املبدئيــة مــن بعــض الةــحابة  ،جتعلهــم يرمــوّنم ّ
اإلفم  ،والغار  ،وغريها كتري.
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ت تعتودون ت ّن ما توومون به

اإلخوة
ت تعتودون ّ

يعمق فجوة اخلالف بني املسلمني؟
هذا املوقع ّ

قناة املنار قدوة لكم

تن يتّسع صدركم هلا  ،ودمتم

رعاية هللا.

تمتّن
حرصهم على الوائم اإلسالمي؟ وهناك تسئلة كترية ّ

ج  :حنيت فيكم هذه الـروأ الشـفافة  ،والتطلـع والبحـن يف كتـب الشـيعة واملستبصـرين مـنهم
 ،وهـذا ُكلـ إن دل علـى شـتء فهًـا يـدل علـى وجـود روأ البحـن والتحقيـق عنـدكم  ،والتجـرد عـن

صقليد املوروي بال دليل  ،وهذه صفة قل من يتصو هبا يف عصرا احلاضر.
وأما حتفظاصكم يف مسألة الصحابة  ،فهن البحن يف هـذا املوضـو ،بـد وأن يبحـن فيـ حبثـاً
مبنائياً  ،نشر ،في من بداية امرم وحّت منتهاه  ،وبداية امرم هو مسألة كون الصحابة مجيعـاً عـدول

 ،وهنا عندا بع التحفظاجم واألسئلة :
 5ـ هل الصحابة معصومون؟
 7ـ إذا قلنا  ، :فكيو نثبت عدالتهم ك ُكل؟!
 3ـ هل فيهم من قتل بععهم بععاً؟

 3ـ هل فيهم من كفر بععهم بععاً؟
 1ـ هل فيهم من لعن وسب وشتم بععهم بععاً؟
 3ـ إذا كان ُكل هذا موجود  ،فكيو نقول بعدالتهم مجيعاً؟!

 7ـ من هم املنافقون؟
 8ـ هل املنافق كافر؟
 5ـ أم املنافق من أظهر اإلسالم وأبطن الكفر؟
 50ـ هل اآل جم الواردة يف املنافقني صقصد بع الصحابة؟

 55ـ إذاً من هم املنافقون من الصحابة؟!
 57ـ أمل يعــعو علمــاء احلــدين  « :أصــحايب كــالنجوم أبيهــم اقتــديتم اهتــديتم » ورمــوه
ابلوضع؟! (.)5
____________
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 53ـ هــل أن مــا اســتدل مــن آ جم علــى عدالــة الصــحابة  ،هــل هــو ص ـريح أو يــدل علــى
عدالة مجيعهم  ،إذ حبثنا يف ال ُكل؟
وبع ــد ُك ــل ه ــذا  ،ف ــهذا مل نس ــتطع أن نثب ــت عدال ــة مجي ــع الص ــحابة  ،حي ــق لن ــا ب ــل ا ــب أن
نبحن يف حا مم وخصوصيامم  ،فمن ثبتت عدالت فهو الصحايب الذي يقتدى ب  ،ونطمـئن ـا
ينقلـ مــن أحاديــن  ،ومــن مل صثبــت عدالتـ وغــس وبــدل  ،فهنـ لــيس فقــط يســتحق ا قتــداء بـ ،
وأخذ معامل الدين من  ،بل يستحق لعنة هللا والرسول واملألمنني.
ويف اخلتــام  :كمــا أننــا نقــدر مــا صقــوم ب ـ قنــاة املنــار مــن احلفــاظ علــى الوحــدة اإلســالمية ،
والتقريب بني املذاهب  ،وهذا فرض على ا ميع  ،عقيـدة نعتقـد هبـا  ،ولكـن ينـايف هـذا ا لـوس
على طاولة احلوار امادئ امادف  ،احلوار األخـوي  ،وذلـك للوصـول إىل نتيجـة فيمـا اختلفنـا فيـ ،
فهن صوصلنا إىل نتيجة فهو املطلوب  ،وإ فهن اختالف الرأي يفسد للود قعية.
هــذا  ،وإن وحــدصنا وصقاربنــا الظــاهري مــع ا ع ـرتاف بوجــود اختالفــاجم أساســية  ،ومــن دون
أن نوجــد ا ــو امــادئ للح ـوار امــادف قربــة إىل هللا  ،فــهن هكــذا وحــدة ســوف لــن صســتمر  ،ألن
ا ختالفاجم ستظهر وستألثر  ،ور ا لو ظهرجم ستكون شديدة بع الشتء  ،ألن اإلخفاء سـيولد
الكبت  ،والكبت يولد ا نفجار.
( علي ـ السعودية ـ ) ....
حديث خري الورون قرين :
صحة احلديث  « :خري الورون قـرين  ،مثّ الـذين يلـوّنم  ،مثّ الـذين يلـوّنم »؟ ( )5ومـا
س  :ما مد
ّ

هي د لته؟ جزاكم هللا خرياً  ،ونفعنا بكم.

____________
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ج  :يف ا واب نشس إىل نقا :
 5ـ إن هـذا احلـدين وأمثالـ مل يـرد مـن طـرق الشـيعة  ،وإًـا ورد مـن طـرق أهـل السـنة  ،وهـو
كــن أن يكــون حجــة علينــا  ،ألن قــانون املنــاظرة واقاججــة أن صــذكر املســائل املتفــق عليهــا بــني
الطرفني  ،أو أن حيتج ا وافق علي الطرف اآلخر  « ،تلزموهم يا تلزموا به تنفسهم » (.)5
 7ـ بعد اإلغماض عمـا يف سـند هـذا احلـدين عنـد أهـل السـنة  ،فهنـ د لـة مـذا احلـدين
عل ــى م ــا يقص ــده أه ــل الس ــنة من ـ  ،وذل ــك ابدع ــائهم خسي ــة مجي ــع الن ــاس املوج ــودين يف ق ــرن الن ـ
 ،ألن قولنــا  :إن قـريش أفصــح العــرب وأكــرمهم  ،يقتعــت لغــة وعرفـاً أن يكــون ُكــل واحــد

من آحاده كذلك  ،لظهور وجود اآلحاد املتصفة أبضداد ذلك.
 « :أصـدرون أي اخللـق
 3ـ هـذا احلـدين معـارض ـا رواه أهـل السـنة عـن عمـر  ،قـال
أفعل إ ااً »؟ قالوا  :املالئكة  ،قال  « :وحق مم بل غسهم »  ،قالوا  :األنبياء  ،قـال  « :وحـق
مــم بــل غــسهم »  ،مث قــال  « :أفعــل اخللــق إ ــااً قــوم يف أصــالب الرجــال يألمنــون يب ومل يــرو ،
فهم أفعل اخللق إ ااً » (.)7
 3ـ وكذلك هذا احلدين معارض أبحادين أُخرى مثل  « :مثل أُميت مثـل املطـر  ،يـدرى
أول خس أم آخره » ( ، )3وقول  « :ليدركن املسيح أقواماً  ،إ م ملثلكم أو خس ثالتً » (.)3
أمــر متســامل علي ـ  ،وُكــل مــا ذكرص ـ كتــب احلــدين
 1ـ إن مظلوميــة أهــل بيــت الن ـ
 ،وعلت أمس املألمنني
والتاريخ ا جرى على فاطمة
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ُ ،كــل هــذا كــان يف صلــك الربهــة مــن الــزمن  ،وُكــل الفــو كانــت يف صلــك الربهــة مــن

واحلســنني
الزمن!!
فكي ــو يع ــرب رس ــول هللا

ع ــن صل ــك الف ــرتة أب ــا  ، ...وفيه ــا س ــفكت دم ــاء أه ــل بيت ـ

؟!
 ،وظلمت ابنت  ،وقتل احلسن واحلسني
عن ما اري على أهل بيت أبحادين كثسة.
ُكل ذلك  ،وقد أخرب الرسول
و ص ــنس عزي ــزي الق ــارئ ف ــرتة ب ــي أُمي ــة ال ــيت ك ــانوا يس ــبون فيه ــا أم ــس امل ــألمنني عل ــت
ويلعنون على املنابر.

،

 ،وكـذلك مـا جـرى مـن فـو عميـاء ،
 3ـ ُكـل مـا جـرى مـن حمـن علـى أهـل بيـت النـ
 ،فتكــون
 ،أو شــاهدوا مــن شــاهد الرســول
ُكــل ذلــك جــرى مــن أاس شــاهدوا الرســول
احلجة عليهم أكمل  ،والعقاب أشد بكثس ن مل صتم عليهم احلجة.
كن أن يسـتند عليـ ابحـن متجـرد عـن أي صعصـب ،

وأخساً  :فهن هذا احلدين وأمثال
هدف إصابة احلق.
إضافة إىل أن اختالف األئمة نشـأ نتيجـة اخـتالف القـرن األول الـذي وقعـت فيـ احلـروب ،
وسفكت الدماء وقتل بععهم بععاً.
سّن )
(  ...ـ  ...ـ ّ
الرسول مل يةلحهم :
س  :لوـد قـرتت الكتـري عــن الشـيعة تو الرافضــة  ،ولكـن عنــدي مالحظـة علــى موضـوع الةــحابة ،

واهتامكم هلم  ،تمل يستطع الرسول

تن يةـلح الةـحابة؟ تمل يسـتطع تن حيـ ّذر ،مـنهم؟ وهـم مـن دلـوا

النيب
لنا رسالة اإلسالم والورون  ،وتوصلوه لنا بعد ّ
تشجع الرجال وتقواهم.

 ،تمل يسـتطع علـي
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تن لّةـنا مـنهم؟ وهـو

ج  :إن الشــيعة لــيس مــا عــداء شصصــت وخصــومة مــع الصــحابة  ،بــل وبعبــارة واضــحة :
صعتقـد و صلتـزم ـا مسـوه اآلخـرين ب ـ « عدالـة الصـحابة »  ،أي مل صـر أصـالً موضـوعياً ـ مـن الكتـاب
والسنة والعقـل واإلمجـا ،ـ يف املقـام يطهـر الصـحابة أبمجعهـم عـن اخلطـأ والزلـل  ،وهـذا مل يكـن امامـاً

منا مم  ،بل هو نتيجة متابعة الدليل والعقل.
 ،فهو وإن كـان يسـتطيع أن يصـلح املنحـرف مـنهم ابلقـدرة اإلميـة
وأما الرسول األكرم
واملعجــزة  ،ولكــن لــيس هــذا دأب الرسـل  ،ومل صكــن وظيفتـ صفــرض عليـ أن يعــا كافــة ا حنرافــاجم
ي ي ِّ ن َّ ي ي ي ْ ي ِّ ك َّ ن ي ي ي
ن
ن
ي
ْ
() 5
 ،وإ فأين دور ا متحـان
ابلقهر والغلبة  :فذبر إِ م أنت مذبر هست عل ِ ي بِمص ِط ٍر

وا ختبار؟!
وهكذا كان معاملة اإلمـام علـت
مث عندما أقدموا على حماربت صصدى مم.

معهـم  ،فكـان يـداريهم مـا مل يقفـوا يف وجـ احلكومـة ،

وأما أن رسالة اإلسالم والقرآن قد وصلت إلينا بواسطة املنحرفني من الصحابة  ،فهـذا هبتـان
عظــيم  ،بــل أن املعــارف واألحكــام كانــت مــا محلــة أتخــذهم يف هللا لومــة ئــم  ،وهــم أهــل البيــت
 ،واخلــط امل ـوال مــم يف تلــو العصــور والف ـرتاجم دون انقطــا ، ،وحــام ل ســالم أن حيتــاج
لبع املنحرفني واملنافقني والظلمة ـ وإن صلبسوا بزي الصحابة ـ يف نقل ثقافت وفكره إىل األجيال.
وهنــا نشــس إىل نكتــة مهمــة يف مقــام الــنق وهــت  :إن الكثــس مــن األنبيــاء والرســل الســابقني
 ،مل يستطيعوا أن يبلغوا رسا جم رهبم  ،بل قُتلـوا وشـردوا  ،فهـل يصـح لنـا أن
على نبينا حممد
نعرتض ونقول  :أمل يستطيعوا أن يصلحوا أُمتهم؟!
القعــية ليســت قعــية اســتطاعة وعــدمها  ،وإًــا اختبــار وامتحــان  ،فاألنبيــاء والرســل بعث ـوا
ن ي ْ
يي ن
ي
ْ
ليوضحوا للناس البيناجم  ،ياهدد يْ ءكي مََس بِ يَيِّهلل ِت ْ َّي
____________
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َّ ي ن ْ ن ن ي
ييي ن ي ين ي ي
ي ي ي ن ْ ْ ي َّ ن ي ْ ي
ي
َن (، )7
نزِليآ إِينك آيي ٍت بييِّهلل ٍت ام يمفر بِ إِال اهف ِهد
اَّتذ ْي اه ِمال  ، )5( ...اهدد أ
ِّ ي ن ي ي ن ي ي ي
ك يع بييِّهللي ٍة يا يحن يَي يم ن ي َّ
َح يع بييِّهللي ٍة (.)3
وذلك  :ي ِلك م هل
نــوه إىل مســألة مــا ســيحدي بعــده مــن ا خــتالف
ومثــة مســألة أُخــرى وهــت  :إن النـ

بني الصحابة  ،وأن بععهم سيعرب رقاب بع  ،وأ م سسجعون بعده مرصدين.
 :إنكم حمشورون إىل هللا صعاىل  ، ...ويألخذ بقوم منكم ذاجم الشـمال  ،فـأقول :
قال
رب أصــحايب! فيقــال ل  :إنــك صــدري مــا أحــدثوا بعــدك  ،مل يزال ـوا مرصــدين علــى أعقــاهبم مــذ
يي
ّ ي
هللت يعلي ن ني يش ًدا َّم ْد نم ْ
ْب ْ
نت ِفن ِ ني فل َّمن تنَف ت ِِن
فارقتهم  ،فـأقول كمـا قـال العبـد الصـاحل :
ِ
ِ

ْ ي ي ي َّ ي ي ي
ن
ن
بهللت أنت الر ِق ب عل ِ ي ...

.
 « :لــسدن علــت احلــوض رجــال ــن صــحبي ورآ  ،حــّت إذا رفعـوا إل ورأيــتهم
وقــال
اختلجوا دو  ،فوقولن  :رب أصحايب أصحايب؟ فيقال  :إنك صدري ما أحدثوا بعدك » (.)1
() 3

 « :بينا أا قائم فهذا زمرة  ،حّت إذا عرفتهم خرج رجـل مـن بيـي وبيـنهم فقـال :
وقال
ـت  :م ــا ش ــأ م؟ ق ــال  :إ ــم ارص ــدوا بع ــدك عل ــى
ـت  :أي ــن؟ ق ــال  :إىل الن ــار وهللا  ،قل ـ ُ
هل ــم  ،فقل ـ ُ
أدابرهــم القهقــري  ،مث إذا زمــرة  ...فــال أراهــم لــص مــنهم إ مثــل مهــل الــنعم  ،فــأقول  :أصــحايب
أصـحايب  ،فقيـل  :إنـك صـدري مـا أحـدثوا بعـدك  ،فـأقول  :بُعـداً بُعـداً ـ أو  :سـحقاً سـحقاً ـ ملـن
بدل بعدي » (.)3
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( السيّد يوسف البيومي ـ لبنان ـ  21سنة ـ طالب جامعة وحوزة )
تفسري وية

ّ َّ ْ ْ
ر ...
حممد وهَل ا ِ

س  :ج ّن هنــاك ويــة الوــرون الكــرر تــتكلّم عــن تصــحاب رســول هللا
َّ
ّ َّ ْ ْ
ْ ي َّ
اَّلي ي يم يمه أ ِشنداء ...
ر يا ِ
على عدالتهم  ،وهـذه اةيـة هـي  :حممد وهَل ا ِ

 ،والســنّة يســتدلّون اــا

( ، )5فمـا هـو التفسـري

احلويوي هلذه اةية؟ وكيف ميكن تن ندحض زعمهم؟ ولكم األجر والتواب.

ج  :ننقـل لكـم نـص مـا قالـ الشـيخ املفيـد

حـول اآليـة يف كتابـ « اإلفصـاأ »  « :فـهن

َّ
ي َّ ك َّ ْ ْ
ي ن ْ َّ
ْ ي َّ
اَّلي ي يم يمه أ ِشداء يلَع اهكفن ِو
ر يا ِ
قال  :أفليس هللا صعاىل يقول يف سورة الفتح  :حممد وهَل ا ِ
ِّ ن ي ي
ي ن ي ً
ي ْ ن ْ ْ
ْ ي ي ي ن ي ْ ن ي ْ ن ْ َّ ً ْ َّ ً ي ن ي ْ ي ي ن ً ِّ ي
نر
وْح ء بيهلل ي ت يراهي وبم هادا يبَغَن فوال م ا ِ
ر ا ِو ي َان ِهن م يهي ِي اْنَ ِه ِ ي من أث ِ
ن
ي
ن
نر يَ يش ن
َّ ن ي ي ي ي ْ ْ ن
ْ ي ي ييْْ ن
خ ي
نطأ ْه  ،وقـد علمـت الكافـة
جن ِل ب يز نو ٍع أ
ار
الساَ ِد َلِك مثل ي ِي اَلَوا ِة امثل ي ِي ِ ِ

 ،وريسـاء مـن كـان معـ  ،وإذا كـانوا
أن أاب بكر وعمر وعثمان من وجوه أصحاب رسـول هللا
كذلك فهم أحق اخللق  ،ا صعمن القرآن مـن وصـو أهـل اإل ـان  ،ومـدحهم ابلظـاهر مـن البيـان
 ،وذلك مانع من احلكم عليهم ابخلطأ والعصيان؟!
قي ــل م ــم  :إن أول م ــا نق ــول يف ه ــذا الب ــاب  :أن أاب بك ــر وعم ــر وعثم ــان  ،وم ــن صع ــيف
الناصــبة إلــيهم يف الفعــل ـ كطلحــة وال ـزبس  ،وســعد وســعيد  ،وأيب عبيــدة  ،وعبــد الــرمحن ـ
يتصصصون من هذه املدحة ا خرج عن أبو هريرة وأبو الدرداء  ،بـل يتصصصـون بشـتء يعـم
عمرو بن العا  ،وأاب موسى األشعري  ،واملغـسة بـن شـعبة  ،وأاب األعـور السـلمت  ،ويزيـد ومعاويـة
بــن أيب ســفيان  ،بــل تصــون منـ بشــتء دون أيب ســفيان صــصر بــن حــرب  ،وعبــد هللا ابــن أيب
سرأ  ،والوليد بن عقبة بن أيب معيط  ،واحلكم بن أيب العا ،
____________
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ومــروان بــن احلكــم  ،وأشــباههم مــن النــاس  ،ألن ُكــل شــتء أوجــب دخــول مــن مسيــتهم يف مدحــة
القرآن  ،فهو موجب دخول من مسيناه  ،وعبد هللا بن أيب سلول  ،ومالك بن نويرة  ،وفالن وفـالن
ومــن كــان مع ـ  ،وألكثــرهم مــن النصــرة ل ســالم ،
 ،إذ إن مجيــع هــأل ء أصــحاب رســول هللا
 ،واآلتر ا ميلة واملقاماجم اقمودة ما لـيس أليب بكـر وعمـر وعثمـان
وا هاد بني يدي الن
 ،فــأين موضــع احلجــة خلصــومنا يف فعــل مــن ذكــره علــى غــسه؟ مــن مجلــة مــن مسينــاه  ،ومــا وج ـ
د لتهم من على إمامتهم  ،فها نتومه  ،بل يصح أن يدعي أحد من العقالء؟!
ــا صعــمن القــرآن ،
مث يقــال مــم  :خــربوا عمــا وصــو هللا صعــاىل بـ مــن كــان مــع نبيـ
يف الزمـان  ،أم يف الصـقع واملكـان  ،أم يف ظـاهر اإلسـالم  ،أم
أهو شـامل ل ُكـل مـن كـان معـ
يف ظاهره وابطن على ُكل حال  ،أم الوصو بـ عالمـة خصـيص مسـتحق ابملـدأ دون مـن عـداه ،
أم لقسم آخر غس ما ذكراه؟
يف الزمان أو املكان أو ظاهر اإلسالم.
فهن قالوا  :هو شامل ل ُكل من كان مع الن
ظهــر س ــقوطهم وابن جهلهــم  ،وص ــرحوا ــدأ الكف ــار وأهــل النف ــاق  ،وهــذا م ــا يرصكب ـ
عاقل.
وإن قالوا  :إن يشمل ُكل من كان معـ علـى ظـاهر الد نـة وابطنهـا معـاً  ،دون مـن عـددووه

من األقسام.
قي ــل م ــم  :ف ــدلوا عل ــى أئم ــتكم وأص ــحابكم  ،وم ــن صس ــمون م ــن أولي ــائكم  ،أ ــم ك ــانوا يف
ابطــنهم علــى مثــل مــا أظهــروه مــن اإل ــان  ،مث ابن ـوا حينئــذ علــى هــذا الكــالم  ،وإ فــأنتم مــدعون
ومتحكمون ا صثبت مع حجـة  ،و لكـم عليـ دليـل  ،وهيهـاجم أن زـدوا دلـيالً يقطـع بـ علـى
 ،ومـن اعتمـد فيـ علـى
سالمة بواطن القوم من العالل  ،إذ ليس ب قرآن و خرب عن النـ
غس هذين  ،فهًا اعتمد على الظن واحلسبان.

510

وإن قــالوا  :إن متعــمن القــرآن مــن الصــفاجم املصصوصــة  ،إً ـا هــت عالمــة علــى مســتحقت
املدحة من مجاعة مظهري اإلسالم  ،دون أن صكون منتظمة لسائرهم على ما ظن ا هال.
قيل مم  :فدلوا اآلن على من مسيتموه كـان مسـتحقاً لتلـك الصـفاجم  ،لتتوجـ إليـ املدحـة ،

ويتم لكم في املراد  ،وهذا ما سبيل إلي حّت يلج ا مل يف سم اخليا .
مث يقال مم  :أتملوا معىن اآليـة  ،وحصـلوا فائـدة لفظهـا  ،وعلـى أي وجـ خصـص متعـمنها
مــن املــدأ  ،وكيــو ــرج القــول فيهــا؟ زــدوا أئمــتكم أصــفاراً ــا ادعيتمــوه مــم منهــا  ،وصعلمـوا أ ــم
ابســتحقاق الــذم وســلب الفعــل بــد لتها مــنهم ابلتعظــيم والتبجيــل مــن مفهومه ـا  ،وذلــك أن هللا
يف كتب ـ األُوىل  ،وثب ــوجم ص ــفامم ابخل ــس والتق ــى يف
صع ــاىل مي ــز مث ــل ق ــوم م ــن أص ــحاب نبي ـ
 ،مث كشو عـنهم ـا ميـزهم بـ مـن الصـفاجم الـيت صفـردوا هبـا
صحو إبراهيم وموسى وعيسى
من مجلة املسلمني  ،وابنوا حبقيقتها عن سائر املقربني.

ي َّ ك َّ ْ ْ
ي َّ ي ي ي ْ ي َّ ي ي ن ْ َّ ْ ي ي ي ن ي ْ ن ي ي ْ
اهين
اَّلي ممه أ ِشداء لَع اهكف ِو وْحن ء بينهلل ي تنر
را ِ
فقـال سـبحان  :حممد وهَل ا ِ
ْ ي ي يْ
يي
ن ً
ْ
ْ َّ ً ْ َّ ً ي ن ي ْ ي ي ن ً ِّ ي
اَ ِد َلِك يمثل ْ ني ِي
ر يا ِو يَان ِه يم ه ني ِي ْا َْْ ِه ِ ي ِّم ن أث ِر الس
وبم هادا يبَغَن فوال م ا ِ
اَل نَ يواة يا يمثيلْ ْ ن
نل  ...وكـأن صقـدير الكـالم  :إن الـذين بينـت أمثـامم يف التـوراة واإلجنيـل
جن
ار
ي
ي
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

من مجلة أصحابك ومن معك ـ حممد ـ هم أشداء على الكفار  ،والرمحاء بينهم الـذين صـراهم ركعـاً
سجداً  ،يبتغون فعالً من هللا ورضوااً.
وجرى هذا يف الكالم يرى من قال  :زيد بن عبـد هللا إمـام عـدل  ،والـذين معـ يطيعـون هللا
 ،وااهــدون يف ســبيل هللا  ،و يرصكبــون شــيئاً ــا حــرم هللا  ،وهــم املألمنــون حقـاً دون مــن سـواهم ،
إذ هم أولياء هللا الذين زـب مـودمم دون مـن معـ ـن عـداهم  ،وإذا كـان األمـر علـى مـا وصـفناه ،
فالواجب أن صستقرئ ا ماعة يف طلب هذه الصفاجم  ،فمن كان عليها منهم فقد صوج إلي املدأ
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وحصـل لـ التعظــيم  ،ومـن كــان علــى خالفهــا  ،فـالقرآن إذاً منبـ علــى ذمـ  ،وكاشــو عــن نقصـ ،
ودال على موجب لوم  ،و رج ل عن منازل التعظيم.
 ،وجعفــر بــن أيب طالــب  ،ومحــزة بــن
فنظــرا يف ذلــك واعتــرباه  ،فوجــدا أمــس املــألمنني
عبــد املطلــب  ،وعبيــدة بــن احلــاري  ،وعمــار بــن ســر  ،واملقــداد ابــن األســود  ،وأاب دجانــة ـ وهــو
مس ــاك ب ــن خرش ــة األنص ــاري ـ وأمث ــامم م ــن امله ــاجرين واألنص ــار ( )  ،ق ــد انتظمـ ـوا ص ــفاجم
املمدوحني من الصحابة يف متعمن القرآن.
وذلك أ م ابرزوا مـن أعـداء امللـة األقـران  ،وكـافحوا منهمـا الشـجعان  ،وقتلـوا مـنهم األبطـال
 ،وســفكوا يف طاعــة هللا ســبحان دمــاء الكفــار  ،وبن ـوا بســيوفهم قواعــد اإل ــان  ،وجل ـوا عــن نبــيهم
الك ــرب واألح ـزان  ،وظه ــر ب ــذلك ش ــدمم عل ــى الكف ــار  ،كم ــا وص ــفهم هللا صع ــاىل يف حمك ــم
القــرآن  ،وكــانوا مــن التواصــل علــى أهــل اإلســالم  ،والرمحــة بيــنهم علــى مــا نــدبوا إلي ـ  ،فاســتحقوا
الوصو يف الذكر والبيان.
فأما إقامتهم الصالة وابتغايهم من فعـل هللا صعـاىل القـرابجم  ،فلـم يـدفعهم عـن علـو الرصبـة يف
ذلك أحد من الناس  ،فثبـت مـم حقيقـة املـدأ حلصـول مـثلهم فيمـا أخـرب هللا صعـاىل عـنهم يف متقـدم
الكتـب  ،واسـتغنينا ــا عرفنـا مــم ـا شــرحناه يف اسـتقراء غـسهم  ،ــن قـد ارصفــع يف حالـ اخلــالف ،
وسقط الغرض بطلب على ا صفاق.
مث نظـرا فيمــا ادعــاه اخلصــوم ألجـل أئمــتهم  ،وأعظمهــم قــدراً عنـدهم مــن مشــاركة مــن مسينــاه
فيما ذكرا من الصفاجم وبيناه  ،فوجداهم على ما قدمناه من اخلروج عنها  ،واستحقاق أضـدادها
على ما رمسناه.
وذلــك أنـ مل يكــن ألحــد مــنهم مقــام يف ا هــاد  ،و عــرف مــم قتيــل مــن الكفــار  ،و كلــم
كالماً يف نصرة اإلسالم  ،بل ظهـر منـ ا ـز ،يف مـواطن القتـال  ،وفـر يف يـوم خيـرب وأُحـد وحنـني ،
وقد اهم هللا صعاىل عن الفرار  ،وولوا
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للحتــوف يف مقــام بعــد
األدابر  ،مــع الوعيــد مــم علــى ذلــك يف جلــت البيــان  ،وأســلموا الن ـ
مقـام  ،فصرجـوا بــذلك عــن الشـدة علــى الكفــار  ،وهــان أمــرهم علـى أهــل الشــرك والعــالل  ،وبطــل
أن يكونـوا مــن مجلــة املعنيــني ابملدحــة يف القــرآن  ،ولــو كــانوا علــى ســائر مــا عــدا مــا ذكــراه مــن ابقــت
الصــفاجم  ،وكيــو وأع يثبــت مــم شــتء منهــا بعــرورة و اســتد ل  ،ألن املــدأ إًــا صوج ـ إىل مــن
حصــل لـ يمــو ،اخلصــال يف اآليــة دون بععــها  ،ويف خــروج القــوم مــن الــبع ــا ذكــراه  ،ــا
كن دفع إ ابلعناد  ،ووجوب احلكم عليهم ابلذم ا وصفناه؟! وهذا بني جلت واحلمد .
 :أن هـذه اآليـة إًـا
مث يقال مم  :قد روى الفوكم عـن علمـاء التفسـس مـن آل حممـد
م ــن بع ــدهم خاص ــة دون س ــائر الن ــاس ،
نزل ــت يف أم ــس امل ــألمنني واحلس ــن واحلس ــني واألئم ــة
وروايتهم ملا ذكرا عمن مسينا أوىل ابحلق والصواب  ،ا ادعيتموه ابلتأويـل والظـن احلسـبان والـرأي ،
إىل الرج ــو ،إليـ ـ عن ــد ا خ ــتالف  ،وأم ــر
إلس ــنادهم مق ــالتهم يف ذل ــك إىل م ــن ن ــدب النـ ـ
ابصباع يف الدين  ،وأمن متبع من العالل.
مث إن دليل القرآن يععده البيان  ،وذلك أن هللا صعاىل أخرب عمن ذكره ابلشـدة علـى الكفـار
 ،والرمحة ألهل اإل ان  ،والصالة ل  ،وا جتهاد يف الطاعاجم  ،بثبـوجم صـفت يف التـوراة واإلجنيـل ،
وابلسجود صعـاىل وخلـع األنـداد  ،وحمـال وجـود صـفة ذلـك ملـن سـجوده لـووتن  ،وصقربـ للـالجم
والعــزى دون هللا الواحــد القهــار  ،ألن ـ يوجــب الكــذب يف املقــال  ،أو املدحــة ــا يوجــب الــذم مــن
الكفر والعصيان.
وقد اصفقت الكافة على أن أاب بكر وعمر وعثمان  ،وطلحـة والـزبس  ،وسـعداً وسـعيداً  ،وأاب
األص ــنام  ،وك ــانوا دهـ ـراً ط ــويالً يس ــجدون
عبي ــدة وعب ــد ال ــرمحن  ،ق ــد عب ــدوا قب ــل بعث ــة النـ ـ
ل ــووتن م ــن دون هللا صعـ ــاىل  ،ويش ــركون ب ـ ـ األنـ ــداد  ،فبط ــل أن صك ــون أمسـ ــايهم تبت ــة يف التـ ــوراة
واإلجنيــل  ،بــذكر الســجود علــى مــا نطــق بـ القــرآن  ،وثبــت ألمــس املــألمنني واألئمــة مــن ذريتـ
ذلك  ،لالصفاق على أ م مل يعبدوا قط غس هللا صعاىل  ،و سجدوا ألحد سواه  ،وكان
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مثلهم يف التوراة واإلجنيل واقعاً موقع على مـا وصـفناه  ،مسـتحقاً بـ املدحـة قبـل كونـ  ،ملـا فيـ مـن
سبحان على ما بيناه.
اإلخال
 ،ــا دل بـ النـ
ووافــق دليــل ذلــك برهــان اخلــرب عمــن ذكــراه  ،مــن علمــاء آل حممــد
من مقال الذي اصفق العلماء علي  ،وهذا أيعاً ا كن التصلص من مع اإلنصاف.
مث يقال مم  :خربوا عن طلحـة والـزبس  ،أمهـا داخـالن يف مجلـة املمـدوحني بقولـ صعـاىل :
ي َّ ك َّ ْ ْ
ي َّ ي ي ي ْ ي َّ ي ي ن ْ َّ
اَّلي ممه أ ِشداء لَع اهكف ِو  ...إىل آخره  ،أم غس داخلني يف ذلك؟
را ِ
حممد وهَل ا ِ
فهن قالوا  :مل يدخل طلحة والزبس وحنومها يف مجلة القوم.
خرج ـوا مــن مــذاهبهم  ،وقيــل مــم  :مــا الــذي أخــرجهم مــن ذلــك  ،وأدخــل أاب بكــر وعمــر
وعثمان  ،ف ُكل شتء صدعون يف استحقاق الصفاجم  ،فطلحة والزبس أشب أن يكـوا عليهـا مـنهم ،
ملــا ظه ــر مــن مقام ــامم يف ا ه ــاد  ،الــذي مل يك ــن أليب بك ــر وعمــر وعثم ــان في ـ ذك ــر عل ــى مجي ــع
األحوال؟!
فال ادون شيئاً يعتمدون علي يف الفرق بني القوم  ،أكثر من الدعوى الظاهرة الفساد.
وإن قالوا  :إن طلحة والزبس يف مجلة القوم املمدوحني ا يف اآلية.
عـن حقـ
قيل مم  :فهال عصمهما املـدأ الـذي ادعيتمـوه مـم  ،مـن دفـع أمـس املـألمنني
 ،وإنكــار إمامتـ  ،واســتحالل حربـ  ،وســفك دمـ  ،والتــدين بعداوصـ علــى أي جهــة شــئتم  :كـان
ذلك من صعمد  ،أو خطأ  ،أو شبهة  ،أو عناد  ،أو نظر  ،أو اجتهاد!
فهن قالوا  :إن مدأ القرآن ـ على ما يزعمـون ـ مل يعصـمهما مـن ذلـك  ،و بـد مـن ا عـرتاف
ا ذكراه  ،ألن منع دفع جحد ا ضطرار.
عـن حقـ ،
قيل مم  :فبما صدفعون أن أاب بكر وعمر وعثمان  ،قد دفعوا أمس املألمنني
وصقــدموا عليـ وكــان أوىل ابلتقــدم علــيهم  ،وأنكــروا إمامتـ وقــد كانــت تبتــة  ،ودفعـوا النصــو عليـ
وهت ل واجبة  ،ومل يعصمهم
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ذلك  ،مث صوج املدأ مم من اآلية  ،كما مل يعصم طلحة والزبس ا وصفناه  ،ووقـع مـنهم يف إنكـار
 ،كمــا وقــع مــن الــرجلني املشــاركني مــم فيمــا ادعيتمــوه مــن مــدأ القــرآن ،
حــق أمــس املــألمنني
وعلى الوج الذي كان منهما ذلك  ،من صعمـد أو خطـأ أو شـبهة أو اجتهـاد أو عنـاد؟ وهـذا مـا
سبيل مم إىل دفع  ،وهو مبطل لتعلقهم ابآلية  ،ودفع أئمتهم عن العاللة  ،وإن سلم مم منهـا مـا
ونوه صسليم جدل لالستظهار.
ويألكــد ذلــك  :أن هللا صعــاىل مــدأ مــن وصــو ابآليــة  ،ــا كــان علي ـ يف احلــال  ،ومل يق ـ
دح لـ علـى صـالأ العواقـب  ،و أوجـب العصـمة لـ مـن العـالل  ،و اسـتدامة ملـا اسـتحق بـ
املدحة يف ا ستقبال.
أ ص ـ ــرى أنـ ـ ـ س ـ ــبحان ق ـ ــد اش ـ ــرت يف املغفـ ـ ـرة م ـ ــم والرضـ ـ ـوان  ،اإل ـ ــان يف اخلاو ـ ــة  ،ودل
ابلتصصيص ملن اشرت لـ ذلـك  ،علـى أن يف مجلـتهم مـن يتغـس حالـ  ،فيصـرج عـن املـدأ إىل الـذم
واستحقاق العقاب  ،فقال صعاىل فيما اصصل ب من وصـفهم ومـدحهم ـا ذكـراه مـن مسـتحقهم يف
ي ي ن ي ن ي ي ي ن يْ ي ي يْ ي ن ي ن ي ي ي ن ي ي يي
َّ ي
ْن
ْ
ْ
اع ِييغن يَ ب نيْ
احلـال  :بزو ٍع أخرَ شطأه فآزوه ف هَغلَ ف هََ لَع هَقِ ِه يم ِاب النزو
ِ
ِِ
ي
ن ْ َّ
ن
ي ي
آمهللَْا يا يعملَْا َّ
ار َّاَّلي ي ي
الص ِحل ي ِت ِمهللن ْ ي َّمغ ِف ير ًة ياأ نْ ًرا يع ِظ ًم (.)5
اهكف يو ياعد ْ ِ
ِ
فبععـهم يف الوعــد ومل يعمهــم بـ  ،وجعــل األجــر مشــرتطاً مـم ابألعمــال الصــاحلة  ،ومل يقطــع
علــى الثبــاجم  ،ولــو كــان الوصــو مــم ــا صقــدم موجب ـاً مــم الث ـواب  ،ومبين ـاً مــم املغفــرة والرض ـوان ،
ســتحال الشــر فــيهم بعــده وصنــاق الكــالم  ،وكــان التصصــيص مــم موجب ـاً بعــد العمــوم ظــاهر
التعاد  ،وهذا ما يذهب إليـ اظـر  ،فبطـل مـا صعلـق بـ اخلصـم مـن مجيـع ا هـاجم  ،وابن مافتـ

على اختالف املذاهب يف األجوبة واإلسقاطاجم  ،واملنة
____________
 5ـ الفتح .75 :
 7ـ اإلفصاأ .535 :
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( عبد هللا النمر ـ السعودية ـ ) ....
حويوة اخلالف حوهلم بني الشيعة والسنّة :
س  :تُريد معرفة حويوة اخلالف بني الشيعة وتهل السنّة

مسألة الةحابة؟

ج  :الك ــالم ح ــول عدال ــة الص ــحابة عن ـ ـوان وصعب ــس يرس ــم حقيق ــة اخل ــالف ب ــني الش ــيعة

اإلمامية وأهل السنة  ،ألن اخلالف ليس يف ُكـل الصـحابة  ،فـان اإلماميـة صعـدل الصـحابة ـن بـع
ـ كســلمان واملقــداد وعمــار وأيب ذر  ،وخالــد بــن ســعيد بــن العــا وأخيـ  ،وابــن
وواىل عليـاً
التيهان وذي الشهادصني  ،وجـابر بـن عبـد هللا األنصـاري  ،وأيب بـردة األسـلمت  ،وغـسهم مجـع غفـس
ـ وكذلك غالب وجل األنصار فه م دوحون عندهم.
ن واىل علياً
وإًــا اخلــالف حقيقــة هــو يف أصــحاب الســقيفة  ،هــذا مــن جانــب  ،ومــن جانــب آخــر فــهن
الق ــرآن الك ــرمي ق ــد نط ــق بوج ــود املن ــافقني  ،وال ــذين يف قل ــوهبم م ــرض  ،واملرجف ــون  ،وم ــنهم ال ــذين
يلمــزون رســول هللا يف الصــدقاجم  ،ومــنهم الــذين يــألذون الن ـ  ،ويقولــون  :هــو أُذن  ،ومــنهم مــن

عاهد هللا ونكن  ،ومنهم الذين يلمزون املطوعني من املألمنني  ،ومنهم املصلفـون قعـدهم  ،ومـنهم
اخلوالــو  ،وم ــنهم املع ــذرون  ،وم ــنهم الــذين م ــردوا عل ــى النف ــاق  ،وم ــنهم املرج ــون  ،وم ــنهم ال ــذين
ار بــت قلــوهبم  ،ومــنهم الــذين ابتغـوا الفتنــة  ،ومــنهم أهــل اإلفــك  ،وغــسهم مــن الطوائــو الــيت نــص
عليه ــا الق ــرآن  ،فكم ــا ق ــد م ــدأ طائف ــة م ــنهم  ،فق ــد ذم طوائ ــو عدي ــدة كث ــسة  ،أفتألمن ــون ب ــبع
وصكفرون ببع ؟!
ـ يشــس القــرآن إىل
ويف ســورة املــدثر ـ وهــت رابــع ســورة مــن البعثــة  ،نزلــت علــى النـ
َّ
ْ
ْ
َّ ي ك
نرٌ
اَّلي ي ِي قلَُِّ ِ ي م
اندساس يموعة يف صفوف املسـلمني األوائـل  ،ويطلـق علـيهم اسـم
ِ
( ، )5أي ــن يظهــر اإلســالم ويــبطن املــرض يف قلبـ  ،وقــد فســرجم ســورة حممــد
وهو الظغينة والعداء للرسول

____________
 5ـ املائدة .17 :
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معــىن املــرض ،

وخاصت  ،وقد ذم القرآن بع أهل بـدر يف سـورة األنفـال  ،كمـا ذم بعـ أهـل أُحـد يف سـورة آل
،
عمـران  ،كمــا ذم طوائـو مــن الصــحابة يف واقعـة األحـزاب يف ســورة األحـزاب وســورة حممــد
وذم مجاعة منهم يف واقعة حنني.
ي
َّ
ك
ي
ْ ي
ي
ي
بـل يف واقعـة أُحـد قـال صعـاىل  :يا يم ْحمي َّم كد إال يو ْهَل قي ند يخل ن
ت ِم ق ن ِل ِه الر ْهل أف ِإن َّم ت
ِ

ي ن ْ ي ي ينْ ن يي ي ن ي ْ ن ي ي ي ي ن ييي ي ي ن ي ي
ي ي نً ي ي ي ن
ْ
ي
ازي ارْ
َّ
أا ق َِل اندل َي لَع أعد بِمي امن يهللد ِلنب لَع ع ِد ن ِه فلن يْضن ار شنيس اهن ِ
َّ
الش ِب ِري ي (.)5

وقد اشرت القرآن الكرمي لنجاة الصحايب وُكل مسلم شرائط  ،إن وىف هبا جنـى وسـلم وفـاز ،
َّ َّ
ْ
ي ي َّ
اَّلي ن ي ي ي يِ ْمَنننك إِ يم ن
وإ فيهلـك و ســر  ،لقولـ صعــاىل اطبـاً أصــحاب بيعــة الرضـوان  :إِن ِ

ي ي ي
ي ي
ْ ْ ي ين
ي َّ ي ي ي َّ
ْي ْ ي
ي ي ي ْ
يْ
ر ف نَا أين ِدي ِ ني ف يم نمث ف ِإ يم ييهللكث يلَع ف ِس ِه يا يم ن أ ناَف بِ يم يًعهد يعل ننه
ي يِمَن ار يد ا ِ
ي
ي
ار ف يس ْ نو ِ ِه أ نْ ًرا يع ِظ ًم ( ، )7فالناكن هالك منهم حبكم القرآن الكرمي  ،ومن مث اصـطلح بـني

الصحابة اشرتا أن يبدل الواحد منهم يف الدين  ،و حيدي حدي.
ي ي ي
ند ْ
ار
ويف ذيــل ســورة الفــتح  ،وعــد القــرآن بعـ الــذين مــع الرســول ابلنجــاة فقــال  :اعن

ن
ن ً ي ن
آمهللَْا يا يعملَْا َّ
َّاَّلي ي ي
الص ِحل ي ِت ِمهلل ْ ي َّمغ ِف يرة ياأْ ًرا يع ِظ ًمن
ِ
ِ

( ، )3فقـال صعـاىل ِ :منهللن ْ ي أي

بععهم ُكلهم.
وق ــد روى البص ــاري ومس ــلم يف كت ــاب الف ــو والعل ــم  :إن مج ــع م ــن الص ــحابة يرص ــدون عل ــى
أدابرهم القهقري بعد رسول هللا  ،ويبعدون عن حوض الكوثر  ،و تلسون دون رسول هللا  ،فيقـول
رب تصحاّب تصحاّب  ،فيوال  :جنّم تدري ما تحدءوا بعدك  ،فأقول  :سحواً سحواً » (.)3
ّ «:

____________
 5ـ آل عمران .533 :
 7ـ الفتح .50 :
 3ـ الفتح .75 :
 3ـ مســند أمحــد  300 / 7و  78 / 3و  ، 333 / 1صــحيح البصــاري  708 / 7و  ، 87 / 8صــحيح مســلم / 5
 515و  ، 33 / 7السنن الكربى للبيهقت .78 / 3

517

( خالد ـ اجلزائر ـ  21سنة ـ التاسعة تساسي )
عدم ءبوت توبة طلحة والزبري :
س  :هل ءبتت توبة الزبري ابن العوام بعد واربته لإلمام علي

؟

جذ ج ّن كترياً من املةادر التار ية تذكر ت ّن الـزبري انسـحب مـن املعركـة بعـد تن ذ ّكـره تمـري املـؤمنني

بكالم  ،فتبعه ابن جرموز فوتله  ،وهو يةلّي  ،وتصبح ابن جرموز فيما بعد من كبار اخلوارا.

ـحت توبــة طلحــة  ،جذ ج ّن املةــادر تــذكر تن مــروان بــن احلكــم قتلــه تءنــاء املعركــة؟ حـ ّـّت ــتلأ
وهــل صـ ّ
يتم الةلح؟
حّت
احلابل ابلنابل  ،فهل تراد طلحة ا نسحاب من املعركة ـ كالزبري ـ فوتله مروان ّ
ّ

 ،وهبـذا
ج  :إن طلحة والزبس قـد ضـال وأضـال الكثـس بنكثهمـا البيعـة مـع أمـس املـألمنني
أصبحا جاحدين إلمام زما ما  ،واللهما احلدين  « :من مات وليس عليه جمام مات ميتة جاهلية »
( .) 5
وأيعاً قد فقدا إ ا ما خبروجهما على إمام زما ما  ،فاعتُربا من الغاوين املنحرفني.

وأمــا صوبتهمــا فلــم صثبــت بطريــق صــحيح  ،أل مــا قُــتال ومهــا مصــممان علــى احلــرب مقيمــان
على الفسق  ،ولو كاا ئبني للزمهما أن يصرحا خبطئهمـا  ،وظلمهمـا واعتـداءامما  ،مث كـان اـب
 ،وإطاع ــة أوام ــره ونواهيـ ـ  ،ا نس ــحاب والفـ ـرار م ــن
عليهم ــا احلع ــور يف معس ــكر اإلم ــام

املعركة ي إذ قد حيتمل أن انسحاب الزبس كان بسبب بدو العجز وا نكسار يف معسكر العالل.
وأمــا قعــية طلحــة فهــت أوضــح  ،ألنـ كــان عازمـاً علــى ا ســتمرار يف القتــال إىل أن غــدر بـ
صاحب .
____________
 5ـ كتاب السنة  ، 385 :يمع الزوائد  ، 771 / 1مسند أيب يعلى  ، 333 / 53املعجم األوسط .70 / 3
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واب مل ــة  :فهم ــا إىل الن ــار  ،و س ــبيل إىل ف ــرض ص ــحة صوبتهم ــا ي وه ــذا م ــا عليـ ـ أع ــالم
الشيعة  ،كالشيخ املفيد وغسه من وجوه الطائفة.
( فراس العبدواين ـ  ...ـ ) .....
يةح الرتضي على مجيعهم :
ّ
بوول

ـح تن يوــال بعــد ذكــر اســم اإلمــام علــي
ـتحب الرتضــي للةــحابة  ،و يةـ ّ
س  :هـل صــحيح تنّــه يسـ ّ
كرم هللا وجهه )  ،والةحيح تن يوال :
تو ( ّ

.

ج  :هذه دعوى بال دليل  ،إذ إن من الصحابة :
 5ـ يسـار بـن سـبع ـ املعـروف أبيب الغاديـة ا هـي ـ وهـو مـن الصـحابة مجـا ،أهـل السـنة ،
قول  « :قاصل عمـار وسـالب يف النـار »
 ،وقد صح عن الن
وهو قاصل عمار بن سر
 ،كما اعرتف شيخ الوهابية اصر الدين األلبـا ،

( ، )5فهذا الشصص يف النار بشهادة الن
فكيو صرضى على أهل النار؟!
 7ـ مسلم بـن عقبـة املـري  ،ذكـره ابـن عسـاكر وابـن حجـر مـن الصـحابة ( ، )7وهـو الـذي غـزا
قول ـ  « :م ــن وذ ته ــل
املدينــة  ،واســتباأ بنــاجم الصــحابة والتــابعني  ،وقــد صــح عــن الن ـ
املدينة وذاه هللا  ،وعليه لعنة هللا واملالئكة » ( ، )3واعرتف النووي أبن مـن أهـل النـار  ،فكيـو صرتضـى
علي ؟!
 3ـ بسر بن أرطاة  ،قد أوقـع أبهـل املدينـة ومكـة أفعـال قبيحـة  ،وآذى الصـحابة  ،وارصكـب
األُمــور العظــام منهــا مــا نقلـ أهـل األخبــار واحلــدين  :مــن ذحبـ عبــد الــرمحن وقــثم ابــي عبيــد هللا بــن
العباس بن عبد املطلب  ،ومها
____________
 5ـ املســتدرك  ، 387 / 3يم ــع الزوائــد  733 / 7و  ، 757 / 5اآلحــاد واملثــا  ، 507 / 7ا ــامع الص ــغس / 7
 ، 733ريخ مدينة دمشق .373 / 33
 7ـ ريخ مدينة دمشق  ، 507 / 18اإلصابة .737 / 3
 3ـ يمع الزوائد  ، 307 / 3ا امع الصغس  ، 137 / 7كنز العمال  ، 737 / 57في
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القدير .71 / 3

صغسان بني يدي أُمهمـا  ،وكـان معاويـة سـسه إىل احلجـاز والـيمن ليقتـل شـيعة علـت  ،وأيخـذ البيعـة
ل  ،فسار إىل املدينة ففعل هبا أفعا ً شنيعة  ،وسار إىل اليمن ففعل فيها كذلك.
... ،
وقـال الـدارقطي  « :بسـر بـن أرطـاة لـ صـحبة  ،ومل صكـن لـ اسـتقامة بعـد النـ
ودخل املدينة فهرب من كثس من أهلها  ، ...وقتل فيهـا كثـساً  ،وأغـار علـى مهـدان ابلـيمن  ،وسـ
نساءهم  ،فكن أول مسلماجم ُسبني يف اإلسالم » (.)5
فكيو صرضى على القتلة املستبيحني للنفس اقرمة  ،وللزا؟!
 3ـ معاويــة بــن خــديج أو حــديج  ،ذكــروا يف صرمجت ـ أن ـ كــان صــحابياً  ،وكــان مــن أســب
قولـ  « :مــن ســب عليـاً فقــد ســبي » ( ، )7فكيــو

 ،وقــد صــح عــن النـ
النــاس لعلــت
؟
صرتضى على رجل يسب رسول هللا
 1ـ املغسة بـن شـعبة  ،ول ملعاويـة الكوفـة  ،وكـان ينـال مـن علـت

 ،ومل يكت ي
ـو بـذلك ،

قول ـ  « :و حيبّــه ج ّ مــؤمن  ،و يبغضــه ج ّ

بــل أمــر الــو ة ابلنيــل من ـ  ،وقــد صــح عــن الن ـ
منافق » ( ، )3فكيو صرتضى على املنافقني؟!
 ،فكيو صرتضى علي ؟!
 3ـ مروان بن احلكم  ،كان يسب علياً
 7ـ معاوية بن أيب سفيان  ،كان يسب علياً  ،وأيمر الو ة بسب  ،فكيو صرتضى علي ؟!

____________
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وادعــى النبــوة ( ، )5وقتــل هــو وأخــوه بع ـ

 8ـ طليحــة بــن خويلــد  ،ارصــد بعــد الن ـ
الصحابة  ،فكيو صرتضى علي ؟!
 5ـ عمــرو بــن العــا  ،قــد ورد ســناد صــحيح أن اإلمــام احلســن

شــهد أبن الن ـ

؟!
 ،فكيو صرتضى على من لعن الن
لعن  ،وقد كان يسب علياً
هذه غي من في الصحابة  ،الـذين يطهـر اللسـان عـن ذكـرهم فعـالً عـن الرتضـت علـيهم
 ،فب ــأي ح ــق يق ــال ابس ــتحباب الرتض ــت عل ــى مجي ــع الص ــحابة  ،روا جم أُموي ــة أظه ــرجم لن ــا عم ــوم
الصحابة ظهر مالئكت!!
وماذا يفعل حلدين احلـوض املتـواصر واملـروي يف صـحيح مسـلم والبصـاري  ،والـذي فيـ ارصـداد
الصحابة  ،و يبقى منهم بدون ردة إ مثل مهل النعم  ،أي القليل جداً؟!
وليس بعيد على الـدين األمـوي أن يرتضـى حـّت علـى إبلـيس وحزبـ  ،و ـالو صـريح القـرآن
 ،كالغزال الذي نع من لعن يزيد  ،بل وحـّت الكـافر إذا مل يتـيقن مـن موصـ علـى الكفـر  ،ويقـول :
و خطــر يف الســكوجم عــن لعــن إبلــيس ( !!)7أي لعــن إبلــيس لعل ـ في ـ خطــر  ،لكــن صــرك لعن ـ
خطر في !!
( منار تدد ـ السعودية ـ  22سنة ـ طالب )
نكتوا البيعة :
ـرد علــى تهــل الســنّة؟ حيــث يوولــون  :ج ّن هللا تعــاي علــم مــا
س  :مــا هــو الـ ّ

السكينة عليهم وتاثام.

قلــوب املبــايعني فــأنزل
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ْْ
ي ي ن ي ي ْ ي ن ْ ن ي ن ْ ي ْ ي ي ي ن ي َّ ي ي
ا ير ِة ف يم ِل يي يم ِي قلَُِّ ِ ني
قـال تعـاي  :هدد و ِِض ار ع ِ المو ِم ِهللني إَِ ي يِمَنك َتت الش
أبّنــم مــؤمنني  ،ونــزول
 ،ومــن ضــمن الــذين ابيعــوا الرســول تبــو بكــر وعمــر  ،فاخلطــاب جذاً يشــملهم ّ

السكينة عليهم.

ج  :إن اآلية الكر ة قيدجم رضوان هللا ونزول السكينة على املألمنني فحسب  ،فقالـت :

يي
ي ي ن ي ي ْ ي ن ْ ن ي ن ْ ي ْ ي ي ي ن ي َّ
الش ي
ني يمن ي قْلْنَُّ ني فينأي ي ي َّ
ا ير ِة يف يمل ي
ك هللة
هدد و ِِض ار ع ِ المو ِم ِهللني إَِ ي يِمَنك َتت
نزل السن ِ
ِ
ِ
ِِ
ي
ي
ي
يي
يعل ن ِ ني ياأث يَ ْ ني فَن ًح ق ِري ً (.)5

ولــو ســلمنا أن أاب بكــر وعمــر وعثمــان كــانوا مــن املــألمنني يف صلــك البيعــة  ،ولكــن نقــول :
استمرارية بقاء رضوان هللا صعاىل على املبايع  ،ونـزول السـكينة عليـ  ،مشـروطة أبن ينكـن البيعـة
َّ َّ
ْ
ي ي َّ
اَّلي ي ي ي يِ ْمَنك إِ يمن
 ،و ينق إ ان و يرصد  ،ويرجع عن ا ادة اقمديـة لقولـ صعـاىل  :إِن ِ

ي ي ي
ي ي
ْ ْ ي ين
ي َّ ي ي ي َّ
ْي ْ ي
ي ي ي ْ
يْ
ر ف نَا أين ِدي ِ ني ف يم نمث ف ِإ يم ييهللكث يلَع ف ِس ِه يا يم ن أ ناَف بِ يم يًعهد يعل ننه
ي يِمَن ار يد ا ِ
ي ي ْن ي ن
ي
ً
() 7
ً
.
ار فس و ِ ِه أْرا ع ِظ م

وعن ــدا حن ــن روا جم أبن ه ــأل ء الثالث ــة وآخ ــرين م ــن الص ــحابة ارص ــدوا بع ــد وف ــاة رس ــول هللا

عن الو ية واإلمامة لعلت
الرسالة اقمدية.

 ،ومل يعملـوا أبوامـر النـ

ونواهيـ  ،وصراجعـوا عـن مـنهج

سّن ـ  21سنة ـ طالب جامعة )
( حسن ـ السعودية ـ ّ
نبحث حوهلم لضمان سالمة ديننا :
ردك علـ ّـي  ،ولكــن ت تــر ت ّن الغــوم
س  :تشــكرك تخــي علــى ّ

الةــحابة واحلكــم علــيهم لــيس مــن

مّن جزيل الشكر.
شأننا حنن  ،وحساام عند هللا  ،هو خالوهم وجليه يرجعون  ،ولم ّ

____________
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ج  :حنن نتفق معك وام ا صفاق أن البحـن يف أمـر يعـي املسـلم يف شـتء مـن أُمـور دينـ
ودنياه هو معيعة للوقت وهـدر للطاقـاجم  ،ولكـن املشـكلة األساسـية يف موضـو ،البحـن عـن واقـع
وبعــده ي ـرصبط ارصباط ـاً مباش ـراً ابلكثــس مــن
الصــحابة  ،ومــا كــانوا علي ـ يف حيــاة الن ـ األعظــم

القعــا الــيت مــم عقيــدة املســلم  ،وصفاصــيل فــرو ،دين ـ  ،األمــر الــذي يــدفع للبحــن والتنقيــب يف
املوضو ،ب ُكل جدية.
الـيت وثـل العمـود الفقـري
وأنت صعلم علم اليقني أن رواة السنة وأحاديـن النـ األعظـم
لـديننا احلنيـو ـ وهـت املبينـة للكتـاب الكـرمي ـ هـم مـن الصـحابة  ،والعقـل والشـر ،أيمـرا أن خـذ
إ مــن كــان ثقــة مــأمواً علــى نقــل اخلــرب
ب ُكــل حــدين يروي ـ أي كــان مــن النــاس عــن الن ـ
الصحيح إىل أهل  ،وإ لو قبلنا نقـل أي كـان مـن النـاس حلـدين النـ
حـّت ولـو كـان فاسـقاً
َّ
ْ
آمهللْنَا إن ْني
 ،بدون فحص ووحيص فقد هلكنا وأهلكنـا  ،قـال صعـاىل  :يي يأي ي اَّلين ي ي
ءكين
ِ
ِ

ي ك ي ي ي ي ي َّ ْ ي ْ ْ ي ن ً ي ي ي ي ْ ن ْ ي ي ي ي ي ن ْ ن ي
ف ِهق بِِ أ ٍ فَب هللَا أن ت ِص َا قَم ِِب ه ٍة فَص ِحَا لَع م فملَي ن ِد ِمني

.
ـ كمـا يف أحاديـن
وقد ثبت يف القرآن الكـرمي ( ، )7وأيعـاً يف النقـل الصـحيح عـن النـ
احلـوض وغسهــا ـ أن هنــاك احنرافـاً واضــحاً وبينـاً قــد حصـل عنــد الصـحابة عــن الـدين القــومي  ،األمــر
الذي يدعوا للبحن والتنقيب يف املوضو ،بشكل موضوعت نسـتطيع فيـ معرفـة الغـن مـن السـمني
() 5

يف هــذا املوضــو ،احلســاس واملهــم  ،كــت نعــمن ســالمة ديننــا والتوقــو عــن أخــذ الــدين عــن ُكــل مــن
هــب ودب مــن النــاس  ،والــذين كــن ا طمئنــان إلــيهم يف نقــل الشـريعة املقدســة إىل املســلمني ،
احلن والدعوة إىل التدقيق والتحقيق ا مزيد علي .
وقد ورد عن الن
____________
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فالبحــن يف موضــو ،الصــحابة وشــألو م ــدمنا إ ــا ل ـ عالقــة بــنقلهم ألحاديــن الن ـ
 ،وصبيان حقيقة املألمن من الفاسق  ،أو املنافق منهم ألجـل ذلـك فقـط  ،إذ يسـتقيم جعـل
املنـافقني واملــألمنني مــن الصــحابة يف عــرض واحــد  ،وقــد أخـرب هللا ســبحان آبيــة حمكمــة  :يام َّم ن ن
ِ

ي
ْ ي ْ ي ي ن ي ن ن ي ي ي ي ْ ن ي ي ِّ ي
ي ن ي ْ ِّ ي ي ن
ني يَننن ْ ي نملي ْم ْ نين
ال ي نملي ْم ْ ن
ي
اب مهلل فِدَن ا ِم أه ِل الم ِديهلل ِة مرداا لَع اِلفن ِا
حَهمي م األعر ِ
ي
ي
ي ْ ي ِّ ْ ْ َّ َّ ي ن ْ َّ ْ ي ي
ي
اب يع ِظ ٍي (.)5
ههللمذَ ي مر ِ
ني ْي يردان إَِل عذ ٍ

فـا سـبحان

يريـد يف هـذه اآليـة احلـدين عـن اليهـود أو النصـارى  ،فأُولئـك يُطلـق علــيهم

الكف ــار  ،أو أه ــل الكت ــاب  ،أو احل ــدين ع ــن املش ــركني  ،إً ــا أراد احل ــدين ع ــن املس ــلمني ال ــذين
.
يظهرون اإل ان ويبطنون الكفر  ،وهو معىن النفاق  ،وهأل ء كانوا من أصحاب الن
( عيسى ـ اإلمارات ـ  22سنة ـ طالب اثنوية )
كمال بعضهم نسيب مطلق :
س  :قــد يةــادف اإلنســان املــوايل الكتــري مــن الشــبهات والــردود حــول مذهبــه احل ـ ّق  ،لــيس فوــأ مــن

جخواننا تهل السنّة  ،وج ّّنا من مجيع املذاهب اإلسالمية األُخر  ,فعند اخلوض

احلديث عـن الةـحابة ،

ميزان العـدل والتجـريح عنـدهم جن ءبتـت روايـة

تي منهم  ،بل
فأهل السنّة يرضون النود واجلرث على ّ
توــدث صــحابياً تو وخــر فيجــب علــيهم تن رجوهــا أبحســن أتويــل  ,تي تفســريها جي مــا يليــق صــحبتهم جي

الرسول

وعدم انتواصهم ونودهم  ،وذلم ةايت ورواايت قد اختذوها دليالً على ذلم.

وحبمد هللا علماء اإلمامية قد تفحموهم أبدلّة ليس بعدها تدلّة  ،جن كان مـن الوـرون تو السـنّة النبويـة ،

حجتهم
ّ
وحّت الدليل العولي الذي يوبل ّ
____________

هذا
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ضحوها لنـا  ,ت وهـي ت ّن تهـل السـنّة يوولـون  :جنّكـم
وتمتّن منكم أب ّن تو ّ
املوضوع  ،ولكن تبوى مسألة ّ

عمـار بـن ايسـر  ،وسـلمان وتّب ذر وغـريهم مـن الةـحابة مـن تمتـاهلم  ،تلـيس ذلـم اعرتافـاً
أتخـذون بعدالـة ّ
وجل؟ فما هو
منكم تنتم الشيعة على ّتّنم وصلوا جي درجة الكمال  ,حيث حنن نعرف أب ّن الكمال هلل ّ
عز ّ

ردّكم على تلم الشبهة  ,ولكم فائق ا حرتام والتودير.

ج  :صقــول الشــيعة ـ وذلــك حســبما وليـ علــيهم صعــاليم الشـريعة الســمحاء املتمثلــة ابلكتــاب
الك ــرمي والس ــنة الشـ ـريفة الص ــحيحة ـ بعدال ــة مج ــع م ــن الص ــحابة ثب ــت أ ــم أط ــاعوا هللا ورسـ ـول
 ،ومل ينقلبـوا علــى األعقــاب كمــا حصــل ليخـرين  ،فهــم كمــا ذكــرجم الصــحايب ا ليــل عمــار
عمــار ملــئ جميــا ً،جي مشاشــه » ( ، )5وســلمان الفارســت
بــن ســر الــذي وصــف النـ
بقولـ ّ « :
 « :س ــلمان منّ ــا ته ــل البي ــت » ( ، )7وأاب ذر ال ــذي ج ــاء يف حقـ ـ ع ــن النـ ـ
ال ــذي ق ــال عنـ ـ
 « :ما اظلّت اخلضراء و تقلّت الغةاء من رجل تصدق هلجة تصدق من تّب ذر » (.)3
و يعي القول بعدالة هأل ء الصحابة وأمثامم أ ـم وصـلوا إىل درجـة الكمـال املطلـق  ،فهـذه
املنزلة هت سبحان وصعاىل فقط  ،و يصل إليها أحد من عباده أبداً من األنبياء أو املالئكـة فمـا
دو م  ،وإًا هناك كمال نس بني العباد أنفسهم  ،أي أن األنبياء أكمل من بقية العبـاد  ،وبعـ
الصاحلني أكمل من غسهم  ،وهكذا.
أم ــا الكم ــال املطل ــق فه ــو م ــن خصوص ــياجم اخل ــالق س ــبحان ج ـ َّـل ش ــأن  ،وصكام ــل هـ ـأل ء
.
الصحابة إًا هو صكامل نس بلحاظ كمال طاعتهم ورسول
____________
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( لومان ـ السعودية ـ ) ....
بيعة الرضوان :
النيب األكرم وتهل بيته هذه الشبكة الكبرية اجلبّارة يواضيعها.
س  :سالمي الكبري جي من دم ّ
ن
ي
ار يع ال ْم نومهلل ي
ِض ْ
تخواين لود ترسلت لكم سؤال حول بيعة الرضوان تو وية الرضوان ه يد ند يو ِ ي
ني
ِِ
ِ
ن ْ ي ْ ي ي ي ن ي َّ
الش ي
ا ير ِة وكان منهم أبو بكر وعلت وعثمان و ، ...وأا بصراحة حمتـاج إىل اإلجابـة ،
إَِ ي يِمَنك َتت
ولكم مي ألو حتية وشكر.
ي
ي ن
ِض ْ
ند يو ِ ي
ار
ج  :آية الرضوان أو ما يعرف ببيعة الرضوان املشار إليها يف قول صعـاىل  :هد
ي
يي ي
ي
ي ن ْ ن ي ن ْ ي ْ ي ي ي ن ي َّ
الش ي
ا يرة يف يمل يي يم ي قْلَُّْ ني فينأي ي ي َّ
ك هللة يعلن ن ِ ني ياأثن يَ ْ ني
ع ِ المو ِم ِهللني إَِ ي يِمَنك َتت
ِ
نزل السن ِ
ِ
ِ
ِِ
ي
ي
فَن ًح ق ِري ً ( )5فهن سبب البيعة هو وصول اخلرب قتل عثمان بـن عفـان مـن قبـل املشـركني  ،بعـد

إىل البيعـة علـى قتـال املشـركني ،
مبعوتً عن إىل قريش  ،فدعا رسـول هللا
أن أرسل الن
وقد نزلت هذه اآلية يف عام احلديبية حلصول احلادثة يف ذلك الوقت.
ويف اآليــة املباركــة قيــود  ،إذ هــت مل صتعــمن إطــالق الرضــا عــنهم  ،بــل صعــمنت بيــان منشــأ
الرضا وسبب ـ وهو بيعـتهم حتـت الشـجرة ـ والظـاهر أن ذلـك ينـايف غعـب علـيهم إذا عصـوه  ،فـال
كن أن نفهم منها التأبيد يف الرضا  ،كما يريد البع .
وأيع ـاً يوجــد شــر آخــر يف اآليــة  ،أبن البيعــة صكفــت يف النجــاة إ مــع الوفــاء  ،إذ قــال

ي ي ي
ي َّ ي ي ي َّ
َّ َّ ي ْ ي ْ ي ي َّ ي ْ ي ْ ي
ْ ْ
يْ
ر ف نَا أين ِدي ِ ني ف يم نمث ف ِإ يمن ييهللكنث
صعـاىل  :إِن ِ
اَّلي ي يِمَنك إِ م ي يِمَن ار يد ا ِ
ي
ي
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يع ِظ ًم ( )5قال املفسرون  :إن رضوان هللا وسكينت مشروطة ابلوفاء وعدم نكن العهد (.)7
ابيعهــم علــى أن يقــاصلوا املشــركني و
وقــد ذكــر أهــل احلــدين واملألرخــون أن رســول هللا
يفروا (.)3
والظاهر أن املراد أن يفروا يف مجيع حروهبم  ،يف خصو غزوة احلديبيـة  ،ولـذا اشـرت
هللا صعــاىل علــيهم الوفــاء يف اآليــة املتقدمــة  ،مــع أن غــزوة احلديبيــة مل يقــع فيهــا حــرب  ،وســورة الفــتح
مــم هبــذه البيعــة يف واقعــة حنــني ،
نزلــت بعــد صــلح احلديبيــة  ،كمــا يناســب أيع ـاً صــذكس الن ـ
ابلناس  « :أهل سورة البقرة  ،أهل بيعة الشجرة  ،أا رسـول هللا ونبيـ
حين صاأ الن
 ،فتولوا مدبرين » (.)3
وعلـى ذلـك يكـون فـرار مجاعـة مـنهم يف غــزوة خيـرب وفـرار أكثـرهم يف غــزوة حنـني نكثـاً لتلــك
البيعة  ،رافعاً لرضا هللا سبحان عنهم  ،بل املالحل أن الشك والريـب دخـل قلـوب بعـ الصـحابة
بعــد معاهــدة الصــلح يف احلديبيــة مباشــرة  ،فلــم يســتجيبوا للن ـ
 ،فصــالفوا أوامــر الن ـ
حينما أمرهم ابحللق والنحر إ بعد التكرار  ،وقيام بنفس ابحللق والنحر (.)1
و كنك أن صراجع مجلة من املصادر اليت ذكرجم يف هذا ا ـواب  ،لتطلـع علـى أمسـاء الفـارين
واماربني من غزويت خيرب وحنني  ،وكذلك الشاكني يف يوم احلديبية  ،وهللا املوفق للصواب.
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الةالة :
ومد يوسف ـ السعودية ـ ) ....
( ّ
كيفية صالة املعةومني :
ُود تن تعرف عن كيفية الةالة اليت كان يعمل اا
س:ت ّ

األطهار؟ جزاكم هللا خرياً.

زمن الرسول

األئمـة
 ،ومن بعـده ّ

ج  :إن أفع ــل ح ــدين كـ ــن ا عتم ــاد علي ـ ـ يف معرف ــة كيفي ــة صـ ــالة املعص ــوم
حدين محاد بن عيسى الصحيح السند :

هـ ــو

يوم ـاً  « :اي دّــاد حتســن تن تةـ ـلّي »؟ قــال  :فقل ــت :
قــال  :قــال ل أبــو عبــد هللا
 « :عليـم اي دّـاد  ،قـم فة ّـل »  ،قـال :
سيدي أا أحفل كتاب حريز يف الصالة  ،فقـال
 « :اي
فقمــت بــني يدي ـ متوجهـاً إىل القبلــة  ،فاســتفتحت الصــالة فركعــت وســجدجم  ،فقــال

دّاد  ،حتسن تن تةلّي  ،ما تقبح ابلرجـل تن أييت عليـه سـتّون سـنة  ،تو سـبعون سـنة  ،فمـا يوـيم صـالة
اتمة »؟!
واحدة حبدودها ّ

قال محاد  :فأصابي يف نفسـت الـذل فقلـت  :جعلـت فـداك فعلمـي الصـالة  ،فقـام أبـو عبـد
مســتقبل القبلــة منتصــباً  ،فأرســل يديـ مجيعـاً علــى فصذيـ  ،قــد ضــم أصــابع  ،وقــرب بــني
هللا
قدمي حّت كان بينهما ثالثة أصابع مفرجاجم  ،واستقبل أبصابع رجليـ مجيعـاً مل حيرفهمـا عـن القبلـة
 ،وقال خبشو « : ،هللا أكـرب »  ،مث قـرأ احلمـد برتصيـل  ،وقـل هـو هللا أحـد  ،مث صـرب هنيئـة بقـدر مـا

يتنفس وهو قائم  ،مث رفع يدي حيال وجه وقال  « :هللا تكة » وهو قائم  ،مث ركع ومو كفيـ مـن
ركبتي منفرجاجم  ،ورد ركبتي إىل خلف حّت استوى ظهره  ،حّت لو صب علي
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عينيـ  ،مث سـبح ثـالتً برتصيـل وقـال

قطرة من ماء أو دهن مل صزل ستواء ظهره  ،ومـد عنقـ وغمـ
 « :سبحان ّرّب العظيم وحبمده ».
مث استوى قائماً  ،فلما اسـتمكن مـن القيـام قـال  « :مسـع هللا ملـن دـده »  ،مث كـرب وهـو قـائم

 ،ورفــع يديـ حيــال وجهـ وســجد  ،وبســط كفيـ معــمومت األصــابع بــني يــدي ركبتيـ حيــال وجهـ
فقــال  « :ســبحان ّرّب األعلــى وحبمــده » ثــالي مــراجم  ،ومل يعــع شــيئاً مــن بدن ـ علــى شــتء من ـ ،
وسجد على مثانية أعظم  :الكفني  ،والركبتني  ،وأامل إهبامت الرجلني  ،وا بهـة  ،واألنـو وقـال :
« سبعة منها فرض يسجد عليها وهي اليت ذكرها هللا كتابه .» ...
مث رفــع رأسـ مــن الســجود  ،فلمــا اســتوى جالسـاً قــال  « :هللا تكــة »  ،مث قعــد علــى فصــذه
األيســر  ،وقــد وضــع ظــاهر قدمـ األ ــن علــى بطــن قدمـ األيســر وقــال  « :اســتغفر هللا ريب وأصـوب
إليـ »  ،مث كــرب وهــو جــالس وســجد الســجدة الثانيــة وقــال كمــا قــال يف األُوىل  ،ومل يعــع شــيئاً مــن
بدن على شتء من يف ركو ،و سجود وكان ينحـاً  ،ومل يعـع ذراعيـ علـى األرض فصـلى ركعتـني
على هـذا  ،ويـداه معـمومتا األصـابع وهـو جـالس يف التشـهد  ،فلمـا فـرو مـن التشـهد سـلم فقـال :
« محاد  ،هكذا ي
صل » (.)5
(  ....ـ السعودية ـ ) ....
كيفية السالم

صالة الشيعة :

س  :ت ،علــى مــذهب اإلمساعيليــة  ،ولكــن ق ـ ّدر يل هللا تن تطّلــع علــى تُمــور كتــرية عــن مــذهب ا ءــّن

عشرية وتُعجبت به  ،وبدتت تشعر تنّه هو املـذهب الةـحيح  ،ولك ّـّن مل تحسـم تمـري بعـد  ،فهنـاك بعـض
التساؤ ت اليت مل تجد هلا ججابة  ،جذا كنتم على استعداد على حلّها يل تكون لكم من الشاكرين.

حّت
السالم الةالة عند مجيع املذاهب واحد وغري خمتلف فيه ّ
افرتضنا جد ً ت ّن هذه هي الطريوة اليت كان عليها السنّة

____________
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املـذاهب الشـيعية األُخـر  ،فلـو

املطهرة وول البيت  ،لوجد،ها املذاهب الشـيعية األُخـر  ،ألنّنـا نعـرف ت ّن ا ختالفـات
ّ
حةلت بعد مـوت الرسـول و عهـد عمـر  ،عنـدما زاد « ومـني »  ،وحـذف « ح ّـي علـى خـري العمـل » ،
الةـالة

وهــذا مــا يعــرتف بــه مجيــع املــذاهب الشــيعية  ،ولكــن موضــوع التســليم

وخــر الةــالة هــذا تتســاو فيــه

املذاهب الشيعية ـ كالزيدية واإلمساعيلية ـ مع السنّة  ،ويش ّذ عنهـا مـذهب ا ءنـا عشـرية  ،نّـا يعطـي اإلحيـاء
سنّة ول البيت.

أب ّن هذه الزايدة تتت من عند ا ءّن عشرية  ،وليست
حيريين.
ترجو اإلجابة حيث ت ّن هذا السؤال ّ

أكثـر فــأكثر ،
عــن دليــل وقناعــة

ج  :نسـأل هللا صعـاىل لــك التوفيـق يف التعـرف علــى مـذهب أهـل البيــت
والتعمــق فيـ  ،ومعرفــة مبانيـ وأدلتـ  ،ليكــون اختيــارك ملــذهب أهــل البيــت
كافية.

أعل ــم أن التس ــليم عن ــدا ي ــتم أبح ــد الص ــيغتني  :األُوىل  « :الس ــالم علين ــا وعل ــى عب ــاد هللا
الصاحلني »  ،والثانية  « :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاص ».
فاملصلت إذا قال الصيغة األُوىل استحبت ل الصيغة الثانية  ،أمـا لـو قـال الثانيـة قبـل األُوىل مل
صستحب ل األُوىل  ،وعلي فبأي الصيغتني ختم صالص فهن صالص ختم.
النيب وردة هللا وبركاته » فهـت ليسـت مـن صـيغ السـالم ـ كمـا
وأما صيغة « السالم عليم تيّها ّ
.
نص الفقهاء ـ وإًا هت مستحبة  ،والدليل هو ورود نصو عن أئمة أهل البيت
وهذا ليس ابألمر الغريـب  ،إذ يف املقابـل املـذاهب األربعـة ر ـا اسـتدلوا علـى بعـ األحكـام
اليت يقول هبا الشيعة بقول بع الصحابة  ،فمـثالً مـا ينقـل عـن عمـر بـن اخلطـاب أنـ قـال  :يف

العسل زكاة ( ، )5فلماذا يستغرب هأل ء إذا اعتمدا على أئمة أهل البيت
____________
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؟

ع ـ ــن رس ـ ــول هللا
إذاً  ،مس ـ ــتند التس ـ ــليم عن ـ ــدا ه ـ ــو م ـ ــا ورد ع ـ ــن طري ـ ــق أه ـ ــل البي ـ ــت
ـ ولــيس املســتند هــو املـزاج وامــوى ـ أي ورد مــن طرقنــا  ،ويف أدلــة صــحيحة عــن أهــل البيــت
مل أيخذوه دون مستند  ،ومسـتندهم هـو
 :أن احلكم الكذائت كذا وكذا  ،وأهل البيت
.

 ،لذا هم أمناء على سنة رسول هللا
الن
دلنـا إىل
عند اختالف األُمة  ،والنـ
هذا ابإلضافة إىل أننا مأمورون ابصبا ،الن
مــن نرجــع إلــيهم عنــد ا خــتالف  ،ألن ابلرجــو ،إلــيهم جنــاة  ،وبــرتكهم هــالك  ،وهــم أهــل البيــت
 « :متل تهل بييت متل سفينة نوث  ،من ركبها جنا  ،ومن ختلّف عنها هو » (.)5
مث إن انفرادا عن بقية املذاهب يف احلكم الكذائت ليس ابألمـر الغريـب  ،ألن كثـس مـن أهـل
السـنة خــالفوا فقهــاء املســلمني  ،مــن قبيـل مــا يقولـ الشــافعت يف جـواز نكـاأ البنــت مــن الــزا  ،فهنـ
انفرد في وخالف بقية الفقهاء.
نسأل صعاىل أن يعرفنا احلق حقاً ويوفقنا صباع .
(  ....ـ السعودية ـ ) ....
التخيري بني احلمد والتسبيحات األربعة :
تود تن تشكركم على اجلهود اليت تبذلوّنا لوجه هللا تعاي
سّ :

الرد علـى بعـض الشـبهات  ،الـيت
ّ

حب استطالع عن مذهب ول البيت
نوابلها من بعض اجلماعة  ،الذين عندهم ّ

.

____________
 5ـ املسـتدرك علـى الصـحيحني  333 / 7و  ، 515 / 3يمـع الزوائـد  ، 538 / 5املعجـم األوسـط  311 / 1و / 3
 ، 81املعجم الكبس  31 / 3و  ، 77 / 57مسند الشـهاب  ، 773 / 7نظـم درر السـمطني  ، 731 :ا ـامع الصـغس
 373 / 5و  ، 133كنــز العمــال  ، 53 / 57فــي القــدير  318 / 7و  ، 330 / 1الــدر املنثــور  ، 333 / 3علــل
الـدارقطي  ، 733 / 3مـذيب الكمـال  ، 355 / 78سـبل امـدى والرشـاد  ، 350 / 50ينـابيع املــودة  53 / 5و / 7
 50و  505و  ، 377النهاية يف غريب احلدين واألثر  ، 758 / 7لسان العرب .70 / 3

577

ملاذا تكتر املذاهب يوومون بوراءة الفاحتة

األُوي والتانية فوأ  ،ويوول التسبيحات

مجيع الركعات  ،بينما املذهب اجلعفري يكتفي بوراءهتـا

بوية الركعات؟ جزاكم هللا عنّا خرياً.

ج  :قد وردجم روا جم عن أهل البيت

صدل علـى التصيـس  ،عـىن أن املكلـو ـس يف

الــركعتني األخسصــني بــني قـراءة ســورة احلمــد وبــني قـراءة التســبيحاجم األربعــة  ،دون الــركعتني األوليتــني
فيجب فيهما قراءة احلمد  ،وذلك لقول  « :صالة إ بفاحتة الكتاب » (.)5
( موايل ـ الكويت ـ  18سنة ـ طالب )
حكم صالة اجلمعة

عةر الغيبة :

ومـد حـالل جي يـوم الويامـة
س  :ملاذا توام صالة اجلمعة ج ّ حضور اإلمام الغائب؟ تليس حالل ّ
 ،وحرامه حرام جي يوم الويامة؟

أو يف غيبت ـ  ،إ أن حكمهــا يف غيبــة
ج  :إن ص ـالة ا معــة صقــام يف حعــور اإلمــام
اإلمام يكون واجباً صعيينياً بل هت واجـب خيـسي  ،أي إن املكلـو ـس بـني إقامـة صـالة ا معـة
عند صوفر شرائطها وبني اإلصيان بصالة الظهر فيما إذا مل حيعر صالة ا معة.
يكــون حكــم صــالة ا معــة واجبـاً صعيينيـاً  ،أي يتعــني علــى
نعــم  ،عنــد حعــور اإلمــام
املكلو اإلصيان هبا  ،و يصح من اإلصيـان بصـالة الظهـر  ،علـى أن اإلماميـة يقيمـون صـالة ا معـة
يف بل ــدا م  ،ولع ــل م ــا صـ ـراه يف إيـ ـران دلي ــل عل ــى ذل ــك  ،إذ إقامته ــا يف ا مهوري ــة اإلس ــالمية من ــذ
،و
أتسيســها دليــل علــى أن اإلماميــة يقيمــون صــالة ا معــة حــّت عنــد عــدم حعــور اإلمــام
عالقة لذلك يف زمن احلعور أو الغيبة.
____________
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( تمريكا ـ  31سنة ـ ليسانس )
ما يورت

الونوت والركعتني األخريتني :

س  :هل الونوت

التالتة والرابعة؟

مستحب تم واجب؟ وهـل جيـب فيـه قـول خمةـوم؟ ومـاذا يوـرت
الةالة
ّ

الركعـة

ج  :إن القنـوجم مسـتحب يف مجيـع الصـلواجم ـ فريعـة كانـت أو افلـة ـ واملسـتحب منـ مـرة
بعد القراءة قبل الركو ،يف الركعة الثانية  ،إ يف العيدين واآل جم وا معة والوصر ففيها صفصيل.
و يشرت يف القنوجم قول صو  ،بل يكفت في ما يتيسر من ذكـر أو دعـاء أو محـد أو
 ،ودل ــت عل ــى اســتحباب القن ــوجم يموع ــة
ثنــاء  ،واملس ــتحب ق ـراءة امل ــأثور ع ــن املعصــومني
.
روا جم عن أهل البيت
وأما ابلنسبة إىل ما يقرأ يف الركعة الثالثة والرابعة  ،فاملصـلت ـ مأمومـاً كـان أو إمامـاً ـ يتصـس يف
تلث ــة املغ ــرب وأخ ــسيت الرابعي ــاجم ب ــني ق ـراءة الفاحت ــة والتس ــبيحاجم األربع ــة وه ــت  « :س ــبحان هللا ،
واحلمد  ،و إل إ هللا  ،وهللا أكرب ».
ومد ـ مةر ـ  21سنة )
( وليد ّ
التكبريات التالإ بعدها :
س  :ابلنسبة للتكبريات التالإ

هذا اخلةوم؟

ّناية ُك ّل صالة هل لكم تن توافو ،ابلرواايت الةـحيحة الـواردة

ج  :وردجم روا جم كثــسة صــدل علــى التكبــس بعــد الصــالة يف مصــنفاجم الفـريقني  ،نــذكر لــك
بععها على سبيل املثال احلصر :
 :ألي علــة يكــرب املصــلت بعــد
 5ـ عــن املفعــل بــن عمــر قــال  :قلــت أليب عبــد هللا
التســليم ثــالتً يرفــع هبــا يديـ ؟ فقــال  « :ألن الن ـ
احلجر األسود  ،فلما سلم رفع يدي وكرب ثالتً وقال :
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ملــا فــتح مكــة صــلى أبصــحاب الظهــر عنــد

إلـ إ هللا وحــده وحــده  ،أجنــز وعــده  ،ونصــر عبــده  ،وأعــز جنــده  ،وغلــب األحـزاب وحــده  ،فلـ
امللك ول احلمد  ،حييت و يت  ،وهو على ُكل شتء قدير ».
مث أقبل على أصحاب فقال  « :صدعوا هذا التكبس وهذا القول يف دبـر ُكـل صـالة مكتوبـة
 ،فـهن مــن فعـل ذلــك بعـد التســليم وقـال هــذا كـان قــد أدى مـا اــب عليـ مــن شـكر هللا صعــاىل علــى
صقوية اإلسالم وجنده » (.)5
إ ابلتكبس (.)7
 7ـ عن ابن عباس قال  :ما كنا نعرف انقعاء صالة رسول هللا
 3ـ عن أيب معبد مـوىل ابـن عبـاس أخـربه  :أن رفـع الصـوجم ابلـذكر حـني ينصـرف النـاس مـن

املكتوبــة كــان علــى عهــد النـ
إذا مسعت (.)3

 ،وأنـ قــال  :قــال ابــن عبــاس  :كنــت أعلــم إذا انصــرفوا بــذلك

( تدد اخلاجة ـ البحرين ـ  11سنة ـ طالب اثنوية )
طهارة املولد شر

جمامة اجلماعة :

س  :مـن الشــرو الواجــب توفّرهــا

جرمية مل يوم ابرتكااا؟

يتحمــل املــرء عووبــة
جمــام اجلماعــة تن يكـون طــاهر املولــد  ،فهــل ّ

ج  :لــيس مــا ذكروــوه مــن ابب العقوبــة  ،إذ أن صعريــو العقوبــة يف اإلســالم  ،هــو مــا صوعــد
علي الباري صعاىل النار ـ مع فرض عدم التوبة ـ ومورد السألال ليس من هذا القبيل قطعاً.
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بــل إن طهــارة املولــد صــفة وميــزة متوخــاة يف إمامــة ا ماعــة  ،أن عــدم طهــارة املولــد ذنــب
يألاخذ علي  ،أو جر ة يألنب عليهـا  ،وحـال هـذه اخلصوصـية حـال بقيـة مواصـفاجم اإلمـام ي وعليـ
فتوزيـع الوظــائو واألدوار وصعيــني احلـدود والشـرائط يف نفسـ يــدل علـى نقـ ا
ـص أو مزيــة  ،إ فيمــا
نص علي الشر.،
(  ...ـ  ....ـ ) ....
كيفية املواظبة على صالة الةبح :
س  :تُريد تن تضيّع صالة الفجر فما السبيل لذلم؟

ج  :إن التوفيــق لطاعــة هللا صعــاىل حتتــاج إىل أن يصــل العبــد إىل منزلــة خاصــة  ،ومــا يرصكب ـ
العبد مـن أُمـور يرصعـيها هللا صعـاىل يوجـب احلرمـان مـن هـذه املرصبـة  ،فـال يوفقـ حينئـذ لطاعتـ بـل
ذل ويكل إىل نفس .
وقد ورد عن اإلمـام الصـادق

أنـ قـال  « :إن الرجـل ليكـذب الكذبـة فيحـرم هبـا صـالة

الليل فهذا حرم صالة الليل حرم هبا الـرزق » ( ، )5فكـم مـن خطـا وذنـوب حرمـت العبـد مـن صوفيـق
ا
حسناجم زادص صقرابً وصسديداً من صعاىل.
الطاعة  ،وكم من
وأعلم  ،إن اإلنسان كلما أراد القرب من صعاىل جعـل نفسـ متـذلالً لسـلطان وجربوصـ  ،فهـو
دائماً طو ،إرادص  ،فيتصعع إلي ابإلقرار بذنوب وطلب مغفرص  ،ويتقـرب لـ اب سـتغفار ـا ارصكبـ

مــع عــدم ارصكــاهبم املعصــية  ،أو اق ـرتافهم الــذنوب  ،فــه م اعلــون
 ،وهــذا ديــدن أهــل البيــت
أنفســهم أذ ء لســلطان  ،فــال رجــون عــن ربقــة عبوديتـ وذل طاعتـ  ،فـرتاهم يســتغفرون ويتــأوهون
علــى مــا يعــد عنـدا معصــية أو ذنــب  ،بــل صــركهم األُوىل اعلهــم هكــذا يرجــون عفــوه  ،ويطمعــون
يف رمحت .
____________
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وأنــت أيهــا األخ وحنــن مجيعـاً يف نــس عبوديتـ  ،مث نرصكــب مــن املعاصــت مــا يعفــو عنهــا إ
الندم والرجو ،إلي صعاىل  ،فهكثـار ا سـتغفار للعفـو عنـا يقربنـا منزلـة لديـ  ،ويفـتح لنـا آفـاق الطاعـة
 ،ويعيننــا علــى عبادص ـ  ،فــأكثر ا ســتغفار والتوســل أبن يوفقــك لصــالة الفجــر  ،فــهذا علــم من ــك
الصدق وخلو النية أخذ بيديك ووفقك إىل ما حتب.
مث أحبــن عــن الســبب املــادي لــذلك  ،فلعــل الســهر أكثــر مــن املعتــاد اعلــك غــس قــاد ار علــى
النهــوض  ،فتغيــس برايــك اليــومت  ،والنــوم مبك ـراً  ،ســيعينك يف املرحلــة األُوىل علــى النهــوض إىل
صالة الفجر  ،عندها ستقوى على ما صتعود علي  ،وهللا يعينك على طاعت ولزوم عبادص .
( علوي ـ البحرين ـ ) ....
تمهّيتها عند املؤمن :
س  :لو مسحتم عندي سؤال  :ما تمهّية الةالة عند املؤمن؟

ج:

فى عليك أن الصالة هجرة روحية  ،يطـوي اإلنسـان فيهـا فواصـل البعـد بينـ وبـني

هللا صعاىل  ،و ارسة صعبدية يستهدف هبا اكتشاف العالقة بين وبني ابرئ صعاىل.
ففــت الصــالة يكــون اإلنســان املــألمن يف م ـوارد القــرب  ،واحلــب اإلمــت العظــيم  ،ويف الصــالة
يعلــن عــن صصــاغره وعبوديتـ خلالقـ  ،ويف الصــالة صتســع أمــام اإلنســان املــألمن آفــاق العظمــة والقــدرة
اإلمية.
ويف الصالة يتجسد ل نسان فقره وضـعف وحاجتـ إىل غـىن ابرئـ  ،وصتـابع افاضـاص ورمحتـ ،
ويف الصـالة مـبط احلجــب بـني العبــد وربـ  ،فتفــي اشـراقاجم احلــب وا مـال اإلمــت علـى الــنفس ،
لتعيش أسعد حلظاجم ا ستمتا ،والرضى  ،وهت يف أرقى ما صكون مـن حـا جم الصـحو الوجـدا ،
وا ستعداد للتلقت والقبول التعبدي.
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ويف الصالة عودة للـوعت  ،واكتشـاف حلقيقـة الـذاجم  ،ومعرفـة قـدرها أمـام خالقهـا العظـيم ،
ويف الصالة حماولة صادقة للهجـر واخلـال مـن الـذنوب  ،ويف الصـالة سـعت للعـودة بطهـارة الـنفس
 ،وس ــالمتها إىل حلظ ــة ميالده ــا الفط ــري  ،بنقائ ـ ـ وطهارص ـ ـ ي ألن يف الص ــالة عز ــة ج ــادة مجـ ــر
الذنوب واملعاصت  ،وحماولة لصة لالنفالجم من قيود املادة والشهوة.
فهــت ســعت للهجــرة إىل هللا صعــاىل  ،والتســامت حنــوه  ،وهــت حماولــة للتعــال وا نتقــال إلي ـ ،
وهت عـودة إىل هللا بعـد ُكـل فـرتة زمنيـة ـارس فيهـا اإلنسـان حياصـ ي فيتعامـل مـع نفسـ أو مـع هللا ،
والنــاس الــذين يعــيش معهــم  ،فيتهــاون أبداء حقــوق هللا علي ـ حين ـاً  ،أو يســتء إىل النــاس فيســلك

ســلوكاً شــاذاً ومنحرفـاً حينـاً آخــر  ،فيكــون حباجــة إىل الــتصلص مــن هــذه اآلتر الســلوكية الســلبية ،
والتوجهاجم النفسية املنحرفة  ،فيجد يف الصالة حمطة لتطهس النفس  ،والتأمـل يف خسهـا وصـالحها
 ،ومنطلقاً لتغيس مساره وصوجه يف احلياة.
فهــو يف وقفت ـ الصــادقة بــني يــدي هللا صعــاىل يســتغفره ويتعــر ،إلي ـ  ،ويعلــن براءص ـ وندم ـ ،
ورغبت ـ يف ا س ــتقامة والطه ــارة  ،فيج ــدد ب ــذلك عه ــده م ــع هللا صع ــاىل  ،ويستش ــرف آف ــاق مسـ ـسص
احلياصي ــة م ــن أوض ــح م ــداخلها  ،وأص ــفى أجوائه ــا  ،فتنم ــو بكث ــرة املمارس ــة واإلقب ــال عل ــى الص ــالة
ملكاجم اخلس  ،وصتصاغر نواز ،الشر  ،وصتوارى عـن الظهـور مناشـئ اإلجـرام  ،فتقـوى بـذلك العز ـة

مـن ُكـل سـيئ

 ،وصشتد اإلرادة على اإلصالأ وارصياد سبل اخلس  ،وصنمو الرغبـة يف الطـرأ واخلـال
يف احلياة  ،مارسة انسحاب النفس الدائم  ،وإخالء آفاقها من عتمة ا رائم واآلتم.
لذا كانت الصالة نظاماً صعبد ً لوقاية النفس من شذوذها  ،وعالجاً جـذر ً يـداوي أمراضـها

 ،بتعهد قواها وملكاما ونوازعها ابلتنشئة الصحيحة  ،والرتبية املستقيمة.
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وه ــو يص ــو أمهي ــة الص ــالة  ،ودوره ــا يف صطه ــس ال ــنفس  ،وصق ــومي
وص ــدق رس ــول هللا
الســلوك البشــري يف احليــاة بقول ـ  « :لــو كــان علــى ابب دار أحــدكم ــر فاغتســل يف ُكــل يــوم من ـ
مخس مراجم  ،أكان يبقى يف جسده من الدرن شتء »؟ قلنا . :
قــال  « :فــهن مثــل الصــالة كمثــل النهــر ا ــاري ُ ،كلمــا صــلى صــالة كفــرجم مــا بينهمــا مــن
الذنوب » (.)5
 « :صد ،الصالة متعمـداً  ،فـهن مـن صركهـا
وقال رجل  :رسول هللا أوصي  ،فقال
متعمداً فقد برئت من ملة اإلسالم » (.)7

» ( .) 3

 « :ما بني الكفر واإل ان إ صرك الصالة » (.)3
وجاء عن
 « :ل ُكل شتء وج  ،ووج ُ دينكم الصالة  ،فال يُ يشـين َّن أحـ ُد ُكم وجـ دينـ ...
وقال

وروي عنـ
( .) 1

ـرد علـ َّـت احلــوض وهللا » ...
 « :لــيس مــي مــن اســتصو بصــالص  ،يـ ُ

 « :يزال الشيطان ذعـراً مـن املـألمن مـا حـافل علـى الصـلواجم اخلمـس لـوقتهن
وقال
 ،فهذا ضيعهن زرأ علي فأدخل يف العظائم » (.)3
 « :مـا أعلـم شـيئاً بعـد املعرفـة أفعـل مـن هـذه الصـالة  ،أ
وروي عن اإلمام الصادق
ي
َّ ي ي َّ ي
الزَك ِة يم ْد نم ْت يح ًّ » (.)7
صرى أن العبد الصاحل عيسى بن مرمي قال  :ياأ نا يص ِِن بِ لصال ِة ا
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 « :إذا قــام املصــلت إىل الصــالة نزلــت عليـ الرمحــة مــن أعنــان الســماء
وروي أيعـاً عنـ
إىل أعنان األرض  ،وحفت بـ املالئكـة واداه ملـك  :لـو يعلـم هـذا املصـلت مـا يف الصـالة مـا انفتـل
» ( .) 5
ومذه األمهية العظمى للصالة أصبحت فريعـة عباديـة يف ُكـل رسـالة إميـة بشـر هبـا األنبيـاء ،
أل ا الصلة بني العبد ورب  ،وأل ا معراج يتسامى الفرد هبا إىل مستوى ا ستقامة والصالأ.
ْ
ولذلك فهن القرآن الكرمي عندما حتدي عن األنبياء ورسالتهم يف احليـاة قـال  :يا يْملهلل هي
ً ي ْ ي
ان بأمرن اأاح هلل إي ني ف نم يل اْلوات اإق يم ّ
الصال ِة اإيَ يء َّ
الزَك ِة ااكنَا ِلن ًعبِندي
أئمة ي د
ِ
ِ
ِ
ِ

( .) 7

فالصالة شعار وعالمة للفرد املـألمن ولوُمـة املألمنـة  ،وهـت حـد فاصـل بـني املـألمن احلـق وبـني

ي ي ْ ن َّ ي ي َّ َّ ي ي ي ي ن ي
ننت يلَع
فننأ ِق مَا الصننالة ِإن الصننالة َكن

مــن ينتمــت ألُمــة اإل ــان  ،لــذا جــاء قولـ صعــاىل :
ْ
ال ن ْم نومهلل ي
ني ِبَي بً َّم نَقَتً (.)3
ِِ
فه ــت ش ــعار أه ــل اإل ــان  ،وص ــفة أُم ــة التوحي ــد عل ــى صعاق ــب األجي ــال  ،وصت ــابع الرس ــا جم
والعصور.
فـأثىن
لذلك حتدي القرآن الكرمي عن أُولئك املسلمني  ،وعـن شـعارهم مـع النـ حممـد
عليهم  ،وقرن صفتهم بصفة أسالفهم من أصبا ،األنبياء  ،وأصفياء الرسل  ،فقال عز من قائـل :

َّ ً
ً ْ ي ن ً
ْ
ّْ
ي
ي ْ
َّ ي ي ي ْ
ّ
أش ّد ْ
اء لَع الكف ِو ْوْح ْء بيهلل ْ ي تراهي ْوبم ْه َّادا يبَيغنَن فونال
ر يااَّلي ممه ِ
حممد وهَل ا ِ
ن ً
ي
ي ييْْ
ييْْ ن
ي
َّ
ْ ن ْ
نل
م ا ِ
ر او َان يه م هي ي اَْ ِه ي م أث ِر الساَ ِد َلك مثل ي ي اَلَوا ِة امثل ي ي ارجن ِ
ْ ْ َّ
ي ي ي
ي
ي
ي ن
ْن ْ
ْ
ْ
ي ي ي ن ْ
ني الكفن يو ..
بزو ٍع أخرَ شط َأيه فآزوه ف هَغلَ ف هََ لَع هَق ِه يم ِاب الزواع ِيغ َ بِ ِ

( .) 3

____________
 5ـ الكايف  ، 731 / 3وسائل الشيعة .37 / 3
 7ـ األنبياء .73 :
 3ـ النساء .503 :
 3ـ الفتح .75 :

580

ومــا كــان للقــرآن هــدف يف هــذا العــرض التــار ت للصــالة إ ليألك ـد للمــألمنني أن الصــالة يف
ُكل الرسا جم اإلمية كانت أوىل شعائرها  ،ومخ عبادما بعد اإل ان اب صعاىل.
وكـم أوحـى لنـا القــرآن بقداسـة الصـالة  ،وأمهيتهـا يف دعــوة األنبيـاء ي فحـدثنا عـن مناجــاة أيب
وشــعاره احلنيفــت الــذي صلقــاه مــن ربـ  ،والــذي كــان يــردده خشــوعاً ينســاب يف نفــوس
األنبيــاء
ن
ي
ْ
ْ ي ي ي ي
ي
ي
ْ ّ
اَم يت ر وب اهم َل ي
ني ال َشينك
أصباعـ عقيـدةً ووعيـاً وطريقـةً  :قل إن صاليت انسيك احم ي
ِ ِ
ْ
ي ْ ْ
رت ياأن َّأال اَلسلمني (.)5
ع اُّذلك أ ِم
الشــوق إىل هللا صعــاىل  ،فسفــع دعــاءه إليـ راجيـاً منـ أن اعلـ
وكــم كــان يشــتد بـراهيم
ْ
يو ِّب اْملِن ْمد يي َّ
الصال ِة يا ِمن ن َ ّوينِت ...

وذريت من مقيمت الصالة واملتعبدين هبا فيقول :
( .) 7
وهكــذا عــرض لنــا القــرآن ًــاذج مــن اخلطــاابجم اإلميــة املوجهــة لونبيــاء  ،بوجــوب الصــالة
فريعة على أُ هم وأصباعهم  ،ليألكد لنا أمهية الصالة  ،ويوضح مركزهـا يف دعـواجم األنبيـاء ورسـا جم
.
الرسل
( عويل تدد جاسم ـ البحرين ـ  32سنة ـ بكالوريوس )
حول صالة اجلمعة :
س  :ملاذا حرمت تجيالنا السابوة من صالة اجلمعة وقالوا  :جّنّا جتوز ج ّ خلف اإلمام الغائب؟

ج  :إن صــالة ا معــة مشــروعة القيــام زمــن احلعــور والغيبــة  ،ففــت زمــن احلعــور هــت واجبــة
صعييناً  ،ويف زمن الغيبة واجبة خيساً  ،وفقهاء الشيعة

____________
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يعتق ــدون ش ــروعيتها إ آن يطـ ـرأ ط ــارئ فتك ــون حمرم ــة  ،ف ــهن منص ــب اإلمام ــة يف ص ــالة ا مع ــة
منصـباً سياسـياً وحكوميـاً ـ ـا أن اإلمـام اـب عليـ أن يتطـرق إىل املسـائل السياسـية وا جتماعيـة ،
ويبـدي نظـراً خاصـاً يف ُكـل موضـو ،ـ فيجـب أن يكـون منصـوابً مباشـرةً ـ ابلنيابـة اخلاصـة أو العامـة ـ
حسب رأي الشيعة.
من قبل احلاكم وهو اإلمام املعصوم
أو اجملتهــدين يــداً مبســوطة يف ا انــب احلكــومت كانــت
وعنــدما كــانوا يــرون ل مــام
ا معة عندهم حمظورة  ،أل ا ا
حينئذ صألدي إىل أتييد وصشييد مبا الظلمة وحكومامم.
( علي تدد جعفر ـ البحرين  18سنة ـ طالب متوسطة )
تةح خلف الفاجر :
ّ
س  :ملاذا

وتطمئن جليه؟

ـح الةـالة ج ّ جذا كنـت تعرفـه
مذهبنا الشيعي دائماً يكون جمام اجلماعة عامل دين؟ و تة ّ

ّتما عند جخواننا السنّة ف ُك ّل مسلم ميكن تن يكون جمام مجاعة ـ سواء كان ملتزمـاً تو غـري ملتـزم  ،طـاهر

املولد تو ـ فأر ّتّنم على صواب  ،فةالة اجلماعة هلا ءواب عظيم  ،فهم تين ما ذهبوا يةلّون مجاعة.
نرجو تن تبةرو ،حول هذا املوضوع  ،ونشكركم على هذه اجلهود اجلبّارة.

ج  :الص ــالة مجاع ــة عن ــدا صص ــح خل ــو ُك ــل مكل ــو ابل ــغ  ،فيح ــق ألي ش ــصص التق ــدم
إلمامــة مجاعــة مــن النــاس ـ سـواء كــان عاملـاً أو غــس عــامل  ،مرصــد ً لــزي العلمــاء أو غــس مرصـ اـد لــذلك
الـزي ـ لكـن عنـدا إلمـام ا ماعـة شـرو اـب حتققهـا  ،منهـا  :عدالتـ  ،فـال صصـح الصـالة خلـو
الفاسـق  ،والفقهــاء إًـا اســتفادوا وجـوب هــذا الشـر يف إمــام ا ماعـة مــن خـالل أدلــة مـن الكتــاب
والسنة.
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ي ي ي ْ ن ي َّ
اَّلي ن ي
فمـن الكتــاب  :قولـ صعــاىل  :ياال ت نربهللننَا إَِل ِ
يي ن ي ي
ي ي ي ي َّ ْ ْ ي
ر فدد ظل يي
والفاسق ظامل لقول صعاىل  :يام يَمد حداد ا ِ

ي

ن ي

ي
ي ي َّ ْ
نم ْي َّ
اِلن ْو (، )5
ظل ْمننَا فَمسن
ن
يف يس ْه ( ، )7وا ئتمام ركـون  ،ألن

معىن الركون هو امليل القليل.

«:

ومن الروا جم  :قـول اإلمـام الصـادق
واجملهول واجملاهر ابلفسق  ،وجن كان موتةداً » (.)3
 :رجــل يقــارف الــذنوب وهــو عــارف هبــذا األمــر  ،أُصــلت
ومنهــا  :قيــل ل مــام الرضــا
خلف ؟ قال .)3( » « :
 :إن مواليــك قــد اختلفـوا  ،فأُصــلت خلفهــم مجيعـاً؟ قــال « :
ومنهــا  :قيــل أليب جعفــر
تةل ج ّ خلف من تتق بدينه » (.)1
ّ
فعلى هذا الشر كـن لـك إذا كنـت حتـرز يف نفسـك العدالـة أن صصـلت ابلنـاس مجاعـة  ،أو

ـل خلـف الغـايل وجن كـان يوـول بوولـم ،
تة ّ

صصــلت خلــو أي شــصص صثــق بعدالت ـ  ،مــع حتقــق الشــرو األُخــرى لصــالة ا ماعــة  ،مــن كون ـ
صــحيح القـراءة  ،ابلغـاً عــاقالً مألمنـاً  ،وو دصـ شــرعية  ،ذكـراً إذا كــان املــأموم ذكـراً  ،فهــذه الشــرو
كن أن صتحقـق يف كثـس مـن النـاس  ،وليسـت هـت متحققـة فقـط يف رجـل الـدين  ،بـل رجـل الـدين
هو أحد املصاديق.
نعم بع العلماء يذكرون حتديد اإلمام ابملتلبس بزي العلمـاء  ،إذا كـان موجـوداً يف ا ماعـة
 ،و يصــح لغــسه أن يكــون إمام ـاً وهــو مــأموم  ،وهــو مــن ابب حفــل مقــام العلمــاء  ،ودوام نظــام
 ،وأن العامل هو املركز الذي صدور علي ُكل أُمور ا ماعة.
معتنقت مذهب أهل البيت
____________
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وأمــا عنــد أهــل الســنة فــه م لكــت يصــححوا صــالة مــن صســلط علــى رقــاب املســلمني  ،أفت ـوا
بصحة الصـالة خلـو ُكـل بـر وفـاجر  ،حـّت عـم وانتشـر هـذا التسـاهل يف اإلمـام  ،ووصـل إىل وقتنـا
احلاضر  ،وإن كان منشأه سياسياً.
خريج جامعة )
( حسني ـ السعودية ـ  34سنة ـ ّ
كراهة لبس السواد فيها :
س  :هل يكره للمةلّي لبس السواد؟ ترجو اإلجابة  ،مع شكري اجلزيل.

ج  :قد ذكر بعـ فقهائنـا ذلـك  ،واسـتثىن منـ العمامـة واخلـو  ،وقـد قيـدها بععـهم هبـا ،
إذا اخــذ الس ـواد شــعاراًكبــي العبــاس  ،فيمــا إذ لــبس الس ـواد صــدفة  ،أو حــزاً علــى ميــت  ،أو
 ،فهنـ يكـره بــل يـرجح لغلبــة
مـال فيـ وهيبـة أحيــااً  ،واسـتثىن بععــهم مـا لبسـ للحسـني
جانــب صعظــيم شــعائر هللا علــى ذلــك  ،معــافاً إىل روا جم متعــافرة يف م ـوارد تلفــة يســتفاد منهــا
ذلك.
( علي العلي ـ السويد ـ ) ....
وجوب صالة اجلمعة ختيريي :
س  :تســأل هللا تعــاي تن تكونــوا

إلعالء كلمة احل ّق  ،جنّه مسيع ايب.

ـحة والعافيــة  ،وتن يس ـ ّدد خطــاكم ملــا هــو خــري  ،ويــوفّوكم
ت ّ الةـ ّ

شجعتموين على تن تسألكم ُكلّما احتجت جي ذلم  ،واي كترة احتياجايت  ،وتعانكم هللا عليها.
لود ّ

التمس ــم طّه ــم ،
ـل األُم ــور وم ــع اجلمي ــع  ،حي ــث تح ــاور الش ــيعة عل ــى
ّ
احلويو ــة ت ،تح ــاور ُك ـ ّ
وخةوصـاً مـن لـه ميــل للعلمانيـة  ،وحـوار متـل هــؤ ء تشـ ّد مـن غـريهم  ،وتحــاور تهـل السـنّة ألءبـت هلــم ت ّن
منهج احل ّق ليس منهجهم  ،كما وتحاور النةـار  ،وت ،دارس جيّـد لكتـاام بعهديـه الوـدر واجلديـد  ،كمـا

وتُحاور غريهم  ،وأبساليب خمتلفة ُ ،ك ّل حسب طريوته تو الطريوة اليت تنفع معه.
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ساديت الكرام  ،لود حاورت تحد اإلخوة الشيعة ذوي امليول العلمانية  ،وكان دائماً يوول  :أب ّن علماء

ـل استش ــكا ته  ,وكـ ـان تح ــد
الــدين الش ــيعة يفت ــون كم ــا حيلــوا هل ــم  ،وب ــدون ّ
تي س ــند  ،وق ــد تقنعتــه ُك ـ ّ
استشكا ته عن تعطيل صالة اجلمعة.

بعد انتهاء احلديث تحببت ت ،شخةيّاً تن ازداد علماً يوضـوع صـالة اجلمعـة  ،ومـّت ّ تعطيلهـا؟ ومـن

ّتول من عطّلها من علمائنا ( رضوان هللا عليهم ) وتدلّة ذلم  ،وما هي استد ته على ذلم؟

ج  :الكالم يف إقامتها وعدمها يتبع ألي عامل غس األدلـة املسـتفادة مـن الكتـاب والسـنة
 ،وحبســب هــذه األدلــة قــد ــرج الفقي ـ الشــيعت بنتيجــة صــدل علــى وجــوب إقامــة ا معــة يف عصــر
الغيبــة  ،وقــد يــرى عدمـ  ،وتلثــة يفــيت ابلوجــوب التصيــسي بينهــا وبــني الظهــر  ،هــذه ُكلهــا خيــاراجم

الفقي  ،و اوز ـ حبسب مذهب الشيعة ـ إلزام اجملتهد حداها وشيةً ألهواء البع .
وأما أدلة القائلني ابلوجوب أو ا واز فمعروفة وواضحة من الكتـاب والسـنة واإلمجـا ، ،منهـا
ي ن نْ ْ ي ي ن ي ن ي ن
َّ ي
ي ي ي َّ ي ي ْ ي ْ
ر يا يَ ْواا ن ي
اَ نن ي ...
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ر
ب
َ
َل
إ
ا
َ
م
ه
ف
ة
م
م
اْل
َ
ي
م
ة
ال
لص
ل
ي
د
َ
آية  :ي أي
مِ
ِ ِ
ِ
ِ
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منهـا  :األحاديـن املعتـربة الدالــة علـى وجـوب ا معــة مطلقـاً  ،أعـم مــن زمـن احلعـور والغيبــة
وأم ــا م ــن ي ــرى الوج ــوب التعيي ــي لص ــالة ا مع ــة يف زم ــن الغيب ــة  ،فق ــد يعتم ــد إىل ظه ــور

 ،وبس ــط يــده يف الــروا جم  ،حبيــن يس ــتنبط منهــا أن صــالة ا مع ــة
اش ـرتا حع ــور اإلمــام
وإمامتهــا هــت مــن شــألون احلكومــة  ،ألن خطبتهــا اــب أن صتنــاول املواضــيع السياســية وا جتماعيــة
اليت مم الناس  ،ومن املعلوم عدم صوفر هذا الشر يف ظل احلكوماجم الفاسدة.
____________
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نعم  ،إن قلنا حبصول إذن عام للفقي ا امع لشرائط الفتـوى ـ نظـراً إىل موضـو ،و يـة الفقيـ
ـ أو إذن خا ل يف إقامة صالة ا معة ـ نظراً إىل الروا جم الواردة يف املقام ـ كننا القـول بوجـوب
إقامتها يف عصر الغيبة.
مث فـى أن الـرأي املتبـع عنـد اقققـني املتـأخرين هـو الوجـوب التصيـسي بـني صـالة ا معــة
وفريعــة الظهــر  ،ويعتمــد هــذا ال ـرأي أساس ـاً علــى نتيجــة التعــارض بــني عمومــاجم الظهــر وا معــة
املنتهيــة إىل التصيــس ي ولوخــذ ابألمــر الوجــويب الـوارد ابلنســبة إلقامــة ا معــة  ،و ــا أن الوجــوب أعــم
مـن العيـي والتصيـسي فيبقـى الوجـوب التصيـسي بعـد انتفـاء العيـي ي ولظهـور بعـ الـروا جم امللوحـة
ابلتصيس (.)7
( زين العابدين تيوّب ـ سوراي ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
األدلّة على رفع اليدين ابلتكبري :
س  :السادة

مركز األحباإ العوائدية األفاضل  :ترغب يعرفة األدلّة من كتب الفريوني حـول عمليـة

مرات  ،ورفع اليدين عند ُك ّل تكبرية  ،علماً أبنّّن قرتهتا كتاب مفاتيح اجلنان
ختم الةالة ابلتكبري ءالإ ّ
املتهجد  ،وتُريد معرفة تدلّة تكتر لو مسحتم  ،وجزيتم خرياً.
نوالً عن مةباث
ّ

ج  :هنــاك قاعــدة بــد مــن معرفتهــا  ،وهــت أن مســائل الفــرو ،والفق ـ يطالــب املــذهب
أبدلته ــا م ــن كت ــب امل ــذاهب املصتلف ــة معـ ـ ح ــّت يف األُص ــول  ،وإ ألص ــبح مجي ــع املصتلف ــني غ ــس
تلفني وعلى مذهب واحـد  ،ولـذلك فهننـا نقـول  :إن طلـب أدلـة الفـرو ،مـن الفـريقني  ،ويف مجيـع
التفاص ــيل غ ــس وارد قطعـ ـاً  ،ومث ــال ل ــذلك أبن أييت نصـ ـرا ويق ــول  :اثبتـ ـوا ل أص ــل الص ــالة  ،أو
الصــيام  ،أو احلــج مــن األد ن األُخــرى  ،فهــل صســتطيع إثبــاجم ذلــك لـ ؟ بــل إنــك ســوف زيبـ أبن

هـ ــذه األد ن تلفـ ــة يف األُصـ ــول  ،و كـ ــن ابلتـ ــال أن يتوافق ـ ـوا يف أدلـ ــة الفـ ــرو ، ،ألن مصـ ــادر
صشريعهم ختلو.
____________
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إذاً  ،س ــوف حنت ــاج إىل إثب ــاجم ص ــحة أح ــد ه ــذه األد ن أو امل ــذاهب يف العقائ ــد  ،وم ــن مث
نسلم صادر صشريعها للفرو ،وهذا واضح  ،ألن الفرو ،صتفر ،وصبتي علـى أُصـوما ومنابعهـا  ،وهـذا
أمر مسلم لدى ا ميع.
ومــع ذلــك فقــد يتفــق يف بع ـ املســائل الفرعيــة أن صكــون متفق ـاً عليهــا لــدى ا ميــع  ،وقــد
يكون لديك حكماً صنفرد ب  ،ومع ذلك زد أدلت يف كتـب املصـالفني  ،وقـد صوجـد مسـائل زـد
ما دليالً لدى املصالو  ،بل يف نفس املذهب الواحد قد يشذ أو ينفرد أحد العلماء بقـول دليـل
علي  ،حّت يف مذهب نفس  ،وهذا واضح أيعاً.

ومسـألتنا مــن املسـائل الــيت ننفـرد هبــا عــن سـواا  ،ولكــن سـوف يت ابدلتهــا مـن كتــبهم أيعـاً
إن شاء هللا صعاىل.
فمنها :
فنقول  :أما األدلة من كتب أصبا ،أهل البيت
 :ألي علــة يكــرب املصــلت بعــد

 5ـ عــن املفعــل بــن عمــر قــال  :قلــت أليب عبــد هللا
ملّا فـتح م ّكـة صـلّى أبصـحابه الظهـر عنـد احلجـر
النيب
التسليم ثالتً يرفع هبا يدي ؟ فقال  « :أل ّن ّ
كة ءالاثً .)5( » ...
فلما سلّم رفع يديه و ّ
األسود ّ ،
قال  « :جذا سلّمت فارفع يديم ابلتكبري ءالاثً » (.)7
 7ـ عن زرارة عن أيب جعفر

وأما من كتب أهل السنة فمنها :
 5ـ عن ابن عباس قال  :إن رفع الصوجم ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كـان علـى
.
عهد الن
وقال ابن عباس  :كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعت (.)3

____________
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فلــو مجعنــا هــذه الــروا جم وجعلناهــا روايــة واحــدة  ،يتبــني لنــا أبن املـراد برفــع الصــوجم ابلــذكر
هو التكبس.
بعد انقعاء الصالة على عهد الن
 7ـ عــن ابــن عبــاس يف احلــدين الســابق قــال  :مــا كنــت أعــرف انقعــاء صــالة رســول هللا
إ ابلتكبس (.)3
 3ـ قــال ابـن حجــر العسـقال عنـد شــرح للحـدين  :وفيـ دليـل علـى جـواز ا هـر ابلــذكر
عقب الصالة  ،قال الطربي  :في اإلابنة عن صـحة مـا كـان يفعلـ بعـ األمـراء مـن التكبـس عقـب
الصالة  ،وصعقب ابن بطال أبن مل يقو على ذلك عن أحد من السـلو  ،إ مـا حكـاه بـن حبيـب
يف الواضحة أ م كانوا يستحبون التكبس يف العساكر عقب الصبح والعشاء صكبساً عالياً ثالتً (.)1
أمـا مسـألة رفـع اليـدين عـن التكبـس  ،فاألدلـة العامـة صشـمل ُكـل صكبـس  ،وهـذا التكبـس داخـل
قطعاً لعدم الفرق بين وبـني ُكـل صكبـس يف الصـالة  ،فهنـ آخـر فعـل مسـتحب فيهـا  ،فيكـون حكمـ

حكم ُكل صكبس يف الصالة  ،واليك األحادين الواردة يف شأ ا :
يرفـع يديـ مـع ُكـل صكبـسة يف الصـالة
 5ـ عـن عمـس بـن حبيـب قـال  :كـان رسـول هللا
املكتوبة (.)5
؟ فقـام فصـلى
 7ـ عن قتادة قال  :قلت ألنس بن مالك  :أرا كيـو صـالة رسـول هللا
فكان يرفع يدي مع ُكل صكبسة  ،فلما انصرف قال  :هكذا كانت صالة رسول هللا

____________
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ونفهـم ـ مـن التأكيـد علـى رفـع اليـدين مـع ُكـل صكبـسة وسـألال عـن كيفيـة الصـالة وأخبـاره أبن
كــان يصــلت هكــذا ـ مــن ُكــل ذلــك أبن النــاس قــد صالعب ـوا ابلصــالة  ،وخصوص ـاً هبــذه
الن ـ
الســنة الــيت ركــز عليهــا قتــادة  ،وأكــد وجودهــا أنــس  ،فأصــبحت بعــد ذلــك مــن املســتغرابجم والســنن
.
املهجورة عندهم  ،فأكدها ونسبها للن
 3ـ عــن الــذ ل بــن حرملــة قــال  :ســألت جــابر بــن عبــد هللا األنصــاري  :كــم كنــتم ي ــوم
يرفــع يدي ـ يف ُكــل صكبــسة مــن
الشــجرة؟ قــال  :كنــا ألف ـاً وأربعمائــة  ،قــال  :وكــان رســول هللا
الصالة (.)5
 3ـ عــن افــع قــال  :إن عبــد هللا بــن عمــر كــان إذا أبصــر رج ـالً يصــلت يرفــع يدي ـ ُكلمــا
خف ورفع حصب حّت يرفع يدي (.)7
 1ـ وأخـساً قـال اقــدي الوهـايب األلبــا  « :وأمـا الرفــع مـن التكبـساجم األُخـرى  ،ففيـ عــدة

أحادين أن الن

كان يرفع يدي عند ُكل صكبسة » (.)3

____________
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صالة الرتاويح :
( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ  24سنة ـ طالبة جامعة )
هي من سنّة عمر من سنّة الرسول :
س  :ملــاذا الشــيعة ية ـلّون صــالة ال ـرتاويح؟ وكتــري مــن صــلوات الســنّة؟ ومــن هــذا املنطلــق تهــل

السـ ــنّة يسـ ـ ّـمون الشـ ــيعة ابلـ ــروافض  ،ألنّـ ــه علـ ــى ح ـ ـ ّد ق ـ ـوهلم  :ت ّن الشـ ــيعة يرفضـ ــون اتبـ ــاع سـ ــنّة الرسـ ــول
.

لتبليـغ ذلـك إىل
ج  :إن هللا صعاىل فـرض علـى عبـاده الفـرائ  ،وأوحـى هبـا إىل رسـول
أُمتـ  ،ف ُكــل صـالة وصــيام وحـج وزكــاة وغسهــا مـن الفـرائ كانـت عــن هللا صعـاىل  ،أوحاهــا إىل نبيـ
وبلغها بدوره إىل أُمت .
وهك ــذا  ،ف ــهن أي ــة عب ــادة صس ــمى صوقيفي ــة  ،أي صتوق ــو مش ــروعيتها عل ــى اس ــتئذان الش ــار،
مشـرعة فه ـا بدعــة ،
واعتبـاره إ هـا  ،ومـا عـدا ذلـك مـن صـالة ـا أ ـا مل صكـن مـن قبـل النـ
والبدعة هت إدخال ما ليس يف الدين يف الدين.
وعندها فهن العبادة اليت مل يشرعها الشار ،صعد غس مشروعة وغس معتـربة  ،ومـن يـدري فلعـل
ما نفعل دون إذن الشار ،من العبادة اليت هت التقرب إىل هللا صعـاىل سـتكون مبعـدة عـن هللا صعـاىل ،
بل سننال سصط صعاىل وغعب .
يف إحـداي أيـة عبـادة مل
ومن هنا فهن الشيعة اإلمامية صتعدى النص الوارد عن الن
أيمر هبا

 ،وليس ألحد احلق يف صشريع عبادة معينة  ،فهذا
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ص ــارجم صلـ ــك العب ــادة بدعـ ــة  ،واس ــتحق بـ ــذلك س ــصط هللا صعـ ــاىل

ش ــرعها أح ــد دون الن ـ ـ
وغعب .
وهكـذا يف صـالة الـرتاويح  ،فلـم يـرد فيهـا نـص قـرآ و حـدين نبـوي حـّت كننـا أن نقـول
بشــرعية هكــذا عبــادة  ،أمــا إذا كانــت مســتندة إىل اجتهــاد رجــل ورأي يرأتي ـ  ،فهــذا مــا صعتــربه
اإلمامية مشروعاً بل صعتربه بدعة.
واليـ ي
 ،بــل هــت مــن ســنة
ـك ــن اعــرتف أبن صــالة الـرتاويح هــت ليســت مــن ســنة النـ
عمــر بــن اخلطــاب  ،وهــو أول مــن ســنها ومجــع النــاس عليهــا  ،كمــا نــص علي ـ البــاجت والســيوطت
والسكتواري وغسهم.
وإن إقامة النوافل اب ماعاجم يف شهر رمعان من حمدتجم عمر  ،وأ ا بدعة حسنة (.)5
( هويدا ـ  ...ـ ) .....
صالة ابتدعها عمر :
س  :ملاذا نةلّي الرتاويح متل تهل السنّة؟

ج  :نعلمك أبن صـالة الـرتاويح يف الواقـع هـت صـالة األلـو ركعـة النافلـة يف شـهر رمعـان ،
وورد يف فعل هذه الصالة فعل كثس  ،ولكن عمر بن اخلطاب أضاف إىل هـذه النافلـة « ا ماعـة
»  ،أي أ ا صصلى مجاعة فرادى.
____________
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وكما هو املعلوم  :أن العباداجم صوقيفية  ،أي أ ا صألدى كما ذكرهـا الشـار ، ،واإلضـافة علـى
ما جاء ب الشار ،يكون بدعة  ،ومذا ملا أضاف عمر ا ماعة إىل النافلة وقال  :نعمت البدعة.
الطب )
( ّ
ومد ـ عمان ـ  22سنة ـ طالب جامعة ّ
تدلّة مشروعيتها عند تهل السنّة :
رد ،العلمي على ذلم؟
العامة على مشروعية صالة الرتاويح؟ وما هو ّ
س  :ما هو دليل ّ

ج  :ابتـد ،أهـل السـنة صـالة الـرتاويح ـ وهـت قيـام ليـال شـهر رمعـان مجاعـة ـ ودلـيلهم  :أن
 ،ومل يســنها بــل
عمــر بــن اخلطــاب هــو الــذي مجــع النــاس علــى إمــام واحــد  ،ومل يشــرعها النـ
كانت سنة عمر.
بــل هــت بدعـةً

علــى أن عمــر بــن اخلطــاب قــال معرتفـاً أب ــا لــيس مــن صشـريع رســول هللا
ابتدعها  ،إ أن وصفها أ ا بدعة حسنة.
قــال عبــد الــرمحن بــن عبــد القــاري  « :خرجــت مــع عمــر بــن اخلطــاب ليلــة يف رمعــان إىل
املسجد  ،فهذا الناس أوزا ،متفرقون  ،يصلت الرجل لنفس  ،ويصلت الرجل فيصلت بصالص الرهط.
فقال عمر  :إ أرى لو مجعت هأل ء على قارئ واحـد لكـان أمثـل  ،مث عـزم فجمعهـم علـى
أُيب بـن كعـب  ،قـال  :مث خرجـت معـ يف ليلـة أُخـرى والنـاس يصــلون بصـالة قـارئهم  ،فقـال عمــر :
نعمت البدعة هذه .)5( » ...
كــان قــد ــى عنهــا  ،وإليــك مــا رواه البصــاري  :حــدثنا عبــد األعلــى بــن
علــى أن النـ
محاد قال  :حدثنا وهيب قال  :حدثنا موسى بن عقبة  ،عن سامل أيب
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اخ ــذ حج ــرة  ،ق ــال :
النع ــر  ،ع ــن بس ــر ب ــن س ــعيد  ،ع ــن زي ــد ب ــن تب ــت  :أن رس ــول هللا
حسـبت إنـ قــال  :مــن حصــس يف رمعــان فصــلى فيهــا ليــال  ،فصــلى بصــالص اس مــن أصــحاب ،
فلما علم هبم جعـل يقعـد  ،فصـرج إلـيهم فقـال  « :قـد عرفـت الـذي رتيـت مـن صـنيعكم  ،فةـلّوا تيّهـا
الناس بيوتكم  ،فإ ّن تفضل الةالة صالة املرء بيته ج ّ املكتوبة » (.)5
عــن اإلصيـان هبــذه الصــالة  ،ومـن مث اعــرتف عمــر أب ــا مل
وأنـت صــرى صـراحة ـت النـ
 ،بـل ابتـدعها مـن عنـده  ،علمـاً أن البدعـة  :احلـدي ومـا ابتـد ،مـن
صسن مـن قبـل رسـول هللا
الدين بعد اإلكمال.
ومن الغريب صقسـيم ابـن األثـس البدعـة إىل بـدعتني  :بدعـة هـدى وبدعـة ضـالل  ،وقـال « :
 ،ومن هـذا النـو ،قـول عمـر  :نعمـت البدعـة
وذلك إذا كان يف خالف ما أمر هللا ب ورسول
مل
هــذه  ،ملــا كانــت مــن أفعــال اخلــس وداخلــة يف حيــز املــدأ مساهــا بدعــة ومــدحها  ،ألن النـ
يســنها مـم  ،وإًــا صــالها ليــال مث صركهــا ومل حيــافل عليهــا  ،و مجــع النــاس مــا  ،و كانــت يف زمــن
أيب بكر  ،وإًا عمر مجع الناس عليها وندهبم إليها .)7( » ...
وه ـ ــذا كم ـ ــا ص ـ ــرى م ـ ــن غري ـ ــب م ـ ــا يعت ـ ــذر ب ـ ـ ـ  ،فاعرتاف ـ ـ ـ بدع ـ ــة وإ ـ ــا مل أيم ـ ــر هب ـ ــا الن ـ ـ ـ
ومل يسنها  ،دليل كاف على أ ا بدعة  ،وُكل بدعة ضاللة  ،وُكل ضاللة يف النار.

هذا ما رووه أهل السنة فعـالً عـن الشـيعة  ،فكيـو صكـون بعـد ذلـك البدعـة نوعـان  :بدعـة
هدى وبدعة ضالل؟ وهذا العذر كن أن يعتذر ب ُكل أحد  ،فهذا قلنا للسارق ملاذا سـرقت؟ قـال
 :الســرقة نوعــان  :ســرقة حـرام وســرقة حــالل  ،وهــذه ســرقيت حــالل  ،فعلتهــا طلبـاً لقــوجم أطفــال ،
وهكــذا كــن أن يفــتح ابابً لالعتــذار عــن ُكــل ذنــب ومعصــية  ،و حيــق ألحــد ا عـرتاض عليـ بعــد
ذلك.

____________
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على أن كن ألي أحد أن يبتد ،صالةً معينة  ،أو عمالً معيناً ويقول  :هت بدعـة  ،ولكـن
نعمت البدعة هذه  ...كما فعل من قبلت عمر!!
وأنت صعلم أن العبادة أمر صوقيفت  ،أي أ ا موقوفة من قبل الشـار ، ،فمـا مل أيمـر بـ الشـار،
؟!
فال اوز اإلصيان ب  ،فكيو نتعبد أبم ار ى عن رسول هللا
أليس العبادة هت التقرب إىل هللا صعاىل  ،فكيـو نتقـرب إىل هللا بشـتء مبغـوض  ،فـهن األمـر
املنهت عن مبغوض عند هللا  ،إذ ينهت الن عن شتء إ كون مبغـوض  ،فكيـو نتقـرب إىل هللا
بشتء مبغوض؟!
صش ـريع صــالة الــرتاويح؟ إذا كانــت مندوبــة عنــد هللا صعــاىل ومطلوبــة ،
وســبق إىل ذلــك عمــر؟! س ـألال نطرح ـ إىل ُكــل مــن رأى حمبوبيــة

وهــل فــاجم الن ـ
فهــل غفــل عــن ذلــك الن ـ
صالة الرتاويح وصشريعها.

ولــيس ســنة أحــد  ،ف ُكــل ســنة دون ســنة رســول هللا
فهننــا أصبــا ،ســنة رســول هللا
بدعة  ،وُكل بدعة ضاللة  ،وُكل ضاللة يف النار.
.
أعاذا هللا وإ ك من البد ، ،ووفقنا للعمل بسنة رسول
خريج اثنوية )
( عبد هللا ـ الكويت ـ  29سنة ـ ّ
تعويب على اجلواب السابق :
س  :حتية طيّبة  ،وبعد :

تقول  :لود تو ّدم الوول  :ج ّن البدعة ـ

املعّن ا صطالحي الشرعي ـ هي جدخال ما ليس من الدين

الدين  ،وهذا التعريف ـ تي اإلدخال الدين ـ حيتمل معّن الزايدة ومعّن اإلنوام تيضاً.
ولنبدت بتعريف صالة الرتاويح  :هي النافلة مجاعة ليايل شهر رمضان  ،وج ّّنا مسّيت تراويح لالسرتاحة

فيما بعد ُك ّل تربع ركعات.

نبحث يا رو عن الرسول

تنّه قال  « :تيّها الناس ج ّن الةالة ابلليل

شهر رمضان من النافلة

اجلماعة بدعة  ،وصالة الضحى بدعة  ،ت فال جتتمعوا ليالً شـهر رمضـان لةـالة الليـل  ،و تةـلّوا
صالة الضحى فإ ّن تلم
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معةية  ،ت فإ ّن ُك ّل بدعة ضاللة  ،وُك ّل ضاللة سبيلها جي النار » ّمث نزل

سنّة خري من كتري

بدعة » (.)1

وروي عن زيد بـن اثبـت قـال  :احتجـر رسـول هللا

وهـو يوـول  « :قليـل

حجـرية خمةـفة تو حةـرياً  ،فخـرا رسـول هللا

جليها  ،فتتبع جليـه رجـال وجـاءوا يةـلّون بةـالته  ،مثّ جـاءوا جليـه فحضـروا  ،وتبطـأ رسـول هللا

عــنهم  ،فلــم ــرا جلــيهم  ،فرفعــوا تصــواهتم وحةــبوا البــاب  ،فخــرا جلــيهم مغضــباً  ،فوــال هلــم رســول هللا
حّت ظننت تنّه سيكتب علـيكم  ،فعلـيكم ابلةـالة
 « :ما زال بكم صنيعكم ّ

صالة املرء

بيته  ،ج ّ الةالة املكتوبة » (.)2

وعن تنس قال  :كان رسول هللا

يةلّي

بيـوتكم  ،فـإ ّن خـري

رمضان  ،فجئت فومت جي جنبـه  ،وجـاء رجـل فوـام

ّت ،خلفــه جعــل يتجـ ّـوز

ـيب
تيضـاً حـ ّـّت كنّــا رهــأ ّ ،
فلمــا تحـ ّ
ـس النـ ّ
صالة يةلّيها عند ، ،قال  :قلنا له حني خـرا  :تفطنـت بنـا الليلـة؟ فوـال  « :نعـم  ،ذاك الـذي دلـّن
على الذي صنعت » (.)3

وعن تّب سلمة  ،تنّه سأل عائشة  :كيف كانت صالة رسول هللا

الةــالة  ،مثّ دخــل رحلــه فة ـلّى

رمضان؟

فوالت  :ما كان رسول هللا
يزيد رمضان و غريها علـى جحـد عشـرة ركعـة  ،يةـلّي تربعـاً
فال تسأل عن حسنهن وطوهلن  ،مثّ يةلّي تربعاً فال تسألوا عن حسنهن وطوهلن  ،مثّ يةلّي ءالاثً.
فوالت عائشة  :فولت  :اي رسـول هللا  ،تتنـام قبـل تن تـوتر؟ قـال  « :اي عائشـة! ج ّن عيـّن تنامـان  ،و

ينام قليب » (.)4

____________
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وسئل عمر عن الةالة
ُ

البيت » (.)1

املسجد فوال  :قال رسول هللا

 « :الفريضة

والتطوع
املسجد ،
ّ

ومتل هذه األحاديث الةحيحة كترية ج ّداً كتب ترابب احلـديث  ،ولكـن الغريـب ت ّن بعضـهم قـال :
 « :فعلــيكم ابلةــالة
تتــى اــا مثّ تركهــا مــن غــري نســخ  ،وهــو يتعــارض مــع قولــه
ـيب
ج ّن النـ ّ
بيوتكم »  ،وقوله

 « :ذلم الذي دلّن على الذي صنعت »  ،وغضبه جتماعهم

النافلـة ،

يعّن مطلواً ت ّن الرتاويح كانت عمالً جائزاً.
واألغـرب مــن هــذا ُكلّــه  ،ت ّن كتــب احلــديث والتــاريخ توـول  :ت ّن صــالة الـرتاويح مــن مبــدعات عمــر بــن

اخلطّاب  ...فلماذا هذه الدعاو وهذه التعاليل؟!

يشرعها الشارع املو ّدس بل هي بدعة  ،وقد روي عنه
ولذا  ،فإ ّن صالة الرتاويح مل ّ

مّن » (.)2
من رغب عن سنّيت فليس ّ

تنّـه قـال « :

ومن تقوال علمـاء تهـل السـنّة أب ّن صـالة الـرتاويح هـي مـن فعـل عمـر بـن اخلطّـاب  ،وليسـت مـن عمـل

رسول هللا

.

ومد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر
قال تبو الوليد ّ

ّنى عن بيع ت ُّمهات األو د  ،ومجع الناس على تربع تكبريات

جمام يةلّي ام الرتاويح  ،اخل ».
وملا ذكر السيوطي

حوادإ سنة  33من اتر ه  « :هو ّتول مـن
وتول من مجع الناس على
صالة اجلنائز ّ ،

اتر ه ّتوليات عمـر نوـالً عـن العسـكري قـال  « :هـو ّتول مـن مسّـي تمـري املـؤمنني

وتول مـن مجـع النـاس
وتول مـن ح ّـرم املتعـة ّ ، ...
سن قيام شـهر رمضـان ـ ابلـرتاويح ـ ّ ، ...
وتول من ّ
ّ ، ...
صالة اجلنائز على تربع تكبريات .)3( » ...

وقال ابن سعد  « :وهو ّتول مـن س ّـن قيـام شـهر رمضـان ـ ابلـرتاويح ـ ومجـع النـاس علـى ذلـم  ،وكتـب

به جي البلدان  ،وذلم

شهر رمضان سنة تربع
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عشرة  ،وجعل للناس ابملدينة قارئني  ،قارائً يةلّي ابلرجال  ،وقارائً يةلّي ابلنساء .)1( » ...

وقال الشوكاين  « :وقال مالم وتبو يوسف وبعض الشافعية وغريهم  :األفضل فراد
 « :تفضل الةالة صالة املرء

البيـت لوولـه

بيته ج ّ املكتوبة » متّفق عليه.

وقالت العرتة  :ج ّن التجميع فيها بدعة (.)2

تضف جي هذا  ،ت ّن جعفاء النافلة من اجلماعة ميسـم علـى البيـوت حظّهـا مـن الةكـة والشـرف ابلةـالة

فيها  ،وميسم عليها حظّها من تربية الناشئة علـى حبّهـا والنشـا هلـا  ،ذلـم ملكـان الوـدوة
ش ّد األبناء جليها ش ّداً يرسخها

واأل ُّمهات  ،واألجداد واجل ّدات  ،وأتءريه

وقال عبد هللا بن سعد  :سألت رسول هللا

فوــال

ّتميـا تفضـل  :الةـالة

 « :ت تــر جي بيــيت مــا تقربــه مــن املســجد! فــألن تصـلّي

املسجد  ،ج ّ تن تكون صالة مكتوبة » (.)3

 ...فوــال

عووهلم وقلوام.

بيـيت تو الةـالة

عمـل اةابء
املسـجد؟

جيل مــن تن تصـلّي
بيــيت تحـ ّ
ـب ّ

 ... » :فة ـلّوا تيّهــا النــاس

بيــوتكم  ،فــإ ّن

ـيب
وعــن زيــد بــن اثبــت  :ت ّن النـ ّ
تفضل صالة املرء بيته  ،ج ّ الةالة املكتوبة » (.)4
 « :تكرموا بيوتكم ببعض صالتكم » (.)1
وعن تنس بن مالم قال  :قال رسول هللا
____________
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وعنه

احلي وامليت » (.)1
قال  « :متل الذي يذكر هللا فيه والبيت الذي يذكر هللا فيه متل ّ

وعن جابر قال  :قال رسول هللا

 « :جذا قضى تحدكم الةالة

من صالته  ،فإ ّن هللا جاعل بيته من صالته خرياً » (.)2
ومــا روي عــن ابــن تّب احلديــد َّ :
بع ــث احلســن
تن اإلمــام

رمضان.

ففــي شــرث الــنهج  « :روي َّ
تن تمــري املــؤمنني

مسجده  ،فليجعل لبيته نةيباً

ليفـ ّـرقهم عــن اجلماعــة

،فل ــة

ملـّـا اجتمعــوا جليــه ابلكوفــة  ،فســألوه تن ينةــب هلــم

جماماً يةلّي ام ،فلة شهر رمضـان  ،زجـرهم وع ّـرفهم ت ّن ذلـم خـالف السـنّة فرتكـوه  ،واجتمعـوا ألنفسـهم

وق ّدموا بعضهم  ،فبعث جلـيهم ابنـه احلسـن
األبواب وصاحوا  :وا عمراه » (.)3

فلمـا رتوه تبـادروا
ـدرة ّ ،
 ،فـدخل علـيهم املسـجد ومعـه ال ّ

الــرواايت املتو ّدمـة  ،تراهــا تمجعـت علــى النهـي عــن تداء صـالة الـرتاويح مجاعــة ،

التأمـل
ومـن خــالل ّ
غاية األمـر َّ
تن بعـض الـرواايت ترجعـت النهـي جي تسـباب خشـية رسـول هللا
جزء من التشريع بتلم الكيفية.
تفرض عليهم فتكون ً

النيب
فأعرتف أبّنّا بدعة وخالف السنّة  ،وهم يروون عن ّ
ضاللة النار » (.)4

تن تكتـب علـيهم تي تن

ـل
ـل بدعـة ضـاللة  ،وُك ّ
تنّـه قـال ُ « :ك ّ

التعةــب واجلاهليــة  ،ولــيعلم أب ّن رســول هللا
وتقــول ملــن يريــد احل ـ ّق  :فلرياجــع املةــادر  ،ويبتعــد عــن
ّ
قال ألصحاب  « :ذ ُرو ما صركتكم  ،فهًا هلك
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من كان قبلكم بكترة سؤاهلم واختالفهم على تنبيائهم  ،ما ّنيـتكم عنـه فـانتهوا  ،ومـا تمـرتكم فـأتوا منـه

ما استطعتم » ( ، )1مثّ يوول

(. ) 2

ومن عةاين فود عةى هللا »
احلديث التايل َ « :من تطاعّن فود تطاع هللا َ ،

ْ ينْ ي ن
ي
ي ي ي ْ ْ َّ ْ ْ ي ْ
خ ْذ ْ
اه يا يم ي ك ني عهلله ف َي ْ َا ( ، )4وقال تيضاً :
ويوول هللا تعاي  :ام آت كي الرهَل ف
ي
ي
ي ن يْ ي ن ي ن ي ي ن ْ ن ي ْ ن ْ ن ْ
يي يأي ي َّاَّلي ي ي
ن
() 1
.
آمهللَْا ال تسألَا ع أش ء إِن د همي تسوكي
ِ
وتخرياً  ،نسأل هللا تعاي تن جيمعنا على كلمة احل ّق.

( تبو علي ـ الكويت ـ ) ....
ّنى عنها اإلمام علي

:

ومد ووله الطيبني الطاهرين  ،ملاذا مل ينـه اإلمـام علـي
السؤال  :بعد الةالة على ّ

الرتاويح على الرغم من تنّه
الو ة الظاملني  ،ومنهم امللعون معاوية بن تّب سفيان  ،حيث مل ينتظر تمري املؤمنني

عـن صـالة

مل أتخذه ابحل ّق لومة ئم؟ وكان ّتول فعله عند استالمه للخالفة تن عزل

اخلالفة  ،فلم مل ينه عن هذه الةالة البدعة؟

تن تتبت له تركان

أُمور املسلمني  ،وجد صعوبة كبسة يف إرجـا ،النـاس إىل السـنة
ج  :ملا ول اإلمام علت
النبويــة الش ـريفة  ،وحظــسة القــرآن الكــرمي  ،وحــاول جهــده أن يزيــل البــد ،الــيت أُدخلــت يف الــدين ،
ومنها صالة الرتاويح  ،ولكن بععهم صاأ  :وا عمراه.
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روى ذلك ابن أيب احلديد يف شرأ النهج  ،حيـن قـال  « :وقـد روي أن أمـس املـألمنني
ملــا اجتمع ـوا إلي ـ ابلكوفــة  ،فســألوه أن ينصــب مــم إمام ـاً يصــلت هبــم افلــة شــهر رمعــان  ،زجــرهم
وعــرفهم أن ذلــك خــالف الســنة فرتكــوه  ،واجتمع ـوا ألنفســهم وقــدموا بععــهم  ،فبعــن إلــيهم ابن ـ
احلسن
» ( .) 5

 ،فدخل عليهم املسجد ومع الدرة  ،فلما رأوه صبادروا األبـواب  ،وصـاحوا  :وا عمـراه

 « :ق ـ ــد عمل ـ ــت ال ـ ــو ة قبل ـ ــت أعم ـ ــا ً خ ـ ــالفوا فيه ـ ــا رس ـ ــول هللا
وق ـ ــال اإلم ـ ــام عل ـ ــت
متعمــدين خلالف ـ  ،اقعــني لعهــده  ،مغــسين لســنت  ،ولــو محلــت النــاس علــى صركهــا  ...إذاً

لتفرق ـوا عــي  ،وهللا لقــد أمــرجم النــاس أن اتمع ـوا يف شــهر رمعــان إ يف فريعــة  ،وأعلمــتهم أن
اجتماعهم يف النوافل بدعة  ،فتنادى بع أهل عسكري ن يقاصل معـت  :أهـل اإلسـالم غـسجم
ســنة عمــر! ينهــاا عــن الصــالة يف شــهر رمعــان صطوع ـاً  ،ولقــد خفــت أن يثــوروا يف احيــة جانــب

عسكري .)7( » ...

ومد ـ البحرين ـ  22سنة ـ طالب جامعة )
( تدد ّ
وفرقها مع صالة جعفر الطيّار :
س  :جذا كانت صالة الرتاويح بدعة  ،فما هو اختالفها مع صالة جعفر الطيّار؟

ج  :شك أن كال الصالصني ـ صالة الرتاويح وصالة جعفر الطيار ـ من الصـلواجم املسـتحبة

 ،عــىن ورد مــن الشــار ،املقــدس اســتحباب صيا مــا  ،كمــا ورد مــن الشــار ،املقــدس أن الصــلواجم
املستحبة صصلى إ فرادى  ،ولو صليت مجاعة صكون ابطلة.
____________
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وعليـ  ،ابعتبــار أن صــالة الـرتاويح عنــد أهــل الســنة صصــلى مجاعــة فـرادى  ،فتكــون ابطلــة
وغس صحيحة.
وكما هو معلوم  :أن صالة الرتاويح ـ اليت هت صالة ألو ركعة صصلى يف ليال شـهر رمعـان
ـ إًا صـليت مجاعـة بعـدما كانـت صصـلى فـرادى  ،أبمـر مـن عمـر بـن اخلطـاب  ،أبمـر مـن الشـار،
املقدس  ،وعمر ليس ل حق التشريع  ،فصار إصيا ا مجاعة بدعة.
وقد اعرتف عمر بنفس أب ا بدعـة  ،ولكـن عـرب عـن هـذه البدعـة ب ـ  « :نعمـت البدعـة » ،
بينما صالة جعفر الطيار ليست كذلك  ،فه ا صألدى فرادى مجاعة.

707

الةالة عند الوبور :
( جبراهيم ـ السعودية ـ ) ....
ورمة :
ليست ّ
س  :هل جتوز الةالة عند الوبور؟ وشكراً.

ج  :قـد جــرجم السـسة املطــردة مـن صــدر اإلسـالم ـ منـذ عصــر الصـحابة األولــني  ،والتــابعني
مـم حسـان ـ علـى ز رة قبـور  ،ضـمنت يف كنفهـا نبيـاً مرسـالً  ،أو إمامـاً طـاهراً  ،أو وليـاً صـاحلاً ،

.
أو عظيماً من عظماء الدين  ،ويف مقدمها قرب الن األكرم
وكانــت الصــالة لــديها  ،والــدعاء عنــدها  ،والتــربك والتوســل هبــا  ،والتقــرب إىل هللا  ،وابتغــاء
الزلف ــة لدي ـ صي ــان صل ــك املش ــاهد م ــن املتس ــامل علي ـ ب ــني ف ــرق املس ــلمني  ،م ــن دون أي نك ــس م ــن
آحادهم  ،وأي غميزة من أحد منهم على اختالف مـذاهبهم  ،حـّت ولـد ابـن صيميـة احلـرا  ،فجـاء
كــاملغمور مســتهرتاً يهــذي و يبــال  ،فــأنكر صلكــم الســنة ا اريــة  ،وخــالو هاصيــك الســسة املتبعــة ،
فهذاً دليل جواز الصالة عند القبور سسة املسلمني.
زائـراجم القبــور  ،واملتصــذين عليهــا املســاجد
ـول هللا
وأمــا حــدين ابــن عبــاس  :لعــن رسـ ُ
الس ُرج ( ، )5فالظاهر واملتبادر من اخاذ املسجد على القرب هو السجود
و ُ

____________
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على نفس القرب  ،وهذا غس الصالة عند القرب  ،هذا لو محلنا املساجد على املعىن اللغوي.
وأمــا لــو محلناهــا علــى املعــىن ا صــطالحت  ،فاملــذموم اخــاذ املســجد عنــد القبــور  ،يــرد
إيقــا ،الصــالة  ،كمــا هــو املتعــارف بــني املســلمني  ،فــه م يتصــذون املســاجد علــى املراقــد  ،فــهن
اخـاذ املســجد ينــايف الغـرض يف إعــداد مــا حـول القــرب إعانــة للـزوار علــى ا لــوس لـتالوة القــرآن ي
وذكــر
هللا والدعاء وا ستغفار  ،بل يُصلُّون عندها  ،كما أيصون بسائر العباداجم هنالك.
هذا  ،مع أن اللعن غس ا
دال على احلرمة  ،بل اامع الكراهة أيعاً.
(  ....ـ البحرين ـ ) ....
األدلّة على جوازها :
تئمـة السـلف ت ّن الةـالة عنـد
س  :ما هو ردّكم على كالم ابن تيميـة حيـث قـال  :مل يوـل تحـد مـن ّ

الوبور و مشاهد الوبور مستحبّة  ،تو فيها فضـيلة  ،و ت ّن الةـالة هنـاك والـدعاء تفضـل مـن الةـالة

غري تلم البوعة والـدعاء  ،بـل اتفوـوا ُكلّهـم علـى ت ّن الةـالة
الوبور (.)5

املسـاجد والبيـوت تفضـل مـن الةـالة عنـد

ج  :إن ما دل على جواز الصالة والدعاء يف ُكل مكان يـدل طالقـ علـى جـواز الصـالة ،

وقبور سائر األنبياء والصاحلني أيعـاً  ،و يشـك يف ا ـواز مـن لـ أدع
والدعاء عند قرب الن
إملام ابلكتاب والسنة  ،وإًا الكالم هو يف رجحا ا عند قبورهم.
فنقول يف هذا اجملال  :إن إقامة الصالة عند صلك القبور ألجل التـربك ـن دفـن فيهـا  ،وهـذه
األمكنة مشرفة هبم  ،وقد حتقـق شـرف املكـان ابملكـني  ،وليسـت الصـالة ـ يف احلقيقـة ـ إ
للقرب و لصاحب  ،كما أن الصالة يف
____________
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صعـاىل

أيع ـ ـاً  ،وإًـ ــا صكتسـ ــب الفعـ ــيلة قامتهـ ــا هنـ ــا لشـ ــرف املكـ ــان  ،أ ـ ــا عبـ ــادة

املسـ ــجد هـ ــت
للمسجد.
فاملسلمون يصلون عنـد قبـور مـن صشـرفت ـن دفـن فيهـا لتنـامم بركـة أصـحاهبا الـذين جعلهـم
هللا مبــاركني  ،كمــا يصــلون عنــد املقــام الــذي هــو حجــر شــرف المســة قــدمت إبـراهيم اخلليــل
ما.
َّ
ن
ًّ
اَّت ْذاا ِم َّم يد مِ إبن ي
نرا ِه يي ْم يصنىل  ، )5( ...فلـيس خـاذ املصـلى عنـد
قال هللا صعـاىل  :يا ِ
ِ
عليـ  ،وهـم يـدعون هللا عنـد القبـور لشـرفها
ذلك املقام الشريو سبب إ التربك بقيام إبراهيم
ن دفن فيها  ،فيكـون دعـايهم عنـدها أرجـى ل جابـة وأقـرب لالسـتجابة  ،كالـدعاء يف املسـجد أو
الكعبة أو أحد األمكنة  ،أو األزمنة اليت شرفها هللا صعاىل.
واحلاص ــل  :أن ـ ـ يكف ــت يف ج ـ ـواز الص ــالة ا طالقـ ــاجم والعموم ــاجم الدالـ ــة علـ ــى أن األرض
جعلت ألُمة حممد مسجداً وطهوراً.
وأمــا الرجحــان فللتــربك ابملكــان املــدفون فيـ النـ أو الــول ذي ا ــاه عنــد هللا  ،كــالتربك قــام
إبراهيم  ،أفال يكون املكـان الـذي بـورك بعـم سـد النـ الطـاهر مباركـاً  ،مسـتحقاً ألن صسـتحب
عنده الصالة وصندب عبادة هللا في .
والعجب أن ابن القيم جاء يف كتاب زاد املعاد ا الو عقيدص  ،وعقيدة أُستاذه ابـن صيميـة
إذ قال  « :وأن عاقبة صرب هاجر وابنها على البعد والوحدة  ،والغربة والتسـليم إىل ذبـح الولـد آلـت
إىل ما آلت إلي  ،من جعـل آترمهـا ومـواطئ أقـدامهما مناسـك لعبـاده املـألمنني  ،ومتعبـداجم مـم إىل
يوم القيامة  ،وهذه سنت صعاىل فيمن يريد رفع من خلق » (.)7
____________
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ف ــهذا كان ــت آتر إمساعي ــل وه ــاجر ألج ــل م ــا مس ــها م ــن األذى مس ــتحقة علهم ــا مناس ــك
ومتعبــداجم  ،فــختر أفعــل املرســلني الــذي قــال  « :مــا أوذي نـ قــط كمــا أوذيــت » صســتحق أن
يعبد هللا فيها  ،وصكون عبادة هللا عندها  ،والتربك هبـا شـركاً وكفـراً؟ كيـو وقـد كانـت عائشـة سـاكنة

 ،وبقيت ساكنة فيها بعد دفن ودفن صاحبي  ،وكانـت صصـلت
يف احلجرة اليت دفن فيها الن
فيها  ،وهل كان عملها هذا عبادة لصاحب القرب صرى؟!
(  ...ـ  ....ـ ) ....
ينا قول  :اختذوا قبور تنبيائهم مساجد :
تنهـى عـن الةـالة عنـد الوبـور  ،حيـث ورد عنـه  « :قاتـل هللا

ـيب
س  :هناك تحاديث عـن الن ّ
() 5
الرد.
اليهود اختذوا قبور تنبيائهم مساجد »  ،فأرجو ّ

ج  :فــى علــيكم أن ريــخ اليهــود يتفــق مــع معــامني هــذا احلــدين  ،ألن ســسمم قــد
قامت على قتل األنبياء وصشريدهم وإيذائهم إىل غس ذلـك مـن أنـوا ،الـبال الـيت كـانوا يصـبو ا علـى
أنبيائهم.
ي
َّ
ي
ن
َّ ي ن ي ي ْ ي ن ي
ن
ي ي ْ َّ ي ي ك ن
و ياَنن ْ أغ ِهلل ين ء
اَّلي ق لَا ِإن ار ف ِد
ويكفت يف ذلك قول صعاىل  :هدد ه ِم
ار قَل ِ
ن

ي ْ ن ي ي

ي

ْ ْ ْ ن

ي

ن

ي ي ن ي ٍّ ي ي ْ
ي ي ْ ْ ي
ي ن ْ ْ
ي ي ي
يق (.)7
ههللكَب م ق لَا اقَل ي األ ِ
و حق ا دَل َاقَا عذاب احل ِر ِ
نب ء بِغ ِ
ي َّ ْ ن ي ي ن
ْ
ن ِّ ي
ْ ن ْ ك ِّ ي ن
ْن ين ي
َّلي قلَْ ني ف ِل يي قَيلَْ ْمنَه ني ِإن
وقولـ صعـاىل  :قل قد ْ ءكي ْوهل م ق ِِل بِ يَيهلل ِت اُِّ ِ
ْبهللَْ ني يص دق ي
ني (.)3
ِِ

وقولـ صعـاىل :

( .) 3

يين ْ ي
ِّ ي ي ْ ن ْ ن
ي ي ين
األننب ي ء ب يغ ن
ي ي
و يح ًّق ...
ف ِم د ِو ِ ي م ث ق ي ياكف ِر ِهي بآي ِت ا ِ
ر اقَ ِل ِ ي ِ ِ ِ

____________
 5ـ صحيح البصاري  ، 553 / 5صحيح مسلم .37 / 7
 7ـ آل عمران .585 :
 3ـ آل عمران .583 :
 3ـ النساء .511 :

703

أفتــزعم أن أُمــة قتلــت أنبياءهــا يف م ـواطن تلفــة صتحــول إىل أُمــة صشــيد املســاجد علــى قبــور
أنبيائهــا صكر ـاً وصبجــيالً مــم؟ وعلــى فــرض صــدور هــذا العمــل عــن بععــهم  ،فللحــدين حمــتمالجم
أُخرى غس الصالة فيها والتربك بصاحب القرب  ،وهت :
 5ـ اخاذ القبور قبلة.
 7ـ السجود على القبور صعظيماً ما  ،حبين يكون القرب مسجوداً علي .
 3ـ السـجود لصـاحب القـرب حبيـن يكـون هـو املسـجود لـ  ،فالقـدر املتـيقن هـو هـذه الصـور
الثالي بناء املسجد على القبور صربكاً هبا.
والشاهد على ذلـك أن رسـول هللا

حسـب بعـ

الـروا جم يصـو هـأل ء بكـو م شـرار

الناس.
أخرج مسلم  :إن أُم حبيبة وأُم سلمة ذكر كنيسة رأينهـا ابحلبشـة  ،فيهـا صصـاوير لرسـول هللا
 « :إن أُولئــك إذا كــان فــيهم الرجــل الصــاحل فمــاجم بن ـوا علــى قــربه
 ،فقــال رســول هللا
مســجداً  ،وصــوروا في ـ صلــك الصــور  ،أُولئــك ش ـرار اخللــق عنــد هللا يــوم القيامــة » ( ، )5إن وصــفهم

بش ـرار اخللــق ــيط اللثــام عــن حقيقــة عمله ــم  ،إذ يوصــو اإلنســان ابلشــر املطلــق إ إذا كــان
ي
َّ ي َّ َّ َّ
ر الصنني
مشـركاً ـ وإن كـان يف الظـاهر مـن أهـل الكتـاب ـ قـال صعـاىل ِ :إن َش ا يااب ِعهللند ا ِ
ن ْ ن ْ َّ ي ي ي ن ْ ي
َن (.)7
اَّلي ال يم ِدل
اَمي ِ
َّ ي ي ي ْ ن ي ْ ن ي ْ ن ْ ي
ي
َّ ي َّ َّ ِّ
َن ( ، )3وهـذا يعـرب عـن
اَّلي كفراا ف ي ال يو ِمهلل
ر ِ
وقـال ِ :إن َش ا يااب ِعهللد ا ِ
أن عملهم مل يكن صرف بناء املسجد على القرب والصالة في  ،أو يرد إقامـة الصـالة عنـد القبـور ،

بـل كـان عمـالً مقـرواً ابلشـرك أبلوانـ  ،وهـذا كمـا يف اخــاذ القـرب مسـجوداً لـ  ،أو مسـجوداً عليـ ،
أو قبلة يصلت علي .
____________
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يقــول :
قــال القــرط  « :وروى األئمــة عــن أيب مرثــد الغنــوي قــال  :مسعــت رســول هللا
« تةلّوا جي الوبور  ،و جتلسوا عليها »  ،أي صتصذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها  ،كمـا فعـل
اليهود والنصارى  ،فيألدي إىل عبادة من فيها » (.)5
إًــا هــو ألجــل التــربك ــن دفــن  ،و غــرو في ـ وقــد أمــر
إن الصــالة عنــد قــرب الرســول
ي َّ ْ ن
َّ ي ن ي ي ْ ي ًّ
اَّتذاا ِم مد مِ إِبرا ِه ي مصنىل
سبحان احلجيج ابخاذ مقام إبراهيم مصلى  ،قـال صعـاىل  :ا ِ
( .) 7
 ،غـس أن جسـد النـ إبـراهيم
إن الصالة عند قبور األنبيـاء كالصـالة عنـد مقـام إبـراهيم
مس هذا املكان مرة أو مراجم عديدة  ،ولكن مقام األنبياء احتعـن أجسـادهم الـيت صبلـى
أبداً.

هذا وأن علماء اإلسالم فسروا الروا جم الناهية ثل ما قلناه  ،قـال البيعـاوي  « :ملـا كانـت

اليهــود والنصــارى يســجدون لقبــور أنبيــائهم صعظيم ـاً لشــأ م  ،واعلو ــا قبلــة يتوجهــون يف الصــالة
حنوها  ،واخذوها أوتاً  ،لعنهم  ،ومنع املسلمني عن مثل ذلك.
فأم ــا م ــن اخ ــذ مسـ ـجداً يف جـ ـوار ص ــاحل  ،وقص ــد الت ــربك ابلق ــرب منـ ـ للتعظ ــيم لـ ـ  ،و
للتوج وحنوه  ،فال يدخل يف ذلك الوعيد » (.)3
أُمتـ أن يصـنعوا بقــربه
وقـال السـندي شـارأ سـنن النسـائت  « :ومـراده بـذلك أن حيـذر
ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اخاذ صلك القبور مساجد  ،إما ابلسـجود إليهـا صعظيمـاً
ما  ،أو ععلها قبلة يتوجهون يف الصالة إليها » (.)3
____________
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الةوم :
( حسن ـ عمان ـ ) ....
اإلفطار

السفر واجب :

ـرد علـى مـن يوـول  :ت ّن اإلفطـار السـفر لـيس واجبـاً بـل هـو اختيـاري  ،وهـو
س  :كيف ميكـن ال ّ
ي
ْ
يني ي
ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ن
() 5
ـرد
ني ِإن بهللنَْ ني مل ْمنَن
يعتمد على قوله تعاي  :اأن تصَمَا خو ه
 ،ترجـو تن يكـون ال ّ
مفةالً.
ّ

ج  :اصفقت كلمة الفقهاء من الفريقني علـى مشـروعية اإلفطـار يف السـفر صبعـاً للـذكر احلكـيم
 ،والســنة املت ـواصرة  ،إ أ َّ ــم اختلف ـوا يف كون ـ عز ــة أو رخصــة  ،نظــس اخلــالف يف كــون القصــر في ـ
جائزاً أو واجباً.
ـ والظاهريـة إىل كـون اإلفطـار عز ـة  ،واختـاره
ذهبت اإلماميـة ـ صبعـاً ألئمـة أهـل البيـت
من الصحابة  :عبد الرمحن بن عوف  ،وعمر وابن عبد هللا  ،وأبو هريرة  ،وعائشـة  ،وابـن عبـاس ،
ومــن التــابعني  :ســعيد بــن املســيب  ،وعطــاء  ،وعــروة بــن ال ـزبس  ،وشــعبة  ،والزهــري  ،والقاســم بــن
حممد بن أيب بكر  ،ويونس ابن عبيد وأصحاب (.)7
وذهـب مجهـور أهـل السـنة ـ وفـيهم فقهـاء املـذاهب األربعـة ـ إىل كـون اإلفطـار رخصـة  ،وإن
اختلفوا يف أفعلية اإلفطار والصوم.
____________
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ويدل على كون اإلفطار يف السفر عز ة  :الكتاب والسنة مث إمجا ،اإلماميـة والظاهريـة  ،أمـا
ي
ي ْ ي
ً ي ي ي ي َّ ك
ي ي
ْ
الكتاب فيدل علي قولـ سـبحان  :ف يم َكن ِمهللمي َّم ِريو أ نا يلَع يهف ٍر ف ِمدة ِّم ن أيَّ مٍ أخ ير
( .) 5
استثىن سبحان صنفني  :املري واملسـافر  ،والفـاء للتفريـع  ،وا ملـة متفرعـة علـى قولـ :
ي َّ ً َّ ن ْ ي
ْ ي ي ي ن ْ ْ ِّ ي ْ
ات فنبـ اب سـتثناء علـى أنـ لـو عـرض
ب َِب عل مي الص م وعلـى قولـ  :أي م ممنداد ٍ
ي َّ ك
عارض ـ من مرض أو سفر ـ فهو يوجب ارصفا ،حكم الصـوم  ،وقعـاءه بعـد شـهر رمعـان ف ِمدة
ِّ ن ي َّ ْ ي
ي
م أي مٍ أخر .
وعلى هذا املعىن فاآلية بد لتها املطابقية صفرض عليهما القعاء الـذي هـو يـالزم عـدم فـرض
الص ــيام عليهم ــا  ،وه ــذا ي ــدل عل ــى أن اإلفط ــار عز ــة  ،إذ املكت ــوب عليهم ــا م ــن أول األم ــر ه ــو
القعاء.
هذا وصظافرجم السنة املتواصرة الواردة من طرق الشيعة والسنة على أن اإلفطار يف السفر عز ـة
 ،ونذكر من ُكل من الفريقني حديثني لالختصـار  ،وإذا أردجم املزيـد فعليـك بكتـاب البدعـة للشـيخ
السبحا :
قال  « :وأما صوم السفر واملـرض  ،فـهن العامـة
 5ـ عن الزهري عن علت بن احلسني
قد اختلفت يف ذلك  ،فقال  :يصوم  ،وقال آخرون  :يصوم  ،وقال قـوم  :إن شـاء صـام  ،وإن
شــاء أفطــر  ،وأمــا حنــن فنقــول  :يُفطــر يف احلــالني مجيع ـاً  ،فــهن صــام يف حــال الســفر أو يف حــال
ي
ي ي
ْ َّ ً ي ن ي ي ي ي ي َّ
ند كة ِّمن ن
املرض فعلي القعاء  ،فهن هللا صعـاىل يقـول  :ف يم َكن ِمهللمي م ِريو أا لَع هنف ٍر ف ِم
ي

ْ

أيَّ مٍ أ يخ ير فهذا صفسس الصيام » (.)7
قومـاً صــاموا حــني أفطــر
قــال  « :مســى رســول هللا
 7ـ عــن زرارة عــن أيب جعفــر
وقصــر  :عُصــاة  ،وقــال ُ :هــم العصــاة إىل يــوم القيامــة  ،وإا لنعــرف أبنــاء أبنــائهم إىل يومنــا هــذا »
( .) 3
____________
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وأما ما رواه أهل السنة يف يال اإلفطار :
خــرج عــام الفــتح إىل مكــة يف رمعــان ،
 5ـ عــن جــابر بــن عبــد هللا  :أن رســول هللا
فصــام حــّت بلــغ ك ـرا ،الغمــيم فص ـام النــاس  ،مث دعــا بقــدأ مــن مــاء فرفع ـ حــّت نظــر النــاس إلي ـ مث
النـاس قـد صـام؟ فقـال  « :تُولئـم العةـاة  ،تُولئـم العةـاة »

شرب  ،فقيل ل بعد ذلك  :إن بع
( .) 5
وهذا احلدين صريح يف أن الصوم يف السفر معصية اوز.
 « :صــائم رمضــان الســفر
 7ـ عــن عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال  :قــال رســول هللا
كاملفطر احلضر » (.)7
يي
هــذا وإن اســتدل القــائلون بكــون اإلفطــار يف الســفر رخصــة عز ــة بقول ـ صعــاىل  :اأن
ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ن
ني فاآليـة راجعـة إىل املسـافر  ،فهـو يـدل معـافاً إىل جـواز الصـيام يف السـفر ،
تصَمَا خو ه
يدل على أفعليت في  ،وينتج أن اإلفطار رخصة والصيام أفعل.
ي ن
ولكــن يالحــل علي ـ  :أو ً  :أن ا ســتد ل إًــا يــتم لــو مل نقــل أبن اآليــة الثانيــة شننن ْر
ي
ي ي ي ي َّ ي ْ ي
نْ ن ْ
نرآن  )3( ...اســصة لييــة املتقدمــة برمتهــا  ،ومنهــا قولـ  :ياأن
نزل ِف ن ِه اهدن
ومو ن ن ِ
اَّلي أنن ِ
ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ني  ،وإ فعلى القول ابلنسخ ـ كما رواه البصاري ـ يسقط ا سـتد ل  ،وإليـك
تصَمَا خو ه

ك
ي ي ي َّ ي ْ ْ ي ْ
ننه ِف ندييننة ( )3قــال ابــن عمــر وســلمة بـن األكــو: ،
اَّلينن ي ِط دَن
مــا روى  :قــال  :ابب الَع ِ
ي ن ْ ي ي ي ي َّ ي ْ ي
نْ ي ي
ن ْ ْ ْ ً ِّ َّ
ن ي
ي
نزل ِف ِه اهد نرآن هد هلهلل ِِ يا يُّيِّهلل ٍت ِّم ي ال ْ د يااهف نرق ِن ف يم
نسـصتها ش ر ومو ن ِ
اَّلي أ ِ
ي
ي
ْ
ي ي ي
ْ ْ َّ ن ي ي ن ي ْ ن ْ ي ي ي ي ي ً
ي ي
يو أ نا يلَع يهف ٍر ف ِم َّد كة ِّم ن أيَّ مٍ أ يخ ير .)1( ...
ش ِ د ِمهللمي الش ر فل صمه ام َكن م ِر
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ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ن
ني
وتنياً  :إن ا ستد ل مبي على أن يكـون قولـ سـبحان  :اأن تصَمَا خنو ه
ي يي
ي ي ي ي َّ ي
لَع َّ ي ْ ْ ي ْ ن ي ك ي ي ْ ن
نَ يخ ن ك
وا يف ْ ي
ع يخ ن ً
نو ع
ني فم طَ
اسـصاً لقولـ  :ا
ِ
اَّلي ي ِط دَنه فِدية عم م ِمس ِ
ك ٍ

كما رواه البصاري عـن ابـن أيب ليلـى  ،أنـ حدثـ أصـحاب حممـد

 :نـزل رمعـان فشـق علـيهم

 ،فكــان مــن أطعــم ُكــل يــوم مســكيناً صــرك الصــوم ــن يطيقـ ورخــص مــم يف ذلــك  ،فنســصتها :
ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ني فأمروا ابلصوم (.)5
اأن تصَمَا خو ه
إذ علــى هــذا التفســس صــلة ابملنســوخ والناســخ ابملســافر  ،بــل كالمهــا اظـران إىل احلاضــر ،
فقــد كــان مــن يطيق ـ رك ـاً للصــوم مقــدماً للفدي ــة  ،فنــزل الــوحت وأمــرهم ابلصــوم  ،فــأي صــلة ل ـ

ابملوضو.،
وتلثاً  :مع غ النظر عما سـبق مـن األمـرين  ،وصسـليم أن اآليـة لـيس فيهـا نسـخ ـ كمـا هـو
ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
ن
احلق ـ نقول  :إن قول  :اأن تصَمَا خو همي حـ علـى الصـيام ودعـوة إىل صلـك العبـادة
 ،من غس نظـر إىل املـري واملسـافر واملطيـق  ،وإًـا هـو خـروج عـن اآليـة عطـاء بيـان حكـم ُكلـت ،
وهو أن الصيام خس للمألمنني  ،وليس عليهم أن يتصلوا عنـ ألجـل صعبـ  ،وألجـل ذلـك يقـول :
ْ ْن ينيْ ي
َن .
ِإن بهللَي ملم
ي
ْ
يني ي
ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
و هم ني ِإن بهللَْ ني مل ْمنَن
قال العالمة الطباطبـائت  « :قولـ صعـاىل  :اأن تصَمَا خ
مجلــة متممــة لســابقتها  ،واملعــىن حبســب التقــدير  :صطوع ـوا ابلصــوم املكتــوب علــيكم  ،فــهن التطــو،
ابخلس خس  ،والصوم خس لكم  ،فالتطو ،ب خس على خس.
ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ن
نني خطــاب للمعــذورين دون عمــوم
ور ــا يقــال  :إن قول ـ  :اأن تصننَمَا خننو ه
املــألمنني املصــاطبني ابلفــرض والكتابــة  ،فــهن ظاهرهــا رجحــان فعــل الصــوم غــس املــانع مــن الــرتك ،
فيناس ــب ا س ــتحباب دون الوج ــوب  ،وحيم ــل عل ــى رجح ــان الص ــوم واس ــتحباب عل ــى أص ــحاب
الرخصة من املري واملسافر  ،فيستحب عليهم اختيار الصوم على اإلفطار والقعاء.
____________
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ي
ي ي
ْ
ف يم َكن ِمنهللمي

ويرد علي  :عدم الدليل علي أو ً  ،واختالف ا ملتني  ،أعي قول :
ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
م ن
ني ابلغيبـة واخلطـاب تنيـاً  ،وأن ا ملـة األُوىل ليسـت
 ، ...وقولـ  :اأن تصَمَا خو ه
ي
ْ
مسوقة لبيان الرتخيص والتصيـس  ،بـل ظـاهر قولـ  :في ِم َّد كة ِّم ن أيَّن مٍ أ يخ ي
نر صعـني الصـوم يف أ م

أُخر كما مر تلثاً.
وأن ا ملـ ــة األُوىل علـ ــى صقـ ــدير ورودهـ ــا لبيـ ــان الرتخـ ــيص يف حـ ــق املعـ ــذور مل يـ ــذكر الصـ ــوم
ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
ن
واإلفطــار حــّت يكــون قولـ  :اأن تصننَمَا خننو همنني بيــااً ألحــد طــريف التصيــس  ،بــل إًــا
ذكرجم صوم شهر رمعان  ،وصوم عـدة مـن أ م أُخـر  ،وحينئـذ سـبيل إىل اسـتفادة صـرجيح صـوم
ي ي ي ْ ْ ن ي ن ك َّ ْ
مين
اأن تصَمَا خو ه

مـن غـس قرينـة ظـاهرة

شهر رمعان على صوم غسه  ،من يرد قول :
رابعاً.
وأن املقام ليس مقام بيان احلكم حّت ينايف ظهور الرجحان كون احلكـم وجوبيـاً  ،بـل املقـام ـ
كما مر سابقاً ـ مقام بيان مالك التشـريع  ،وإن احلكـم املشـر ،لـو عـن املصـلحة واخلـس واحلسـن
ْ
ْ ن ي ن ْ ْ ن ي ْ ي ْ ن ي ْ ن ي ن ك َّ ْ ن ي
مين
ي
يْ ْ ن ي ي
 ،كما يف قول صعـاىل  :فَََُّا إَِل ب ِوئِمي ف قَلَا أنفسمي َ ِهمي خو همي ِعهللد ب ِوئِ
يْ ْ ن ي
ْ
ي
ْ ن ي ن ْ ْ ن ي ْ ي ْ ن ي ْ ن ي ن ك َّ ْ
و هم ني ِعهللد بي ِوئِم ني
ََُّا ِإَل بي ِوئِمي ف قَلَا أنفسمي َ ِهمي خ
( ، )5وقولـ صعـاىل  :فَ
ْ ي ْ
ين
ي ْي ْ ي
ْن ْ ي
ْ
ي
ْ
ر بِنأم يَا ِهم ني ياأنف ِسنم ني
ر يا يوه ِ ِ
نب ِل ا ِ
( ، )7وقول صعـاىل  :تو ِمهللَن ب ِ
َع اَت ِهدان ِي ه ِ
ْ ْن ينيْ ي
ي ْ ن ي ن ك َّ ْ
َن ( ، )3واآل جم من ذلك كثسة » (.)3
و هم ني ِإن بهللَي ملم
َ ِهمي خ

ومد ـ  ...ـ  24سنة )
( ّ
انغماس الرتس ابملاء مبطل له :
س  :املعروف ت ّن من مبطالت الةـوم هـي  :األكـل والشـرب واجلمـاع انغمـاس الـرتس

تين شاهدت تنّكم توجبون ابإلضافة جي بطالن الةوم الوضاء والك ّفارة.
ّ

____________
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املـاء  ،مـع

ج  :من األُمور الفقهية اليت خنتلو فيها مع أهل السـنة هـت هـذه املسـألة  ،حيـن يـرى أهـل
السنة عدم بطالن الصوم ابنغماس الرأس ابملاء  ،بينما يـرى أكثـر علمـاء الشـيعة أبن انغمـاس الـرأس
ابملاء موجب لبطالن  ،وإن كان عند عمد فيجب في ابإلضافة إىل القعاء الكفارة.
قـال « :
 ،فعـن اإلمـام البـاقر
والدليل عليـ روا جم وردجم عـن أئمـة أهـل البيـت
يعــر الصــائم مــا صــنع إذا اجتنــب ثــالي خصــال  :الطعــام والش ـراب  ،والنســاء  ،وا روــاس يف
املاء » (.)5
قــال  « :وأمـا حــدود الصـوم فأربعــة حـدود  :أومــا  :اجتنـاب األكــل
وعـن اإلمــام علـت
والشــرب  ،والثــا  :اجتنــاب النكــاأ  ،والثالــن  :اجتنــاب القــتء متعمــداً  ،والرابــع  :ا غتمــاس يف
املاء وما يتصل هبا .)7( » ...
( عبد هللا ـ السعودية ـ ) ....
تكل ما يعتاد تكله يفسده :
س  :هل صحيح ت ّن تكل جلد احليوان تو توراق األشجار يفسد الةوم؟

ج  :هــذه شــبهة طرحهــا الــدهلوي يف كتاب ـ « التحفــة ا ثــي عش ـرية » ( ، )3كبــاقت الشــبهة
 ،ولكـن لـو رجعنـا إىل الرسـائل العمليـة ملراجعنـا العظـام
اليت يطرحها ضد مـذهب أهـل البيـت
وكتبهم الفقهية جند احلكم خالف ذلك.
فقد أوردوا من املفطراجم للصوم األكل والشرب املعتـاد وغـسه  ،وهـو حكـم إمجـاعت للكتـاب
والسنة.
____________
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صوم يوم عاشوراء :
( تبو نةر هللا ـ  ...ـ ) .....
صومه

مةادر تهل السنّة :

س  :تُريد تن تعرف األحاديث عن صيام عاشوراء؟ وت ،تعلم حبرمته  ،وج ّّنا تُريد األحاديث املعتةة عند

تهل السنّة إليضاث الةورة هلم.

ومد األطهار
هللا يوفّوكم خلدمة مذهب ول ّ

.

ج  :قــال علقمــة  :دخــل األشــعن بــن قــيس علــى ابــن مســعود وهــو أيكــل يــوم عاشــوراء ،
فقــال  :أاب عبــد الــرمحن  ،إن اليــوم يــوم عاشــوراء  ،فقــال  :قــد كــان يصــام قبــل أن ينــزل رمعــان ،
فلما نزل رمعان صرك  ،فهن كنت مفطراً فاطعم (.)5

وإن األحادين الواردة يف صوم يوم عاشـوراء يف الصـحاأ واملسـانيد عنـد أهـل السـنة يف غايـة
ا ضطراب والتناق  ،ا يقوي الظن أبن ُكل هذه األحادين تلقة من قبل أُجراء بي أُمية :
 ،مث أمــر
ففــت بععــها  :أن أهــل ا اهليــة كــانوا يصــومون يــوم عاشــوراء  ،فصــام النـ

الناس بصوم حني قدم املدينة  ،مث فرض صوم رمعان  ،ونسخ وجوب وبقت مستحباً (.)7

____________
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مل يكــن ملتفت ـاً إىل صــوم عاشــوراء  ،وإًــا علــم ب ـ بعــد قدوم ـ
ويف بععــها  :أن الن ـ
املدينة من اليهود  ،فأمر ب ألحقيت من اليهود وسى (.)5
إىل صقليـد أهـل ا اهليـة  ،وبـني
فاألحادين بني ما يسند صوم وصوم املسلمني أبمـره
عنــدما صــام ي ــوم
مــا يســنده إىل صقليــد اليهــود  ،وصشــاهد يف روايــة مســلم وأيب داود أن الن ـ
عاشــوراء وأم ــر بصــيام مل يك ــن عامل ـاً أبن اليه ــود والنصــارى يعظم ــون يــوم عاش ــوراء  ،فمــا عل ــم ب ـ
صــويف قبـل حلــول العـام املقبــل
عـزم علـى صــرك صـوم  ،وقصــد صـوم اليــوم التاسـع  ،لكنـ
( .) 7
طيلــة صســعة أع ـوام عــن صعظــيم أهــل الكتــاب لليــوم املــذكور ،
فــال يعقــل أن يغفــل النـ
صام يوم عاشوراء من أوائل دخول املدينة.
فهن األحادين األُخرى صدل على أن
وكــذلك زــد التنــاق ب ــني حــدين مســلم وأيب داود ه ــذا  ،وبــني حــدين مس ــلم وأيب داود
اآلخــر عــن ابــن عبــاس  :إذا رأيــت هــالل اقــرم فاعــدد وأصــبح يــوم التاســع صــائماً  ،قلــت  :هكــذا
يصوم ؟ قال  :نعم (.)3
كان رسول هللا
فاملتأمل يف هذه الروا جم املتعارضة املتعاربة  ،يفهم أ ا موضوعة يعولة من قبل بـي أُميـة ،
ويزيــد يف وضــوأ كــذهبا أن ـ أثــر مــذا الصــوم فيمــا نقــل عــن آتر أهــل ا اهليــة  ،وهــأل ء اليهــود
والنصارى يعرفون يوم عاشوراء و صوم !!.
( ت ُّم حسني ـ جمارات ـ ) ....
صيامه من مبتدعات األُمويني :
ـس
سّ :
تود تن تكتــب رســالة جي جحــد األخــوات حيــث ترســلت الّــة جســالمية  ،وذكــرت مواضــيع متـ ّ
ترد عليها ابليت هي
ابلعويدة الشيعية  ،وتُريد تن ّ

____________
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وتمتّن من مساحتكم تن تفيدوين
تحسن  ،مع بيان املواضيع اليت ذكرهتا أبسلوب مونع ّ ،

ذلم.

ابلنسبة للمواضيع اليت تشارت جليها هي ءواب صيام عاشوراء  ،وتنّه من تفضل الةوم بعد صـيام شـهر

رمضان  ،وذكرت مواضيع تُخر حتت عنوان بدعة متل  :الطواف ابألضرحة  ،بناء املساجد والوباب على

النيب.
ابلنيب والةاحلني ،
الوبور ورفعها  ،جقامة املوالد لألنبياء والةاحلني ّ ،
ّ
التمسح بوة ّ
التوسل ّ
ولكم جزيل الشكر وا متنان.

ج  :ما ذكرصي من مطالب  ،فنجيب عليها ابختصار :
ـوا عنـ يـاً شــديداً  ،وملــا ســئل
 5ـ أمــا صــوم يــوم عاشــوراء  ،فــهن أئمــة أهــل البيــت
عــن صــوم يــوم عاشــوراء قــال  « :عــن صــوم ابــن مرجانــة تســألّن؟ ذلــم يــوم صــامه
اإلمــام الرضــا
ومد .)5( » ...
األدعياء من ول زايد لوتل احلسني
 ،وهو يوم يتشأم به ول ّ
يف حدين آخر عن صوم يوم عاشوراء  « :كال ورب البيـت احلـرام
وقال اإلمام الرضا
 ،مـا هـو يـوم صـوم  ،ومـا هـو إ يـوم حــزن ومصـيبة دخلـت علـى أهـل السـماء وأهـل األرض ومجيــع
املألمنني  ،ويوم فرأ وسرور بن مرجانة وآل ز د وأهل الشام .)7( » ...
فصيام يوم عاشوراء من مبتدعاجم األُمويني  ،أدخلوه يف السنة ووضعوا عليـ أحاديـن ابطلـة
 ،ويف مقام ا حتجـاج كـن أن حيـتج علـيهم ـا رواه البصـاري ومسـلم يف صـحيحهما عـن علقمـة ،
حيــن قــال  « :دخــل األشــعن بــن قــيس علــى ابــن مســعود وهــو أيكــل يــوم عاشــوراء فقــال  :أاب
عبــد الــرمحن  ،إن اليــوم يــوم عاشــوراء  ،فقــال  :قــد كــان يصــام قبــل أن ينــزل رمعــان  ،فلمــا نــزل
رمعان صرك  ،فهن كنت مفطراً فاطعم » (.)3
____________
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 7ـ البدعــة  ،وهــت إدخــال شــتء لــيس مــن الــدين يف الــدين  ،فعلينــا أو ً أن نعــرف مــا هــو
الــدين؟ ومــن أيــن يُألخــذ؟ مث نبحــن عــن األُمــور الــيت ليســت مــن الــدين ودخلــت يف الــدين  ،حيــن
جين اترك فــيكم التولــني  :كتــاب هللا وعــرتيت تهــل
روى مجيــع املســلمني متـواصراً عــن النـ
قولـ ّ « :
بييت  ،ما جن متسكتم اما فلن تضلّوا بعدي تبداً »  ،فالدين ما كان يف الكتاب وما روص العرتة.
ولـو قيــل  :أبن احلـدين روي أيعـاً بلفــل « كتـاب هللا وســنيت »  ،فـا واب  :أنـ ضــعيو ،
هذا أو ً  ،وتنيـاً أنـ حـّت لـو قلنـا بصـحت  ،فـهن معـىن السـنة يعـود إىل العـرتة وهـذا هـو معـىن ا مـع
بني احلديثني  ،حين حدين العرتة يفسر حدين السنة.
فهنا نسأل ونقول أو ً  :من قال أبن هذه األُمور ليست مـن السـنة حـّت صكـون بدعـة؟ ومـن
لـ أدع معرفــة ابألدلــة يعلــم أن الكثــس مــن املســائل الــيت مل صــرد خبصوصــها ســنة صشــملها العمومــاجم ،
وإذا اللتها العموماجم فستكون سنة  ،و صسمى بدعة.
ه ــذا  ،وم ــا ورد م ــن ذك ــر ه ــذه األُم ــور  ،فهنـ ـ متف ــق عل ــى العم ــل بـ ـ ب ــني مجي ــع امل ــذاهب
اإلســالمية  ،ومــم عليهــا أدلــتهم  ،واملصــالو يف هــذه األُمــور هــم الوهــابيون ـ أصبــا ،حممــد بــن عبــد
الوهــاب وابــن صيميــة ـ الــذين خــالفوا مجيــع املــذاهب اإلس ـالمية  ،بــل وحــّت كفــروا أصبــا ،املــذاهب
اإلسالمية.
ولــو أردا أن نــدخل يف صفاصــيل ُكــل موضــو ،وذكــر األدلــة علي ـ لطــال بنــا املقــام  ،ونكتفــت
ابإلشارة إىل أ ا مسائل قبلتها املذاهب اإلسالمية  ،وخالفت في الوهابية العمياء.
خريج اثنوية )
( عبد هللا ـ الكويت ـ  29سنة ـ ّ
تعويب على اجلواب السابق :
حتية طيبة وبعد.

املعروف ت ّن بّن تُمية بعد اغتةاام للخالفة وجعلها ملكاً عضوضاً  ،قاموا بوضع تحاديث تسيء ألهل

البيت

 ،وتنال من شخةيّتهم  ،وتزوير
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مناسباهتم  ،وما جاء

وأتمل وف ّكر.
صيام عاشوراء هو تمر مستهجن ملن تنةف ّ

ا،رم.
متسم اا تهل السنّة على وجوب صيام العاشر من ّ
وتذكر بعض األحاديث اليت ّ

عــن عائشــة  :ج ّن قريشـاً كانــت تةــوم يــوم عاشــوراء

رمضان  ،وقال رسول هللا

اجلاهليــة  ،مثّ تمــر رســول هللا بةــيامه حـ ّـّت فــرض

 « :من شاء فليصم  ،ومن شاء أفطر » (.)1

النيب
وعن الربيع  :ترسل ّ
يومه  ،ومن تصبح صائماً فليةم » (.)7

ـتم بويـة
غداة عاشـوراء جي قـر األنةـار َ « :مـن تصـبح مفطـراً فلي ّ
املدينة  ،فرت اليهود تةوم يوم عاشـوراء فوـال  « :مـا هـذا »؟

النيب
وعن ابن عباس  :قدم ّ
عدوهم فةامه موسى  ،قال  « :فأ ،تح ّق يوسى
قالوا  :هذا يوم صاحل  ،هذا يوم جنّى هللا بّن جسرائيل من ّ
منكم »  ،فةامه وتمر بةيامه (.)3

 « :فةوموه تنتم » (.)3

النيب
وعن تّب موسى  :كان يوم عاشوراء تع ّده اليهود عيداً  ،قال ّ
ضــله علــى غــريه  ،ج ّ هــذا اليــوم يــوم
ـيب
يتحـ ّـر صــيام يــوم ف ّ
وعــن ابــن عبــاس  :مــا رتيــت النـ ّ
عاشوراء  ،وهذا الشهر يعّن شهر رمضان (.)1
ـيب
تقــول  :املســتفاد مــن روايــة عائشــة  :ت ّن تهــل اجلاهليــة كــانوا يةــومون يــوم عاشــوراء فةــامه النـ ّ
 ،مثّ تمر الناس بةومه حني قدم املدينة  ،مثّ فرض صوم رمضان ونسخ وجوبه وبوي مستحبّاً  ،ولكن

املستفاد من خة ابن عباس ،
____________
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النيب مل يكن متلفتاً جي صوم عاشوراء  ،وج ّّنـا علـم بـه بعـد قدومـه املدينـة مـن اليهـود ،
وتّب موسى  :ت ّن ّ

فأمر به ألح ّويّته من اليهود يوسى

.

فاألحاديث بني ما يسند صومه وصوم املسلمني أبمـره

جي توليـد تهـل اجلاهليـة  ،وبـني مـا يسـنده

ـيب
جي توليــد اليهــود  ،وهــذا مــع األســف حينمــا يؤخــذ علــى عالّتــه يتــري ا ســتغراب والعجــب  ،وهــل ت ّن النـ ّ
ـيب هــو املشـ ّـرع؟ تم هللا املشـ ّـرع؟ هــذا فض ـالً عــن ت ّن اليهــود
أيخــذ دينــه مــن اليهــود؟ وهــل ت ّن النـ ّ
يةومون يوم عاشوراء  ،ومل يسبق هلم تن صاموه.

نةـه  « :حـني صـام رسـول هللا
وهنا تناقض وخر نول كتاب مسلم عـن عبـد هللا بـن عبـاس  ،وجليـم ّ
يوم عاشوراء وأمر بصيام  ،قالوا  :رسول هللا إن يوم صعظم اليهود والنصارى  ،فقال رسول هللا
 « :فــهذا كــان العــام املقبــل إن شــاء هللا صــمنا اليــوم التاســع » قــال  :فلــم أيجم العــام املقبــل حــّت صــوىف رســول هللا
» (. ) 1

فلمـا علـم بـه
النيب مل يكن عاملاً أب ّن اليهود والنةار يعظّمون يوم عاشوراء ّ ،
فرت احلديث يوول  :ت ّن ّ

عزم على ترك صومه  ،وقةد صوم اليـوم التاسـع  ،لكنّـه تـو ّ قبـل حلـول العـام املوبـل  ،و هـذا احلـديث
تُمور تُخر  ،منها  :ت ّن تمره بةوم يوم عاشوراء كان ابقياً جي قبل سـنة مـن موتـه تنّـه نسـخه وجـوب صـوم

رمضان.

النيب مل يةم اليوم التاسع تصالً  ،لكن هنا حديتاً وخر يوـول  :تنّـه
وت ّن ّ
وإليك نص  « :عن ابن عباس  :إذا رأيت هـالل اقـرم فاعـدد وأصـبح يـوم التاسـع صـائماً  ،قلـت  :هكـذا كـان
كـان يصـوم اليـوم التاسـع!

رسول هللا

يصوم ؟ قال  :نعم » (.)2

اليهود  ،ويةوم عاشـوراء وأيمـر تصـحابه بةـيامه  ،وهـو اليـوم

النيب
وتقول  :تيعول تن يولّد ّ
الذي صامه اليهود حسب ا دعاء  ،بينما ينها ،عن اتباع سنن تهل الكتاب!
____________
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تنّه قال  « :لتتبعن سنن من كان قبلكم شةاً شةاً  ،وذراعاً ذراعاً ح ّـّت لـو

النيب
جذ روي عن ّ
ضب تبعتموهم »  ،قلنا  :اي رسول هللا اليهود والنةار ؟ قال  « :فمن »؟ (.)5
دخلوا جحر ّ

ويفسـروّنا ابلعربيـة ألهـل اإلسـالم ،
وقال تبو هريرة  :كان تهل الكتاب يورؤون التـوراة ابلعةانيـة ّ ،

فوال رسول هللا

 « :تة ّدقوا تهل الكتاب و تك ّذبوهم  ،وقولوا ومنا ابهلل  ،وما تُنزل جلينا » (.)7

وقال ابن عباس  « :كيف تسـألون تهـل الكتـاب عـن شـيء  ،وكتـابكم الـذي تُنـزل علـى رسـول هللا

تحــدإ تورؤنــه وض ـاً مل يشــب  ،وقــد ح ـ ّدءكم ت ّن تهــل الكتــاب ب ـ ّدلوا كتــاب هللا وغـ ّـريوه  ،وكتبــوا

أبيــديهم الكتــاب  ،وقــالوا هــو مــن عنــد هللا  ،ليشــرتوا بــه ن ـاً قلــيالً ج ّ ينهــاكم مــا جــاءكم مــن العلــم عــن

مسألتهم  ،وهللا ما رتينا منهم رجالً يسألكم عن الذي تُنزل عليكم » (.)3
فكيــف رســول هللا

يتبــع اليهــود؟ وهــو الــذي ينهــا ،عــن تتبــاعهم  ،وت ّن اليهــود مل تةــم عاشــوراء ،

أل ّن توار ها توافق هذا اليوم  ،ملا هلم حساب غري اثبت بسبب جضافة شهر جي الشهور ا ءّن عشر ُك ّل
حّت تتوافق تعيادهم ابلربيع تو الشتاء.
م ّدة من الزمان ّ
ن
ي ي ي ي ي ن
ي
ولعل الورون يشري جي ذلم قوله تعاي  :إ َّن ع َّد ية الش ْ
ْش ش ًرا ِي ِبَي ِب
ر اْهلل ع
ِ ِ
َو ِعهللد ا ِ
ِ
ّ
ي
ن
ن
ي
ي ن ي ي ي ي َّ ي ي ي ي ن ي ن ي ي ن ي ي ك
ي
ي
ْ
ي
ي
ين
ي ْ
ْ
ِّ
ك
مين
ْ
ِّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ر يَم خلق السم اات ااألوٌ ِمهلل أوُّمة حرم َلِك ا ي اهد ي فال ظ ِلمَا ِف ِ أنفس
ا ِ
(. ) 4
َّ ي ي ي ْ ن
َّ ي َّ ْ ي ي ك
ن ْ ن ْ ي
اَّلين كفنراا
نر يونل بِن ِه ِ
مثّ يوول تعاي ويـة تُخـر  :إِ م اهِ ِِسء ِزي دة ِي اهمف ِ
ْ ِّ ي ْ ي ً ْ ي ْ ي ْ ي ً ِّ
ار ْز ِّين ي ل ي ْ ن
نر يم ْ
نر يم ْ
ار يف ْحلنَا ن يمن يح َّ
اع ْواا ن ِع َّد ية يم يح َّ
ني ْه ْ
نَء
حلَنه ًعم ياح ِّرمَنه ًعم يْ يَ ِ
ِ
ِ
ن
ن
ي
ي
ي
ي
ي ن
ن
ي
ي
ن
ن
ْ
ي
() 1
ي
.
أعم ل ِ ِ ي اار ال ي ِدي اهدَم اهَكفِ ِري
____________
 5ـ صحيح البصاري .515 / 8
 7ـ املصدر السابق .510 / 1
 3ـ صحيح البصاري .530 / 8
 3ـ التوبة .33 :
 1ـ التوبة .37 :

775

وابلتايل على فرض ت ّن اليهود صامت عاشـوراء  ،فهـذا يسـتدعي التالعـب بسـنّتهم نّـا جيعلهـم يضـيفون
َّ
َّ
يك
تو يزيدون ليوافووا عاشوراء  ،وهذا النسيء تشار جليه الورون ووصفه ابلكفـر ِإ يم اهِ ِِس ْء ِز يين دة ِي
ن ْ ن
اهمف ِر  ،حيث النسيء يعّن الزايدة  ،وهذا يسـتدعي فيمـا جذا قلّـدهم املسـلمون تن يوافوـون اليهـود

ويوروهم على النسيء  ،وهو ليس كفراً فوأ بل زايدة ابلكفر.
ّ
املتأمل
تقول ّ :

هذه الرواايت املتعارضة املتضاربة يفهم تّنّا موضوعة اعولة من قبل بّن تُمية  ،ويزيد
مــا نوــل عــن واثر تهــل اجلاهليــة  ،وهــؤ ء اليهــود والنةــار

وضــوث كــذاا تنّــه تءــر هلــذا الةــوم
يعرفون يوم عاشوراء و صومه وهم ببابم! لعن هللا الكاذبني املفرتين على رسول هللا
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وعلى سنت .

الطهارة والنجاسة :
(  ...ـ  ....ـ ) ....
الكلب جنس :
س  :ملــاذا يعتــة املســلمون أب ّن الكلــب جنــس حــني ملســه  ،تو تربيتــه

والسنّة وا ستد ل العلمي جن تمكن؟

املنــزل؟ مــع ا ســتد ل ابلوــرون

ج  :نشس إىل بع النقا التالية :
أ ـ الطهــارة والنجاســة مــن األحكــام التعبديــة الــيت صــدور مــدار قــول الشــار ، ،فــال يــال للعقــل

استقال ً للتحكم يف مواردها.
ب ـ نعلـم إمجـا ً أبن حكمـة األحكــام ـ ـا فيهـا الطهـارة والنجاســة ـ صنكـر إذ مـع العلــم
بصدورها من احلكيم ـ واحلال هذه ـ ينبغت التأمل بوجود احلكـم واملصـاحل فيهـا  ،ولـو أننـا مل نصـل
إىل كن ُكل منها  ،وهذا يعر يف صعبدا بعد علمنا املسبق بوجود املنافع واملعار فيها.

نعم  ،أبس ابلتحري واستكشاف هذه املصاحل واحلكم عونة العلم ا ديد وغسه.
ج ـ الـذي عليـ كافـة علمـاء الشـيعة  ،وأكثـر علمـاء السـنة جناسـة الكلـب عينـاً ولعـاابً  ،فهـو
مــن األعيــان النجســة بعين ـ وولوغ ـ  ،فــيحكم علي ـ بقاعــدة النجاســاجم  ،وعلي ـ فــال يعــر ملس ـ أو
وجــوده يف البيــت ـ كمــا هــو احلــال عنــد رعــاة الغــنم ـ إذا مل صتعــد النجاســة منـ إىل املـوارد الــيت اــب
طهارما ـ مثل موارد األكل والشرب
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ولباس املصلت ـ برطوبة مسرية  ،ولو أن اقتنـاءه وحفظـ يف املنـزل يعـد مكروهـاً إن مل صكـن ضـرورة يف
البني.
د ـ الروا جم الـواردة يف املقـام كثـسة مـن الفـريقني  ،ففـت بععـها  « :رجـس جنـس » ( ، )5ويف
وهللا جنّـه جنـس » ( ، )7وأيعـاً  « :طهـر ج،ء تحـدكم جذ ولـغ الكلـب فيـه تن يغسـله

بععها اآلخر « :
سبع ّمرات » (.)3
ه ـ ـ قـد ثبـت علميـاً اختـزان بعـ ا ـراثيم الفتاكـة علـى جلـد الكلـب وشـعره  ،ـا يـألدي إىل
نقلها داخل اجملتمع ي وهذا ما أكدص بع النظر جم العلمية املصتصـة  ،وأن هـذه ا ـراثيم كـن
القعاء عليها إ ابلرتاب  ،فالأبس ابملراجعة إىل صلك ا هاجم للوقوف على هذه املعلوماجم.
(  ....ـ السويد ـ  23سنة )
الكافر جنس :
س  :ما هي األدلّة الشرعية على جناسة من يؤمن ابهلل تعاي؟ وجزاكم هللا خري اجلزاء.

ج  :إن الكافر عند علمائنا كافة جنس العني  ،وذلك لودلة التالية :
َّ ي ن ْ ن ْ ي ي
َن جني كس (.)3
ْشك
 5ـ قول صعاىل  :إِ م الم ِ
َّ
ي
يي
ن ي
ي ي ي ي ن ي ْ ْ ِّ ن
اَّلي ي ال يْو ِمهللَْن
 7ـ قول صعاىل  :بذلِك َيمل ار
الرْ يس لَع ِ
 « :املألمن ليس بنجس » (.)3
 3ـ قال
____________
 5ـ ا ستبصار  ، 55 / 5مذيب األحكام .771 / 5
 7ـ نفس املصدرين السابقني.
 3ـ مسند أمحد  353 / 7و  ، 377صحيح مسلم  ، 537 / 5املصنو للصنعا .53 / 5
 3ـ التوبة .78 :
 1ـ األنعام .571 :
 3ـ املغي بن قدامة  33 / 5و  ، 307 / 7املصنو بن أيب شيبة .513 / 3
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( .) 1

 3ـ ســئل اإلمــام البــاقر
( .) 5

عــن رجـل صــافح يوســياً؟ فقــال  « :يغســل يــده و يتوضــأ »
( تدد ـ  ...ـ طالب متوسطة )

النجاسات عشرة :
س  :ما هي النجاسات  ،ترجو بياّنا.

ج  :ذكر علمايا يف كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية أن النجاساجم عشرة  ،وهت :
األول والث ــا  :الب ــول والغ ــائط م ــن ُك ــل حي ـوان ل ـ نف ــس س ــائلة حم ــرم األك ــل ابألص ــل  ،أو
ابلع ــارض  ،ك ــا الل واملوط ــوء  ،أم ــا م ــا نف ــس لـ ـ س ــائلة أو ك ــان حمل ــل األك ــل  ،فبولـ ـ وخ ــريه
طاهران.
الثالن  :املي من ُكل حيوان لـ نفـس سـائلة وإن حـل أكـل حلمـ  ،وأمـا مـي مـا نفـس لـ
سائلة فطاهر.
الرابع  :امليتة مـن احليـوان ذي الـنفس السـائلة  ،وإن كـان حملـل األكـل  ،وكـذا أجزايهـا املبانـة
منها  ،وإن كانت صغاراً.
اخلامس  :الدم من احليـوان ذي الـنفس السـائلة  ،أمـا دم مـا نفـس لـ سـائل كـدم السـمك
 ،والربغوي  ،والقمل  ،وحنوها فهن طاهر.
الســادس والســابع  :الكلــب  ،واخلنزيــر الــرب ن عميــع أجزائهمــا وفعــالمما ورطوابممــا دون
البحريني.
الثــامن  :املســكر املــائع ابألصــالة عميــع أقســام  ،وأمــا ا امــد كاحلشيشــة فهــو طــاهر لكن ـ
حرام.
التاســع  :الفقــا : ،وهــو شـراب صــو متصــذ مــن الشــعس  ،ولــيس منـ مــاء الشــعس الــذي
يصف األطباء.
____________
 5ـ الكايف  ، 310 / 7مذيب األحكام .733 / 5
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العاشر  :الكافر  :وهـو مـن مل ينتحـل دينـاً أو انتحـل دينـاً غـس اإلسـالم  ،أو انتحـل اإلسـالم
وجحد ما يعلم أن من الدين اإلسالمت  ،حبين رجع جحده إىل إنكاره الرسـالة  ،نعـم إنكـار املعـاد
يوجــب الكفــر مطلق ـاً  ،و فــرق بــني املرصــد  ،والكــافر األصــلت  ،واحلــريب  ،والــذمت  ،واخلــارجت ،
والغال  ،والناصب  ،هذا يف غس الكتايب (.)5

____________
 5ـ أُنظر  :منهاج الصاحلني للسيد اخلوئت .503 / 5
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عائشة بنت تّب بكر :
( منةور جاسم تدد ـ الكويت ـ ) ....
النيب
زواا ّ

منها :

ني ي ْ ن ي
خ يث ي
ننني
اْل ِيثنن ت لِل ِ ِ

س  :كيــف تتعــارض اةيــة التاليــة مــع زواا رســول هللا مــن عائشــة
ن ْ ي ن ي ي
ي َّ ِّ ي ْ َّ ِّ ي ي َّ ِّ ْ ي
نَن ل َّ
لط ِّ ين ِت ( )5علـى اعتبـار ت ّن رسـول هللا
يااْل ي ِيثنَن لِلخ ِيثن ِت ااهط ن ت لِلط ِبنني ااهط
ِ
من الطيّبني  ،وعائشة من اخلبيتات؟

ج  :قبل اإلجابة عن سألالك نود أن نوضح بع

النقا املتعلقة هبذا املوضو: ،

األُوىل  :هنــاك مــن يــدعت علــى الشــيعة زوراً وهبتــااً  :أن الشــيعة يطعنــون بشــرف عائشــة ،
وعــادة يثــس هــأل ء املــدعون هــذه القعــية عنــد احلــدين عــن حادثــة اإلفــك الــيت ذكرهــا القــرآن  ،حــّت
ارصبط يف أذهان أكثر أهل السنة أن من صسبب يف حادثـة اإلفـك هـم الشـيعة  ،وهـذا افـرتاء عظـيم ،
والشيعة أبر ء من لوسباب التالية :
أو ً  :الش ــيعة يطعن ــون بش ــرف عائش ــة ـ عل ــى أق ــل صق ــدير احرتامـ ـاً لش ــرف رس ــول هللا
ـ ويعتقــدون أبن الرســول منــزه عــن العيــوب  ،ومــن العيــوب الــيت ينــزه عنهــا اإلخــالل بشــرف
أزواجـ  ،ألن ذلـك الشـتء إن حـدي ـ نعـوذ اب ـ سيعـعو مـن مكانتـ يف اجملتمـع  ،ويـألثر علـى
صبليغ لرسالة رب .
____________
 5ـ النور .73 :
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 ،والذين صسببوا فيها هـم مجاعـة مـن
تنياً  :حادثة اإلفك حدثت يف زمن الن األكرم
الصـحابة ـ الـذين يعتقـد أهـل السـنة بعـدالتهم  ،و يسـمحون ألحـد أبن ينـاقش أفعـامم وصصـرفاهم ـ
َّ َّ ي ي ْ
ن ْ ن ي ك ِّ ْ
هللم ني (.)5
رف ِك عص ة م
ب
اا
ؤ
اَّلي ْ
وقد نص القرآن على ذلك بقول  :إِن ِ
ِ ِ

تلثـاً  :مث إن هنــاك أخبــاراً صرويهــا كتــب التــاريخ  ،صبــني أن الــيت اممــت حبادثــة اإلفــك ليســت
ـ  ،وإن عائشـة كانـت مـا
عائشة  ،وإًا هـت أُم املـألمنني ماريـة القبطيـة ـ أُم إبـراهيم بـن الرسـول
دوراً يف نش ــر صل ــك التهم ــة ض ــد ماري ــة  ،ولك ــن السياس ــة األُموي ــة ال ــيت قلب ــت كثـ ـساً م ــن احلق ــائق ،
صالعبت هبذه القصة أيعاً ألسباب سياسية ليس هذا حمل احلدين عنها.

النقطة الثانية  :إن يرد زواج امرأة من نـ يعطيهـا عصـمة وقدسـية زائـدة  ،وهـذا معـروف
ل ُكــل مطلــع علــى القــرآن  ،فقــد جعــل هللا صعــاىل زوجــاجم بعـ األنبيــاء مــثالً للــذين كفــروا  ،بســبب
ي ي ي ْ ي ي ً ِّ َّ ي ي ي ْ ن ي ي ي ْ
نَح
َّلي كفنراا ِامنرأة ن ٍ
عدم إ ا ن اب و الفتهن ألوامره  ،قال صعـاىل َ :ضب ار مثال ه ِ

ن ي ي ي ين ي ي
خ يَي ْه يم فيلي ني ْي نغهلل ين يعهللن ْ يمن من ي ار يشنينسً
ت يع ن يدين
ياا نم يرأي ية لَْط يَك يَي يَتن ي
ف
ني
حل
ص
ن
د
ع
م
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي
ي
ن
اِل يو يم ي ا َّ اخل ي
يا ِق ل اد ْخال َّ
ني (.)7
ِ ِ

وكــون ام ـرأة نــوأ وام ـرأة لــو مــثالً للــذين كفــروا مل يقلــل مــن مكانــة نــوأ ولــو

 ،ومل

يشكك أحد يف نوأ ولو ألن زوجتيهما كانتا كافرصني  ،وأ ما من أهل النار.
نعم  ،زواج املرأة من الن أو الرسول شرف عظيم ما  ،وأمانة كربى يف عنقهـا  ،اـب عليهـا
أن صقدر هذا التشريو  ،وحتفل صلك األمانـة  ،ولـذلك عـرب هللا سـبحان عـن وـرد امـرأيت نـوأ ولـو
و الفتهمـا ألوامــر هللا أبنـ خيانـة
األمانة من زوجاجم

ي ي ي ْ
فخ َي ه يم ن

 ،ومـذا الســبب وعــد هللا صعـاىل مــن حيفــل هــذه

____________
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 7ـ التحرمي .50 :

778

أبن يألمـا أجرهــا مـرصني  ،وهـدد مــن خـون هـذه األمانــة أبن يعـاعو مـا العــذاب
النـ األكـرم
ن
ن
ي
ي ي
ي ي ي ن
ْ ي ي
نذ ْ
ي ي
َّ
اِل ِّ
اب
ِب يم ييأ ِت ِمهللم َّ بِف ِحش ٍة م ييِّهلل ٍة يْون عف ل ي ن اهم
ضعفني  ،قـال صعـاىل  :ي نِس ء ِ

نين يي ي ي ي يي
يينين ي ً ن ي ي ني ي
ْ
وا * يا يم يي ندهللْ ن
ْ
هللم َّ
لَع ار ييس ً
َع ا ممل ص ِحل نوتِ ن أْرهن
ت ِم
ني ااكن َلِك
ر يا يوه ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ مف ِ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ً
ن ي ن
يم َّر ي ن ي ن ي ن ي ي ن
ُت بأ يحد ِّم ي اهِِّ يس ء إن ا َّ يد ن ْ َّ
ِب ل نس ْ َّ
ً ي ي
نم ي
َّ
اِل ِّ
ُت فنال َّتو
ٍ
ِِ
ِ
ني اأعَدن ل ِوزق ب ِريم * ي نِس ء ِ
َّ
ن
ن
ي
ً
ي
ً
ي
ي
ي
ْ
ك
ْ َّ ي ي ي َّ ن
ي ن ي
ن
ْي ي ي
ني ن ين ي ي
نَب يَ
نرن ِي َْ ْنَتِم اال نَب
اَّلي ِي قل ِ ِه يم يرٌ ياقل ي ق نَال َّمم ْراف * اق
بِ هدَ ِل ف طم ِ
ن ي َّ ْ ي ي ي ن ي َّ ي
ال ية ياآ ي
الز يَك ية ياأيع نم ي ار يا يو ْه ي ْ
َّ
َع (.)5
ني
اْل ِه ِل ِة األاَل اأ ِقم الص
ِ
ِ

فبينت هـذه اآل جم أن ألزواج النـ األكـرم صكـاليو صتناسـب مـع كـو ن زوجـاجم لرسـول هللا
 ،وعليهن ا لتزام هبذه التكاليو وعدم الفتها.

وهذا يدل أنـ لـيس لـديهن عصـمة  ،وإًـا لـديهن صكليـو زائـد يتناسـب مـع التشـريو الـذي
.
حصلن علي من خالل ا رصبا برسول هللا
النقطــة الثالثــة  :أن ـ يوجــد عنــد الشــيعة عــداء شصصــت مــع واحــدة مــن زوجــاجم الرســول
بشــكل عــام  ،إ مــن
 ،و و ء ألُخــرى  ،وإًــا هــم مــأمورون ابحـرتام زوجــاجم الرســول
يثب ــت أ ــا مل حتف ــل صل ــك األمان ــة ال ــيت حت ــدي عنه ــا الق ــرآن  ،أو أ ــا خالف ــت أوام ــر هللا ورسـ ـول
.
ـ سـواء يف
وقد ثبت ر ياً أن عائشة مل صر ،صلك األمانة  ،وخالفـت أوامـر هللا ورسـول

أو بعــد وفاصـ ـ ومـن صلــك املصالفـاجم مــا سـجل القـرآن علــى عائشـة وشـريكتها
حيـاة الرسـول
حفصة  ،منها على سبيل املثال :
يف حادثـة املغـافس الـيت سـجلها القـرآن يف سـورة التحـرمي ،
 5ـ أ ما صظـاهر علـى النـ
وصسببتا يف أذية الن

 ،حّت حرم على نفس العسل  ،فنزلت سورة التحرمي.

____________
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أبن يقــرن يف بيــومن و
 7ـ أ ــا خالفــت أمــر هللا ورس ـول  ،الــذي أمــر نســاء الن ـ
ْ
ن
ي
ي
ْ
ين ي ْْ
م َّ ياال ي ي ََّب نْ ي ي يَب يَ اْل ي ِه ِل َّ ِة األاَل (.)5
رجن منها  ،قال صعاىل  :ياقرن ِي َ َتِ
() 7
لنسائ يف حجة الودا « : ،هذه مث ظهور احلصـر »
وقال رسول هللا
 ،واحلال أ ا خرجت من بيتها  ،وقادجم ا يش قاربة املسـلمني  ،وقتـل بسـبب خروجهـا أكثـر مـن
عشرة آ ف مسلماً.
ـ وقاصلتـ  ،وكانــت
 3ـ أ ــا خرجــت علــى إمــام زما ــا ـ اخلليفــة الشــرعت اإلمــام علــت
صبغع ـ و صطيــق ذكــر امس ـ علــى لســا ا  ،وملــا مسعــت وص ـ فرحــت  ،رغــم أ ــا مسعــت رســول هللا
مراراً وصكراراً  « :اي علي حيبّم ج ّ مؤمن  ،و يبغضم ج ّ منافق » ( ، )3إىل

يقول لعلت
غس هذه األُمور.
ْ
من املواقو اليت صظهر عدم مودما ألهل البيت  ،الذين أمر هللا صعاىل ودمم بقولـ  :قل

نْ ن ي
َّ ي ن ي ْ ْ ن ي ي ن ي ن ً َّ ن ي ي َّ ي
ال أهأهمي عل ِه أْرا إِال المَدة ِي اهدرى

.
ومل أتجم واحدة من نساء الن األُخر جم ا أصت عائشة  ،بل على العكس من ذلـك  ،كـن
ينتقدن عائشة ا صفعل  ،وحياولن منعها دون جدوى.
وخالص ــة الك ــالم  :إن قي ــام عائش ــة ب ــبع املصالف ــاجم ي ــألثر عل ــى نزاه ــة الن ـ ـ األك ــرم
() 3

ـ مـثالً للـذين كفـروا
 ،وقد جعل هللا صعاىل زوجيت نبيني من األنبيـاء الكـرام ـ نـوأ ولـو
 ،ا يدل على أن كون املرأة زوجة ن يعفيها مـن العقـاب عنـد ارصكـاب املصالفـة واملعصـية  ،بـل
قال هللا صعاىل عن امرأة
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ن ي ي ي ين ي ي يي ْ ي ي ي ن ْ ن
ين
ت يع ن يدين
يَك يَي يَتن ي
ني يغ ِهلل ين عهلل ْ يمن
ني فخ َ هم فل
حل
ص
ن
د
ع
م
نوأ وامرأة لـو أ مـا :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ي نً ي ي ن
اِل يو يم ي ا َّ اخل ي
ي
اد ْخال َّ
ني (.)5
ر شيس ا ِق ل
ِ ِ
ِم ا ِ
ي ي ن
ْ
هللم َّ ب يف ح يشنة م ييِّهللينة يْ يون يع نف ل ي ني
وحذر هللا صعاىل نساء الن بقول  :م ينأ ِت ِمن
ٍ
ِ ِ ٍ
ني ي ْ نين ي ي ي ي يي
ر ي ي ِس ًوا (.)7
ني يااكن َلِك لَع ا ِ
اهمذاب ِ مف ِ

فهنـ كمــا أن هللا صعــاىل يــأليت احلســنة منهــا أجرهــا مــرصني  ،كــذلك يف حــال املصالفــة واملعصــية
يعاعو ما العذاب ضعفني.
سّن )
(  ....ـ مةر ـ ّ ..
عدم أتءري وشايتها على الرسول :
س  :ت ،من السنّة ولست شيعياً  ،ولكـن تُريـد تن تعـرف بعـض األُمـور عـن تخـواين مـن هـذا املـذهب ،

من مةادرهم هم  ،وليس من غريهم.

مــا تفســري اإلخــوة الشــيعة لويــام الرســول

بتطليــق اثنتــان مــن زوجاصـ ـ بنــاء علــى وشــاية مــن الســيدة

عائشـة ـ وهــذا يعـرتف بـ السـنة والشـيعة  ،فــأا أسـأل  :ملــاذا يطلقهـم الرســول؟ فهـل هــذا خطـأ وقــع فيـ الرســول
؟ كيو حيدي ذلك وهو معصوم عن اخلطأ؟

ج  :القــول أبن رســول هللا

أتثــر بوشــاية عائشــة وطلــق اثنتــني مــن نســائ ورد عــن طريــق

أهــل الس ــنة  ،ومل يثب ــت م ــن طريقن ــا  ،نع ــم ر ــا نقلت ـ كتبن ــا  ،والنق ــل يف الكت ــب يع ــي ابلع ــرورة
القبول في والتسليم ب .
وجنل ـ مــن أن يقــدم علــى طــالق زوجــة واحــدة ـ فع ـالً عــن
وحنــن حناشــت رســول هللا
زوجتني ـ جملرد وشاية  ،وهبذه البساطة  ،وهذا يكون من اإلنسان املألمن العاقل املـوزون العـادي ،
؟
فكيو بسيد العقالء وهو رسول هللا
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« تبو حيىي درويم ـ اليمن ـ  24سنة ـ طالب كلّية الشريعة »
معّن الطالق

وصية الرسول :

س  :هل ثبت أن اإلمام علت طلق عائشة من رسول هللا؟ إذا كان كذلك فما هت األدلة؟
ج  :ورد يف بع ـ ـ أخبـ ــارا  :أن الن ـ ـ
.
رجن علي بعد وفاص
والظ ــاهر أن الط ــالق ال ــذي قص ــده الن ـ ـ

أوصـ ــى علي ـ ـاً

أن يطلـ ــق أزواج ـ ـ الـ ــاليت

ل ــيس ه ــو الط ــالق املتع ــارف  ،إذ الط ــالق

احلقيقت هو  :كون الزوجة يف حبالة زوجهـا فيصـح انقطـا ،عصـمتها عنـ بتطليقهـا  ،أمـا وفـاة النـ
فقد حالت دون ودون أن صكون أزواج يف حبالت  ،فكيو يصح انقطا ،عصـمتهن الزوجيـة
ابلطالق؟
إ أن الـذي نسـتظهره ـ وهـو األوفـق إن شـاء هللا ابملقـام ـ أن طـالق أزواجـ حـني خـروجهن
ـ عــىن إلغ ــاء خصوص ــيتها مــن مقــام أزواج الن ـ
علــى إمــامهن وقــت ذاك ـ اإلم ــام علــت
 ،وإلغاء كو ا من أمهاجم املألمنني  ،وعدم الوما خبصوصية أن يكون ما أجران مـن العمـل ،
كما يف قول صعاىل  :ام يدهللت منهللم ّ ر اوهنَع اتممنل صن حل ً نوت ن أْرهن ّ
منرتني
ً

ً

اأعَدن هل وزق بريم (.)5
صلغــى  ،ومــن مث يســقط اعتبــار
فهــذه اخلصوصــياجم واملنــازل الــيت صتمتــع هبــا أزواج النـ
صلــك الــيت خــرج علــى إمــام زما ــا  ،نعــم صبقــى خصوصــية عــدم ج ـواز نكاحهــا مــن بعــده حــّت لــو
وكرامـة لـ  ،فـهن مفعـول اآليـة الكر ــة
طلقـت ابملعـىن اجملـازي الـذي ذكـراه  ،حرمـة لرسـول هللا
هبــذا املعــىن  ،وهــو قول ـ صعــاىل :
ي ـزال يبقــى ســار ً حــّت لــو طلقــت مــن الن ـ
ً
يف حرمـة نكـاأ أزواجـ
تهللكحَا أزااْه م بمده أبندا ( )7فهـذا التأييـد هـو ملراعـاة مقامـ
من بعده.

اال أن
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(  ...ـ  ...ـ ) .....
منزهة عن الفحشاء ومتّهمة ابإلفم :
ّ
س  :هــل صــحيح ت ّن الشــيعة يتّهمــون عائشــة ابلــز ،والعيــاذ ابهلل؟ وجن كــان ذلــم صــحيحاً فمــا دلــيلكم

عليه؟

ـ بــل نســاء
ج  :إن الشــيعة صعتقــد ـ وهــذه كتــبهم يف متنــاول ا ميــع ـ أن نســاء النـ
األنبياء قاطبة ـ منزهاجم عـن الفـواحش  ،الـيت وـس الشـرف والعـرض  ،فـهن ذلـك ـدم قـام النبـوة
 ،ولكــن يعــي ذلــك أن نســاء النـ معصــوماجم عــن ســائر األخطــاء  ،بــل جــاء يف القــرآن مــا يــدل
كمـا
على أن امرأصني من نساء بع األنبياء كان مصسمها النار  ،ومها امرأة نـوأ وامـرأة لـو
ي ي ي ْ ي ي ً ِّ َّ ي ي ي
ن يي ْ
َح ياا نم يرأي ية لَْط يَك يَي يَتن ي
ت يع ن يدين من ن
ِ ِ
ٍ
يف قولـ صعـاىل َ :ضب ار مثال ه ِ
َّلي كف ْراا ِام يرأة ن ٍ ِ
ي

يي ْن

ي

ي

ن
ي ن
اِل يو يم ي ا َّ اخل ي
ِع ي ِدني يص ِحل ي ن ي ي ي ْ ي ن ي ي ن ْ ي ي
اد ْخال َّ
ني (.)5
ر شيسً يا ِق ل
ِ ِ
ني فخ َ هم فلي يغ ِهلل عهلل م ِم ا ِ
ِ
فهن وإن كن لسن كسائر النساء ـ كمـا حتـدي القـرآن عـنهن ـ لكـن
وأما نساء الن
يعــي ذلــك العصــمة مــن  ،وإًــا اخــتالفهن عــن ســائر النســاء يف الث ـواب والعقــاب  ،فيعــاعو مــن
الثواب إذا جئن ابحلسنة  ،كما يعاعو من العقـاب إذا جـئن ابلسـيئة  ،قـال صعـاىل  :يين ن ِ يسن ء

ن
ْ
هللم َّ ب يف ح يشة م ييِّهللية يْ يو يع نف ل ي ي
َّ
اِل ِّ
ِب يم ييأ ِت ِم
ٍ
ِ ِ ٍ
ِ
ْ
يا يم يي ندهللْ ن
هللم َّ ر يا يو ْهَع يا ي نم يم نل يص حل ً ن نوت ي
ت ِم
ِِ
ِ
ِ
ِ

وذلك ملكان قرهبن من رسول هللا

نين يي ي ي ي يي
اهن يم يذ ْ
لَع ار ييس ً
وا ً *
ني ااكن َلِك
ف
م
اب
ِ ِ
ِ
ِ
ي ن ي ي ي َّ ي ن ي
ي
ي
ً
ن
ن
ي
ن
ي
ي
ً
ني ياأعَدن ل ِوزق ب ِريم (.)7
أْره مر ِ

 ،وجسامة مسـألوليتهن عنـد هللا صعـاىل وعنـد الرسـول

.
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ولعــل امــام الشــيعة هبــذه املســألة يشــس إىل قعــية اإلفــك الــيت حتــدي عنهــا القــرآن الكــرمي يف
َّ َّ ي ي ْ
ن ْ ن ي ك ِّ ْ ن ي ي ن ي ْ ْ ي ًّ َّ ْ ي ن ْ ي ي ن ك َّ ْ
م ن
ني
رف ِك عص ة مهللمي ال َتس َه َشا همي بل هَ خنو ه
ب
اا
ؤ
اَّلي ْ
قول صعـاىل  :إِن ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ن
ن
ي
ْ ِّ ن
َب ْه مهللن ْ ني ع يع يذ ك
ن
امرئ ِّمهللن ْ ي َّم ابتي يس ي
ب ِم ي
اب يع ِظ كي (.)5
اَّلي ت يََل ِب ي ِ
ارث ِي يا ِ
ٍ
ِ
ِهُك ِ

وقد ذكرجم القصة مفصلة يف صحيح البصاري وغسه ( ، )7واملراد ابإلفك هـو الكـذب العظـيم
كما سيأيت بيان ذلك.
 ،أو البهتان على عائشة أو غسها من أزواج الن
وجوابنا عن ذلك :
 ،وحتـدي عنهـا القـرآن الكـرمي  ،وإذا كـان
أو ً  :إن هذه القعية وقعت يف زمـان النـ

بعد ـ كما يدعت أهل السنة ـ فأي عالقة بني هذه القعية وبني الشيعة؟
الشيعة مل يوجدوا ُ
تني ـاً  :إن بع ـ الصــحابة قــد صــور يف هــذه القعــية  ،ومــنهم حســان بــن تب ـت ( ، )3وكــان
حلسان يف ذلك شعر  ،يعرض في اببن املعطل املتهم يف هذه القعية  ،و ن أسـلم مـن معـر  ،فـهذا

كــان األمــر كــذلك  ،فكيــو حنكــم علــى أن مجيــع الصــحابة كــانوا علــى العدالــة وا ســتقامة؟ األمــر
الذي يثبت ويألكد أن الصحابة حامم كحال سائر الناس.
تلثـاً  :إن هـذه القعـية حمـل خـالف بـني املـألرخني  ،فـذهب بعـ السـنة إىل أن عائشـة هـت
املتهمة  ،كما ذكر ذلك البصاري يف صحيح  ،والرتمـذي  ،والبيهقـت  ،وأمحـد بـن حنبـل  ،وغـسهم
 ،وذه ــب بع ـ علم ــاء الش ــيعة ومج ــع م ــن علم ــاء الس ــنة  :أن املتهم ــة يف ه ــذه القع ــية ه ــت ماري ــة
القبطية ـ زوج رسول هللا
____________
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يف ذلــك ( ، )5ولــورود روا جم ذكرهــا علمــاء

أُم إبـراهيم ـ لــورود روا جم عــن أئمــة أهــل البيــت
أهل السنة يف ذلك (.)7
ورابعاً  :إن من العجيب حقاً وامللفت للنظر  ،أن جند يف الروا جم السـنية أن ـن امـم ماريـة
القبطية عائشة نفسها  ،وأ ا قد أصابتها الغـسة الشـديدة  ،حـّت أن ابـن سـعد يف طبقاصـ يـروي عـن
عائشة قوما  « :ما غرجم على امرأة إ دون ما غرجم على مارية » (.)3
كمــا ذكــر ذلــك الســيوطت يف « الــدر
وهــت الــيت نفــت الشــب بــني إبـراهيم وبــني الرســول
املنثــور » ( ، )3ويقــول ابــن أيب احلديــد عــن موقــو عائشــة حــني مــاجم إب ـراهيم  « :مث مــاجم إب ـراهيم
فأبطنت الاصة  ،وإن أظهرجم كخبة .)1( » ...
هذا ما يذكره علمـاء السـنة حـول القعـية  ،وأن لعائشـة دوراًكبـساً يف إترة التهمـة ضـد ماريـة
؟
 ،فقل بربك هل يسوو امام الشيعة أب م يقذفون نساء الرسول
أ يقتعــت التثبــت والــرتوي أن يبحــن اإلنســان يف كتــب الــروا جم والتــاريخ عــن هــذا األمــر
ليقــو علــى احلقيقــة بنفسـ  ،بــد ً مــن بــن الــدعا جم املغرضــة الــيت طائــل مــن ورائهــا غــس إيقــا،
الفتنة بني الناس!
( دد ـ السعودية ـ ) ....
خروجها على اإلمام علي يوم اجلمل :
املعركة؟

قةة مو  ،علي
س  :تُريد تن اعرف ما هي ّ

مع عائشة

واقعة اجلمل؟ وكيـف انتهـت هـذه
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ج  :التحقيـ ــق يف كتـ ــب التـ ــاريخ والسـ ــس املعتـ ــربة يفيـ ــدا بوضـ ــوأ  :أن عائشـ ــة كانـ ــت مـ ــن
املتشــددين يف اخلــالف مــع عثمــان  ،ومواقفهــا ضــد عثمــان كثــسة جــداً  ،وهــت مســجلة ب ُكــل وضــوأ
يف مصادر املسلمني  ،حّت أ ا كانت حترض املسلمني علـى قتـل عثمـان بعبارمـا  « :اقتلـوا نعـثالً ،

قتــل هللا نعــثالً » ( ، )5وكانــت يف فعلهــا ه ـذا أتمــل أن صصــل اخلالفــة إىل طلحــة أو ال ـزبس  ،أبمــر قــد
دبر من ذي قبل ....
 ،شــعرجم عائشــة خبيبــة أمــل ،
ولكــن ملــا قُتــل عثمــان  ،وابيــع النــاس أمــس املــألمنني علــت
 ،ونكــن طلحــة والـزبس البيعــة ،
فــدبرجم هــت وطلحــة والـزبس قعــية اخلــروج علــى أمــس املــألمنني
والتحقـ ـوا ابلبص ــرة  ،وذهب ــت عائش ــة أيعـ ـاً إىل البص ــرة  ،وه ــت صن ــادي إىل نص ــرة عثم ــان وصنع ــاه ،
 ،واممت بقتل عثمان.
فجمعت من املسلمني عدداً حلرب اإلمام علت
ودارجم حــرب ا مــل  ،وس ــرعان مــا فش ــل جــيش عائش ــة  ،وقتــل طلح ــة وال ـزبس  ،وانته ــت
احلرب  ،وأُرجعت عائشة إىل املدينة (.)7
سّن ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
( ّ
عز الدين ـ اإلمارات ـ ّ
وايت نزلت فيها :
س  :ما سبب نزول سورة التحرر؟ وفيمن نزلت؟

ج  :إن املتفق علي عند أرابب التفاسـس مـن الفـريقني ـ بعبـاراجم شـّت ومعـمون واحـد ـ  :أن
اآل جم األُوىل من سورة التحرمي قد نزلت يف مورد عائشة وحفصة ،
____________
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ي ي ي ْ ي ي ً ِّ َّ
َّلي ي
َضب ار مثال ه ِ

( )5ي وحّت أن الفصـر الـرازي يـرى أن آيـة
وإيذائهما الرسول األعظم
ي
ْ
ي ي
ي ن ي ي
ن يي ْ
نَط  )7( ...فيهـا صعـري آخـر حبفصـة وعائشـة  ،وحتـذير ممـا علـى
نَح ا ِام
كف ْراا ِام يرأة ن ٍ
نرأة ل ٍ
أغلل وج وأشده ملا يف التمثيل من ذكر الكفر (.)3
( رضا عبد هللا السيّد ـ الكويت ـ  39سنة ـ مهندس حاسوب )
وفاهتا ومدفنها والةالة عليها :
س  :الرجاء موافايت ابإلجابة الكافية حول موضوع وفاة عائشة  ،وتين دفنت؟ ومن صلّى عليها؟

ج  :ماصــت عائشــة بنــت أيب بكــر ســنة  17أو  18مــن امجــرة  ،وصــلى عليهــا أبــو هريــرة ،
ا
بوصية منها.
ودفنت ليالً ابلبقيع
قيل ما  :صدفنني مع رسول هللا؟ قالت  ، :إ أحدثت بعده أحدتً! (.)3
( تبو الزين ـ األردن ـ ) ....
وجدت ج ّ فخذي! :
قوهلا  :ما
َ
س:

احل ّويوة ابإلضافة جي استعجاّب من هذه الرواايت العجيبة

حّت مع
مةادر ، ،تدري ـ ّ

افرتاض ضعفها ـ الفائدة من جيرادهـا  ،سـامح هللا املتس ّـرعني قـدمياً وحـديتاً  :عـن تمـري املـؤمنني

النيب
تتيت ّ

وعنده تبو

قـال :

____________
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ـدت ج ّ فخــذي تو فخــذ رســول هللا
بكــر وعمــر  ،فجلســت بينــه وبــني عائشــة  ،فوالــت يل عائشــة  :مــا وجـ َ
؟ فوال  « :مه اي عائشة  ،تؤذيّن علي .)5( » ...

ج  :يف ســند الروايــة إســحاق بــن عبــدوس وهــو غــس موثــق  ،وحممــد بــن هبــار وهــو غــس موثــق
أيعاً.

جل ــس بينه ــا وب ــني الرس ــول  ،ومل ال ــس عل ــى فص ــذها
ويف متنه ــا  :أو ً  :أن اإلم ــام
جعلـت حيلولتـ بينهـا وبـني رسـول هللا سـبباً يف
 ،ولكـن لكرههـا لعلـت
وفصـذ رسـول هللا

أن صتكلم ل هبذا الكالم الغس مهذب.
غــس الصــدق  ،أمــا عائشــة فه ــا كــذبت
فلــم صصــدق يف كالمهــا  ،ومــا عهــدا مــن علــت
يف قعية املغافس  ،فال مانع أن صكذب أيعاً على علت .
على رسول هللا
يشرب عسـالً عنـد زينـب
وهذا نص صلك الرواية  :عن عائشة قالت  :كان رسول هللا
ابن ــة جح ــش و ك ــن عن ــدها  ،فواط ــأجم أا وحفص ــة عل ــى أيتن ــا دخ ــل عليه ــا فلتق ــل لـ ـ  :أكل ــت
مغافس؟ إ أجد منك ريح مغافس!!
ـت أشــرب عس ـالً عنــد زينــب ابنــة جحــش  ،فلــن أعــود ل ـ  ،وقــد
قــال  ، « :ولكــي كنـ ُ
حلفت خربي بذلك أحداً » (.)7
فهنـ معصـوم ،
غعب عليها  ،وهذا ما يألكد افرتاءهـا علـى علـت
تنياً  :إن الن
واملعصوم يغعب إ صعاىل.
وأيب بكــر وعمــر  ،ولــيس علــت
جلــس مــع وجــود الرســول
تلثـاً  :إن اإلمــام علــت
وحده.

ولكــن الــذي هــو غــس مناســب أن زلــس لوحــدها مــع رجلــني  ،كمــا رواه الرتمــذي يف ســنن ،
ابمرأة من نسائ  ،فأرسلي
عن أنس بن مالك قال  :بني رسول هللا
____________
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منطلق قبل بيـت عائشـة  ،فـرأى
فدعوجم قوماً إىل الطعام  ،فلما أكلوا وخرجوا قام رسول هللا
ي
َّ
ي
رجلني جالسني  ،فانصرف راجعا  ،فقام الرجالن فصرجـا  ،فـأنزل هللا  :يي أي ي اَّلين ي ي
آمهللْنَا ال
ِ
ً
ي
ي
ي
ي ن ْ ْ ْ ْ ي َّ ِّ َّ ي ْ ن ي ي ْ
م ني إَِل يع يم مٍ غ ن يو ني ِظ ِري ي إِني ْه (.)7( )5
تدخلَا َ َت اِل ِِب إِال أن يوَن ه

ومن غس املناسب أن صتوضأ عائشة وصغسـل يـديها وخـديها ووجههـا وأذنيهـا أمـام النـاس « :
فعن أيب عبد هللا سامل سبالن قال  :وكانت عائشة صستعجب أبمانت وصسـتأجره  ،فـأرصي كيـو كـان
يتوضــأ  ،فتمعمعــت واســتنثرجم ثــالتً  ،وغســلت وجههــا ثــالتً  ،مث يــدها اليمــىن
رســول هللا
ثــالتً واليســرى ثــالتً  ،ووضــعت يــدها يف مقــدم رأســها  ،مث مســحت رأســها واحــدة إىل مــألخره  ،مث
أمرجم يديها أبذنيها  ،مث مرجم على اخلدين.
قــال ســامل  :كنــت آصيهــا مكاصبـاً مــا ختفــت مــي  ،فــتجلس بـني يــدي وصتحــدي معــت  ،حــّت
جئتهــا ذاجم يــوم فقلــت  :ادعــت ل ابلربكــة أُم املــألمنني  ،قالــت  :ومــا ذاك؟ قلــت  :أعتقــي هللا ،
قالت  :ابرك هللا لك وأرخت احلجاب دو  ،فلم أرها بعد ذلك اليوم » (.)3
كما وليس من املناسـب أن صغتسـل أمـام الرجـال أيعـاً  ،كمـا ورد عـن أيب سـلمة عـن عائشـة
من ا نابة  ،فـدعت ـاء قـدر الصـا، ،
قال  :سأما أخوها من الرضاعة عن غسل رسول هللا
واغتسلت وصبت على رأسها ثالتً (.)3

وهـت حبجاهبـا
بينهـا وبـني رسـول هللا
فهذا كـان لـيس مـن املناسـب أن الـس علـت
 ،فهن ليس من املناسب أكثر أن صغتسل أمام الرجال  ،وإن كانوا إخوا ا من الرضاعة.
____________
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وهنــا ينبغــت أن نــذكر اإلخــوة  :أبن اجملــامع احلديثيــة بــد مــا أن صنقــل الــروا جم علــى مــا هــت
علي  ،مع غ النظر عن صحة احلدين وضعف  ،أو كون احلدين مورداً للقبول مـن احيـة املعـىن
وعدم ـ  ،ابألخــص أن املبــىن عنــد الشــيعة أن عــع ُكــل حــدين إىل قواعــد ا ــرأ والتعــديل  ،فــال

يكون يرد النقل قبول  ،كما هو املبىن عند أهل السنة.
وا دير ابلذكر  :أن هذه الراوية قد جاءجم يف بع مصادر العامة عـن لسـان عائشـة  ،مـع
وهـو
ـ علـى رسـول هللا
اخـتالف يسـس يف التعبـس  ،ففيهـا  :قالـت  :نعـم  ،دخـل ـ علـت
معت وعلي جرد قطيفة  ،فجلس بيننا  ،فقلت  :أما وجدجم مكااً هو أوسع لك من هذا؟

 « :اي عائشة دعي يل تخي  ،فإنّه ّتول الناس جسالماً  ،ووخـر النـاس ّب عهـداً ،

فقال الن

وتول الناس يل لوياً يوم الويامة » (.)5
ّ
وا ختالف يف التعبس قد نشأ إما من الرواة  ،وإما من أصحاب الكتب  ،حفظاً مـنهم علـى
كرامة عائشة  ،وصون لفظها من الركاكة!!

( تبو ومود ـ البحرين ـ  29سنة ـ مهندس حاسب ويل )
النيب :
وما ترويه من ُخلق ّ

النيب  ،وتخالق نسائه  ،فمن تلم
هذه موتطفات من كتب تهل السنّة جتد فيها كيف يرون تخالق ّ

بعـض تسـفاره  ...مثّ قـال يل « :

ـيب
الـرواايت  :مـا رواه تدـد عـن عائشـة قالـت  :خرجـت مـع الن ّ
حّت جذا دلت اللحم  ...فسابوته فسبوّن  ،فجعـل
عّن ّ
تعايل ّ
حّت تسابوم » فسابوته فسبوته  ،فسكت ّ

يضحم وهو يوول  « :هذه بتلم » (.)7

____________
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أقول  :خيلوا معت  ،لو أن املسـلمني اليـوم صسـابقوا مـع زوجـامم  ،أتسـياً ـا رواه أئمـتهم عـن
 ،ال ــذي بع ــن لي ــتمم مك ــارم األخ ــالق؟ أي ــن آداب الطري ــق رس ــول هللا؟ أي ــن ه ــت
الرس ــول
الغــسة؟ وهــل مــن اخلُلــق العظــيم أن يتســابق الرجــل مــع زوجت ـ ؟ وهــل يبقــى لرســول هللا وألُم املــألمنني
عائشة هيبة إذا رآمها أحد؟!
وعن أيب سلمة قال  :دخلت أا وأخو عائشة على عائشـة  ،فسـأما أخوهـا عـن غسـل النـ
فدعت اء حنو من صا ،فاغتسلت  ،وافاضت على رأسها  ،وبيننا وبينها حجاب (.)5
س ـ ـألال  :هـ ــل يعقـ ــل أن يصـ ــدر هـ ــذا الفعـ ــل مـ ــن ام ـ ـرأة  ،يفـ ــرتض أن صكـ ــون عن ـ ـوااً للعفـ ــة
واألخــالق  ،وقــدوة حســنة للمألمنــاجم  ،حبكــم كو ــا أُمهــم؟! فمــاذا صــرون ســادة ك ـرام  ،فــيمن
يرمت نبيكم هبذا الكالم؟
( غامن النةار ـ الكويت ـ ) ....
حكمها

الدنيا اإلسالم :

س  :هل يوول كبار علماء الشيعة أب ّن عائشة كافرة؟ جزاكم هللا خرياً.

ج  :إن حكمهــا يف ه ــذه الــدنيا اإلس ــالم  ،وكو ــا مس ــلمة  ،ومــا ارصكبت ـ مــن الف ــاجم
فهن هذا متعلق بيوم القيامة.
ورسول
( جعفر صادق ـ البحرين ـ ) ....
خالصة حرب اجلمل :
س  :ما هي خالصة حرب اجلمل؟

 ،ومــن بــني
ج  :بعــد مقتــل عثمــان بــن عفــان  ،ابيــع النــاس اإلمــام أمــس املــألمنني علــت
أن يوليهمـا بعـ و صـ  ،ولكـن
املبايعني طلحة بن عبيد هللا  ،والزبس بن العوام  ،وطلباً منـ

اإلمام

جين تشرك
قال مما  « :واعلما ّ

____________
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تمــانيت ج ّ مــن ترضــى بدينــه وتمانتــه مــن تصــحاّب  ،ومــن عرفــت دخيلتــه » ( ، )5فــداخلهما اليــأس مــن
املنصب  ،فاستأذاه للعمرة  ،وخرجا من املدينة إىل مكة اكثني بيعة أمس املألمنني .
وملــا وصــال إىل مكــة دخــال علــى عائشــة  ،وأخــذا حيرضــا ا علــى اخلــروج  ،فصرجــت عائشــة
معهمــا علــى مجــل ـ مطالبــة بــدم عثمــان ـ قاصــدين الشــام  ،فصــادفهم يف إثنــاء الطريــق عبــد هللا بــن
حبارثـة بـن قدامـة السـعدي  ،فـرجح
عامر ـ عامـل عثمـان علـى البصـرة ـ قـد صـرف أمـس املـألمنني
مــم البصــرة  ،ملــا فيهــا مــن كثــرة العــيع والعــدة  ،فتوجهـوا حنوهــا  ،فمــانع عنهــا عثمــان بــن حنيــو ،
واخلزان واملوكلون  ،فوقع بينهم القتال  ،مث اسروا عثمان وضربوه ونتفوا حليت .
بوصــومم  ،جهــز جيش ـاً وخــرج إىل البصــرة  ،وملــا وصــلها بعــن
وملــا مســع أمــس املــألمنني
إليهم يناشدهم  ،فأبوا إ احلرب لقتال .
يناشد طلحة والزبس فلم صنفع معهما  ،عنـد ذلـك نشـبت احلـرب بينهمـا
مث أخذ اإلمام
 ،وأسفرجم عـن قتـل سـتة عشـر ألـو وسـبعمائة وسـبعون رجـالً مـن أصـحاب ا مـل  ،وأربعـة آ ف
 ،وانكسار جيش أصحاب ا مل.
رجالً من أصحاب أمس املألمنني
أمــر حممــد بــن أيب بكــر  ،أن ينــزل عائشــة يف دار آمنــة بنــت احلــاري  ،مث
مث إن اإلمــام
إىل الكوفة.
أمر رجاعها إىل املدينة  ،ورجع هو
هذا  ،ومع العلـم أبن أكثـر املـألرخني ذكـروا  :أن عائشـة كانـت مـن أوائـل اقرضـني علـى قتـل
عثمان  ،وعباراما مشهورة ومعروفة  « :اقتلوا نعثالً لعن هللا نعثالً فقد كفر »!! (.)7

____________
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( تبو الزين ـ األردن ـ ) ....
الومي
تفسري ّ

قوله تعاي :

ي ي ي ْ
فخ َي ه يم
قوله تعاي :

ي ي ي ْ ي ً ي ي ي ْ
ار يمثال  ...فخ َي ه يم
َضب

الومي
س  :تيّها األحبّة  ،جاء تفسري ّ
ي ي ي ْ
وهللا ما عّن بووله  :فخ َي ه يم ج ّ الفاحشة  ،وليويمن احل ّد على فالنة فيما تتت
فلما ترادت تن خترا جي .)2( » ...
فالن حيبّها ّ ،

(« : ) 1

طريق  ،وكـان

فكيف بعد ذلم تنفون املوضوع بش ّدة وتوولون  :الشيعة قاطبة على الوول أب ّن اةية ،زلة ح ّق مارية

 ،مع ت ّن طائفة قليلة من علمائهم فوأ تشارت لذلم.

تود تن تسألكم  :هل ت ّن زوجـات األنبيـاء متّفـق عنـد اإلماميـة علـى منـع وقـوع الفاحشـة مـنهن شـرعاً
مثّ ّ
تكرمياً للنيب؟ تم ت ّن املسألة خالف؟ وشكراً.

ج  :ابلنسبة للرواية املنقولة من صفسس القمت فيالحل :
أو ً  :إن األدلـة العقليــة والنقليـة ـ ومنهـا إمجــا ،اإلماميـة ـ قائمـة علــى صنزيـ زوجــاجم األنبيــاء
ابلــدنس  ،وعليـ فمــا يــوهم أن يكــون
مــن الفـواحش  ،اح ـرتازاً مــن مــس حيــاة األنبيــاء
خالف ذلك فهو مردود أساساً.
تني ـاً  :يوجــد هنــاك صفســس شــيعت يشــس إىل أن اآليــة املــذكورة قــد نزلــت يف حــق ماريــة ،
وأغلــب الظــن أن الــذين أســندوا هــذا القــول للشــيعة خلطـوا بــني هــذه اآليــة وبــني شــأن نــزول اآل جم
األول م ــن الس ــورة  ،ال ــيت وردجم روا جم كث ــسة أب ــا نزل ــت يف ح ــق ماري ــة  ،عن ــدما أفش ــى بع ـ ـ
سرها.

زوجاجم الن

اتمــة الســند  ،فللبحــث الســندي فيهــا اــال  ،فمــتالً  :ت ّن الــرواايت
اثلتـاً  :ج ّن الروايــة املــذكورة ليســت ّ

املوجودة

نفـس الةـفحة ُكلّهـا مسـندة جي املعةـوم

علي بن جبراهيم  ،ومل يسندها جي اإلمام
____________
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معافاً إىل أن إسناد صفسس القمت ليسـت ُكلهـا معتـربة  ،ففيهـا الصـحيح وفيهـا غـسه  ،فالبـد
من مالحظة السند يف ُكل مورد  ،وهو كما صرى يف املقام.
رابعـاً  :إن الروايــة مل صصــرأ ابســم الشــصص  ،و كننــا ا ــزم بنيــة القائــل يف اســتعمال فــالن
وفالنة  ،ووييزمها دعوى بدون دليل.
بصـراحة :
خامساً  :من املسلم القطعت مجا ،املسـلمني  ،حرمـة نكـاأ زوجـاجم النـ
ي ي ن ي ْ ْ ْ َّ ي ْ
ْ
ن
() 5
 ،فكي ــو حيتم ــل الفــة ه ــذا احلك ــم القطع ــت ـرأى ومس ــمع م ــن
اأزااْنننه أم ننن ي
املسلمني؟!
واب ملة  :فا ستد ل املذكور مفند من أساس عقالً ونقالً.
( تبو توفيق ـ السعودية ـ  18سنة ـ طالب جامعة )
الومي والةسي واجمللسي واهتامهم هلا ابلفاحشة :
ّ
س ّ :تما بعد  ،هل قال تحد من علمـاء اإلماميـة  :أب ّن عائشـة قـد زنـت؟ علمـاً أب ّن عتمـان اخلمـيس

الومي واجمللسي ورجب الةسي قد ذكروا هذا الفعل مـن عائشـة  ،ومل
مناظرته على قناة املستولّة ذكر  :ت ّن ّ

ومد املوسوي كالمه.
يرد السيّد ّ
تفيدو ،جزاكم هللا خرياً.

ج  :إن األدلــة العقليــة والنقليــة ـ ومنهــا إمجــا ،اإلماميــة ـ قائمــة علــى صنزيـ زوجــاجم األنبيــاء
ابلـدنس  ،وعليـ فمـا يـوهم
مـن الفاحشـة ـ أي الـزا ـ  ،احـرتازاً مـن مـس حيـاة األنبيـاء

أن يكون خالف ذلك فهو مردود أساساً.
وعلي ـ فمــا ادعــاه عثمــان اخلمــيس ـ مــن أن اجمللســت والقمــت والربســت ذكــروا يف كتــبهم زا
عائشة ـ فهو كذب وافرتاء عليهم  ،و صحة ل مـن الواقـع  ،فهـذه كتـبهم ومأللفـامم مطبوعـة  ،ويف
متناول أيدي الناس.
____________
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ي ي ي ْ ي ي ً ِّ َّ ي ي ي ْ ن ي ي ي ْ
نَح
نرأة ن ٍ
َّلي كفنراا ِام
نعم  ،قال القمت عند صفسس قولـ صعـاىل َ :ضب ار مثال ه ِ
ن يي ْ
ن ي ي ي ين ي
ي يي ين ي ي ن ي ن
ني ف يخ يَي ْه يمن ( )5مـا نصـ  « :وهللا مـا عـىن
يا ِام يرأة ل ٍ
َط َك َ َتت ع دي ِ ِم ِع ِدنن صن ِحل ِ

بقولـ فصانتامهــا إ الفاحشــة  ،وليقـيمن احلــد علــى فالنـة فيمــا أصــت يف طريـق  ،وكــان فــالن حيبهــا ،

فلما أرادجم أن خرج إىل  ...قال ما فالن  :حيل لك أن خرجـت مـن غـس حمـرم  ،فزوجـت نفسـها
من فالن » (.)7
وقد نقل العالمة اجمللست هذا عن القمت وقال عن ما نص  « :في شناعة شـديدة  ،وغرابـة
عجيبــة  ،نســتبعد صــدور مثلـ عــن شــيصنا علــت بــن إبـراهيم  ،بــل نظــن قريبـاً أنـ مــن ز داجم غــسه ،
 ،بــل فيـ ز داجم كثــسة مــن غــسه  ،فعلــى أي هــذه مقالــة
ألن التفسـس املوجــود لــيس بتمامـ منـ
الفه ــا املس ــلمون أبمجعه ــم ـ م ــن اخلاص ــة والعام ــة ـ وُكله ــم يق ــرون بقداس ــة أذ ل أزواج النـ ـ
» ( .) 3
ا ذكر  ،نعم بععهم يعتقدون عصيان بععهن ملصالفتها أمس املألمنني علت
وجاء يف البحار بعد نقل قول القمت ما نص :
« بيان  :املـراد بفـالن طلحـة  ،وهـذا إن كـان روايـة فهـت شـاذة الفـة لـبع األُصـول  ،وإن
كــان قــد يبــدو مــن طلحــة مــا يــدل علــى أنـ كــان يف ضــمسه اخلبيــن مثــل ذلــك  ،لكــن وقــو ،أمثــال
ذلك بعيد عقالً ونقالً وعرفاً وعاد ًة  ،وصرك التعرض ألمثال أوىل » (.)3
ومــن هــذا يتعــح أن العالمــة اجمللســت يــرد اقــل قــول القمــت  ،وراد علي ـ  ،فكيــو يتهم ـ
اخلميس أبن قائل بذلك.
وأمــا احلــافل الربســت  ،فعلــى فــرض أنـ نقــل شــيئاً مــن ذلــك  ،فعلمــايا أيخــذون ــا صفــرد

بنقل .

____________
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وقــال العالمــة اجمللســت حــول كتــب الربســت  « :و اعتمــد علــى مــا يتفــرد بنقل ـ  ،شــتمال
كتابي على ما يوهم اخلبط واخللط وا رصفا.)5( » ،
( املنةور ـ البحرين ـ ) ....
النيب
زواا ّ

منها كان أبمر هللا :

من عائشة أبمر من هللا تعاي؟

النيب
س  :هل زواا ّ

مــن عائشــة كــان أبمــر مــن هللا صعــاىل  ،ومــن ضــمن األهــداف الــيت
ج  :إن زواج الن ـ
عميـع قبائـل العـرب  ،فهنـاك حكمـة إميـة وصـدبس
حتصلت مـن هـذا الـزواج وغـسه ارصبـا النـ
من ـ صع ــاىل  ،وويي ــز م ــن يطيع ـ عم ــن يعص ــي  ،و ينفعه ــا ذل ــك إن كان ــت خان ــت هللا والرس ــول ،
خبروجها على إمام زما ا ....

ي ن ييي ْ
ي ي ي ْ ي ي ً ِّ َّ ي ي ي ْ ن ي ي ي ْ
ي يي ين ي ي ن ي
ندين
ع
ت
َت
َ
َك
َط
ل
ة
أ
ر
م
ا
ا
َح
ٍ
َّلي كفراا ِامرأة ن
ٍ
قـال صعـاىل َ :ضب ار مثال ه ِ
ِ
ِ
ي
ي نً ي ي ن
اِل يو يم ي ا َّ اخل ي
ِم ن ِع ي ِدني يص ِحل ي ن ي ي ي ي ْ ي ي ي ن ْ ن ي ي ن ْ ي ي
اد ْخال َّ
ني
ر شيس ا ِق ل
ِ ِ
ني فخ َ هم فلي يغ ِهلل عهلل م ِم ا ِ
ِ

( .) 7

( تلياس ـ السعودية ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
موقفها من دفن احلسن :
س  :هـل توجـد تدلّـة كتـب التــاريخ عـن مـا جـر

دخول اإلمام احلسني

دفـن اإلمــام احلسـن اجملتـ

تحب؟
جبتمان تخيه من قبل عائشة وقوهلا  :تتدخلون بييت من
ّ

ج  :نعم  ،ذكرجم كتب التاريخ والسس موقو عائشة من دفن اإلمام احلسـن
بععها :
____________
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 ،مـن منــع

 ،وإليـك

يقـول
 5ـ روى الشيخ الكليي بسنده عن حممد بن مسلم قال  :مسعـت أاب جعفـر
قــال للحســني  :أخــت إ أُوصــيك بوصــية فاحفظهــا ،
 « :ملــا احتعــر احلســن بــن علــت
ألحدي ب عهـداً  ،مث اصـرفي إىل أُمـت فاطمـة
فهذا أا مت فهيئي  ،مث وجهي إىل رسول هللا
 ،مث رد فادفي ابلبقيع.
واعل ـ ــم أنـ ـ ـ سيص ـ ــيبي م ـ ــن احلمـ ـ ـساء م ـ ــا يعل ـ ــم الن ـ ــاس م ـ ــن ص ـ ــنيعها وع ـ ــداوما
 ،وعداوما لنا أهل البيت.
وضع على سريره  ،فانطلقوا ب إىل مصلى رسـول هللا
فلما قُب احلسن

ولرسـ ـ ـول
 ،الـذي

 ،فلم ــا أن ص ــلت عليـ ـ مح ــل فادخ ــل
ك ــان يص ــلت فيـ ـ عل ــى ا ن ــائز  ،فص ــلى عل ــى احلس ــن
بل ــغ عائش ــة اخل ــرب  ،وقي ــل م ــا  :إ ــم ق ــد أقبل ـوا
املس ــجد  ،فلم ــا أوق ــو عل ــى ق ــرب رس ــول هللا
ابحلسن بن علت ليدفن مع رسول هللا  ،فصرجت مبادرة على بغـل بسـرج ـ فكانـت أول امـرأة ركبـت
يــدفن فيـ شــتء  ،و يهتــك

يف اإلســالم ســرجاً ـ فوقفــت وقالــت  :حنـوا ابــنكم عــن بيــيت  ،فهنـ
على رسول هللا حجاب .
 :قد اً هتكت أنت وأبـوك حجـاب رسـول هللا  ،وأدخلـت
فقال ما احلسني بن علت
بيت من حيب رسول هللا قرب  ،وإن هللا سائلك عن ذلك عائشة  ،إن أخت أمر أن أقربـ مـن
ليحدي ب عهداً.
أبي رسول هللا
واعلمــت أن أخــت أعلــم النــاس اب ورسـول  ،وأعلــم بتأويــل كتابـ مــن أن يهتــك علــى رســول
ي ي ي َّ ي ي ْ ي ي ن ْ ْ ْ ْ ي َّ ِّ َّ ي ن ي ي
ِب ِإال أن يْوَن
هللا سرته  ،ألن هللا صبارك وصعـاىل يقـول  :ي أي
ِ
اَّلي آمهللَا ال تدخلَا َ َت اِل ِ
ي

ْ
الرجال بغـس أذنـ  ،وقـد قـال هللا عـز وجـل :
م ني ( ، )5وقد أدخلت أنت بيت رسول هللا
ه
ي
ي
ي ي َّ ي ي ْ ي
ن ي ي ْ
ال تي نر يف ْ
نَ يا يص ن
م ني في ن
نَ ِت َّ
اِل ِّ
نِب ( )7ولعمـري لقـد ضـربت أنـت
ات
نَ
ص
أ
َا
م
اَّلي آمهللَا
ي أي
ِ
ِ
ألبيك وفاروق عند
____________
 5ـ األحزاب .31 :
 7ـ احلجراجم .7 :

737

َّ َّ ي ي ْ
ي ي ن ي يْ ن ي يْ
ر
إِن ِ
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اَّلي يغوَن أصَا ي ِعهللد وه ِ

املعاول  ،وقال هللا عز وجل :
إذن رسول هللا
ْ
ْ ن ي ي َّ ي ن ي ي ي ْ ْ ي ْ ن َّ ن
لَد يَ ( ، )5ولعمري لقد أدخل أبـوك وفاروقـ علـى رسـول هللا
أا ِاك ِ
اَّلي امَح ار قلَُّ ي ل ِ
 ،إن هللا
بقرهبما من األذى  ،وما رعيا من حق مـا أمرمهـا هللا بـ علـى لسـان رسـول هللا
عائشـة  ،لـو كـان هـذا الـذي كرهتيـ مـن دفـن
حرم من املألمنني أموا ً ما حرم منهم أحيـاء  ،و
ج ــائزاً فيم ــا بينن ــا وب ــني هللا  ،لعلم ــت أنـ ـ س ــيدفن  ،وإن رغ ــم
احلس ــن عن ــد أبيـ ـ رس ــول هللا
معطسك ».
قــال  :مث صكلــم حممــد بــن احلنفيــة وقــال  :عائشــة يومـاً علــى بغــل  ،ويومـاً علــى مجــل  ،فمــا
ولكني نفسك  ،و ولكني األرض عداوة لبي هاشم.
قـال  :فأقبلـت عليـ فقالـت  :بـن احلنفيـة هـأل ء الفـواطم يتكلمـون فمـا كالمـك؟ فقـال مــا
 « :وأع صبعـدين حممـداً مـن الفـواطم  ،فـو هللا لقـد ولدصـ ثـالي فـواطم  :فاطمـة بنـت
احلسني

عمران بن عائذ بن عمرو بن زوم  ،وفاطمة بنت أسد بن هاشم  ،وفاطمـة بنـت زائـدة بـن األصـم
ابن رواحة بن حجر بن عبد معيص بن عامر ».
 :حنوا ابنكم  ،واذهبوا ب فهنكم قوم خصمون.
قال  :فقالت عائشة للحسني
إىل قرب أُم  ،مث أخرج فدفن ابلبقيع » (.)7
قال  :فمعى احلسني

مسـموماً  ،وخـرج بـ أخـوه احلسـني
 7ـ قال الشيخ احلر العاملت  :ملا صـويف احلسـن
 ،خرجــت عائشــة علــى بغلــة شــهباء  ،حيــو هبــا بنــو أُميــة
ليجــدد ب ـ العهــد بقــرب جــده
وهــت صصــيح  :صــدخلوا بيــيت مــن أحــب  ،إن دفــن احلســن يف بيــيت لتجــز هــذه  ،وأومــأجم إىل
اصيتها.
____________
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يف حقـ  « :اللهــم إ أحبـ

وليــت شــعري أمل صســمع أُم املــألمنني قــول جــده رســول هللا
فاحب  ،وأحب من حيب » (.)5
 « :اللهم إن هذا ابي وأا أحب  ،فأحب وأحب من حيب » (.)7
وقول

 « :من سره أن ينظر إىل سيد شباب أهل ا نة  ،فلينظر إىل احلسن » (.)3( )3
وقول
 3ـ روى ابــن عســاكر بســنده عــن أيب عتيــق قــال  « :مسعــت جــابر بــن عبــد هللا يقــول :
شهدا حسن بن علت يوم ماجم  ،فكادجم الفتنة أن صقع بـني حسـني بـن علـت ومـروان بـن احلكـم ،
 ،فـهن خـاف أن يكـون يف ذلـك قتـال
وكان احلسن قد عهد إىل أخي أن يدفن مع رسـول هللا
فليدفن ابلبقيع  ،فأ مروان أن يدع  ،ومروان يومئذ معـزول  ،يريـد أن يرضـت معاويـة بـذلك  ،فلـم
يزل مروان عدواً لبي هاشم حّت ماجم.
قــال جــابر  :فكلمــت يومئــذ حســني بــن علــت فقلــت  :أاب عبــد هللا اصــق هللا  ،فــهن أخــاك
كان حيب ما صرى  ،فادفن ابلبقيع مع أُم ففعل » (.)1
____________
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وعن ابن عمـر قـال  « :حعـرجم مـوجم حسـن بـن علـت  ،فقلـت للحسـني  :اصـق هللا و صثـر
فتنة  ،و صسفك الدماء  ،وادفن أخـاك إىل جنـب أُمـ  ،فـهن أخـاك قـد عهـد بـذلك إليـك  ،فأخـذ
بذلك احلسني » (.)5
 3ـ جـاء يف ريـخ اليعقـويب  « :وقيـل  :إن عائشـة ركبـت بغلـة شـهباء وقالـت  :بيـيت آذن
في ـ ألحــد  ،فأ هــا القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر فقــال مــا  :عمــة! مــا غســلنا ريوســنا مــن يــوم
ا مل األمحر  ،أصريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء؟ فرجعت » (.)7
سّن )
(  ...ـ  ...ـ ّ
كانت خمطئة وخمالفة ألمر هللا ورسوله :
مرت عل ّـي  ،وتُريـد التأ ّكـد منهـا  ،هـل مـا مسعـت عـن
سّ :
تمتّن تن تعينوين على فهم بعض األُمور اليت ّ

كره الشيعة للسيّدة عائشة صحيح؟ جزاكم هللا ُك ّل خري.

ج  :إن مسألة احلب والبغ من املسائل املتفق عليهـا بـني املسـلمني كافـة  ،وهـت احلـب يف
هللا  ،والبغ يف هللا  ،وكذلك املوا ة ألولياء هللا واملعاداة ألعدائ .
ن
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ْي ي
ي ي ْ ينً ْن ْ ي
نَع يال ي ن
ان يم ن يح َّد ار يا يو ْه ْ
نَ
اْلخ ِر يَاد
ر ياايي نَمِ
ِ
َتد قَم يو ِمهللَن ب ِ
قـال صعـاىل  :ال ِ

ي ْ ي ْ ن ين يني ْ ن ين ن ي يْ ن ين ي ييْ ن ْني ي
ي ي ي ي ْ
ك يبَي ي
ب ي قْلَُّْ ْ
اح
يم ن ياأيَّدهي بِ ْر ٍ
ار
ي
َكنَا آب ءهي أا أَهلل ءهي أا ِإخَا ي أا ع ِشو ي أا ِا
ِ
ِِ ِ
ْ
ي
نْ ن ْ
ين
ي
ي ي ي ي ْ ين
ي
ين
ين
َّ
ينْ
ار عهلل ْ ني يا يو ْ َا عهلله أ نا ِانك
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يرمحــون حــّت

و عــداء شصصــت للشــيعة مــع أحــد أبــداً  ،وإنــك صــرى أن أهــل البيــت
أعداءهم وقاصليهم  ،ويبكون عليهم ويوصون هبم.
وصــرى أن الشــيعة يتعــاملون مــع املســلمني كافــة ُكــل حبســب  ،فــاملألمن الصــادق مــوقر لــديهم ،
وإن كان ابن كافر  ،واملنحرف مذموم لديهم  ،وإن كان ابن أو أخ إمام.
فهــذا عمــار وســلمان وأبــو ذر واملقــداد وأُم ســلمة وعبــد هللا بــن عبــاس وحممــد بــن أيب بكــر ،
وغسهم من املألمنني امللتزمني املمدوحني يف األحادين الشريفة الصحيحة.
وهــا هــو عبيــد هللا بــن العبــاس وجعفــر الكــذاب  ،وغــسهم مــن الســادة امــااليني  ،ولكــنهم

يتربأون منهم  ،ويبغعون أعمامم.
ف ــنحن ل ــدينا مـ ـوازين ش ــرعية نع ــع الن ــاس حبس ــبها أبهوائن ــا و ابلنس ــب  ،وإً ــا ابلتق ــوى
والسسة احلسنة  ،أو العكس ألي شصص كائناً من كان.

يف كثـس مـن املواقـو  ،كمـا يف
وأما خبصـو عائشـة  ،فقـد ثبـت أ ـا آذجم رسـول هللا
قصة املغافس  ،ومديـد هللا صعـاىل مـا أشـد مديـد يف القـرآن ألحـد مـن العـاملني  ،قـال صعـاىل  :يا ِإن
ْ ي ي ن يْ ي ن ْ ي ي ْ نْ ن ي ي ني ي ي ْ ي ن ي ي ي
ي ي ي ي ي ي ن ي َّ
نك يظ ك
نو (، )5
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ظ هرا عل ِه ف ِإ
َبيل اص ِهح المو ِم ِهللني االمالئِمة َمد َل ِ
ِ
ِ
ِ
.
وكذلك يف الكثس من أقواما وأفعاما مع
بع ــد حت ــذير النـ ـ

وك ــذلك موقفه ــا م ــن اإلم ــام عل ــت
وحرب أمس املألمنني واخلروج على إمام زما ا.
وأيع ـاً موقفهــا مــن دفــن اإلمــام احلســن اجملت ـ

مــع جــده

إ ه ــا م ــن ذل ــك اخل ــروج ،
 ،وعــدم إذ ــا بــذلك ،

وغس ذلك ا هو معلوم لدى ا ميع.
فموقفنــا لــيس شصصــياً وعــداءً لــذاما  ،بــل هــو موقــو مــن أعمامــا  ،وعــدم كو ــا ســتوى
،
املسألولية واملوقع الرفيع  ،بكو ا زوجة خا النبيني
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عمــر يف زمــن خالفت ـ ــنعهن حــّت مــن اخلــروج للحــج  ،حــّت أذن مــن يف آخــر خالفت ـ  ،فكيــو
ابخلروج على إمام زما ا وحماربت .
 ،وعلـى هـذا فالـدليل يسـوقنا إىل
فها نعتقد أ ا كانت طئة و الفة ألمـر هللا ورسـول
عدم موا ما  ،و غرابة  ،فالقرآن يعلمنا الرباءة من زوجة نوأ ولو  ،وموا ة آسية امرأة فرعون.
عامة )
( عيسى الشيباين ـ اإلمارات ـ  22سنة ـ طالب اثنوية ّ
كانت تعلم يبايعة الناس لعلي

:

س  :وفّوكــم هللا خلدمــة اإلســالم واملســلمني  ،وتظهــر احلـ ّق علــى لســانكم و كتــبكم املو ّدســة  ،يـ ّدعي

البعض أب ّن خروا عائشة

معركة اجلمل عن عدم درايتها أب ّن علي بن تّب طالب

 ،واستالم اخلالفة له  ,وابلتايل هي معذورة

ملا خرجت على رتس اجليم؟

خروجها على اإلمام

قد متّـت لـه البيعـة

تلم احلـرب  ،حيـث تّنّـا لـو علمـت

الرجاء توضيح هذه الشبهة  ،ولكم فائق ا حرتام والتودير.

ج  :املعــروف أن واقعــة ا مــل كــان ســببها خــروج عائشــة مــع طلحــة وال ـزبس للمطالبــة بــدم
عثمــان  ،إ أن الثابــت ر ي ـاً أن عائشــة هــت الــيت حرضــت النــاس علــى قتــل عثمــان بــن عفــان ،
وأصــدرجم فتــوى بقتل ـ بعــد نعت ـ بنعثــل اليهــودي  ،وقالــت  « :اقتل ـوا نعــثالً فقــد كفــر » ( ، )7صعــي
عثمان  ،ويف رواية أُخرى  « :اقتلوا نعثالً قتل هللا نعثالً » ( )3صعي عثمان  ،ونعثل هو رجل يهـودي
كان يعيش يف
____________
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املدينة طويل اللحية  ،بل ورد أن حفصة وعائشة قالتـا لعثمـان  « :إن رسـول هللا
مسـاك نعـثالً
صشــبيها بنعثــل اليهــودي » ( ، )5وقيــل  « :إن نعثــل هــو الشــيخ األمحــق  ،وهــو رجــل مــن أهــل مصــر
كان طويل اللحية وكان يشب عثمان » (.)7
وقــال ابــن أيب احلديــد  « :قــال ُكــل مــن صــنو يف الســس واألخبــار  :إن عائشــة كانــت مــن
 ،فنصـبت يف منزمــا ،
أشـد النـاس علــى عثمـان  ،حــّت أ ـا أخرجــت ثـوابً مــن ثيـاب رســول هللا
وكانت صقول للداخلني إليها  :هذا ثوب رسول هللا مل يبل  ،وعثمان قد أبلى سنت » (.)3
وقــد صــدق املســلمون ـ وعلــى رأســهم الصــحابة ـ دعــوى عائشــة  ،واســتجابوا لتحريعــها ،
فشاركوا يف قتل  ،ودفنوه يف مقربة اليهود (.)3
ولكــن السـألال املثــس هــو  :ملــاذا خرجــت عائشــة للمطالبــة بــدم عثمــان؟ وزيــيش ا يــوم مــن
أجل ذلك؟
قال الطربي عن صلك األحداي  « :أن عائشة ملا انتهت إىل سرف ـ موضـع سـتة أميـال مـن
مكة ـ راجعـة يف طريقهـا إىل مكـة  ،لقيهـا عبـد ابـن أُم كـالب  ،وهـو عبـد ابـن أيب سـلمة ينسـب إىل
أُم  ،فقالت ل  :مهيم؟
قال  :قتلوا عثمان  ،فمكثوا مثانياً  ،قالت  :مث صنعوا ماذا؟
قــال  :أخــذها أهــل املدينــة اب جتم ـا ، ،فجــازجم هبــم األُمــور إىل خــس يــاز  ،اجتمع ـوا علــى
عل ــت ب ــن أيب طال ــب  ،فقال ــت  :وهللا لي ــت إن ه ــذه انطبق ــت عل ــى ه ــذه إن األم ــر لص ــاحبك ،
ردو ردو  ،فانصــرفت إىل مكــة وهــت صقــول  :قتــل وهللا عثمــان مظلوم ـاً  ،وهللا ألطل ـ بدم ـ ،
ـت  ،ولقــد كنـ ي
فقــال مــا ابــن أُم كــالب  :ومل؟ فــو هللا أن أول مــن أمــال حرف ـ ألنـ ي
ـت صق ـولني  :اقتل ـوا
نعثالً فقد كفر.
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قالت  :إ م استتابوه مث قتلوه  ،وقد قلت وقالوا  ،وقول األخس خس من قـول األول  ،فقـال
ابن أُم كالب :
ـك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أ ومن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـك الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ومن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـك الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ومن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـك املط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ـت أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـرجم بقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـت لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد كفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
فهبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أطعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
ـاك يف قتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وقاصلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

إىل آخر األبياجم.
فانصـرفت إىل مكـة  ،فنزلـت علـى ابب املسـجد  ،فقصـدجم احلجـر  ،فسـرتجم واجتمـع إليهـا
الناس  ،فقالت  :أيها الناس  ،إن عثمان قُتل مظلوماً  ،ووهللا ألطل بدم » (.)5
 ،ومـن هنـا كانـت
واحلاصل  :إن عائشة كانت صعلـم بايعـة النـاس ألمـس املـألمنني علـت
نقطة ا نقالب يف موقفها  ،و راجعة يسسة إىل املصادر التار يـة زـد أن عائشـة حـّت عنـد إخبارهـا
كانــت صســمي نعــثالً وصتشــفى قتل ـ  ،ولكــن علمهــا
قتــل عثمــان قبــل علمهــا بايعــة علــت
قلــب موقفهــا وام ـاً  ،وقادهــا إىل القيــام بتلــك الفتنــة الكبــسة الــيت راأ ضــحيتها
بايعــة اإلمــام

،
عش ـراجم اآل ف مــن املســلمني  ،فكيــو صعلــم عائشــة بايعــة النــاس ألمــس املــألمنني علــت
عليهـا ،
وهت عنـدما قـدمت إىل البصـرة وجـدجم عليهـا عثمـان بـن حنيـو عامـل أمـس املـألمنني
وقد أرسـل أليهـا أبـو األسـود الـديل يسـأما عـن خربهـا  ،وعـن علـة ييئهـا إىل البصـرة  ،فقالـت لـ :
أطلب بدم عثمان  ،قال  :إن ليس يف البصرة من قتلة عثمان أحـد  ،قالـت  :صـدقت ولكـنهم مـع
علت بن أيب طالب ابملدينة (.)7
____________
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وعندما مل زد عائشة آذااً صـاغية مـن عثمـان بـن حنيـو وأصـحاب يف البصـرة يف مطالبهـا ،
اشــتد النـزا ،بــني الفـريقني حــّت حصــلت صلــك الواقعــة املســماة ب ـ « واقعــة ا مــل األصــغر »  ،والــيت
يف املسـجد  ،وسـبعون آخـرون يف مكـان
كان من آترها أن قتل أربعون رجالً مـن شـيعة علـت

آخر  ،وأسروا عثمان بن حنيـو  ،وكـان مـن فعـالء الصـحابة  ،فـأرادوا قتلـ  ،مث خـافوا أن يثـأر لـ
أخ ــوه س ــهل واألنص ــار  ،فنتف ـوا حليت ـ وش ــاربي وحاجبي ـ ورأس ـ وض ـربوه وحبس ــوه  ،مث ط ــردوه م ــن
البصرة (.)5
قــد أخــرب عائشــة عــن خروجهــا هــذا وحــذرها منـ  ،وقــال مــا  « :تكــوين
وكــان النـ
الــيت تنبحــم كــالب احلــوتب »  ،واحل ـوأب هــو وادي كثــس املــاء نبحــت كالب ـ عنــد مســس عائشــة إىل
البصرة  ،وعندما سألت عن أخربوها أن هذا املكان يسمى اء احلوأب.
 ،ولكـ ــن
فقالـ ــت  :ردو  ،ردو  ،وذكـ ــرجم التحـ ــذير الـ ــذي مسعت ـ ـ مـ ــن رسـ ــول هللا

و حع ــر م ــن طلح ــة وال ـزبس أح ــس عس ــامة املوق ــو  ،فاحع ــر مخس ــني رج ـالً  ،وش ــهدوا أبن ه ــذا
املكان يسمى اء احلوأب  ،وكانت صلك أول شهادة زور يف اإلسالم كما يذكره املألرخون (.)7
يف خطبـة لـ  « :أيهـا النـاس ،
وخالصة القول يف مسس عائشـة هـو قـول أمـس املـألمنني
إن عائشــة ســارجم إىل البصــرة ومعهــا طلحــة وال ـزبس  ،وُكــل منهمــا يــرى األمــر ل ـ دون صــاحب  ،أمــا

طلحـة فـابن عمهـا  ،وأمـا الـزبس فصتنهـا  ،وهللا لـو ظفـروا ـا أرادوا ـ ولـن ينـالوا ذلـك أبـداً ـ ليعـربن
أحدمها عنق صاحب بعد صناز،
____________
 5ـ ريخ األُمم وامللوك  ، 381 / 3انساب األشراف  ، 771 :أُسد الغابة  ، 30 / 7شرأ ج البالغة .773 / 3
 7ـ أُنظر  :مسند أيب يعلى  ، 787 / 8شرأ ج البالغـة  771 / 3و  ، 350 / 5انسـاب األشـراف  ، 773 :ريـخ
اليعقويب  ، 585 / 7البداية والنهاية  ، 718 / 7املناقب .585 :

711

منهم ــا ش ــديد  ،وهللا إن راكب ــة ا م ــل األمح ــر م ــا صقط ــع عقب ــة  ،و حت ــل عق ــدة إ يف معص ــية هللا
وسصط  ،حّت صورد نفسها ومن معها موارد املكة » (.)5
من اخلـروج مـن بيـومن وأمـرهن ابلقـرار فيهـا
وقد حذر هللا سبحان قبل هذا نساء الن
ي

ي

ن

ْ ي

ْ
ن ي ْْ
م َّ ياال ي ي ََّب نْ ي ي يَب يَ اْل ي ِه ِل َّ ِة األاَل ( ، )7ولذا نقول  :مـا حكـم مـن
بقول  :ياقرن ِي َ َتِ
خرجت مـن بيتهـا ومـدينتها بـل وُكـل بالدهـا  ،وذهبـت إىل بـالد أُخـرى صبعـد عنهـا آ ف األميـال ،
وأشــعلت ُكــل هــذه الفتنــة الــيت يراهــا الــبع بدايــة لفــو صــفني والنهــروان  ،ومث صــول معاويــة علــى
رقــاب املســلمني  ،مث واقعــة ك ـربالء  ،ومــا جــرى علــى املســلمني إىل يومنــا هــذا؟ الــيت يعــدها الــبع

نتيجة حتمية لععو العرب واملسلمني بسبب الفو اليت أشعلها األوائل بوج اخلالفة العلوية.
الــذي رواه مســلم عــن ابــن عمــر قــال :
و نريــد أن نشــس هن ـا إىل قــول الن ـ األعظــم
خرج رسول هللا من بيت عائشة فقال  « :رتس الكفر من هاهنا من حيـث يطلـع قـرن الشـيطان » (، )3
خطيباً  ،فأشار حنو مسـكن عائشـة
بل جاء يف صحيح البصاري عن عبد هللا قال  :قام الن
فقال  « :هاهنا الفتنة  ،هاهنا الفتنة  ،هاهنا الفتنة  ،من حيث يطلع قرن الشيطان » (.)3
____________
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الذر :
عامل ّ
( ميسون رضا ـ لبنان ـ  23سنة ـ دراسة ماجستري

العلوم اإلهلية )

مفةل للعالّمة الطباطبائي حوله :
حبث ّ
ـذر  :تهــم العلمــاء الـذين يؤيّــدون هـذه النظريــة  ،بعـض املةــادر الــيت
س  :فكـرة مــوجزة عـن عــامل ال ّ

تناولت هذا األمر من خالل تحاديث تهل البيت

ج  :ننقل لك ما قال العالمة الطباطبائت

.

حول املوضو: ،

ن ْ ِّ َّ ي ْ ن ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ
ي ن ي ي ي ي ي
ي ي
ْ
ْ
ي
نفسن ين
َو ِهي َوينَ ي اأشن دهي لَع أ ِ ِ
قولـ صعـاىل  :ا ِإَ أخذ وُّك ِم ب ِِن آدم ِم ظ ِ
ي ي ن ي ي ِّ ْ ن ي ْ ن ي ي ي ن ي
() 5
ألست بِرُّمي ق لَا بىل ش ِ دن . ...

أخذ الشتء من الشتء يوجب انفصال املأخوذ من املأخوذ من  ،واستقالل دون بنحـو مـن
األحنــاء  ،وهــو تلــو ابخــتالف العنــا جم املتعلقــة هبــا  ،وا عتبــاراجم املــأخوذة فيهــا  ،كأخــذ اللقمــة
مــن الطعــام  ،وأخــذ ا رعــة مــن مــاء القــدأ  ،وهــو نــو ،مــن األخــذ  ،وأخــذ املــال واألتي مــن زيــد
الغاصب  ،أو ا واد أو البائع أو املعس  ،وهو نو ،آخر  ،أو أنوا ،تلفة أُخرى  ،وكأخذ العلـم مـن
العامل  ،وأخذ األهبة مـن اجمللـس  ،وأخـذ احلـل مـن لقـاء الصـديق وهـو نـو ، ،وأخـذ الولـد مـن والـده
للرتبية  ،وهو نو ،إىل غس ذلك.

فمجرد ذكر األخذ مـن الشـتء يوضـح نوعـ إ ببيـان زائـد  ،ولـذلك أضـاف هللا سـبحان
ن ي ي
إىل قول  :يا ِإَ أ يخذ يوُّ يك ِم بي ِِن يآد يم الدال على صفريقهم وصفصيل بععهم من بع .
____________
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ْ ْ
نَو ِه ني ليـدل علـى نـو ،الفصـل واألخـذ  ،وهـو أخـذ بعـ املـادة منهـا ،
قول ِ :م ظ ِ
حبين صنقص املادة املأخوذ منهـا حبسـب صـورما  ،و صنقلـب عـن وامهـا واسـتقالما  ،مث صكميـل
ا زء املأخوذ شيئاً ماً مستقالً من نو ،املأخوذ من  ،فيألخذ الولد من ظهر من يلده ويولده  ،وقـد

كان جزء  ،مث اعل بعد األخذ والفصل إنسااً ماً مستقالً من والدي  ،بعدما كان جزء منهما.
مث يألخذ من ظهر هذا املأخوذ مأخوذ آخـر  ،وعلـى هـذه الـوصسة حـّت يـتم األخـذ  ،وينفصـل
ُكل جزء عما كان جزء من  ،ويتفرق األاست وينتشر األفراد  ،وقد استقل ُكل مـنهم عمـن سـواه ،
ن
ويكــون ل ُكــل واحــد مــنهم نفــس مســتقلة مــا مــا مــا  ،وعليهــا مــا عليهــا  ،فهــذا مفــاد قول ـ  :يا ِإَ

ي ي ي ي ي
ي ي
آد يم من ْظ ْ نَوه ني َْ ِّو َّينَي ْ ين
أخذ وُّك ِم ب ِِن
ِ
ِِ

 ،ولـو قـال  :أخـذ ربـك مـن بـي آدم ذريـتهم أو

نشرهم وحنو ذلك  ،بقت املعىن على إهبام .
وقولـ :

ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ ن ي ي ن ي ي ِّ ْ
مين
اأش دهي لَع أنف ِس ِ ي ألست بِنرُّ

ينبـأ عـن فعـل آخـر إمـت صعلـق هبـم ،

بعد ما أخذ بععهم من بع  ،وفصل بني ُكل واحد منهم وغسه  ،وهو إشهادهم علـى أنفسـهم ،
واإلشهاد على الشتء هو إحعـار الشـاهد عنـده  ،وإراءصـ حقيقتـ  ،ليتحملـ علمـاً حتمـالً شـهود ً
 ،فهشهادهم على أنفسهم  ،هـو إراءمـم حقيقـة أنفسـهم  ،ليتحملـوا مـا أُريـد حتملهـم مـن أمرهـا  ،مث
يألدوا ما حتملوه إذا سئلوا.
وللنفس يف ُكل ذي نفس جهاجم من التعلق وا رصبـا بغسهـا  ،كـن أن يستشـهد اإلنسـان
ي ي ن ي ي ِّ ْ
م ني يوضـح مـا أشـهدوا ألجلـ  ،وأُريـد
على بععها دون بع  ،غس أن قول  :ألسنت بِنرُّ
شهادمم علي  ،وهو أن يشهدوا ربوبيت سبحان مم  ،فيألدوها عند املسألة.
فاإلنسان وإن بلغ من الكرب واخليالء ما بلغ  ،وغرص مساعدة األسـباب مـا غرصـ  ،واسـتهوص
لــك وجــود نفسـ  ،و يســتقل بتــدبس أمــره  ،ولــو ملــك نفسـ لوقاهــا ــا
يســع أن ينكــر أنـ
يكره من املوجم  ،وسائر آ م احلياة
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ومصــائبها  ،ولــو اســتقل بتــدبس أمــره مل يفتقــر إىل اخلعــو ،قبــال األســباب الكونيــة  ،والوســائل الــيت
يــرى لنفس ـ أن ـ يســودها وحيكــم فيهــا  ،مث هــت كاإلنســان يف احلاجــة إىل مــا وراءهــا  ،وا نقيــاد إىل
حاكم غائب عنها  ،حيكم فيها ما أو عليها  ،وليس إىل اإلنسان أن يسد خلتها ويرفع حاجتها.
فاحلاجـة إىل رب ـ مالـك مـدبر ـ حقيقـة اإلنسـان  ،والفقـر مكتـوب علـى نفسـ  ،والعـعو
مطبــو ،علــى اصــيت  ،فــى ذلــك علــى إنســان ل ـ أدع الشــعور اإلنســا  ،والعــامل وا اهــل ،
والصغس والكبس  ،والشريو والوضيع يف ذلك سواء.
فاإلنســان يف أي منــزل مــن منــازل اإلنســانية نــزل  ،يشــاهد مــن نفسـ أن لـ رابً لكـ ويــدبر

أمره  ،وكيـو يشـاهد ربـ وهـو يشـاهد حاجتـ الذاصيـة؟ وكيـو يتصـور وقـو ،الشـعور ابحلاجـة مـن
غس شعور ابلذي حيتاج إلي ؟
ن
ْ
ي
ي
ي ي ني
ي ي ن ي ي ِّ ْ
ن
فقول  :ألست بِرُّمي بيان ما أشهد عليـ  ،وقولـ  :ق لَا بىل شن ِ دن اعـرتاف

مــنهم بوقــو ،الشــهادة ومــا شــهدوه  ،ولــذا قيــل  :إن اآليــة صشــس إىل مــا يشــاهده اإلنســان يف حياص ـ
الدنيا  ،أن حمتاج يف مجيع جهاجم حياص من وجوده  ،وما يتعلق بـ وجـوده مـن اللـوازم واألحكـام ،
ومعــىن اآليــة إا خلقنــا بــي آدم يف األرض  ،وفرقنــاهم وميــزا بععــهم مــن بعـ ابلتناســل والتوالــد ،
وأوفقناهم على احتياجهم  ،ومربوبيتهم لنا  ،فاعرتفوا بذلك قائلني  :بلى شهدا أنك ربنا.
ي

وعلى هذا يكـون قـومم  :بيىل يشن ِ ندني مـن قبيـل القـول بلسـان احلـال  ،أو إسـناد الـالزم
القول إىل القائل ابمللزوم  ،حين اعرتفوا حباجامم  ،ولزم ا عرتاف ن حيتاجون إليـ  ،والفـرق بـني
لسان احلال  ،والقول بالزم القول :

أن األول انكشــاف املعــىن عــن الشــتء لد لــة صــفة مــن صــفاص  ،وحــال مــن أحوال ـ علي ـ ،
سواء شـعر بـ أم  ،كمـا صفصـح آتر الـد ر اخلربـة عـن حـال سـاكنيها  ،وكيـو لعـب الـدهر هبـم؟
وعدجم عادية األ م عليهم؟ فأسكنت
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أجراسهم وأمخدجم أنفاسهم  ،وكما يتكلم سيماء البائس املسكني عن فقره ومسكنت وسوء حال .
والثا انكشاف املعىن عن القائل  ،لقول ا يستلزم أو صكلم ا يدل علي اب لتزام.
فعلــى أحــد هــذين النــوعني مــن القــول  ،أعــي القــول بلســان احلــال  ،والقــول اب ســتلزام حيمــل
ي ْ ن ي

اعـرتافهم اقكـت بقولـ صعـاىل  :ق لَا بيىل يشن ِ ندني  ،واألول أقـرب وأنسـب  ،فهنـ
مقام الشهادة إ ابلصريح منها املدلول علي ابملطابقة دون ا لتزام.
ومن املعلوم  :أن هذه الشـهادة علـى أي حنـو حتققـت فهـت مـن سـنخ ا ستشـهاد املـذكور يف
ي ي ن ي ي ِّ ْ
ن
قولـ  :ألسننت بِننرُّمي  ،فالظــاهر أنـ قــد اســتوىف ا ـواب بعــني اللســان الــذي ســأمم ب ـ ،
يكتفـت يف

ولــذلك كــان هنــاك حنــو تلــن كــن أن حيمــل علي ـ هــذه املســاءلة واجملاوبــة  ،فــهن الكــالم اإلمــت
يكشو ب عن املقاصد اإلمية ابلفعل  ،واإلااد كالم حقيقت ـ وإن كان بنحو التحليل ـ كمـا صقـدم
ي ي ي ني
ي ي ن ي ي ِّ ْ
ن
مراراً يف مباحثنا السابقة  ،فليكن هنا قول  :ألست بِرُّمي وقومم  :بنىل شن ِ دن مـن

ذاك القبيل  ،وسيجتء للكالم صتمة.
اآليـة  ،يـدل علـى صفصـيل بـي آدم
وكيـو كـان فقولـ :
بععــهم مــن بع ـ  ،وإشــهاد ُكــل واحــد مــنهم علــى نفس ـ  ،وأخــذ ا ع ـرتاف علــى الربوبيــة من ـ ،
ي ي
ن
ي يْ ْ ن
ي ي ي
َّ ْ َّ ي
نني * أ نا
ويدل ذيل اآلية وما يتلوه أعـي قولـ  :أن دَلَا يي نَ يم اه ِد ي يم ِة ِإنن بهللن عن ن هنذا ًغ ِف ِل
ي ن ي ي ي ي ي
ي
آدمي
ي
نِن
ا ِإَ أخذ وُّنك ِمن ب ِ

ي ن ْ ي ْ َّ ْ ِّ َّ ً ِّ ي ن ن ي ي ْ ن ْ ي ي ي ي ي ن ْ ن ْ ي
ْي
ي ْدَلَْا ن إ َّ يم أي ن ي
َن ( )5علـى
َش يك آبي ؤن ِم ق ل اكهلل َوية م َم ِد ِهي أفَ ِلكهلل بِم فمنل الم ِطلن
ِ
الغرض من هذا األخذ واإلشهاد.
وهــو علــى مــا يفيــده الســياق إبطــال حجتــني للعبــاد علــى هللا  ،وبيــان أن ـ لــو هــذا األخــذ

واإلشهاد  ،وأخذ امليثاق على احنصار الربوبية  ،كان للعباد أن يتمسكوا
____________
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يوم القيامة حدى حجتـني  ،يـدفعون هبـا وـام احلجـة علـيهم يف شـركهم اب  ،والقعـاء ابلنـار علـى
ذلك من هللا سبحان .
والت ــدبر يف اآليت ــني  ،وق ــد عطف ــت إح ــدى احلجت ــني عل ــى األُخ ــرى أبو الرتديدي ــة  ،وبني ــت
احلجتان مجيعـاً علـى العلـم الـالزم ل شـهاد  ،ونقلتـا مجيعـاً عـن بـي آدم املـأخوذين املفـرقني يعطـت أن
احلجتني ُكل واحدة منهما مبنية على صقدير من صقديري عدم اإلشهاد كذلك.
واملـراد أا أخــذا ذريــتهم مــن ظهــورهم  ،وأشــهداهم علــى أنفســهم فــاعرتفوا بربوبيتنــا  ،فتمــت
لنــا احلجــة علــيهم يــوم القيامــة  ،ولــو مل نفعــل هــذا ومل نشــهد ُكــل فــرد مــنهم علــى نفسـ بعــد أخــذه ،

فــهن كنــا أمهلنــا اإلشــهاد مــن رأس فلــم يشــهد أحــد نفسـ  ،وأن هللا ربـ  ،ومل يعلــم بـ ألقــاموا مجيع ـاً
احلجــة علينــا يــوم القيامــة  ،أب ــم كــانوا غــافلني يف الــدنيا عــن ربوبيتنــا  ،و صكليــو علــى غافــل و
ي ي ْ ْ ن ي ن ي ن ي ي َّ ْ َّ ي ن ي ي ي
ي
مألاخذة  ،وهو قول صعاىل  :أن دَلَا يَم اه ِد م ِة إِن بهلل ع هذا ًغفِ ِلني .
وإن كنــا مل مــل أمــر اإلشــهاد مــن رأس  ،وأشــهدا بععــهم علــى أنفســهم دون بعـ  ،أبن
أشــهدا اآلابء علــى هــذا األمــر امــام العظــيم دون ذر مــم  ،مث أشــرك ا ميــع كــان شــرك اآلابء شــركاً
عن علم  ،أبن هللا هو الرب رب غسه  ،فكانت معصية منهم.
وأمــا الذريــة فهًــا كــان شــركهم جــرد التقليــد فيمــا ســبيل مــم إىل العلــم ب ـ إمج ــا ً و
صفص ــيالً  ،ومتابع ــة عملي ــة حمع ــة آلابئه ــم فك ــان آابيه ــم ه ــم املش ــركون اب  ،العاص ــون يف ش ــركهم
لعلمهم حبقيقة األمر  ،وقـد قـادوا ذريـتهم العـعاف يف سـبيل شـركهم برتبيـتهم عليـ وصلقيـنهم ذلـك ،
و س ــبيل م ــم إىل العل ــم حبقيق ــة األم ــر  ،وإدراك ض ــالل آابئه ــم وإض ــالمم إ ه ــم  ،فكان ــت احلج ــة
مــأل ء الذريــة علــى هللا يــوم القيامــة  ،ألن الــذين أشــركوا وعص ـوا بــذلك  ،وأبطل ـوا احلــق هــم اآلابء ،
فهم املستحقني للمألاخذة  ،والفعل فعلهم.
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وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً حّت يألمروا ب فيعصوا صالفتـ  ،فهـم مل يعصـوا شـيئاً  ،ومل يبطلـوا
حقاً  ،وحينئذ مل صتم حجة على الذرية  ،فلم صتم احلجة على مجيع بي آدم  ،وهـذا معـىن قولـ صعـاىل
ي ن ْ ي ْ َّ ْ ِّ َّ ً ِّ ي ن ن ي ي ْ ن ْ ي ي ي ي ي ن ْ ن ْ ي
ْي
 :أي نا ي ْدَلَْا ن إ َّ يم أي ن ي
َن .
َش يك آبي ؤن ِم ق ل اكهلل َوية م َم ِد ِهي أفَ ِلكهلل بِم فمل الم ِطل
ِ
فــهن قلــت  :هنــا بعـ صقــادير أُخــر يفــت بـ البيــان الســابق  ،كمــا لــو فــرض إشــهاد الذريــة
علــى أنفســهم دون اآلابء مــثالً  ،أو إشــهاد بعـ الذريــة مــثالً  ،كمــا أن صكامــل النــو ،اإلنســا يف
العلــم واحلعــارة علــى هــذه الــوصسة  ،يــري ُكــل جيــل مــا صرك ـ ا يــل الســابق  ،ويزيــد علي ـ أبشــياء ،
فيحصل لالحق ما مل حيصل للسابق.
قل ــت  :عل ــى أح ــد التق ــديرين امل ــذكورين ص ــتم احلج ــة عل ــى الذري ــة  ،أو عل ــى بعع ــهم ال ــذين
أشهدوا.
وأما اآلابء الذين مل يشهدوا فلـيس عنـدهم إ الغفلـة اقعـة عـن أمـر الربوبيـة  ،فـال يسـتقلون
بشــرك إذ مل يشــهدوا  ،و يســع مــم التقليــد إذ مل يســبق علــيهم في ـ ســابق كمــا يف صــورة العكــس ،
فيدخلون حتت اقتجني ابحلجة األُوىل  :إنَّ ْب َّهلل يع ن يه يذا يًغفل ي
ني .
ِِ
ِ
وأمـ ــا حـ ــدين صكامـ ــل اإلنسـ ــان يف العلـ ــم واحلعـ ــارة صـ ــدرااً  ،فهًـ ــا هـ ــو يف العلـ ــوم النظريـ ــة
ا كتســابية الــيت هــت نتــائج وفــرو ،حتصــل ل نســان شــيئاً فشــيئاً  ،وأمــا شــهود اإلنســان نفسـ  ،وأنـ

حمتاج إىل رب يرب  ،فهو من مواد العلـم الـيت إًـا حتصـل قبـل النتـائج  ،وهـو مـن العلـوم الفطريـة الـيت
صنطبع يف النفس انطباعاً أولياً  ،مث يتفر ،عليهـا الفـرو ، ،ومـا هـذا شـأن يتـأخر عـن غـسه حصـو ً
 ،وكيــو  ،ونــو ،اإلنســان إًــا يتــدرج إىل معارفـ وعلومـ عــن احلــس البــاطي ابحلاجــة كمــا قــرر يف
حمل .
فاملتحصــل مــن اآليتــني  :أن هللا ســبحان فصــل بــني بــي آدم أبخــذ بععــهم مــن بع ـ
أشهدهم مجيعاً على أنفسهم  ،وأخذ منهم امليثاق بربوبيت  ،فهم
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ليسـوا بغــافلني عــن هــذا املشــهد  ،ومــا أخــذ مــنهم امليثــاق حــّت حيــتج ُكلهــم أب ــم كــانوا غــافلني عــن
ذلك  ،لعدم معرفتهم ابلربوبية  ،أو حيتج بععهم أبن إًا أشرك وعصى آابيهم وهم برآء.
ي
ن ي ي ي
ولذلك ذكر عدة من املفسرين  :أن املراد هبذا الظـرف املشـار إليـ بقولـ  :يا ِإَ أخذ يوُّك
هــو الــدنيا  ،واآليتــان صش ـسان إىل ســنة اخللقــة اإلميــة ا اريــة علــى اإلنســان يف الــدنيا  ،فــهن هللا
سـ ــبحان ـ ــرج الذري ـ ــة اإلنسـ ــانية م ـ ــن أص ـ ــالب آابئه ـ ــم إىل أرحـ ــام أُمه ـ ــامم  ،ومنه ـ ــا إىل ال ـ ــدنيا ،
ويش ـ ــهدهم يف خ ـ ــالل حي ـ ــامم عل ـ ــى أنفس ـ ــهم  ،وي ـ ـريهم آتر ص ـ ــنع  ،وآ جم وحدانيت ـ ـ  ،ووج ـ ــوه
احتياجامم املستغرقة مم من ُكل جهة  ،الدالة على وجوده ووحدانيت  ،فكأن يقـول مـم عنـد ذلـك

 :ألست بربكم  ،وهم ايبون بلسـان حـامم  :بلـى شـهدا بـذلك  ،وأنـت ربنـا رب غـسك  ،وإًـا
فعل هللا سبحان ذلـك لـئال حيتجـوا علـى هللا يـوم القيامـة  ،أب ـم كـانوا غـافلني عـن املعرفـة  ،أو حيـتج
الذرية أبن آابءهم هم الذين أشركوا  ،وأما الذرية فلم يكونوا عـارفني هبـا  ،وإًـا هـم ذريـة مـن بعـدهم
نشئوا على شركهم من غس ذنب.
وقــد طــرأ القــوم عــدة مــن الــروا جم صــدل علــى أن اآليتــني صــد ن علــى ع ـامل الــذر  ،وأن هللا
أخــرج ذريــة آدم مــن ظهــره  ،فصرج ـوا كالــذر فأشــهدهم علــى أنفســهم وعــرفهم نفس ـ  ،وأخــذ مــنهم
امليثاق على ربوبيت  ،فتمت بذلك احلجة عليهم يوم القيامة.
وقد ذكروا وجوها يف إبطال د لة اآليتني علي  ،وطرأ الروا جم صالفتها لظاهر الكتاب :
لــو إمــا أن جعــل هللا هــذه الذريــة املســتصرجة مــن صــلب آدم عقــالء  ،أو مل
 5ـ إن ـ
اعلهم كذلك  ،فهن مل اعلهم عقـالء فـال يصـح أن يعرفـوا التوحيـد  ،وأن يفهمـوا خطـاب هللا صعـاىل
 ،وإن جعلهــم عقــالء وأخــذ مــنهم امليثــاق  ،وبــىن صــحة التكليــو علــى ذلــك  ،وجــب أن يــذكروا
ذلك و ينسوه  ،ألن أخذ امليثاق إًا صتم
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احلجة ب على املأخوذ من  ،إذا كان على ذكـر منـ مـن غـس نسـيان  ،كمـا يـنص عليـ قولـ صعـاىل :
أين ي ْدَلَْا ن يي نَ يم اهند ي يمة إنَّ ْب َّهلل يع ن يه يذا يًغفل ي
ني  ،وحنن نـذكر وراء مـا حنـن عليـ مـن اخللقـة
ِِ
ِ ِ ِ
الدنيويــة احلاضــرة شــيئاً  ،فلــيس امل ـراد ابآليــة إ موقــو اإلنســان يف الــدنيا  ،ومــا يشــاهده في ـ مــن

حاجت إىل رب لك ويدبر أمره  ،وهو رب ُكل شتء.
 7ـ إن اوز أن ينسى ا مع الكثس  ،وا م الغفس من العقالء أمراً قد كـانوا عرفـوه وميـزوه
 ،حــّت يــذكره و واحــد مــنهم  ،ولــيس العهــد ب ـ أبطــول مــن عهــد أهــل ا نــة حب ـوادي معــت
علــيهم يف الــدنيا  ،وهــم يــذكرون مــا وقــع علــيهم يف الــدنيا  ،كمــا حيكيـ صعــاىل يف مواضــع مــن كالمـ
ي ي ي ك

ِّ ي

ي

كقول  :ق ل ق ئِل ِّمهللن ْ ني إِِن َك ين ِِل ق ِري ك ( )5إىل آخر اآل جم.
ي ً
ي ْ
ي ي ي
ال ْب َّهلل ي ْمد ْهي ِّم ي
وقد حكى نظس ذلك من أهـل النـار كقولـ  :ياق لَا يم ِلي ال ن ير ِوْ
ي ن
ي
() 7
إىل غس ذلك من اآل جم.
او
األَش ِ

ولــو جــاز النســيان علــى هــأل ء ا ماعــة مــع هــذه الكثــرة  ،ــاز أن يكــون هللا ســبحان قــد
كلو خلق فيما معى من الزمن  ،مث أعادهم ليثيبهم  ،أو ليعاقبهم جزاء ألعمـامم يف اخللـق األول
 ،وقد نسوا ذلك  ،و زم ذلك صحة قول التناسصية  :أن املعاد إًا هـو خـروج الـنفس عـن بـد ا ،
مث دخوما يف بدن آخر  ،لتجد يف الثا جزاء األعمال اليت عملتها يف األول.
 3ـ مـا أورد علـى األخبـار الناطقـة أبن هللا سـبحان أخـذ مـن صـلب آدم ذريتـ  ،وأخـذ مـنهم
ي ي ي ي ي
ي
ك من بي
نِن آدم ومل يقـل مـن آدم  ،وقـال ِ :من
امليثـاق  ،أبن هللا سـبحان قـال  :أخذ وُّ ِ
ِ
ْ
ْ ْ
َو ِه ني ومل يقل من ظهـره  ،وقـال ِّ َ :و َّيَي ْ ني ومل يقـل  :ذريتـ  ،مث أخـرب أبنـ إًـا فعـل هبـم
ظ ِ

ذلك لئال يقولوا يوم القيامة :
____________
 5ـ الصافاجم .15 :
 7ـ .35 :

َّ ْ َّ
ِإن بهلل
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ي ي

ين

ي ْ

ْ

ْ ً

َّ
ي ي ي ْي
َّ ِّ َّ ِّ ي ن
ن
يع ن يهذا ًغفل ي
ند ِه ني اآليـة ،
ني  ،أو يقولوا  :إِ يم أ
َشك آب ؤن ِم ق ل ياكهلل َوية من َم ِ
ِِ
وهذا يقتعت أن يكون مم آابء مشركون  ،فال يتناول ظاهر اآلية أو د آدم لصلب .
ومن هنا قال بععهم  :إن اآلية خاصة ببع بي آدم غـس عامـة مـيعهم  ،فه ـا صشـمل

آدم وولده لصلب  ،ومجيع املألمنني  ،ومن املشركني من ليس ل آابء مشركون  ،بـل خـتص ابملشـركني
الذين مم سلو مشرك.
ي
 3ـ إن صفسـس اآليـة بعـامل الـذر ينـايف قـومم ـ كمـا يف اآليـة ـ إ َّ يمن أ ن ي
َش يك آبي ْؤنين لد لتـ
ِ
على وجود آابء مم مشركني  ،وهو ينايف وجود ا ميع هناك بوجود واحد مجعت.
 1ـ مـا ذكـره بععـهم  :أن الـروا جم مقبولـة مسـلمة  ،غـس أ ـا ليسـت بتأويـل لييـة  ،والـذي
صقص من حدين عامل الذر  ،إًا هو أمر فعل هللا سبحان ببي آدم قبل وجودهم يف هـذه النشـأة ،
ليجــروا بــذلك علــى األعـراق الكر ــة يف معرفــة ربوبيتـ  ،كمــا روي  :أ ــم ولــدوا علــى الفطــرة  ،وكمــا
قيل  :إن نعيم األطفال يف ا نة ثواب إ ا م اب يف عامل الذر.
وأما اآليـة فليسـت صشـس إىل مـا صشـس إليـ الـروا جم  ،فـهن اآليـة صـذكر أنـ إًـا فعـل هبـم ذلـك
لتنقطع ب حجتهم يـوم القيامـة  ،إنَّ ْب َّهلل يع ن يه يذا يًغفل ي
ني  ،ولـو كـان املـراد بـ مـا فعـل هبـم يف
ِِ
ِ
عامل الذر لكان مم أن حيتجوا على هللا  ،فيقولوا  :ربنا إنـك أشـهدصنا علـى أنفسـنا يـوم أخرجتنـا مـن
صـلب آدم  ،فكنـا علـى يقـني أبنـك ربنـا  ،كمـا أا اليـوم ـ وهـو يـوم القيامـة ـ علـى يقـني مـن ذلـك ،
لكنك أنسيتنا موقـو اإلشـهاد يف الـدنيا  ،الـيت هـت مـوطن التكليـو والعمـل  ،ووكلتنـا إىل عقولنـا ،
فعرف ربوبيتك من عرفها بعقل  ،وأنكرها من أنكرها بعقل ُ ،كل ذلك اب سـتد ل  ،فمـا ذنبنـا يف
ذلك؟ وقد نزعت منا عني املشاهدة  ،وجهزصنا عهاز شأن ا ستد ل  ،وهو طئ ويصيب؟
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 3ـ إن اآليــة صـراحة مــا فيمــا صــدل عليـ الــروا جم  ،إلمكــان محلهــا علــى التمثيــل  ،وأمــا
الروا جم فهت إما مرفوعة أو موقوفة  ،و حجية فيها.
هذه مجـل مـا أوردوه علـى د لـة اآليـة  ،وحجيـة الـروا جم  ،وقـد زيفهـا املثبتـون لنشـأة الـذر ،
وهم عامة أهل احلدين  ،ومجع من غسهم من املفسرين أبجوبة :
فــا واب عــن األول  :إن نســيان املوقــو وخصوصــياص يعــر بتمــام احلجــة  ،وإًــا املعــر
نسيان أصل امليثاق  ،وزوال معرفة وحدانيـة الـرب صعـاىل  :وهـو غـس منسـت  ،و زائـل عـن الـنفس ،
وذلــك يكفــت يف وــام احلجــة  ،أ صــرى أنــك إذا أردجم أن أتخــذ ميثاق ـاً مــن زيــد فدعوص ـ إليــك ،
وأدخلت بيتك  ،وأجلست يلس الكرامة  ،مث بشرص وأنذرصـ مـا اسـتطعت  ،ومل صـزل بـ حـّت أرضـيت
 ،فأعطــاك العه ــد  ،وأخ ــذجم من ـ امليث ــاق  ،فه ــو مــأخوذ يثاق ـ م ــا دام ذاك ـراً ألص ــل  ،وإن نس ــت
حعوره عندك  ،ودخول بيتك ومجيع ما جرى بينك وبين وقت أخذ امليثاق غس أصل العهد.

وا ـواب عـن الثــا  :إن ا متنـا ،مــن زـويز نســيان ا مـع الكثــس لـذلك  ،يــرد اسـتبعاد مــن
غس دليل على ا متنـا ، ،معـافاً إىل أن أصـل املعرفـة ابلربوبيـة مـذكور غـس منسـت كمـا ذكـرا  ،وهـو
يكف ــت يف و ــام احلج ــة  ،وأم ــا ح ــدين التناس ــصية فل ــيس ال ــدليل عل ــى امتن ــا ،التناس ــخ منحصـ ـراً يف
استحالة نسيان ا ماعة الكثسة  ،ما معى عليهم يف اخللـق األول  ،حـّت لـو مل يسـتحل ذلـك صـح
القــول ابلتناســخ  ،بــل إلبطــال القــول ب ـ دليــل آخــر  ،كمــا يعلــم ابلرجــو ،إىل حمل ـ  ،واب ملــة :
دليل على استحالة نسيان بع العوامل يف بع آخر.
وا واب عن الثالن  :إن اآلية غس ساكتة عـن إخـراج ولـد آدم لصـلب مـن صـلب  ،فـهن قولـ
ن ي ي

صعاىل  :يا ِإَ أ يخذ يوُّ يك ِم بي ِنِن يآدم كـاف وحـده يف الد لـة عليـ  ،فـهن فـرض بـي آدم فـرض
إخ ـراجهم مــن صــلب آدم مــن غــس حاجــة إىل مألنــة زائــدة  ،مث إخ ـراج ذريــتهم مــن ظهــورهم خ ـراج
أو د األو د مــن صــلب األو د  ،وهكــذا  ،ويتحصــل منـ أن هللا أخــرج أو د آدم لصــلب مــن صــلب
 ،مث أو دهم من
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أصــالهبم  ،مث أو د أو دهــم مــن أصــالب أو دهــم  ،حــّت ينتهــت إىل آخــرهم  ،نظــس مــا اــري عليـ
األمر يف هذه النشأة الدنيوية اليت هت نشأة التوالد والتناسل.
وقــد أجــاب ال ـرازي عن ـ يف صفســسه  ،أبن الد لــة علــى إخ ـراج أو ده لصــلب مــن صــلب مــن
احي ــة اخل ــرب  ،كم ــا أن الد ل ــة عل ــى إخـ ـراج أو د أو ده م ــن أص ــالب آابئه ــم م ــن احي ــة اآلي ــة ،
فبمجمو ،اآلية واخلرب صتم الد لة على اجملمو ، ،وهو كما صرى.
وأما األخبـار املشـتملة علـى ذكـر إخـراج ذريـة آدم مـن صـلب  ،وأخـذ امليثـاق مـنهم  ،فهـت يف
مقــام شــرأ القصــة  ،يف مقــام صفســس ألفــاظ اآليــة  ،حــّت يــورد عليهــا بعــدم موافقــة الكتــاب أو
الفت .
وأما عدم الول اآلية ألو د آدم من صلب  ،لعدم وجـود آابء مشـركني مـم  ،وكـذا بعـ مـن
عــداهم فــال يعــر شــيئاً  ،ألن م ـراد اآليــة أن هللا ســبحان إًــا فعــل ذلــك لــئال يقــول املشــركون يــوم

القيامة  :إًا أشرك آابيا  ،أن يقول ُكـل واحـد واحـد مـنهم  :إًـا أشـرك آابئـت فهـذا ـا مل يتعلـق
ب الغرض البتة  ،فالقول قول اجملمو ،من حين اجملمو ، ،قـول ُكـل واحـد فيئـول املعـىن إىل أا لـو
مل نفعــل ذلــك لكــان ُكــل مــن أردا إهالك ـ يــوم القيامــة يقــول  :مل أشــرك أا  ،وإًــا أشــرك مــن كــان
قبلت  ،ومل أكن إ ذرية و بعاً متبوعاً.
وا ـواب عــن الرابــع  :يظهــر مــن ا ـواب عــن ســابق  ،وقــد دلــت اآليــة والروايــة علــى أن هللا
فصل هناك بني اآلابء واألبناء  ،مث ردهم إىل حال ا مع.
وا واب عن اخلامس  :إن خالف ظاهر بع الروا جم  ،وخالف صريح بعـ آخـر منهـا

 ،ومــا يف ذيلـ مــن عــدم وــام احلجــة مــن جهــة عــروض النســيان ظهــر ا ـواب عن ـ مــن ا ـواب عــن
اإلشكال األول.
وا واب عـن السـادس  :إن اسـتقرار الظهـور يف الكـالم كـاف يف حجيتـ  ،و يتوقـو ذلـك
على صفة الصراحة  ،وإمكان احلمل على التمثيل يوجب
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احلمل علي ما مل يتحقق هناك مانع عن محل على ظاهره  ،وقد صبني أن مانع من ذلك.
وأما أن الـروا جم ضـعيفة معـول عليهـا فلـيس كـذلك  ،فـهن فيهـا مـا هـو الصـحيح  ،وفيهـا
ما يوثق بصدوره  ،كما سيجتء إن شاء هللا صعاىل يف البحن الروائت التال.
هذا ملصص ما جرى بينهم من البحن يف مـا اسـتفيد مـن اآليـة مـن حـدين عـامل الـذر إثبـا ً
ونفياً  ،واعرتاضاً وجواابً  ،واسـتيفاء التـدبر يف اآليـة والـروا جم  ،والتأمـل فيمـا يرومـ املثبتـون ثبـامم
 ،ويدفع ـ املنكــرون نكــارهم يوجــب صوجي ـ البحــن إىل جهــة أُخــرى غــس مــا صشــاجر في ـ الفريقــان
ثبامم ونفيهم.
فالــذي فهم ـ املثبتــون مــن الروايــة  ،مث محل ـوه علــى اآليــة  ،وانتهع ـوا إلثباص ـ حمصــل  :أن هللا
ســبحان بعــد مــا خلــق آدم إنســااً مـاً ســو ً أخــرج نطفــة الــيت صكونــت يف صــلب ـ مث صــارجم هــت
بعينهــا أو ده الصــلبيني ـ إىل اخلــارج مــن صــلب  ،مث أخــرج مــن هــذه النطــو نطفهــا الــيت ســتتكون
أو داً ل ـ صــلبيني ففصــل بــني أجزائه ـا  ،واألج ـزاء األصــلية الــيت اشــتقت منهــا  ،مث مــن أج ـزاء هــذه
النطــو أجـزاء أُخــرى  ،هــت نطفهــا  ،مث مــن أجـزاء األجـزاء أجزاءهــا  ،ومل يــزل حــّت أصــى آخــر جــزء
مشتق من األجزاء املتعاقبة يف التجزي.
وبعبــارة أُخــرى  :أخــرج نطفــة آدم الــيت هــت مــادة البشــر  ،ووزعهــا بفصــل بع ـ أجزائ ـ مــن
بع إىل ما حيصى من عدد بي آدم  ،حبذاء ُكل فرد ما هو نصـيب مـن أجـزاء نطفـة آدم  ،وهـت
ذراجم منبثة غس حمصورة.
مث جعــل هللا ســبحان هــذه الــذراجم املنبثــة عنــد ذلــك ـ أو كــان قــد جعلهــا قبــل ذلــك ُكــل ذرة

منها إنسـااً مـاً يف إنسـانيت  ،هـو بعينـ اإلنسـان الـدنيوي الـذي هـو جـزء املقـدم لـ  ،فـا زء الـذي
لزيــد هنــاك هــو زيــد هــذا بعينـ  ،والــذي لعمــرو هــو عمــرو هــذا بعينـ  ،فجعلهــم ذوي حيــاة وعقــل ،
وجعــل مــم مــا يســمعون ب ـ  ،ومــا يتكلمــون ب ـ  ،ومــا يعــمرون ب ـ معــا فيظهرو ــا أو يكتمو ــا ،
وعند ذلك عرفهم نفس
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فصاطبهم فأجابوه  ،وأعطوه اإلقرار ابلربوبيـة  ،إمـا وافقـة مـا يف ضـمسهم ملـا يف لسـا م أو صالفتـ
ذلك.
مث إن هللا ســبحان ردهــم بعــد أخــذ امليثــاق إىل م ـواطنهم مــن األصــالب  ،حــّت اجتمع ـوا يف
صــلب آدم  ،وهــت علــى حيامــا  ،ومعرفتهــا ابلربوبيــة  ،وإن نس ـوا مــا وراء ذلــك ــا شــاهدوه عنــد
اإلشـهاد وأخـذ امليثـاق  ،وهـم أبعيـا م موجــودون يف األصـالب حـّت يـألذن مـم يف اخلـروج إىل الــدنيا
فيصرجون  ،وعندهم ما حصلوه يف اخللق األول مـن معرفـة الربوبيـة  ،وهـت حكمهـم بوجـود رب مـم
من مشاهدة أنفسهم حمتاجة إىل من لكهم ويدبر أمرهم.
هذا ما يفهم القوم من اخلرب واآلية ويرومون إثباص  ،وهو ا يدفع العـرورة  ،وينفيـ القـرآن
واحلدين بال ريب  ،وكيـو الطريـق إىل إثبـاجم أن ذرة مـن ذراجم بـدن زيـد ـ وهـو ا ـزء الـذري الـذي
انتقــل مــن صــلب آدم مــن طريــق نطفتـ إىل ابنـ  ،مث إىل ابــن ابنـ  ،حــّت انتهــى إىل زيــد ـ هــو زيــد
بعينـ  ،ولـ إدراك زيــد وعقلـ وضــمسه  ،ومسعـ وبصــره  ،وهــو الــذي يتوجـ إليـ التكليــو  ،وصــتم لـ
احلجة  ،وحيمل علي العهود واملواثيق  ،ويقع عليـ الثـواب والعقـاب؟ وقـد صـح ابحلجـة القاطعـة مـن
طريق العقل والنقل أن إنسانية اإلنسان بنفس  ،اليت هت أمر وراء املادة حادي حبـدوي هـذا البـدن
الدنيوي  ،وقد صقدم شطر من البحن فيها.
عل ــى أن ـ ـ ق ــد ثب ــت ابلبح ــن القطع ــت أن ه ــذه العل ــوم التص ــديقية البديهي ــة والنظري ــة منه ــا
التصــديق أبن لـ رابً لكـ ويــدبر أمــره  ،حتصــل ل نســان بعــد حصــول والتطــوراجم  ،وا ميــع صنتهــت
إىل ا حساساجم الظاهرة والباطنة  ،وهـت صتوقـو علـى وجـود الرتكيـب الـدنيوي املـادي  ،فهـو حـال
العلوم احلصولية اليت منها التصديق  ،أبن ل رابً هو القائم برفع حاجت .
علــى أن هــذه احلجــة إن كانــت متوقفــة يف وامهــا علــى العقــل واملعرفــة معـاً  ،فالعقــل مســلوب
عن الذرة حني أرجعت إىل موطن الصل  ،حّت صظهر تنياً يف
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الـدنيا  ،وإن قيــل إنـ مل يسـلب عنهــا مــا زـري يف األصــالب واألرحــام  ،فهـو مســلوب عــن اإلنســان
ما بني و دص وبلوغ  ،أعي أ م الطفولية.
و تل بذلك أمر احلجـة علـى اإلنسـان  ،وإن كانـت غـس متوقفـة عليـ  ،بـل يكفـت يف وامهـا
يــرد حصــول املعرفــة  ،فــأي حاجــة إىل اإلشــهاد وأخــذ امليثــاق  ،وظــاهر اآليــة أن اإلشــهاد وأخــذ
امليثاق إًا مها ألجل إوام احلجة  ،فال حمالة يرجـع معـىن اآليـة إىل حصـول املعرفـة  ،فيئـول املعـىن إىل
ما فسرها ب املنكرون.
وبتقرير آخر  :إن كانت احلجة إًا صـتم جمـو ،اإلشـهاد  ،والتعريـو وأخـذ امليثـاق سـقطت
بنسيان البع  ،وقد نست اإلشهاد والتكليم وأخذ امليثاق  ،وإن كان اإلشـهاد وأخـذ امليثـاق مجيعـاً
مقدمــة لثبــوجم املعرفــة  ،مث زالــت املقدمــة ولزمــت املعرفــة  ،وهبــا وــام احلجــة وــت احلجــة علــى ُكــل
إنسان حّت ا نني والطفل واملعتوه وا اهل  ،و يساعد علي عقل و نقل.
وإن كانــت املعرفــة يف وــام احلجــة هبــا متوقفــة علــى حصــول العقــل والبلــوو وحنــو ذلــك  ،وقــد
كانت حصلت يف عامل الذر فتمت احلجة  ،مث زالت وبقيـت املعرفـة حجـة اقصـة  ،مث كملـت تنيـاً
لبععــهم يف ال ــدنيا فتم ــت احلجــة تني ـاً ابلنس ــبة إلــيهم  ،فكم ــا أن حلص ــول العقــل يف ال ــدنيا أس ــباابً
صكوينيــة حيصــل هبــا  ،وهــت احلـوادي املتكــررة مــن اخلــس والشــر  ،وحصــول امللكــة املميــزة بينهمــا مــن
التجــارب حصــو ً صــدراياً  ،ينتهــت مــن جانــب إىل حــد مــن الكمــال  ،ومــن جانــب إىل حــد مــن
العــعو يعبــأ ب ـ  ،كــذلك املعرفــة مــا أســباب إعداديــة ميــأ اإلنســان إىل التلــبس هبــا  ،وليســت
حتصــل قبــل ذلــك  ،وإذا كانــت حتصــل يف ظرفنــا هــذا أبســباهبا املعــدة مــا كالعقــل  ،فــأي حاجــة إىل
صكوين صكويناً آخر يف سالو من الزمان إلوام احلجة  ،واحلجة مة دون ؟ وماذا يغي ذلك؟
علــى أن هــذا العقــل الــذي صــتم حجــة  ،و ينفــع إشــهاد  ،و يصــح أخــذ ميثــاق بدون ـ
حــّت يف عــامل الــذر املفــروض  ،هــو العقــل العملــت الــذي حيصــل ل نســان  ،إ يف هــذا الظــرف
الذي يعيش في عيشة اجتماعية  ،فتتكرر علي حوادي
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اخلــس والشــر  ،ومــيج عواطف ـ واحساســاص الباطنيــة حنــو جلــب النفــع ودفــع العــرر  ،فتتعاقــب علي ـ
األعمــال عــن علــم وإرادة فيصطــئ ويصــيب حــّت يتــدرب يف وييــز الص ـواب مــن اخلطــأ  ،واخلــس مــن
الشر  ،والنفع من العر  ،والظرف الذي يثبتونـ أعـي مـا يصـفون مـن عـامل الـذر لـيس ـوطن العقـل
العملت  ،إذ ليس في شرائط حصول وأسباب .
ولــو فرضــوه موطن ـاً ل ـ  ،وفي ـ أســباب وش ـرائط  ،كمــا يظهــر ــا يصــفون صعــويالً علــى مــا يف
ظـواهر الــروا جم  ،أن هللا دعــاهم هنــاك إىل التوحيــد  ،فأجابـ بععــهم بلســان يوافقـ قلبـ  ،وأجابـ
آخرون وقد أضمروا الكفر  ،وبعن إليهم األنبياء واألوصياء فصدقهم بع  ،وكذهبم آخـرون  ،و
اــري مــا هاهنــا إ علــى مــا جــرى بـ مــا هنالــك إىل غــس ذلــك ــا ذكــروه  ،كــان ذلــك إثبــا ً لنشــأة
طبيعية قبل هذه النشأة الطبيعيـة يف الـدنيا  ،نظـس مـا يثبتـ القـائلون ابألدوار واألكـوار  ،واحتـاج إىل
صقدمي كينونة ذرية أُخـرى  ،صـتم هبـا احلجـة علـى مـن هنالـك مـن اإلنسـان  ،ألن عـامل الـذر علـى هـذه
الصفة يفارق هذا العامل احليـوي الـذي حنـن فيـ اآلن  ،فلـو احتـاج هـذا الكـون الـدنيوي إىل صقـدمي
إشــهاد وصعريــو حــّت حيصــل املعرفــة  ،وصــتم احلجــة حتــاج إلي ـ الكــون الــذري مــن غــس فــرق فــارق
البتة.
علــى أن اإلنســان لــو احتــاج يف حتقــق املعرفــة يف هــذه النشــأة الدنيويــة إىل صقــدم وجــود ذري
يقــع فيـ اإلشــهاد  ،ويوجــد فيـ امليثــاق حــّت صثبــت بــذلك املعرفــة ابلربوبيــة مل يكــن يف ذلــك فــرق بــني
إنسان وإنسان  ،فما ابل آدم وحواء استثنيا من هذه ال ُكليـة؟ فـهن مل حيتاجـا إىل ذلـك لفعـل فيهمـا
 ،أو لكرامة مما ففت ذريتهما من هو أفعل منهما وأكرم! وإن كـان لتمـام خلقتهمـا يومئـذ فأثبتـت
فيهمــا املعرفــة مــن غــس حاجــة إىل إحعــار الوجــود الــذري  ،فل ُكــل مــن ذريتهمــا أيعـاً خلقــة مــة يف
ظرفـ اخلــا بـ  ،فلــم مل يــألخر إثبــاجم املعرفــة فــيهم  ،ومــم إىل وــام خلقــتهم ابلــو دة حــّت صــتم عنــد
ذلك احلجة؟ وأي حاجة إىل التقدمي؟
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فهذه جهاجم من اإلشكال يف حتقق الوجود الذري ل نسان علـى مـا فهمـوه مـن الـروا جم
طريـق إىل حلهـا ابألحبـاي العلميـة  ،و محـل اآليـة عليـ معهـا حـّت بنـاء علـى عـادة القـوم يف حتميـل
املع ــىن عل ــى اآلي ــة إذا دل ــت عليـ ـ الرواي ــة  ،وإن مل يس ــاعد عليـ ـ لف ــل اآلي ــة  ،ألن الرواي ــة القطعي ــة
الصدور كاآلية مصونة عن أن صنطق ابقال  ،وأمـا احلشـوية وبعـ اقـدثني ـن يبطـل حجـة العقـل
العــرورية قبــال الروايــة  ،ويتمســك ابآلحــاد يف املعــارف اليقينيــة فــال حبــن لنــا معهــم  ،هــذا مــا علــى
املثبتني.
بقــت الكــالم فيمــا ذكــره النــافون  :أن اآليــة صشــس إىل مــا علي ـ حــال اإلنســان يف هــذه احليــاة
ال ــدنيا  ،وه ــو أن هللا س ــبحان أخ ــرج ك ــال م ــن آح ــاد اإلنس ــان م ــن األص ــالب واألرح ــام إىل مرحل ــة
ا نفصــال والتفــرق  ،وركــب فــيهم مــا يعرفــون ب ـ ربوبيت ـ واحتيــاجهم إلي ـ  ،كأن ـ قــال مــم إذا وج ـ
وجوههم حنو أنفسهم املستغرقة يف احلاجة  :ألست بربكم؟ وكأ م ملا مسعوا هـذا اخلطـاب مـن لسـان
احلال قالوا  :بلى أنت ربنا شهدا بذلك  ،وإًا فعل هللا ذلك لتتم علـيهم حجتـ ابملعرفـة  ،وصنقطـع
حجتهم علي بعدم املعرفة  ،وهذا ميثاق مأخوذ منهم طـول الـدنيا جـار مـا جـرى الـدهر  ،واإلنسـان
اري مع .
ي
ي ن ي ي ي ي
نك اآليـة ،
واآلية بسياقها صساعد علي  ،فهن صعاىل افتتح اآلية بقول  :ا ِإَ أخذ وُّ

فعرب عن ظـرف هـذه القعـية ذ  ،وهـو يـدل علـى الـزمن املاضـت  ،أو علـى أي ظـرف حمقـق الوقـو،
ي ي
ي ن ي ي ن ي ي ي ي ي ْ ي َّ
حنوه  ،كمـا يف قولـ  :ياإ نَ قي يل ْ
لنت لِلهللن ِِ ـ إىل أن قـال ـ قن ل
ار يي ِعيَس اَ مريي أأنت ق
ِ
ي ن ْ
ْ ي ي ين ْ ي ي
هللف ْ َّ
ْ
ن
() 5
فعرب ذ عن ظرف مستقبل لتحقق وقوع .
الص ِد ِقني ِصدق ي
ار هذا يَم ي
ن ي ي

أو ل ولغسه  ،كما يدل علي قولـ :
وقول  :يا ِإَ أ يخذ يوُّ يك خطاب للن
ن
ْ ن
ي ْدَلَا يي نَ يم اه ِد ي يم ِة اآلية  ،إن كان اخلطاب متوجهاً إلينا معاشر
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ي
أن

السامعني لي جم املصاطبني هبا  ،واخلطاب خطاب دنيوي لنا معاشـر أهـل الـدنيا  ،والظـرف الـذي
يتكت عليـ هـو زمـن حياصنـا يف الـدنيا  ،أو زمـن حيـاة النـو ،اإلنسـا فيهـا  ،وعمـره الـذي هـو طـول
إقامت ـ يف األرض  ،والقصــة الــيت يــذكرها يف اآليــة ظرفهــا عــني ظ ــرف وجــود الن ــو ،يف الــدنيا  ،ف ــال
مصحح للتعبس عن ظرفها بلفظة إذ الدالة على صقدم ظرف القصة على ظرف اخلطـاب  ،و عنايـة
أُخرى يف املقام صصحح هذا التعبس من قبيل حتقق الوقو ،وحنوه  ،وهو ظاهر.
ن ْ
ي ن ي ي ي ي ي
ي ي
ْ
ي
ْ
ْ
َّ
ي
ن
ِّ
َو ِهي َويَ ي يف عـني أنـ يـدل علـى قصـة
فقولـ  :ا ِإَ أخذ وُّك ِم ب ِِن آدم ِم ظ ِ
خلقـ صعــاىل النــو ،اإلنســا بنحــو التوليــد  ،وأخــذ الفــرد مــن الفــرد  ،وبــن الكثــس مــن القليــل  ،كمــا
هو املشـهود يف حنـو صكـون اآلحـاد مـن اإلنسـان  ،وحفظهـم وجـود النـو ،بوجـود الـبع مـن الـبع
على التعاقب  ،يدل على أن للقصة ـ وهـت صنطبـق علـى احلـال املشـهود ـ نوعـاً مـن التقـدم علـى هـذا
املشهود  ،من جر ن اخللقة وسسها.
وقد صقدمت استحالة ما افرتضوا مذا التقدم مـن صقـدم هـذه اخللقـة بنحـو صقـدماً زمانيـاً  ،أبن
أيخــذ هللا أول فــرد مــن هــذا النــو ، ،فيأخــذ منـ مــادة النطفــة الــيت منهــا نســل هــذا النــو ، ،فيجزيهــا
أجـزاء ذريــة بعــدد أفـراد النــو ،إىل يــوم القيامــة  ،مث يلــبس وجــود ُكــل فــرد بعينـ حبياصـ وعقلـ  ،ومسعـ
وبصره  ،وضمسه وظهره وبطن  ،ويكسي وجوده اليت هت ل قبل أن يسـس مسـسه الطبيعـت فيشـهده
نفسـ  ،وأيخــذ منـ امليثــاق  ،مث ينزعـ منهــا ويردهـا إىل مكا ــا الصــل حــّت يســس ســسه الطبيعــت ،
وينتهت إىل موطنها الذي ما من الدنيا  ،فقد صقدم بطالن ذلك  ،وأن اآلية أجنبية عن .
لكن الذي أحال هذا املعىن هو استلزام وجود اإلنسان ا لـ مـن الشصصـية الدنيويـة مـرصني
يف الــدنيا  ،واحــدة بعــد أُخــرى املســتلزم لكــون الشــتء غــس نفس ـ بتعــدد شصصــيت  ،فهــو األصــل
الذي صنتهت إلي مجيع املشكالجم السابقة.

773

وأما وجود اإلنسان أو غسه يف امتـداد مسـسه إىل هللا  ،ورجوعـ إليـ يف عـوامل تلفـة النظـام ،
متفاوصة احلكم فليس حال  ،وهو ا يثبت القرآن الكرمي  ،ولو كره ذلك الكـافرون  ،الـذين يقولـون
إن هت إ حياصنا الدنيا ًوجم وحنيا  ،وما يهلكنا إ الدهر  ،فقـد أثبـت هللا احليـاة اآلخـرة ل نسـان
وغـسه يـوم البعــن  ،وفيـ هــذا اإلنسـان بعينـ  ،وقــد وصـف بنظــام وأحكـام غـس هــذه النشـأة الدنيويــة
نظام ـاً وأحكام ـاً  ،وقــد أثبــت حيــاة برزخيــة مــذا اإلنســان بعين ـ  ،وهــت غــس احليــاة الدنيويــة نظام ـاً
وحكماً.
ْ
َّ
َّ
ْ
ي
ي
ن
هللدني يخ يزائِهللْ ْه يا يم ْ ي َِّن ْع إِال بِ يد يد ٍو َّم نملَمٍ ( )5أن ل ُكـل
َش ٍء إِال ِع
وأثبت بقولـ  :يا ِإن ِّم
شــتء عنــده وجــوداً وســيعاً غــس مقــدر يف خزائن ـ  ،وإًــا يلحق ـ األقــدار إذا نزل ـ إىل الــدنيا مــثالً ،
فللعامل اإلنسا على سعت سابق وجود عنده صعاىل يف خزائن أنزل إىل هذه النشأة.
َّ
َّ ي ي ن ْ ْ ي ي ي ي ي ن ً ي ن ي ْ ي
ْ ن يي ْ ْ ي ْ ن ي ي
ي
وأثبت بقولـ  :إِ م أمره إَِا أواد شيس أن يدَل ع ك ف كَن * فس ح ن ِ
ندهِ
اَّلي َِ ِ
ي ْ

ْ ِّ ي

ن
ي ي ي ن ْ ي َّ ي ي ك ي ي
ن
ي
ي
َن
ام أمرن إِال ا ِ
احدة َكم ٍ
نح بِ َ ِ

ْ
َت ُك ن
ومـا يشـاهبهما مـن
َش ٍء ( ، )7وقول :
يملك
اآل جم  ،أن هــذا الوجــود التــدرات الــذي لوشــياء  ،ومنهــا اإلنســان  ،هــو أمــر مــن هللا يفيعـ علــى
ْ
ك ن إفاضـة دفعيـة  ،وإلقـاء غـس صـدرات  ،فلوجـود هـذه األشـياء
الشتء  ،ويلقي إلي بكلمـة
وجهان  ،وج إىل الدنيا  ،وحكم أن حيصل ابخلـروج مـن القـوة إىل الفعـل صـدراا  ،ومـن العـدم إىل
() 3

الوجــود شــيئاً فشــيئاً  ،ويظهــر اقص ـاً مث ي ـزال يتكامــل حــّت يفــي ويرجــع إىل رب ـ  ،ووج ـ إىل هللا
ســبحان  ،وهــت حبســب هــذا الوجـ أُمــور صدرايــة  ،وُكــل مــا مــا فهــو مــا يف أول وجودهــا  ،مــن غــس
أن حتتمل قوة صسوقها إىل الفعل.
____________
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وهذا الوج غس الوج السابق  ،وإن كاا وجهني لشتء واحـد  ،وحكمـ غـس حكمـ  ،وإن
ك ــان صص ــوره الت ــام حيت ــاج إىل لط ــو قرحي ــة  ،وق ــد ش ــرحناه يف األحب ــاي الس ــابقة بع ـ ـ الش ــرأ ،
وسيجتء إن شاء هللا استيفاء الكالم يف شرح .
ومقتعــى هــذه اآل جم  :أن للع ــامل اإلنســا علــى م ــا ل ـ مــن الس ــعة وجــوداً مجيع ـاً عن ــد هللا
سبحان  ،وهو الذي يلت جهت صعاىل  ،ويفيع على أفراده يغيب فيها بععـهم عـن بعـ  ،و
يغيبــون فيـ عــن رهبــم  ،و هــو يغيــب عــنهم  ،وكيــو يغيــب فعــل عــن فاعلـ  ،أو ينقطــع صــنع عــن
يي ي ي
ك نْننري إبن ي
ننرا ِه يي
صــانع  ،وهــذا هــو الــذي يســمي هللا ســبحان ابمللكــوجم  ،ويقــول  :اكننذل ِ
ِ ِ

ي ين ي ي ْ ي
َن م ي ال ن ْمَقهللنيي
ي ي ْ ي َّ ي ي
ات ااألو ٌِ ا ِيك ِ
ِِ
ملكَت السم ا ِ
ي ي ي ْ َّ ن ي ي ْ َّ ي ي ي ْ َّ ي ي ن ي ن ي
ن ي ني
ني
ني * هَتان اْل ِح ي * ْي هَتا عني اي ِد ِ
ِعلي اي ِد ِ

ي َّ ي ي ن ي ي
لَك ل نَ مل ْمنَن

 ،ويشس إلي بقولـ :
( .) 7
وأمــا هــذا الوج ـ الــدنيوي الــذي نشــاهده حنــن مــن العــامل اإلنســا  ،وهــو الــذي يفــرق بــني
() 5

اآلحــاد  ،ويشــتت األح ـوال واألعمــال بتوزيعهــا علــى قطعــاجم الزمــان  ،وصطبيقهــا علــى مــر الليــال
واأل م  ،وحيجب اإلنسان عن رب بصرف وجه إىل التمتعاجم املاديـة األرضـية  ،واللذائـذ احلسـية ،
فهــو متفــر ،علــى الوجـ الســابق متــأخر عنـ  ،وموقــع صلــك النشــأة  ،وهــذه النشــأة يف صفرعهــا عليهــا
ين
ْ ن يي ْ ْ
َن (.)3
موقعاً كن فيكون يف قول صعاىل  :أن ندَل ع ك ف ك
ويتبــني بــذلك  :أن هــذه النشــأة اإلنســانية الدنيويــة مســبوقة بنشــأة أُخــرى إنســانية هــت هــت
بعينها  ،غس أن اآلحاد موجودون فيها غس حمجـوبني عـن رهبـم  ،يشـاهدون فيهـا وحدانيتـ صعـاىل يف
الربوبية شاهدة أنفسهم  ،من طريق
____________
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ا ستد ل  ،بل أل م ينقطعون عن و يفقدون  ،ويعرتفون ب وب ُكل حق مـن قبلـ  ،وأمـا قـذارة
الشرك وألواي املعاصت فهو من أحكام هذه النشـأة الدنيويـة دون صلـك النشـأة  ،الـيت لـيس فيهـا إ
فعل صعاىل القائم ب  ،فافهم ذلك.
ن ي ي ي ي
ي
يا ِإَ أخذ يوُّك ِم بي ِِن آد يم ِمن

وأنت إذا صدبرجم هذه اآل جم  ،مث راجعت قولـ صعـاىل :
ْ
ْ ْ
َو ِه ني َ ِّو َّيَي ْ ني اآليـة  ،وأجـدجم التـدبر فيهـا وجـدما صشـس إىل صفصـيل أمـر صشـس هـذه اآل جم
ظ ِ
إىل إمجالـ  ،فهــت صشــس إىل نشــأة إنسـانية ســابقة  ،فــرق هللا فيهــا بــني أفـراد هــذا النــو ، ،وميــز بيــنهم
ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ ن ي ي ن ي ي ِّ ْ ن ي ْ ن ي ي ي ن ي
اأش دهي لَع أنف ِس ِ ي ألست بِرُّمي ق لَا بىل ش ِ دن .
و يرد علي ما أورد على قول املثبتني يف صفسس اآلية على ما فهموه من معـىن عـامل الـذر مـن
الروا جم على مـا صقـدم  ،فـهن هـذا املعـىن املسـتفاد مـن سـائر اآل جم  ،والنشـأة السـابقة الـيت صثبتـ
صفـارق هـذه النشـأة اإلنسـانية الدنيويـة زمـااً  ،بـل هـت معهـا حميطـة هبـا لكنهـا سـابقة عليهـا السـبق ،
ي ْ

ْ ن ي ْ
َن  ،و يرد علي شتء من اقاذير املذكورة.
الذي يف قول صعاىل  :ك ف ك
و يــرد عليـ مــا أورداه علــى قــول املنكـرين يف صفســسهم اآليــة حبــال وجـود النــو ،اإلنســا يف
ن ي ي ي
ي
ننك مث التجــوز يف اإلشــهاد رادة
هــذه النشــأة الدنيويــة مــن الفت ـ  ،لقول ـ  :يا ِإَ أخنننذ يوُّن
ي ي ن ي ي ِّ ْ
م ني رادة د لـة احلـال  ،وكـذا يف قولـ :
التعريو من  ،ويف اخلطـاب بقولـ  :ألست بِنرُّ
ي ْ ن

ي

ي ني
شن ِ دن

ق لَا بينىل  ،وقولـ :
على حقيقت  ،واخلطاب على حقيقت .
و يــرد عليـ أنـ مــن قبيــل حتميــل اآليــة معــىن صــدل عليـ  ،فــهن اآليــة أت عنـ  ،وســائر
بـل الظـرف ظـرف سـابق علـى الـدنيا وهـو غسهـا  ،واإلشـهاد

اآل جم صشس إلي بعم بععها إىل بع .
وأمــا الــروا جم  ،فســيأيت أن بععــها يــدل علــى أصــل حتقــق هــذه النشــأة اإلنســانية كاآليــة ،
عن هذه النشأة اإلنسانية ،
وبععها يذكر أن هللا كشو آلدم
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وأراه هـذا العـامل الــذي هـو ملكــوجم العـامل اإلنسـا  ،ومــا وقـع فيـ مـن اإلشـهاد وأخــذ امليثـاق  ،كمــا
ملكوجم السماواجم واألرض.
أرى إبراهيم
ي
ن
ي ي ي ي
ننك أي واذكــر ألهــل الكتــاب يف صتمــيم البيــان
رجعنــا إىل اآليـة  :قول ـ  :يا ِإَ أخننذ وُّ

عهــداً علــى اإلنســان

الســابق  ،أو واذكــر للنــاس يف بيــان مــا نزلــت الســورة ألجــل بيانـ  ،وهــو أن
وهو سائل عن  ،وأن أكثر الناس يفون ب  ،وقد وت عليهم احلجة.
ْ
ْ ْ
ي يي
نَو ِه ني َ ِّو َّينَي ْ ني فمـا مـن
اذكر مم موطناً قبل الـدنيا أخـذ فيـ ربـك ِم ب ِِن آدم ِم ظ ِ
أحد منهم إ استقل من غسه  ،وويز من فاجتمعوا هناك مجيعاً  ،وهم فرادى فأراهم ذوامم املتعلقـة
يي ن ي ي ْ ن يي ي ْ
نفس ين
اأش دهي لَع أ ِ ِ

فلـم حيتجبـوا عنـ  ،وعـاينوا أنـ رهبـم  ،كمـا أن ُكـل شـتء بفطرصـ
برهبم
ي
ن
َش ٍء
اد رب من نفس من غس أن حيتجب عن  ،وهو ظـاهر اآل جم القرآنيـة كقولـ  :يا ِإن ِّمن
َّ ْ ي ِّ ْ ي ن ي ي ي
َّ ي ن ي ْ ي ي
َن ت نس ِب يح ْ ني (.)5
م ال فد
إِال يس ح ِِبمدهِ اه ِ
يي
ي ِّ ْ
ن
ي
مين
ألسننت بِننرُّ

وهــو خطــاب حقيقــت مــم بيــان حــال  ،وصكلــيم إمــت مــم فــه م
يفهمون ـا يشـاهدون أن هللا سـبحان يريـد بـ مـنهم ا عـرتاف  ،وإعطـاء املوثـق  ،و نعـي ابلكـالم
ي ْ ن ي
إ ما يلقى للد لة ب على معىن مراد  ،وكذا الكالم يف قول  :ق لَا بيىل يش ِ ندني .
وقول  :أين ي ْدَلَْا ن يي نَ يم اهند ي يمة إنَّ ْب َّهلل يع ن يه يذا يًغفل ي
نني اخلطـاب للمصـاطبني بقولـ :
ِِ
ِ ِ ِ
يي

ي

ن ي ي ِّ ْ
م ني القـائلني  :بيىل يش ِ ندني فهـم هنـاك يعـاينون اإلشـهاد  ،والتكلـيم مـن هللا ،
ألست بِرُّ
والتكلم اب عرتاف من أنفسهم  ،وإن كانوا يف نشأة الدنيا علـى غفلـة ـا عـدا املعرفـة اب سـتد ل ،
مث إذا ك ــان ي ــوم البع ــن  ،وانطـ ــوى بس ــا ال ــدنيا  ،واًح ــت هـ ــذه الش ـ ـواغل واحلج ــب عـ ــادوا إىل

مشاهدمم ومعاينتهم  ،وذكروا ما جرى بينهم وبني رهبم.
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وحيتمــل أن يكــون اخلطــاب راجع ـاً إلينــا معاشــر املصــاطبني ابآل جم  ،أي إًــا فعلنــا ببــي آدم
ي
ذل ــك ح ــذر أن صقول ـوا أيه ــا الن ــاس ي ــوم القيام ــة ك ــذا وك ــذا  ،واألول أق ــرب  ،ويألي ــده ق ـراءة  :أن
ْ ن
ْيدَلَا بلفل الغيبة.
ي

ْ ن

ين

وقولـ  :أ نا ي ْدَلننَا إ َّ يم ن أ ي
َش يك آبي ْؤني ن هــذه حجــة النــاس إن فــرض اإلشــهاد  ،وأخــذ
ِ
ي يْ ْ ن
امليثــاق مــن اآلابء خاصــة دون الذريــة  ،كمــا أن قول ـ  :أن دَلننَا إخل حجــة النــاس إن صــرك
ا ميع  ،فلم يقع إشهاد و أخذ ميثاق من أحد منهم.
ومــن املعلــوم أن لــو فــرض صــرك اإلشــهاد  ،وأخــذ امليثــاق يف صلــك النشــأة  ،كــان زم ـ عــدم

حتقـق املعرفـة ابلربوبيــة يف هـذه النشــأة  ،إذ حجـاب بيــنهم وبـني رهبــم يف صلـك النشــأة  ،فلـو فــرض
هناك علم منهم كان ذلك إشهاداً وأخذ ميثـاق  ،وأمـا هـذه النشـأة فـالعلم فيهـا مـن وراء احلجـاب ،
وهو املعرفة من طريق ا ستد ل.
فلو مل يقع هناك ابلنسبة إىل الذرية إشهاد وأخذ ميثـاق  ،كـان زمـ يف هـذه النشـأة  ،أن
يكون مـم سـبيل إىل معرفـة الربوبيـة فيهـا أصـالً  ،وحينئـذ مل يقـع مـنهم معصـية شـرك  ،بـل كـان ذلـك
فعل آابئهم  ،وليس مم إ التبعية العملية آلابئهم  ،والنشوء على شـركهم مـن غـس علـم  ،فصـح مـم
أن يقولوا  :إًا أشرك آابيا من قبل  ،وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا ا فعل املبطلون.
ي ي

ي

ْ

ي َّ

ي ْ
ي ي ْ ن ين ْ ي
نَن ( ، )5صفصـيل اآل جم صفريـق
قولـ صعـاىل  :ياكذلِك ف ِّصنل اْليين ِت اهمل ني ير ِْم
بععــها ووييــزه مــن بعـ  ،ليتبــني بــذلك مــدلول ُكــل منهــا  ،و خــتلط وجــود د لتهــا  ،وقولـ :
ي ي ي َّ ْ ن ي ن ْ ي
َن عطو على مقدر  ،والتقدير  :لغـا جم عاليـة كـذا وكـذا  ،ولعلهـم يرجعـون مـن
اهمل ي ير ِْم

الباطل إىل احلق.

حبث روائي :

يف الكــايف  ،ســناده عــن زرارة عــن مح ـران  ،عــن أيب جعفــر

وصعاىل حين خلق اخللق ماء عذابً  ،وماء ماحلاً أجاجاً  ،فامتزج
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 ،قــال  « :إن هللا صبــارك

امل ــاءان  ،فأخ ــذ طين ـاً م ــن أدمي األرض فعرك ـ عركـ ـاً ش ــديداً  ،فق ــال ألص ــحاب اليم ــني وه ــم كال ــذر
يدبون  :إىل ا نة و أُابل  ،وقال ألصحاب الشمال  :إىل النار و أُابل.
مث قال  :ألست بربكم؟ قالوا  :بلـى شـهدا أن صقولـوا يـوم القيامـة إا كنـا عـن هـذا غـافلني »
احلدين (.)5
 ،قـال  :سـألت عـن قـول هللا
وفي  ،سـناده عـن عبـد هللا بـن سـنان  ،عـن أيب عبـد هللا
ي
ن يي
ر اهَّنِت يف يط ي
نر َّ
اِلن يِ يعل ن ي ن ( )7مـا صلـك الفطـرة؟ قـال  « :هـت اإلسـالم
عز وجـل  :فِطرة ا ِ ِ
فطرهم هللا حني أخذ ميثاقهم على التوحيد قال  :ألست بربكم؟ وفي املألمن والكافر » (.)3
ويف صفســس العياشــت  ،وخصــائص الســيد الرضــت  ،عــن األصــبغ بــن نباصــة  ،عــن علــت
قال  :أ ه ابن الكواء فقال  :أخرب أمس املألمنني عن هللا صبارك وصعاىل  ،هـل كلـم أحـداً مـن ولـد
 « :قـد كلـم هللا مجيـع خلقـ بـرهم وفـاجرهم  ،وردوا عليـ ا ـواب
آدم قبل موسى؟ فقال علت
»  ،فثقل ذلك على ابن الكواء ومل يعرف  ،فقال ل  :كيو كان ذلك أمس املألمنني؟
ي ن ي ي ي ي ي
ي
ي
ي
نِن آدم ِم ن
فقــال لـ  :ي« أو مــا صقـرأ ك يتــاب هللا يإذ يقــول لنبيـ  :ا ِإَ أخننذ وُّننك ِم ن بن ِ
ن ْ ِّ َّ ي ْ ن ي ن ي ي ْ ن ي ي ْ ن ي ن ي ي ِّ ْ ي ْ ن ي
ْ ْ
م ني ق لَا بيىل  ،فقـد أمسعهـم كالمـ  ،وردوا
َو ِهي َويَ ي اأش دهي لَع أنف ِس ِ ي ألست بِرُّ
ظ ِ
ي ْ ن ي
علي ا واب  ،كما صسـمع يف قـول هللا بـن الكـواء ق لَا بينىل  ،فقـال مـم  :إ أا هللا إلـ
إ أا  ،وأا الــرمحن الــرحيم  ،فــأقروا لـ ابلطاعــة والربوبيــة  ،وميــز الرســل واألنبيــاء واألوصــياء  ،وأمــر
اخللق بطـاعتهم  ،فـأقروا بـذلك يف امليثـاق  ،فقالـت املالئكـة عنـد إقـرارهم بـذلك  :شـهدا علـيكم
بي آدم أن صقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلني » (.)3
____________
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أقول  :والرواية كما صقدم  ،وبع مـا أييت مـن الـروا جم  ،يـذكر مطلـق أخـذ امليثـاق مـن بـي
آدم من غس ذكر إخراجهم من صلب آدم وإراءمم إ ه.
وكان صشبيههم ابلذر ـ كما يف كثس من الروا جم ـ وثيل لكثرمم كالـذر لصـغرهم جسـماً أو

غس ذلك  ،ولكثرة ورود هذا التعبس يف الروا جم مسيت هذه النشأة بعامل الذر.
ويف الرواية د لة ظاهرة على أن هذا التكليم كان صكليماً حقيقياً  ،يرد د لـة احلـال علـى
املعىن.
وفيما د لة على أن امليثاق مل يألخذ على الربوبية فحسب  ،بل على النبوة وغـس ذلـك  ،ويف

ُكل ذلك أتييد ملا قدمناه.
ويف صفسس العياشت عن رفاعـة قـال  :سـألت أاب عبـد هللا عـن قـول هللا :
ْ
ْ ْ
ي يي
نَو ِه ني َ ِّو َّينَي ْ ني ؟ قـال  « :نعـم  ،احلجـة علـى مجيـع خلقـ  ،أخـذهم يـوم
ِم ب ِِن آدم ِم ظ ِ

ي ن ي ي ي ي ي
ا ِإَ أخنذ وُّنك

أخذ امليثاق هكذا » وقب يده (.)5
أقول  :وظاهر الرواية أ ا صفسر األخذ يف اآلية عىن اإلحاطة وامللك.
ويف صفســس القمــت عــن أبي ـ عــن ابــن أيب عمــس  ،عــن ابــن مســكان  ،عــن أيب عبــد هللا
ن ْ ِّ َّ ي ْ ن ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ
ي ن ي ي ي ي ي
ي ي
آد يم من ْظ ْ
نفسن ني أيل ي نس ي
نت
أ
لَع
ي
ه
د
ن
ش
أ
ا
ي
نَ
ي
و
َ
ي
ه
نَو
ِن
ب
م
ك
ِ
ِِ
ِ ِ
يف قول  :ا ِإَ أخذ وُّ ِ ِ
ي ْ ن

ي

ي ِّ ْ
م ني قن لَا بيننىل  ،قلــت  :معاينـة كــان هـذا؟ قــال  « :نعـم  ،فثبتــت املعرفـة  ،ونسـوا املوقــو
بِننرُّ
وسيذكرون  ،ولو ذلك مل يدر أحد من خالقـ ورازقـ  ،فمـنهم مـن أقـر بلسـان يف الـذر  ،ومل يـألمن
ي َّ ن
ن
ي ي ن
ي ْ
بقلب  ،فقال هللا  :ف يم َكنَْا ِيْ نو ِمهللَْا بِ يم بذبَْا بِ ِه ِم ق نل (.)3( » )7

أقــول  :والروايــة صــرد علــى منكــري د لــة اآليــة علــى أخــذ امليثــاق يف الــذر صفســسهم قولـ :
ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ ن ي ي ن ي ي ِّ ْ
م ني أن املراد ب أن
اأش دهي لَع أنف ِس ِ ي ألست بِرُّ
____________
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عــرفهم آ ص ـ الدالــة علــى ربوبيت ـ  ،والروايــة صــحيحة  ،ومثلهــا يف الص ـراحة والصــحة مــا ســيأيت مــن
رواية زرارة وغسه.
ويف الكايف عن علـت بـن إبـراهيم عـن أبيـ  ،عـن ابـن أيب عمـس عـن زرارة  :أن رجـالً سـأل أاب
ن ي ي

ْ

ي ي ي
ْ ْ
ي يي
ي
نَو ِه ني َ ِّو َّينَي ْ ي إىل
جعفر
عن قـول هللا عـز وجـل  :ا ِإَ أخذ وُّك ِم ب ِِن آدم ِمن ظ ِ
آخــر اآليــة  ،فقــال وأبــوه يســمع  « :حــدثي أيب أن هللا عــز وجــل قــب قبعــة مــن صـراب الرتبــة الــيت
خلق منها آدم  ،فصب عليها املـاء العـذب الفـراجم  ،مث صركهـا أربعـني صـباحاً  ،مث صـب عليهـا املـاء
امل ــاحل األج ــاج  ،فرتكه ــا أربع ــني ص ــباحاً  ،فلم ــا اختم ــرجم الطين ــة  ،أخ ــذها فعركه ــا عركـ ـاً ش ــديداً ،

فصرجـ ـوا كال ــذر م ــن ينـ ـ والالـ ـ  ،وأم ــرهم مجيعـ ـاً أن يقعـ ـوا يف الن ــار  ،ف ــدخلها أص ــحاب اليم ــني
فصارجم عليهم برداً وسالماً  ،وأ أصحاب الشمال أن يدخلوها » (.)5
أقول  :ويف هذا املعىن روا جم أُخر  ،وكان األمر بدخول النـار كنايـة عـن الـدخول يف حظـسة

العبودية  ،وا نقياد للطاعة.
قـال « :
وفي  ،سناده عن عبد هللا بن حممد احلنفت  ،وعقبة مجيعاً  ،عـن أيب جعفـر
إن هللا عــز وجــل خلــق اخللــق  ،فصلــق مــن أحــب ــا أحــب  ،فكــان مــا أحــب أن خلق ـ مــن طينــة
ا نة  ،وخلق من أبغ ا أبغ  ،وكان ما أبغ أن خلق من طينة النار  ،مث بعـثهم يف الظـالل
».
فقيــل  :وأي شــتء الظ ـالل؟ قــال  « :أمل صــر إىل ظلــك يف الشــمس شــتء  ،ولــيس بشــتء ،
مث بعن معهم النبيني  ،فدعوهم إىل اإلقرار اب  ،وهـو قولـ  :ياهيِئ يهأي ن يَل ْ ي َّم ن يخلي يد ْ ني ييي ْدَهْ َّ
ِ
ي ي َّ

ي ْ

ن
ي
ْ
َن ( ، )7مث دعوهم إىل اإلقرار  ،فأقر بععهم وأنكر بعـ
ار فأَّن يْوفك
فأقر هبا وهللا من أحب ،

____________
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 ،مث دعـوهم إىل و يتنـا

ي َّ ن
ن
ي ي ن
ي ْ
وأنكرها من أبغـ  ،وهـو قولـ  :ف يم َكنَْا ِيْ نو ِمهللَْا بِ يمن بنذبَْا بِن ِه ِمن ق ننل  ،مث قـال أبـو
 « :كان التكذيب » (.)5
جعفر
أقول  :والروايـة وإن مل صكـن ـا وردجم يف صفسـس آيـة الـذر  ،غـس أا أورداهـا شـتماما علـى

،
قصة أخذ امليثاق  ،وفيها ذكر الظالل  ،وقد صكرر ذكر الظالل يف لسان أئمـة أهـل البيـت
واملراد ب ـ كما هو ظاهر الرواية ـ وصـو هـذا العـامل الـذي هـو بوجـ عـني العـامل الـدنيوي وبوجـ غـسه
 ،ول أحكام غس أحكام الدنيا بوج وعينها بوج  ،فينطبق على ما وصفناه يف البيان املتقدم.
 :كيــو أجــابوا
ويف الكــايف وصفســس العياشــت عــن أيب بصــس قــال  :قلــت أليب عبــد هللا
وهم ذر؟ قال  « :جعل فيهم ما جذا سأهلم تجابوه » (.)7
وزاد العياشت  « :يعي يف امليثاق » (.)3
أقــول  :ومــا زاده العياشــت مــن كــالم ال ـراوي  ،ولــيس امل ـراد بقول ـ « جعــل فــيهم مــا جذا ســأهلم
تجابوه » د لة حامم على ذلك  ،بل ملا فهم الراوي من ا ـواب مـا هـو مـن نـو ،ا ـواابجم الدنيويـة
أبن األمــر هنــاك حبيــن إذا نزل ـوا يف
 ،اســتبعد صــدوره عــن الــذر  ،فســأل عــن ذلــك  ،فأجاب ـ
مـا إذا سـأمم  ،ومل
الدنيا كان ذلك منهم جواابً دنيو ً ابللسان والكالم اللفظت  ،ويأليده قولـ
يقل  :ما لو صكلموا وحنو ذلك.
يف ق ـول هللا :

أيل ي نس ي
ننت

ويف صفســس العياشــت أيعـاً عــن أيب بصــس  ،عــن أيب عبــد هللا
ْ
بِ ير ُِّّم ني قالوا أبلسنتهم؟ قال  « :نعم  ،وقالوا بولوام »  ،فولت  :وتين كانوا يومئذ؟ قال  « :صنع
منهم ما اكتفى به » (.)3
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أ ــم قــالوا  :بلــى أبلســنتهم وقلــوهبم  ،مبــي علــى كــون وجــودهم يومئــذ
أقــول  :جواب ـ
حبيــن لــو انتقل ـوا إىل الــدنيا كــان ذلــك ج ـواابً بلســان علــى النحــو املعهــود يف الــدنيا  ،لكــن اللســان
 :نعم وبقلوهبم  ،فصدق اللسان  ،وأضاف إلي القلب.
والقلب هناك واحد  ،ولذلك قال
مث مل ــا ك ــان يف ذه ــن الـ ـراوي  ،أن ـ أم ــر واق ــع يف ال ــدنيا ونش ــأة الطبيع ــة  ،وق ــد ورد يف بعـ ـ
الــروا جم الــيت صــذكر قصــة إخ ـراج الذريــة مــن ظهــر آدم  :صعيــني املكــان ل ـ  ،وقــد روى بععــها هــذا
بقولـ « :
عن مكا م بقول  :وأيـن كـانوا يومئـذ  ،فأجابـ
الراوي  ،أعي أاب بصس سأل
صــنع مــنهم مــا اكتفــى بــه »  ،فلــم ابـ بتعيــني املكــان  ،بــل أبن هللا ســبحان خلقهــم خلقـاً يصــح معـ

الس ـألال وا ـواب  ،وُكــل ذلــك يأليــد مــا قــدمناه يف وصــو هــذا العــامل  ،الروايــة كغسهــا مــع ذلــك ،
كالصريح يف أن التكليم والتكلم يف اآلية على احلقيقة دون اجملاز  ،بل هت صرحية في .
ويف الدر املنثـور  « :أخـرج عبـد بـن محيـد واحلكـيم الرتمـذي يف نـوادر األُصـول  ،وأبـو الشـيخ
يف العظمة  ،وابن مردوي عن أيب أُمامة  :أن رسول هللا

قال  « :خلق هللا اخللق وقضى الوضـية

 ،وتخذ ميتـاق النبيـني وعرشـه علـى املـاء  ،فأخـذ تهـل اليمـني بيمينـه  ،وتخـذ تهـل الشـمال بيـده األُخـر ،

وكلّتا يد الردن ميني  ،فوال  :اي تصـحاب اليمـني فاسـتجابوا لـه  ،فوـالوا  :لبّيـم ربّنـا  ،وسـعديم  ،قـال :

تلست بربّكم؟ قالوا  :بلى  ،قال  :اي تصحاب الشمال فاستجابوا له  ،فوالوا  :لبّيم ربّنا وسعديم  ،قال
رب مل خلطت بيننـا؟ قـال  :وهلـم
 :تلست بربّكم؟ قالوا  :بلى  ،فخلأ بعضهم ببعض  ،فوال قائل منهم ّ :
ردهم
تعمال من دون ذلم هم هلا عاملون تن يوولوا يوم الويامة ّج ،كنّا عن هذا غافلني  ،مثّ ّ

 ،فأهل اجلنّة تهلها  ،وتهل النار تهلها » .فقال
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قائل  :رسول هللا فما األعمال؟ قال  « :يعمل ُك ّـل قـوم ملنـازهلم »  ،فقـال عمـر بـن اخلطـاب  :إذاً
جنتهد » (.)5
 « :وعرشــه علــى املــاء » كنايــة عــن صقــدم أخــذ امليثــاق  ،ولــيس امل ـراد ب ـ
أقــول  :قول ـ
صقــدم خلــق األرواأ علــى األجســاد زمــااً  ،فــهن عليـ مــن اإلشــكال مــا علــى عــامل الــذر ابملعــىن الــذي
فهم مجهور املثبتني  ،وقد صقدم.
 « :يعم ــل ُك ـ ّـل ق ــوم ملن ــازهلم » أي أن ُكــل واحــد م ــن املن ـزلني حيتــاج إىل أعم ــال
وقول ـ
صناســب يف الــدنيا  ،فــهن كــان العامــل مــن أهــل ا نــة عمــل اخلــس حمالــة  ،وإن كــان مــن أه ـل النــار
عمــل الشــر حمالــة  ،والــدعوة إىل ا نــة وعمــل اخلــس  ،ألن عمــل اخلــس يعــني منزل ـ يف ا نــة  ،وأن
عمل الشر يعني منزل يف النار حمالة  ،كمـا قـال صعـاىل :
ني ن ي
ات (.)7
اْلو ِ

ي ْ ٍّ ن ي ك ْ ي ْ ي ِّ ي ي ن ي ْ ن
ا ِهُك ِاْ نة هنَ مَي ن ف هنت ِدَا

فل ــم ن ــع صع ــني الوجه ــة عـ ـن ال ــدعوة إىل اس ــتباق اخلـ ـساجم  ،و مناف ــاة ب ــني صع ــني الس ــعادة
والشــقاوة ابلنظــر إىل العلــل التامــة  ،وبــني عــدم صعينهــا ابلنظــر إىل اختيــار اإلنســان يف صعيــني عملـ ،
فهن جزء العلة  ،وجزء علة الشتء يتعني مع وجود الشتء و عدمـ  ،خبـالف وـام العلـة  ،وقـد
ي
صقــدم اســتيفاء هــذا البحــن يف م ـوارد مــن هــذا الكتــاب  ،وآخرهــا يف صفســس قول ـ صعــاىل  :ب يمنن

ي ي ي ْ ن ي ْ ْ ي ي ً ي ي ي ي ً ي َّ ي ي ن ْ َّ ي ي ْ
الونالهة ( ، )3وأخبـار الطينـة املتقدمـة مـن
بدأكي مَدان * ف ِريد هد اف ِريدن حنق علن ِ ي
أخبار هذا الباب بوج .
وفي  ،أخرج عبد بن محيد  ،وابن جريـر  ،وابـن املنـذر  ،وابـن أيب حـا  ،وأبـو الشـيخ  ،عـن
ن ي ي

ابن عباس يف قولـ  :يا ِإَ أ يخذ يوُّ يك ِم بي ِِن يآدم اآليـة  ،قـال  :خلـق هللا آدم وأخـذ ميثاقـ أنـ
رب  ،وكتب أجل ورزق ومصيبت  ،مث
____________
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أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر  ،فأخذ مواثيقهم أن رهبم  ،وكتب آجامم وأرزاقهم ومصائبهم (.)5
أقــول  :وقــد روي هــذا املعــىن عــن ابــن عبــاس بطــرق كثــسة يف ألفــاظ تلفــة  ،لكــن ا ميــع
صشرتك يف أصل املعىن  ،وهو إخراج ذرية آدم من ظهره  ،وأخذ امليثاق منهم.
وفي  ،أخـرج ابـن عبـد الـرب يف التمهيـد مـن طريـق السـدي  ،عـن أيب مالـك  ،وعـن أيب صـاحل
ن
عن ابن عباس  ،وعن مرة اممدا  ،عن ابن مسعود  ،واس مـن الصـحابة يف قولـ صعـاىل  :يا ِإَ
ن ْ
ي ي ي ي ي
ي ي
ْ
ي
ْ
ْ
َّ
ي
ِّ
َو ِهي َويَ ي قـالوا  :ملـا أخـرج هللا آدم مـن ا نـة قبـل مبيطـ مـن
أخذ وُّك ِم ب ِِن آدم ِم ظ ِ
السماء  ،مسح صفحة ظهره اليمىن  ،فأخرج من ذرية بيعـاء مثـل اللأللـأل كهيئـة الـذر  ،فقـال مـم :
« ادخلوا ا نة برمحيت »  ،ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج من ذرية سوداء كهيئـة الـذر فقـال :
« ادخلـ ـوا الن ــار و أابل »  ،ف ــذلك قولـ ـ  « :أص ــحاب اليم ــني وأص ــحاب الش ــمال »  ،مث أخ ــذ
ي ي ن ي ي ِّ ْ
ن
منهم امليثـاق فقـال  :ألست بِرُّمي ؟ قـالوا  :بلـى  ،فأعطـاه طائفـة طـائعني  ،وطائفـة كـارهني

على وج التقية.
فقال هو واملالئكة  :شهدا أن يقولوا يـوم القيامـة إا كنـا عـن هـذا غـافلني  ،أو يقولـوا  :إًـا
أشرك آابيا من قبل  ،قالوا  :فليس أحد من ولـد آدم إ وهـو يعـرف هللا أنـ ربـ  ،وذلـك قولـ عـز
ْ ن
ي ين ي نً يي ن ً
نل ي ِّ
الس ي
ع أي نهلي يي يم ي َّ
وجـل  :يا ي ْ
() 7
ي
ّ
ق
:
ـ
ل
و
ق
ـك
ل
وذ
،
ن
ه
ر
ك
ا
ًع
نَ
ع
ٌ
و
األ
ا
ات
ا
نم
ِ
ِ
ِ
ِ
ن

ْ ن

ْ يي

ي

ي ن

ْ َّ ي ي
ْجم ي
ن ي ي ي ْ ن ي
ني ( )3يعي يوم أخذ امليثاق.
احلاة
اَ ِهغة فلَ ش ء ل داكي أ ِ
أقول  :وقد روي حدين الذر كما يف الرواية موقوفة وموصولة عن عدة من أصـحاب رسـول
 ،وابــن عبــاس  ،وعمــر بــن اخلطــاب  ،وعبــد هللا بــن عمــر  ،وســلمان  ،وأيب
كعلــت
هللا

هريرة  ،وأيب أُمامة  ،وأيب سعيد اخلدري  ،وعبد
____________
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هللا بن مسعود  ،وعبد الرمحن بن قتادة  ،وأيب الدرداء  ،وأنس  ،ومعاوية  ،وأيب موسى األشعري.
كمــا روي مــن طــرق الشــيعة عــن علــت  ،وعلــت بــن احلســني  ،وحممــد بــن علــت  ،وجعفــر بــن
 ،ومــن طــرق أهــل الســنة أيعـاً عــن علــت بــن احلســني ،
حممــد  ،واحلســن بـن علــت العســكري

بطرق كثسة  ،فليس من البعيد أن يدعى صواصره املعنوي.
وحممد بن علت  ،وجعفر بن حممد
ويف الــدر املنثــور أيعـاً  :وأخــرج ابــن ســعد وأمحــد عــن عبــد الــرمحن بــن قتــادة الســلمت  ،وكــان
يقــول  « :ج ّن هللا تبــارك وتعــاي خلــق
 ،قــال  :مسعــت رســول هللا
مــن أصــحاب رســول هللا
ودم  ،مثّ تخــذ اخللــق مــن ظهــره  ،فوــال  :هــؤ ء اجلنّــة و تابيل  ،وهــؤ ء النــار و تابيل »  ،فقــال
رجل  :رسول هللا فعلى ماذا نعمل؟ قال  « :على مواقع الودر » (.)5
أقول  :القول يف ذيـل الروايـة نظـس القـول يف ذيـل روايـة أيب أُمامـة املتقدمـة  ،وقـد فهـم الرجـل
مـن قولـ  « :هـؤ ء اجلنّـة و تابيل  ،وهـؤ ء النـار و تابيل » اخلـرب  ،سـقو ا ختيـار  ،فأجابـ
أبن هذا قدر من صعاىل  ،وأن أعمالنا يف عـني أا نعملهـا  ،وهـت منسـوبة إلينـا  ،صقـع علـى مـا
يقــع علي ـ القــدر  ،فتنطبــق علــى القــدر وينطبــق هــو عليهــا  ،وذلــك أن هللا قــدر مــا قــدر مــن طريــق
اختيــارا  ،فنعمــل حنــن ابختيــارا  ،ويقــع مــع ذلــك مــا قــدره هللا ســبحان أن ـ صعــاىل أبطــل ابلقــدر
اختيارا  ،ونفت أتثس إرادصنا  ،والروا جم هبذا املعىن كثسة.

ويف الكايف عن علت بـن إبـراهيم  ،عـن أبيـ  ،عـن ابـن أيب عمـس  ،عـن ابـن أذينـة  ،عـن زرارة
و ْم نْشك ي
ْحهللي يف ء َّّلِل يغ ن ي
ني ( )7قـال
قال  :سـألت عـن قـول هللا عـز وجـل :
 ،عن أيب جعفر
ِِ
ِ ِ
 « :احلنفية من الفطرة اليت فطر الناس عليها صبديل خللق هللا »  ،قال  :فطرهم على املعرفة ب .
____________
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ي ن ي ي ي ي ي
ي
آد يم من ْظ ْ
ك من بي
نَو ِه ني
نِن
قال زرارة  :وسألت عن قول هللا عـز وجـل  :ا ِإَ أخذ وُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِّ َّ ي ْ ن ي ي ن ي ي ْ ن ي ي ي ْ ن ي ي ن ي ي ِّ ْ ي ْ ن ي
م ني ق لَا بينىل اآليـة  ،قـال  « :أخـرج مـن ظهـر آدم
َويَ ي اأش دهي لَع أنف ِس ِ ي ألست بِرُّ

ذريت ـ إىل يــوم القيامــة  ،فصرج ـوا كالــذر فعــرفهم وأراهــم نفس ـ  ،ولــو ذلــك مل يعــرف أحــد رب ـ » ،

ُ « :كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة  ،يعــي علــى املعرفــة  ،أبن هللا عــز
وقــال  :قــال رســول هللا
ي
ي
ن
ي
ي
ْ
ي
الس ي
وجل خالقـ  ،كـذلك قولـ  :ياهِئ يهأ يَل ْ ي َّم ن يخل يق َّ
نم ياات يااأل نو يٌ يي ْدنَه َّ ْ
ار (» )5
ِ
ِ
( .) 7
أقــول  :وروى وســط احلــدين العياشــت يف صفســسه عــن زرارة بعــني اللفــل  ،وفيـ شــهادة علــى
ما صقدم من صقرير معىن اإلشهاد واخلطاب يف اآليـة  ،خالفـاً ملـا ذكـره النـافون أن املـراد بـذلك املعرفـة
ابآل جم الدالة على ربوبيت صعاىل ميع خلق .
 ،إ أن ـ قــال :
وقــد روي احلــدين يف املعــا ابلســند بعين ـ عــن زرارة عــن أيب جعفــر
فعرفهم وأراهم صنع بدل قول  :فعرفهم وأراهم نفس  ،ولعل من صغيس اللفل قصداً للنقل ابملعـىن ،
زعماً أن ظاهر اللفل يوهم التجسم  ،وفي إفساد اللفل واملعىن مجيعاً  ،وقد عرفت أن الروايـة مرويـة
يف الكايف  ،وصفسس العياشت  ،بلفل  :أراهم نفس .
قولـ  :قلــت معاينــة كــان هــذا؟ قــال « :
وصقــدم يف حــدين ابــن مســكان عــن الصــادق
نعم »  ،وقد صقدم أن ارصبا للكالم سألة التجسم.
ويف اقاسن عن احلسـن بـن علـت بـن فعـال  ،عـن ابـن بكـس  ،عـن زرارة  ،قـال  :سـألت أاب
ن ي ي ي
ي
عـن قــول هللا  :يا ِإَ أخننذ يوُّننك اآليــة  ،قـال  « :ءبتـت املعرفــة قلـوام ونســوا
عبـد هللا
املوقف  ،ويذكرونه يوماً  ،ولو ذلم مل يدر تحد من خالوه ورازقه » (.)3

____________
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قــال  « :كــان علــت بــن احلســني

يــرى

ويف الكــايف ســناده عــن أيب عبــد هللا
ابلعزل أبساً  ،يقرأ هذه اآليـة :
ي ْ ن ي ي ن ي ي ِّ ْ ي ْ ن ي
م ني ق لَا بينىل ف ُكـل شـتء أخـذ هللا مـن امليثـاق فهـو خـارج  ،وإن كـان علـى
أنف ِس ِ ي ألست بِرُّ

ين ي ْ ي
ْ
ي ن ي ي ي ي ي
ي ي
آد يم م ْظ ْ
َو ِه ني َ ِّو َّيَي ْ ني ياأشن ي ده ني يلَع
ِن
ب
م
ك
ا ِإَ أخذ وُّ
ِ
ِ
ِ
ِ

صصرة صماء » (.)5
 ،وروي هــذا املعــىن
أقــول  :ورواه يف الــدر املنثــور عــن ابــن أيب شــيبة  ،وابــن جريــر عن ـ
.
أيعاً عن سعيد بن منصور  ،وابن مردوي  ،عن أيب سعيد اخلدري  ،عن الن
واعلــم أن الــروا جم يف الــذر كثــسة جــداً  ،وقــد صركنــا إي ـراد أكثرهــا لوفــاء مــا أوردا مــن ذلــك
 ،ســنوردها يف
 ،وســائر األنبيــاء
عناهــا  ،وهنــا روا جم أُخــر يف أخــذ امليثــاق عــن النـ

حملها إن شاء هللا صعاىل » (.)7
( علي ـ  ...ـ ) .....
أتءريه

وجود اإلنسان :

الذر؟ وكيف يؤءّر هذا العامل على شخةيتنا ومستوبلنا؟
س  :ما هو عامل ّ

ج  :املســتفاد مــن النصــو أن عــامل الــذر هــو عــامل امليثــاق وأخــذ العهــود  ،أي أن العنصــر
البشـري قـد مـر رحلـة خاصــة يف صكوينـ  ،صسـمى عـامل الــذر  ،أود ،هللا سـبحان فيـ قـدرة كامنــة يف
وجوده  ،كن من التطلع على احلق  ،وا جنذاب حنوه  ،وهت ما صسمى ابلفطرة.
وهبذه امليزة الفريدة يل اإلنسان يف عامل الدنيا إىل التقرب مـن املثـل العليـا  ،والكمـال املطلـق
ُ
 ،ومن مث معرفة التوحيد  ،وبع أركان العقيدة الصحيحة.
____________
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وعليـ  ،فــالفطرة اإلنســانية هــت القــدرة املودعــة يف عــامل الــذر  ،مــن قبــل البــاري صعــاىل لتيســس
معرفت يف عامل الدنيا ي فاإلنسـان كمـا أُعطـت العقـل للوصـول إىل احلقيقـة  ،وكـذلك أود ،فيـ الفطـرة
 ،وهت اليت حتث حنو اخلساجم  ،وأتمره صبا ،احلق.
و ــا ذكــرا يظهــر  :أن عــامل الــذر عــامل صكــويي صش ـريعت  ،فــال صكليــو في ـ ـ كمــا يتومه ـ
ـ وحكمــة وجــود هــذا العــامل هــت مــن أجــل معونــة اإلنســان ملعرفــة هللا عــز وجــل  ،وبع ـ
الــبع
املعتقداجم األساسية والقيم األخالقية.
وأمــا أتثــس هــذا العــامل علــى الوجــود البشــري فهــو واضــح ــا قلنــا  ،ف ُكــل مــا كــان مــن ميــزة

وجودي ــة مكنون ــة يف عم ــق الع ــمس اإلنس ــا  ،وال ــذي ي ــدعوه حن ــو املب ــدأ األعل ــى وم ــا يتعل ــق بـ ـ ،
ويصرف نظره عن الوقو ،يف متاهاجم املادة  ،فهو حصيلة ذلك العامل الذي وثل الفطرة السليمة.
 ،والعقـل
ويمل القول  :أن هللا صعـاىل قـد جعـل مدايـة اإلنسـان ثـالي طـرق  :الرسـل
 ،والفطرة  ،ومنشأ هذه الفطرة هو عامل الذر.
فالنتيجــة  :اــب علينــا يف هــذه الــدنيا إصبــا ،هــذه الفطــرة  ،حــّت صــتم هبــا حكمــة امدايــة يف
اخللــق  ،ويف عك ــس هــذه احلال ــة  ،فس ــوف يكــون الوج ــود اإلنســا اقص ـاً م ــن حيــن الس ــس حن ــو
الكمال.
(  ....ـ البحرين ـ  31سنة )
املفسرين حوله :
وراء ّ

ن ي ي ي ي
ي
املفسرين حول اةية املباركـة  :يا ِإَ أخذ يوُّك ِم بي ِِن آد يم ِم
س  :هل
ميكنكم تزويدي آب يراء ّ
ي
ي
ن
ن ْ ِّ َّ ي ْ ن ي ن ي ي ْ ن ي ي ْ
ْ ي ْ ي ي ني
ْ ْ
نفس ني أل ي نس ي
ت بِ ير ُِّّم ني ق لَا بيىل ش ِ دن  ، )5( ...ونشـكركم علـى
َو ِهي َويَ ي اأش دهي لَع أ ِ ِ
ظ ِ
جهودكم اجلبّارة.
____________
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ج  :إن للمفسرين ـ يف هذه اآلية ـ آراء متعددة صعويالً مـنهم علـى الـروا جم الـواردة عـن النـ
 ،ومن أهم هذه اآلراء رأ ن.
وأهل بيت
 5ـ حني خلـق آدم
ظهـر أبنـايه علـى صـورة الـذر إىل آخـر نسـل لـ مـن البشـر  ،وطبقـاً

لبع الروا جم ظهر هذا الذر أو الذراجم من طينة آدم نفس  ،وكان مذا الـذر عقـل وشـعور كـاف
ي ي ن ي ي ِّ ْ
م ني ؟! فأجـاب
لالستما ،واخلطاب وا ـواب  ،فصاطـب هللا صعـاىل الـذر قـائالً  :ألسنت بِنرُّ
ي
الذر مجيعاً  :بيىل يش ِ ندني .
مث عــاد هــذا الــذر أو هــذه الــذراجم مجيع ـاً إىل صــلب آدم أو إىل طينت ـ  ،ومــن هنــا فقــد مســت
يي
ن
ي
ألسنت ؟ فبنـاء علـى ذلـك  ،فـهن هـذا العهـد املشـار

هبذا العـامل بعـامل الـذر  ،وهـذا العهـد بعهـد
إلي آنفاً هو عهد صشريعت  ،ويقوم على أساس الوعت الذايت بني هللا والناس.
 7ـ إن امل ـراد مــن هــذا العــامل وهــذا العهــد هــو عــامل ا ســتعداد والكفــاءاجم  ،وعهــد الفطــرة
والتكــوين واخللــق  ،فعنــد خــروج أبنــاء آدم مــن أصــالب آابئهــم إىل أرحــام األُمهــاجم  ،وهــم نطــو
صعدو الذراجم الصغار  ،وهبهم هللا ا ستعداد لتقبل احلقيقة التوحيدية  ،وأود ،ذلك السر اإلمـت يف
ذامــم وفطــرمم بص ــورة إحســاس داخلــت  ،كم ــا أودع ـ يف عق ــومم وأفك ــارهم بش ــكل حقيقــة واعي ــة
بنفسها.
فبناء على هذا  ،فهن مجيع أبناء البشر حيملون روأ التوحيد  ،ومـا أخـذه هللا مـن عهـد مـنهم
ي ي ن ي ي ِّ ْ
م ني ؟ كـان بلسـان التكـوين واخللـق  ،ومـا أجـابوه كـان ابللسـان
أو سـألال إ هـم  :ألست بِنرُّ
ذاص !
ومثل هذه التعـابس غـس قليلـة يف أحاديثنـا اليوميـة  ،إذ نقـول مـثالً  :لـون الوجـ ـرب عـن سـره
الباطي ِه يم ْه ني ِي ْا ْْنَ ِه ِ ي ( ، )5أو نقـول  :إن عيـي فـالن اجملهـدصني صنبئـان أنـ مل يـنم الليلـة
املاضية.
____________
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وقد روي عن بع أدابء العرب وخطبائهم أن قال يف بعـ كالمـ  :سـل األرض مـن شـق
أ ارك وغرس أشجارك وأينع مثارك؟ فهن مل زبك حـواراً أجابتـك اعتبـاراً! كمـا ورد يف القـرآن الكـرمي
ي
ْ َّ ن ي ي ي َّ ي ي ي ْ ي ك ي ي ي ي
ِه دخ ن فد ل ل ي يالِنَ نو ٌِ
التعبس على لسان احلال  ،إذ جاء فيها ْ :ي اهََ إَِل السم ء ا ِ
ن

ي ي

ي ي ي

ائت ي يع نَ ًًع أ نا ب نر ًه ق يَل أتيينهللي يع ئم ي
ني (.)5
ِِ
ِ ِ
هذا ابختصار هو خالصة الرأيني أو النظرصني املعـروفتني يف صفسـس اآليـة آنفـة الـذكر  ،إ أن
التفسس األول في بع اإلشكا جم  ،ونعرضها يف ما يلت :
 5ـ ورد التعبـس يف نـص اآليـة املتقدمـة عـن خـروج الذريـة مـن بـي آدم مـن ظهـورهم  ،إذ قـال
ْ

ْ ْ
ي يي
نَو ِه ني َ ِّو َّينَي ْ ني  ،مـع أن التفسـس األول يـتكلم عـن آدم نفسـ أو
صعـاىل ِ :م ب ِِن آدم ِم ظ ِ
عن طينة آدم.
 7ـ إذا كان هذا العهد قد أخـذ عـن وعـت ذايت وعـن عقـل وشـعور  ،فكيـو نسـي ا ميـع؟!

و يتــذكر أحــد مــع أن الفاصــلة الزمانيــة بــني زماننــا ليســت أببعــد مــدى مــن الفاصــلة بــني هــذا العــامل
والعــامل اآلخــر أو القيامــة؟ وحنــن نق ـرأ يف آ جم عديــدة مــن القــرآن الكــرمي أن النــاس س ـواء كــانوا مــن
أهــل ا نــة أو مــن أهــل النــار ينســون أعمــامم الدنيويــة يف يــوم القيامــة  ،ويتــذكرون مــا اكتســبوه
بصورة جيدة  ،فال كن أن يوج هذا النسيان العمومت يف شأن عامل الذر أبداً و يال لتأويل !

 3ـ أي هــدف كــان مــن وراء مثــل هــذا العهــد؟! فــهذا كــان امــدف أن يســس املعاهــدون يف
طريــق احلــق عنــد صــذكرهم مثــل هــذا العهــد  ،وأ يســلكوا إ طريــق معرفــة هللا صعــاىل  ،فينبغــت القــول
أبن مثل هذا امدف يتحقق أبداً وأبي وج كان  ،ألن ا ميـع نسـوه!! وبـدون هـذا امـدف يعـد
هذا العهد لغواً و فائدة في .

____________
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 3ـ إن ا عتقـاد ثـل هـذا العـامل يسـتلزم ـ يف الواقـع ـ القبـول بنـو ،مـن التناسـخ  ،ألنـ ينبغـت ـ
طبقاً مذا التفسس ـ أن صكون روأ اإلنسان قد خلقت يف هـذا العـامل قبـل و دصـ الفعليـة  ،وبعـد فـرتة
طويلة أو قصسة جاء إىل هذا العامل تنيـة  ،وعلـى هـذا فسـوف حتـوم حولـ كثـساً مـن اإلشـكا جم يف

شأن التناسخ! غس أننا إذا أخذا ابلتفسس الثا  ،فال يرد علي أي إشكال ا سـبق  ،ألن السـألال
وا ـواب  ،أو العهــد املــذكور عهــد فطــري  ،ومــا يـزال ُكــل منــا حيــس آبتره يف أعمــاق روحـ  ،وكمــا
يعــرب عن ـ علمــاء الــنفس ابلشــعور الــديي  ،الــذي هــو مــن اإلحساســاجم األصــيلة يف العقــل البــاطي
ل نسان.
وهذا اإلحساس يقود اإلنسان على امتداد التـأريخ البشـري إىل طريـق معرفـة هللا صعـاىل  ،ومـع
وجــود هــذا اإلحســاس أو الفطــرة كــن التــذر ،أبن آابءا كــانوا عبــدة لوصــنام وحنــن علــى آترهــم
مقتدون!!
واإلشـكال الوحيــد الـذي يــرد علـى التفســس الثـا هــو أن هـذا السـألال وا ـواب يتصــذ شــكالً
كنائيـاً  ،ويتســم بلغــة احلـوار  ،إ أنـ مــع ا لتفــاجم إىل مــا بينــاه آنفـاً أبن مثــل هــذه التعــابس كثــس يف
لغة العرب ومجيع اللغاجم  ،فال يبقت أي إشكال يف هذا اجملال.
ويبدو أن هذا التفسس أقرب من سواه!
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عتمان بن ع ّفان :
( حسني ـ  ...ـ ) .....
النيب :
زواجه من بنات ّ
س  :كيف رسول هللا

يزوا بنتني من بناته لعتمان؟ وهو اعلم الناس به.
ّ

ج  :للعلماء يف هذا اجملال أقوال  :فمنهم من يرى عدم ثبوجم دعوى التزويج املذكور ر يـاً
 ،وحــّت أن بععــهم يصــرأ أب مــا كانتــا
 ،ومــنهم مــن يقــول  :أبن هــاصني كانتــا ربيبــيت الرســول
اآلخــر يأليــد نظريــة التــزويج املــذكور  ،وللبحــن

 ،يف حــني أن الــبع
بنـيت هالــة أخــت خداــة
يف مدى صحة األقوال يال آخر.
واب ملـة  :فـهن الــزواج مـن األحكـام الظاهريــة يف اإلسـالم  ،الـذي يــدور مـدار اعتنـاق الــدين

وأداء الشــهادصني  ،وا لتـزام ابلظـواهر الشــرعية  ،ولــيس فيـ أي د لــة علــى موضــو ،إ ــان الشــصص
هـاصني مـن عثمـان يـدل إ علـى إسـالم
واعتقاداص يف داخل نفس إثبا ً أو نفياً  ،فتزواـ
الظــاهري  ،وهــذا ــا ينكــر  ،وإ فكيــو يوصــو ابلنفــاق وهــت صــفة مــن يــدعت اإلســالم  ،ويف
الواقع يكون على خالف .
وعلي حّت لو افرتضنا صحة القعية  ،فال يعر يف املقام  ،فهن املصاحل العليا كانـت صقتعـي
ابملسـتقبل يفـرض عليـ فعـالً اخلـروج عـن الوظيفـة الظاهريـة
حتماً  ،معافاً إىل أن علم الن
من عائشـة وحفصـة ـ مـع مـا أوردا مـن مصـائب فيمـا بعـد ـ كـان
 ،وكم ل نظس  ،فمثالً زواج
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صكبيــت العــغائن الــيت كانــت يف صــدور القــوم  ،ومســايرمم إىل أن يســتتب أمــر اإلســالم  ،وإمخــاد
ابملواقـو املعاديـة لعائشـة ابلنسـبة ألمـس املـألمنني
الدسائس والفو والنعراجم القبلية  ،مع علمـ
وهكذا.
فكقاعــدة عامــة  :إن علــم اإلمامــة والنبــوة صطبــق علــى اجملتمــع مطلق ـاً  ،والن ـ
اب علي صطبيق األحكام الظاهرية فحسب  ،واإلسالم والتناكح من صلك األحكام.

إًــا

(  ....ـ السعودية ـ  22سنة )
خمالفته للنةوم والسنن :
س  :نرجو تزويد ،يخالفات عتمان بن ع ّفان للنةوم والسنن  ،وجزاكم هللا خرياً.

ج  :بدأ عثمان حياص يف اخلالفة صالفاجم للنصو والسنن  ،نذكر منها :
 5ـ الفتـ نـص القتـل يف قعـية عبيـد هللا بـن عمـر الـذي صعمـد يف قتـل ثالثـة مـن املسـلمني ـ
وهم  :امرمزان وابنت وشصص تلن ـ فعفا عن وأكرم (.)5
 7ـ قصــر الصــالة يف مــىن كمــا عمــل رســول هللا
أوها الفاً هبا النص والسنة  ،فعابوا علي (.)7

والشــيصني  ،ولكــن بعــد ســتة ســنواجم

(  ...ـ  ...ـ ) .......
رتي الةحابة فيه :
س  :ما هو رتي الةحابة

اخلليفة عتمان؟ مع ذكر املةادر  ,وشكراً.

____________
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ج  :نســتطيع أن نعــرض لكــم نظــر ورأي الصــحابة فــرداً فــرداً يف عثمــان  ،ولكــن نعــرض
آراء بععهم قو ً وعمالً.
غي عن البيان  ،وهو الفاروق بني احلق والباطل (.)5
 :وهو
 5ـ رأي اإلمام علت
ـ حينمـا بويـع يف اخلالفـة وأرسـل مالـك األشـرت ملصـر ـ ألهـل مصـر اللـذين قـاموا
كتـب
علــى ظلــم عثمــان  « :مــن عبــد هللا علــت أمــس املــألمنني إىل القــوم الــذين غعــبوا حــني عصــى يف
أرضـ  ،وذهــب حبق ـ  ،فعــرب ا ــور س ـرادق علــى الــرب والفــاجر  ،واملقــيم والظــاعن  ،فــال معــروف
يسرتاأ إلي و منكر يتناهى عن » (.)7
يف خطبت الشقشـقية ـ الـيت فيهـا صظلمـ مـن الثالثـة وقولـ يف عثمـان ـ  « :إىل أن
وقال
قام تلن القوم افجاً حعني بني نثيل ومعتلف  ،وقام مع بنو أبيـ عـمون مـال هللا خعـم اإلبـل
نبتة الربيع  ،إىل أن انتكن علي فتل  ،وأجهز علي عمل  ،وكبت ب بطنت » (.)3
أيعـاً يف عثمــان  « :لــو أمــرجم بـ لكنــت قــاصالً  ،أو يــت عنـ لكنــت اصـراً ،
وقــال
غس أن من نصره يستطيع أن يقول  :خذل من أا خس من  ،ومن خذل يسـتطيع أن يقـول :
نصره من هو خـس مـي  ،وأا جـامع لكـم أمـره  :اسـتأثر فأسـاء األثـرة  ،وجـزعتم فأسـأ ا ـز ، ،و
حكم واقع يف املستأثر وا از.)3( » ،
على يقني أن ما أنفق عثمـان مـن بيـت املـال اـب أن يعـود ويقسـم علـى
واإلمام علت
من وضع هللا ل  ،لذا نراه يقول حينما استلم مقاليد األُمور  « :ت
____________
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ج ّن ُك ّل قطيعة تقطعها عتمان  ،وُك ّل مال تعطاه من مال هللا  ،فهو مـردود
تزوا ابلنسـاء  ،وف ّـرق
يبطله شيء  ،ولو وجدته قد ّ

ومن ضاق عنه احل ّق فاجلور عنه تضيق » (.)5

بيـت املـال  ،فـإ ّن احلـ ّق الوـدر

البلـدان لرددتـه جي حالـه  ،فـإ ّن

العـدل سـعة ،

 7ـ رأي عبد الرمحن بن عوف  :وهو الذي قدم اخلالفة لعثمان حماابة وطمعاً عـاد اليـوم بعـد
إقامــة احلــرب علــى عثمــان ألنـ نكــن
إثرائـ مــن بيــت مــال املســلمني يطلــب مــن اإلمــام علــت
العهد  ،وأي عهد نكن! نعم خيب أمل عبد الرمحن حالة األمر إلي .
 3ـ رأي طلحة بن عبيد  :بدأ بعـد نصـب عثمـان للصالفـة الصـلة بـ بتـزاز مـا يسـتطيع مـن
بيت مال املسلمني حّت وجدا ثروص بني الصحابة هو والزبس  ،غـس أننـا جنـد طلحـة رغـم مـا وصـلت
مـن عثمــان مــن الثــرواجم الطائلـة الــيت ابأ هبـا عثمــان نفسـ  ،كـان يريــد املزيــد  ،وحيلــم ابخلالفــة  ،أو
و ية يشبع هبا م .
ولشد مـا زاده غيظـاً علـى عثمـان ملـا وجـد عثمـان بـدأ يكيـل لبـي أُميـة مـن األمـوال أبضـعاف
ما يكيـل لـ  ،ويقـرب مـن مل يكـن يف العـس و النفـس  ،بـل ابلعكـس مـن أُولئـك املنفـورين املطـرودين
.
من رسول هللا
واشتد إذ وجده يتصـذ مـنهم الـوزراء واملستشـارين ويصـاهرهم  ،وأشـد أنـ يـوليهم أهـم و جم
اإلمرباطوري ــة اإلس ــالمية  ،وي ــألهلهم للصالف ــة م ــن بع ــده  ،ح ــّت ترجم تئ ــرة طلح ــة  ،وصش ــد أزره أُم
املــألمنني عائشــة  ،وال ـزبس صــهر أيب بكــر  ،وزوج أخــت عائشــة يشــدوا اخلنــاق علــى الرجــل العجــوز
املسلوب اإلرادة  ،املنقاد بيد مروان وبنو أبي وأعمام  ،فأترا على عثمـان الـرأي العـام  ،وكانـت يف
صلك حقائق لو كان رائدهم احلق  ،املطامع الشصصية اليت ظهرجم من نتيجة
____________
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بعده  ،ونكثهم البيعة  ،وإقامت اجملازر والفتك ابملسلمني يف البصرة.
أعمامم وبيعتهم علياً
واعـرتض النــاس علــى طلحــة يف البصـرة يــوم أصــى لوخــذ بثـأر عثمــان بقــومم  :أاب حممــد قــد
كانت كتبك أتصينا بغس هذا (.)5
وخاط ــب س ــعيد ب ــن الع ــا م ــروان ب ــن احلك ــم وأص ــحاب ال ــذاهبني إىل البص ــرة بقول ـ  :أي ــن
صــذهبون وصرتكــون ركــم علــى أعجــاز اإلبــل ـ يعــي عائشــة وطلحــة وال ـزبس ـ اقتلــوهم مث ارجع ـوا إىل
منازلكم (.)7
وخــال ســعيد بطلحــة والـزبس فقــال  :إن ظفروــا ملــن زعــالن األمــر أصــدقا ؟ قــا  :ألحــدا ،
أينا اختاره الناس  ،قال  :بل اجعلوه لولد عثمان  ،فهنكم خرجتم صطلبون بدم .
قا  :ند ،شيوخ املهاجرين وجنعلها ألبنائهم  ،قال  :فال أرا أسعى ألخرجها من بـي عبـد
مناف  ،فرجع (.)3
 3ـ رأي الزبس بن العوام  :هو شريك طلحة يف آرائـ يف عثمـان والتحـري عليـ حـّت قتلـ ،
وســار مــع طلحــة حــذو النعــل ابلنعــل يف ابت ـزاز أم ـوال النــاس مــن عثمــان  ،مث التح ـري علي ـ حــّت
ونكن البيعة طلباً للرسسة ابسم الثأر لعثمان.
القتل  ،ومث بيعة علت
وكــان الـزبس حيــرض النــاس علــى قتــل عثمــان بقولـ  :اقتلــوه فقــد بــدل ديــنكم  ،فقــالوا لـ  :إن
ابنـك حيــامت عنـ ابلبــاب؟ فقــال  :مــا أكــره أن يقتــل عثمــان ولــو بــدء اببــي  ،إن عثمــان يفــة علــى
الصرا غداً (.)3
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وقـد شـهد ابـن عبـاس علـى أن طلحـة والـزبس أجلبـا عليـ ـ علـى عثمـان ـ وضـيقا خناقـ  ،مث
خرجا ينقعان البيعة  ،ويطلبان امللك (.)5
 1ـ رأي ســعد بــن أيب وقــا  :يكتــب ســعد إىل عمــرو بــن العــا الــذي يســأل عــن قتــل
عثمان فيجيب  :إنك سألتي مـن قتـل عثمـان؟ وإ أخـربك أنـ قتـل بسـيو سـلت عائشـة  ،وصـقل
طلحة  ،ومس ابن أيب طالب  ،وسكت الزبس وأشار بيده  ،وأمسكنا حنن  ،ولـو شـئنا دفعنـاه عنـ ،
ولكن عثمان غس وصغس  ،وأحسن وأساء  ،فهن كنا أحسنا  ،وإن كنا أسأا فنستغفر هللا (.)7
 3ـ رأي عبــد هللا بــن العبــاس  :هــو مــن األســرة امااليــة  ،املرمــوق بعلم ـ ودرايت ـ  ،وقرب ـ
 ،ومــن ذوي ال ـرأي  ،ومل حيــل مــن اخللفــاء رغــم ثقــتهم برأي ـ ســوى املشــورة  ،وهــو
لرســول هللا
ابلوقت ا د األكرب للصلفاء العباسيني.
 ،وآخــر أ مـ قبيــل مقتــل عثمــان
وكــان عثمــان كثـساً مــا يتصــذه وســيطاً بينـ وبــني علــت

أرســل أم ـساً للحــج  ،وحينمــا أتزم األمــر علــى عثمــان يرســل عثم ــان افــع ابــن طريــو يتل ــو كت ــاب
عثمــان علــى أهــل مكــة مســتغيثاً هبــم  ،بيــد مل جنــد مــن ابــن عبــاس أي ابدرة لنصــرة اخلليفــة  ،وهــو
آنذاك ذو الكلمة املسموعة.
كما طلبت عائشة ـ وهت يف مكة ـ من ابن عبـاس عـدم مـد عثمـان أبيـة مسـاعدة  ،ألن ابـن
عباس من امااليني املنكوبني منـذ عهـد السـقيفة والشـورى  ،ويعـرف إمجـا ،األُمـة علـى خلـع عثمـان
 ،ومل يكــن ابــن عبــاس مــذه الدرجــة مــن الغبــاوة الــيت يســكت زــاه موبقــاجم عثمــان يف عبثـ ابملــال ،
وصسليط فجرة األُمويني على رقاب الناس قهراً.
ويــرى ابــن عبــاس كيــو أن عثمــان يــتهم مجيــع األُمــة ابلكفــر واخلــروج علــى و يت ـ املزعومــة ،
وك ــم م ــرة ب عثم ــان ونك ــن  ،وه ــو يرتق ــب ه ــذه امل ــرة العـ ـربة القاض ــية عل ــى أي ــدي املتظلم ــني ،
الطالبني اعتزال  ،وا ميع يعلمون أن اد ، ،والعاقل يلدو من جحر مرصني.

____________
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وهاك وصو ابن عباس لعثمان ملا سأل سائل عنـ فقـال  :رجـل أمتـ نومتـ عـن يقظتـ (، )5
وهو أشد الععو الذي كن أن يوصو ب اخلليفة.
وحقـ ـاً مل ينتبـ ـ عثم ــان م ــن نومتـ ـ  ،و وع ــت م ــن غفلتـ ـ  ،أو ك ــاد ح ــّت حرفـ ـ مستش ــاروه
هــذه الصــفة الــيت اصصــو هبــا عثمــان بنظــر

األُمويــون  ،وحــّت ذلــك اــوز خلليفــة رســول هللا
ابن عباس  ،ودل علي عمل إذ العمل صفة العامل.
وهــل يســتطيع النــائم أن حيكــم عقل ـ  ،وقــد حكــم علمــاء الــنفس إن النــوم يطلــق الغرائــز مــن
مكمنها لتعمل ما صشاء بعيدة عن سيطرة العقل  ،وهذا ما يعني ابن عباس يف اخلليفة.

 7ـ رأي عمــرو بــن العــا  :وهــو رجــل انتهــازي يســاير املصــاحل الدنيويــة  ،ســاير عمــر يف
شدص  ،ومكن مع عثمان ردحاً حّت جرده عثمان من الو ية  ،وخص هبا ابن أيب سرأ.
و فى ما لعمرو بن العا من أ دي يف مصر  ،وما كان ليسـكت عـن عثمـان  ،وكانـت
ل ـ ـ الي ــد الط ــوىل يف إترة مص ــر علي ـ ـ  ،وعل ــى اخلص ــو وأن عثم ــان ق ــام بكل ــم يس ــتوجب نقم ــة
املسلمني  ،من و ة السوء  ،والتصرف األسـوء أبمـوال الصـدقاجم وبيـت املـال  ،والنكـال ابملتظلمـني
والناصحني  ،وأخص الصحابة املقربني.
فتجــد عمــرو يــرتك حقيقــة مــن أ عيــب عثمــان إ شــهره هبــا  ،وأتر املســلمني علي ـ حــّت
قتــل عثمــان  ،وعنــدها صــنفس عمــرو مرتحن ـاً فصــوراً نكــا ً بعثمــان وصشــفياً  ،قــائالً  :أا أبــو عبــد هللا
قتلت وأا بوادي السبا ، ،مـن يلـت هـذا األمـر مـن بعـده! إن يلـ طلحـة فهـو فـّت العـرب سـبباً  ،وإن
يل ابن أيب طالب فال أراه إ سيستنظو احلق وهو أكره من يلي إل (.)7
____________
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قــال ابــن عبــد الــرب  « :فلمــا بلغ ـ قتــل عثمــان وكــان معتــز ً بفلســطني قــال  :إ إذا نكــأجم
قرحة أدميتها » (.)5
وكــان يقــول عمــرو بعــد حماجــة وقعــت ل ـ مــع عثمــان الــذي طلب ـوا صوبت ـ يف املدينــة ونكــن ،
وحاصــروه أن خــرج عمــرو مــن املدينــة إىل قصــره بفلســطني وهــو يقــول  :وهللا إن كنــت أللقــت الراعــت
فأحرض على عثمان (.)7
ويف لفــل اطــب بـ عثمــان  :إنــك قــد ركبــت هبــذه األُمــة ايــة مــن األمــر  ،وزغــت فزاغـوا ،
فاعتدل أو اعتزل (.)3
 8ـ رأي معاويــة بــن أيب ســفيان  :مــده عثمــان بعــم الــو جم ل ـ  ،ومنح ـ اللعــب أبم ـوال
املس ــلمني وإغـ ـرايه عثم ــان ابمل ــدد  ،وإغ ـوايه ابلتم ــادي  ،وأن ـ ـ ـده ابلع ــدة والع ــدد  ،ح ــّت إذا وث ــق
واستمر نكن بوعده حّت قتلوا عثمان  ،وعندها رفع ثوب امللطخ ابلدماء صارخاً  :وا عثمااه.

ومعاويــة يعلــم حــق العلــم أن عثمــان رجــل ضــعيو اإلرادة  ،وأن ـ ســوف صقــوم علي ـ األُمــة ،
ويطلبــون عزلـ ملــا غــس وبــدل ووــادى  ،وإن قبــل عثمــان ابلعــزل وانتصــب املســلمون بعــده مــن شــاءوا
فلم يبق ل عند اخلليفة القادم وهو أموي سوى اعتزال مقام  ،وهـذا مـا يريـده معاويـة  ،وقـد هيـأ
نفس للملك.
وهو مل اد يف األمر سوى الكيد  ،وما هو هذا الكيـد؟ نعـم هـو إغـراء اخلليفـة ـا سـيمده لـ
مــن القــوة والعــدد والعــدة وحثـ علــى املقاومــة  ،وحــن مــروان وزيــره املستشــار علــى ذلــك  ،وابلوقــت
أتليــب املســلمني وخــديرهم بقتــل اخلليفــة الــذي مل يــرض اعت ـزال احلكــم والتصلــت لغــسه  ،و صعــديل
نفس والوفاء ابلعهود.
وما أن قتل عثمـان حـّت ضـم اقرضـني علـى قتلـ وقاصليـ إىل صـف  ،وأرسـل بيعتـ إىل طلحـة
والزبس اللذان ابيعا علياً لنكن العهد  ،ولبن التفرقة يف
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ملا يعرف فيهم  ،وأن قيامهم إًـا ألجـل

الصفوف والكيد لوُمة  ،وقد جنحت خطت أمام علت
املال واملخل الدين  ،وهذا ما مل اداه يف علت .
واخذ القتل ذريعـة  ،وأعلـن قتـل اخلليفـة مظلومـاً  ،وهيـأ الشـهود املـزيفني ملـن وجـد فيـ النفـوذ

يف العامــة  ،وزيــو الشــهود وأوهــم العامــة يف و يــة الشــام وأترهــم  ،ومجــع جيش ـ ومــدهم ابملــال ،
وأرسل من أرسل إىل أطراف الو جم للثورة على املتظلمني  ،واإلطاحة خبسة املنتصبني الربيئني.
فـى علينـا مـا صقـرب ومـا صطلـب  ،إنـك مل زـد
وقد خاطب شبن بن ربعت معاوية  :إنـ
شــيئاً صســتغوي بـ النــاس  ،وصســتميل بـ أهـواءهم  ،وصســتصلص بـ طــاعتهم إ أن قلــت مــم  :قتــل

إمــامكم مظلوم ـاً  ،فهلم ـوا نطلــب بدم ـ  ،فاســتجاب ل ـ ســفهاء طغــام رذال  ،وقــد علمنــا أنــك قــد
أبطأجم عن ابلنصر  ،وأحببت ل القتل هبذه املنزلة اليت صطلب (.)5
وهذا ابن عباس ايب معاوية حينما امم أبن من القتلـة واقرضـني علـى قتـل عثمـان  :فأقسـم اب
ألنت املرتبص بقتل  ،واقب مالك  ،واحلابس الناس قبلك عنـ علـى بصـسة مـن أمـره  ،ولقـد أ ك
كتاب وصر يستغين بـك ويستصـرخ  ،فمـا حفلـت بـ حـّت بعثـت إليـ معـذراً أبجـرة  ،أنـت صعلـم
أ م لن يرتكوه حّت يقتل  ،فقتـل كمـا كنـت أردجم  ،مث علمـت عنـد ذلـك أن النـاس لـن يعـدلوا بيننـا
وبينــك  ،فطفقــت صنعــى عثمــان وصلزمنــا دمـ  ،وصقــول  :قتــل مظلومـاً  ،فــهن يــك قتــل مظلومـاً فأنــت
أظل ــم الظ ــاملني  ،مث مل ص ــزل مص ــوابً ومص ــعداً وجامث ـ ـاً ورابع ـ ـاً  ،صس ــتغوي ا ه ــال  ،وصنازعن ــا حقن ــا
ابلسفهاء  ،حّت أدركت ما طلبت (.)7
ومــن ه ــذا نع ــرف كي ــو أن عثم ــان اس ــتأمن ُك ــل خ ــائن مستش ــاراً  ،مث ــل م ــروان ال ــذي ك ــان

ينكن العهود  ،ووالياً مثل معاوية الـذي خانـ طلبـاً للملـك يف أحـرج السـاعاجم  ،وهـل يصـلح مثـل
هذا اخلليفة لتسيس دفة احلكم؟
____________
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 5ـ رأي عائشة بنت أيب بكر  :لقـد اخـذجم عائشـة دوريـن مهمـني زـاه عثمـان  ،فقـد أيدصـ
يف بــدء خالفتـ حــّت أوردجم فيـ أحاديــن نبويــة أبلغتـ مقــام العصــمة  ،مث انقلبــت عليـ  ،وأقــل مــا
قالت في  « :اقتلوا نعثالً  ،قتل هللا نعثالً » (.)5
وقــد صركــت املدينــة إىل مكــة وهــت واثقـة أن عثمــان يقعــت آخــر أ مـ  ،وســوف يقتــل  ،ومــا
األمل الوطيد بعودة اخلالفة إىل صيم بزعامة طلحة  ،أو على أقل صقدير الزبس زوج أختها.
 50ـ رأي قــيس بــن ســعد بــن عبــادة  :هــو بــدري ورئــيس اخلــزرج  ،ولقــيس هــذا حمــاورة مــع
النعمــان بــن بشــس يف صــفني ج ـواابً يروي ـ نعمــان  ،قول ـ  :أمــا ذكــرك عثمــان  ،فــهن كانــت األخبــار

صكفيك فصذ مي واحدة  :قتل عثمان من لست خساً من  ،وخذل من هو خس منك (.)7
وصــرى مــن مفهــوم هــذا إًــا الــذي قتــل عثمــان وأفــّت بقتل ـ إًــا يمــو ،األُمــة  ،ويف مقــدمتهم
خيار الصحابة من البدريني.
 55ـ رأي أيب أيــوب األنصــاري  :الصــحايب العظــيم الــذي أول مــن اختــار هللا منزل ـ إلي ـواء
ُكل احلروب أخص بدراً  ،وهو من املعينني يف عزل عثمـان مث قتلـ ،
رسول  ،شهد مع رسول
يـذكر بـ عهـد عثمـان املشـألوم بقولـ  « :ألـيس إًـا
وصرأ خبطبة خطبها يف عهد اإلمام علـت
عهــدكم اب ــور والعــدوان أمــس  ،وقــد الــل العبــاد وشــا ،يف اإلســالم  ،فــذو حــق حمــروم  ،مشــتوم
عرضـ  ،ومعـروب ظهـره  ،وملطـوم وجهـ  ،وموطـوء بطنـ  ،وملقـى ابلعـراء ـ يقصـد عهـد عثمـان ـ
ـ صـد ،ابحلـق  ،ونشــر ابلعـدل  ،وعمـل ابلكتــاب ،
فلمـا جـاءكم أمـس املــألمنني ـ يقصـد عليـاً
فاشكروا نعمة هللا عليكم  ،و صتولوا يرمني » (.)3
____________
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العةمة :
( مفيد تبو جهاد ـ السعودية ـ ) ....
األئمة كتب تهل السنّة :
عةمة ّ
س  :ما األدلّة على عةمة تهل البيت

من كتب تهل السنّة  ،الذين يوولون بعدم عةمتهم؟

 ،يعـي بعـد
صتوقـو علـى التسـليم بقعـية إمـامتهم
ج  :إن إثباجم عصمة األئمة
التسليم واإل ان مامة األئمـة ا ثـي عشـر  ،عنـد ذلـك كـن إثبـاجم عصـمتهم  ،وذلـك مـن خـالل

 ،حي ــن أثبت ـوا م ــم العص ــمة ،
 ،أو أق ـوامم
الكتــاب  ،والس ــنة املتمثل ــة أبق ـوال الرس ــول
وأقـوامم هــذه موجــودة يف كتبنـا الشــيعية بكثــس  ،ولكنهـا مل صثبــت يف كتــب أهـل الســنة  ،وهــذا شــتء
يف كتب من يألمن بعصمتهم.
طبيعت أن صذكر أدلة عصمتهم
مــن أق ـوال الرســول

نعــم  ،كــن إثبــاجم عصــمتهم
السنة  ،منها :
 5ـ حدين الثقلـني  ،فقـد ورد عـن رسـول هللا

الثابتــة واملدونــة يف كتــب أهــل

جين اترك فـيكم التولـني :
متـواصراً قولـ ّ « :

كتـاب هللا وعــرتيت تهــل بيــيت  ،مــا جن متســكتم امــا فلــن تضـلّوا بعــدي تبــداً »  ،رواه وأخرجـ أكثــر مــن (

 ) 580عاملاً سنياً (.)5
____________
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أل ـم عـدل القـرآن  ،و ـا أن القـرآن حمفـوظ
دل هذا احلدين على عصـمة أهـل البيـت
مــن الزلــل  ،ومعصــوم مــن اخلطــأ  ،ألنـ مــن عنــد هللا صعــاىل  ،فكــذلك مــا قــرن بـ  ،وهــم عــرتة حممــد
 ،وإ ملا صحت املقارنة.
قول  « :متل تهل بييت فيكم كسفينة نوث

 7ـ حدين السفينة  ،فقد ورد عن رسول هللا
،
من ركبها جنى  ،ومـن ختلّـف عنهـا غـرق وهـو » ( ، )5فـدل هـذا احلـدين علـى عصـمة األئمـة
ألن النجاة واخلال من الوقو ،يف العاللة وا حنراف يتوقو على كون املنجت معصوماً من اخلطـأ
والزلل  ،وإ مل حيصل من النجاة احلتمت.
نكتفــت هبــذين احلــديثني لالختصــار  ،وعلــيكم راجعــة كتــاب عمــدة النظــر للبحـرا  ،حيــن
 ،كم ــا ذك ــر اثن ــا عش ــر دل ــيالً عقليـ ـاً عل ــى عص ــمتهم
ذك ــر (  ) 31ح ــديثاً عل ــى عص ــمتهم
.
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سّن )
(  ....ـ مةر ـ ّ
حدودها :
س  :ت ،من السنّة ولست شيعياً  ،ولكن تُريد تن اعرف بعض األُمور عن جخواين من هـذا املـذهب مـن

مةادرهم هم  ،وليس من غريهم  :ما هي حدود العةمة؟

ج  :حنــن نعتقــد أن العصــمة ه ــت ملكــة صعصــم صــاحبها م ــن مقارفــة املعاصــت  ،ويف نف ــس
الوقت ابعتبار احلجية للحجج ـ سواء كانوا أولياء أو أوصياء ـ بـد أن يكونـوا معصـومني مـن اخلطـأ
ـ ـ ـ س ـ ـواء كـ ــان ذلـ ــك يف صلقـ ــت أحكـ ــام الش ـ ـريعة عـ ــن هللا صعـ ــاىل  ،أو يف إلقائهـ ــا إىل النـ ــاس  ،أو يف
يف التبليــغ ،
صطبيقامـا  ،ألن التطبيقـاجم حنــو مـن أحنــاء التبليـغ ـ وال ُكــل متفقـون علــى عصـمت
يف فعل أيعاً.
طأ الن
وكما يكون التبليغ ابلقول يكون ابلتقرير والفعل  ،وعلي
( العرادي ـ البحرين ـ ) ....
رتي اإلمامية

عةمة األنبياء :

س  :نذهب حنن الشيعة جي عةمة األنبياء والرسـل

حواء من اجلنّة؟
تبينا ودم وت ُّمنا ّ
وما هو تفسري بوـاء نـيب هللا يـونس

فـإذا سـلّمنا بـذلم  ،فمـا هـو تفسـري خـروا

قةـة نـيب هللا موسـى  ،ت
بطـن احلـوت مـ ّدة مـن الـزمن  ،وكـذلم ّ

تود معرفة اإلجابة يزيد من التفةيل.
ينا ذلم عةمة األنبياء؟ ّ

بقول ـ  « :إن
ج  :يش ــس الش ــيخ املفي ــد إىل رأي اإلمامي ــة ح ــول عص ــمة األنبي ــاء
معصومون مـن الكبـائر قبـل النبـوة وبعـدها  ،ومـا يسـتصو فاعلـ مـن الصـغائر
مجيع أنبياء هللا
ُكلها  ،وأما ما كان من صغس يستصو فاعل
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فجائز وقوع منهم قبل النبوة وعلى غس صعمد  ،و تنع مـنهم بعـدها علـى ُكـل حـال  ،وهـذا مـذهب
مجهور اإلمامية  ،واملعتزلة أبسرها خالو في » (.)5
وأُمنا حواء من ا نـة  ،أبن اخلـروج مـن ا نـة
وعلى هذا  ،كن صوجي خروج أبينا آدم
لــيس عقــاابً ـ علــى معصــيتهما ومهــا منزهــان منهــا ـ ألن ســلب اللــذاجم واملنــافع لــيس بعقوبــة  ،وإًــا
العقوبة هت العرب واألمل الواقعان علـى سـبيل ا سـتصفاف واإلهانـة  ،وكيـو يكـون مـن صعبـدا هللا
في بنهاية التعظيم والتبجيل  ،مستحقاً منا ومن صعاىل ا ستصفاف واإلهانة؟
فهن قيل  :فما وج اخلروج إن مل يكن عقوبة؟
يف ا نـة وصكليفـ
قلنا  :تنع أن يكون هللا صعاىل علم أن املصلحة صقتعت بقـاء آدم
فيها مّت مل يتناول من الشجرة  ،فمـّت صنـاول منهـا صغـسجم احلـال يف املصـلحة  ،وصـار إخراجـ عنهـا
وصكليف يف دار غسها هو املصلحة.
يي ن
َّ ي ي
ي
ْ
ي
ي
فأخرْ من ِممن َكنن ِف ن ِه

وإًا وصو إبليس أبن رج مما مـن ا نـة
وسوس إليهما  ،وزين عندمها الفعل الذي يكون عند اإلخراج.
مث فــى أن املعصــية هــت الفــة األمــر  ،واألمــر مــن احلكــيم صعــاىل قــد يكــون ابلواجــب
منــدوابً إىل ص ــرك التنــاول م ــن الش ــجرة ،
واملنــدوب مع ـاً  ،فــال تن ــع علــى ه ــذا أن يك ــون آدم
() 7

مـن حيـن

ويكون واقعتها ركاً نفـالً وفعـالً وغـس فاعـل قبيحـاً  ،ولـيس تنـع أن يسـمى رك النفـل عاصـياً ،
كما يسمى بذلك رك الواجب.
ويف هــذا اجملــال نــذكر هــذه الروايــة الشـريفة  :روى الشــيخ الصــدوق  « :ملــا مجــع املــأمون
لعلت بن موسى الرضا

أهل املقا جم من أهل اإلسالم ،

____________
 5ـ أوائل املقا جم .37 :
 7ـ البقرة .33 :
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والــد اجم مــن اليهــود والنصــارى واجملــوس والصــابئني وســائر أهــل املقــا جم  ،فلــم يقــم أحــد إ وقــد
ألزم حجت كأن قد ألقم حجراً  ،قام إلي علت بن حممـد بـن ا هـم  ،فقـال لـ  :بـن رسـول هللا ،
ي
ي
أصقول بعصمة األنبياء؟ قال  « :بلـى »  ،قـال  :فمـا صعمـل يف قـول هللا عـز وجـل  :يا يعَصن آد ْم

ْ يي
يو َُّّه فغ يَ

( ، )5وقول عز وجـل :

....

َّ ي ي ْ ي ً ي ي َّ ي َّ
يي
َن إَِ َهب مغ ِ فظ أن ه
اَا اِل ِ

ي
َّ ن
د ِد يو يعل نن ِه

() 7

 « :وحيـك ـ علـت ـ اصـق هللا  ،و صنسـب إىل أنبيـاء هللا الفـواحش
فقـال مـو ا الرضـا
ن
َّ
ي
ي
ْ ي
يي ين ْ ي
ْ
نه إال ْ
ار يا َّ
اهنخَن ِي
الر ِ
 ،و َّ
صتأول كتاب هللا برأيك  ،فهن هللا صعـاىل يقـول  :ام يملي تأ ِايل ِ
ن ن

اه ِمل ِي (.)3
ي ي ي ي
آد ْم يو َُّّ ْه يف يغ ي
فـهن هللا عـز وجـل خلـق آدم
نَ
 :اعَص
أما قول عـز وجـل يف آدم
حج ــة يف أرض ـ ـ  ،وخليف ــة يف ب ــالده  ،مل لق ـ ـ للجن ــة  ،وكان ــت املعص ــية م ــن آدم يف ا ن ــة يف
األرض  ،صتم مقادير أمر هللا عز وجل  ،فلما أُهـبط إىل األرض  ،وجعـل حجـة وخليفـة ع ي
صـم بقولـ
ُ
ُ
َّ ي ن ي ي ي ي ي ْ ً ي ي ن ي ي ي ي ن ي ي ي ي ن ي ي
ي
() 3
صعاىل  :إِن ار اصطَف آدم انَح اآل إِبرا ِه ي اآل ِعمران لَع اهم ل ِمني .
ي
َّ
يي
ي َّ ن
ي
َن ِإَ َ يه يب ْم يغ ِ ً ف يظ َّ أن ه َّ د ِد يو يعل ن ِه إًـا ظـن أن هللا
وأما قول صعـاىل  :اَا اِل ِ
ي
ي ي
ي يي ي
عز وجل يعيق علي رزق  ،أ صسـمع قـول هللا عـز وجـل  :ياأ َّم ِإَا يم ناَنَيال ْه فدند يو يعل نن ِه

ي
ِو نزق ْه ( )1أي ضيق علي  ،ولو ظن أن هللا صبارك وصعاىل يقدر علي لكان قد كفر » (.)3
____________

 5ـ ط .555 :
 7ـ األنبياء .87 :
 3ـ آل عمران .7 :
 3ـ آل عمران .33 :
 1ـ الفجر .53 :
 3ـ األمال للشيخ الصدوق .510 :
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إًا بقت يف بطن احلوجم إىل مـدة مـن الـزمن  ،ملعصـية صـدرجم منـ  ،و
وأما يونس
لــذنب ارصكبـ  ،والعيــاذ اب  ،وإًــا لكونـ خــرج مــن قومـ ـ وهــو معرضـاً عــنهم  ،ومغعــباً علــيهم ،
بعــد أن دعــاهم إىل هللا صعــاىل فلــم ايبــوه إ ابلتكــذيب والــرد ـ ومل يعــد إلــيهم ظــااً أن هللا صعــاىل
يعـيق عليـ رزقـ  ،أو ظــااً أن لـن يبتلــى ــا صـنع حــّت وصـل إىل البحــر  ،وركـب الســفينة  ،فعــرض
مــم حــوجم فلــم اــدوا بــداً مــن أن يلقـوا إلي ـ واحــداً مــنهم يبتلعـ  ،وصنجــو الســفينة بــذلك  ،فقــارعوا
فألقوه يف البحر  ،فابتلع احلوجم وجنت السفينة.
فيما بينهم  ،فأصابت يونس
يعلـم أ ـا بليـة
مث إن هللا سبحان وصعاىل حفظ حياً يف احلوجم مدة من الزمن  ،ويـونس

ابتاله هللا هبا  ،مألاخذة ا فعـل مـن عـدم رجوعـ إىل قومـ  ،بعـد أن آمنـوا و بـوا  ،فأخـذ ينـادي يف
َّ ي ي َّ ي ي ْ ن ي ي ي ِّ ْ
ي َّ
ي
ْ
()5
ـ قيـل أي لنفسـت
بطـن احلـوجم  :أن ال إِع إِال أننت هن ح نك إِِن بهللنت ِمن اهظن ل ِ ِمني
ابملبادرة إىل املهاجرة ـ فاستجاب هللا ل وجناه من احلوجم.

للقبطت  ،فلم يكن عن عمد ومل يرده  ،وإًا اجتاز فاستغاي ب رجـل
وأما قتل موسى
أن لصـ
مــن شــيعت علــى رجــل مــن عــدوه بغــى عليـ وظلمـ وقصــد إىل قتلـ  ،فــأراد موســى
من يده  ،ويدفع عن مكروه  ،فأدى ذلك إىل القتل من غس قصـد إليـ  ،وُكـل أمل يقـع علـى سـبيل
املدافعة للظامل من غس أن يكون مقصوداً فهو حسن غس قبيح  ،و يستحق عليـ العـوض بـ  ،و
فــرق بــني أن صكــون املدافعــة مــن اإلنســان عــن نفس ـ  ،وبــني أن يكــون عــن غــسه يف هــذا البــاب ،
والشــر يف األم ـرين أن يكــون العــرر غــس مقصــود  ،وأن القصــد ُكل ـ إىل دفــع املكــروه  ،واملنــع مــن
وقو ،العرر  ،فهن أدى ذلك إىل ضرر فهو غس قبيح.

____________
 5ـ األنبياء .87 :
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(  ...ـ  ....ـ ) ....
األئمة
عةمة ّ

الورون :

س  :ما األدلّة على عةمة تهل البيت

ج  :من األدلة على عصمتهم
 5ـ قولـ صعـاىل :
( .) 5

من الورون الكرر؟

من القرآن الكرمي كثسة  ،نذكر أمهها :

َّ ي ْ ْ ْ ن ي ي ْ ْ ِّ ن ي
اَ نت يا ْي يط ِّ ير ْك ني ي نط ً
ْ يس أ نه يل ن ي
نوا
ِإ م ي ِريد ار ِيْذ ِهب عهللمي الر
ِ
ِ

هــذه اآليــة نزلــت يف أصــحاب الكســاء وهــم  :رســول هللا وعلــت وفاطمــة واحلســن واحلســني
 ،وعلى هذا صواصرجم روا جم كثسة من السـنة والشـيعة  ،وإذا أردجم الوقـوف علـى مـا ندعيـ ،
فعليك راجعة كتاب « الربهان يف صفسس القرآن » (.)7
مــن أهــل الســنة  :الطــربي  ،احلــاكم
و ــن ذكــر نــزول هــذه اآليــة املباركــة يف أهــل البيــت
احلســكا  ،ابــن كثــس  ،ابــن حجــر  ،الســيوطت  ،احلــاكم النيســابوري  ،ابــن عســاكر  ،وغــسهم مــن
علماء السنة (.)3
وهــذه اآليــة صــرحية يف عصــمة أصــحاب الكســاء  ،بــدليل إذهــاب الــرجس عــنهم  ،والتطهــس
مم على اإلطالق.
ي
ن
ن
ن
ي
ن
ي ي ن ي َّ ي
يْ يي ن ين ْ ني ي
ك ف ه م يَ نمد يم يْ ي
ءك ِم ي اه ِمل ِي فدل م لَا ندع أَهلل ءن
 7ـ قولـ صعـاىل  :فم حآْ ِ ِ ِ
ِ
ْ ن ي ي ْ ي ي ي ْ ي ْ ن ْ َّ ي ن ي ن ي ي ن ي َّ ن ي ْ
يي
ييني ْ ن ي ي ي
لَع اهن يَكََنيي
ي
ي
ر
اأَهلل ءكي انِس ءن انِس ءكي اأنفسهلل اأنفسمي ْي نبَ ِ ل فهللامل همهللة ا ِ
ِِ

( .) 3

____________
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كمــا ذكــر

وهــذه اآليــة الشــريفة نزلــت يف حــق الن ـ وعلــت وفاطمــة واحلســن واحلســني
ذلك علماء الفريقني (.)5
 ،والرســول معصــوم اب صفــاق  ،إذن علــت
نفــس رســول هللا
حيــن جعلــت علي ـاً
كذلك.
 3ـ قولـ صعـاىل :
( .) 7
املراد من أُول األمر يف اآليـة الشـريفة هـم األئمـة ا ثنـا عشـر مـن آل حممـد

ي ي ي َّ ي ي ْ ن ي ْ ن ي ي ي ْ ن َّ ي ْ
ين
ْ
الر ْهَل ياأ نا ِِل األم ِر ِمهللم ني ...
اَّلي آمهللَا أ ِع مَا ار اأ ِع مَا
ي أي
ِ

 ،للـروا جم

 ،واملــذكورة يف عــدة كتــب منهــا  :كتــاب « الربهــان يف

الكثــسة املرويــة عــن أئمــة أهــل البيــت
صفسس القرآن » (.)3
وهــذه اآليــة دلــت علــى عصــمة أُول األمــر  ،بــدليل أن طــاعتهم مقرونــة بطاعــة هللا صعــاىل ،
 ،والطاعة صكون إ لذوي العصمة والطهارة.
وطاعة رسول
وأما اآل جم األُخرى الدالة علـى عصـمتهم كثـسة ( ، )3وللوقـوف علـى احلقيقـة والواقـع  ،راجـع
كتاب « عمدة النظر » للسيد هاشم البحرا  ،وكتب التفسس الشيعية.
____________
 5ـ املستدرك على الصـحيحني  ، 510 / 3أحكـام القـرآن للجصـا

 ، 58 / 7أُسـد الغابـة  ، 73 / 3حتفـة األحـوذي

 ، 778 / 8نظم درر السـمطني  ، 508 :أسـباب نـزول اآل جم  ، 38 :شـواهد التنزيـل  515 / 5و  585و 33 / 7
 ،ا ــامع ألحكــام القــرآن  ، 503 / 3صفســس القــرآن العظــيم  ، 375 / 5اإلصــابة  ، 338 / 3ريــخ اليعقــويب 87 / 7
 ،البداية والنهاية  ، 373 / 7جواهر املطالب  ، 575 / 5ينابيع املودة .533 / 5
 7ـ النساء .15 :
 3ـ الربهان يف صفسس القرآن .385 / 5
 3ـ منها  :التوبـة  ، 555 :املائـدة  ، 11 :الرعـد  ، 33 :النسـاء  ، 35 :احلـج  77 :ـ  ، 78النحـل  ، 33 :األنبيـاء :
 ، 73السجدة  ، 73 :النور .11 :

350

( موايل ـ الكويت ـ  18سنة ـ طالب )
األدلّة على عةمة األنبياء :
جين شيعي وهلل احلمد  ،ومن الوائلني بعةمة األنبياء  ،وتطلب منكم شاكراً معرفة تدلّة عةمة
سّ :
ي
ي
ي
ي ي ي
ي
َّ
ي
ي يي ي
َّ ْ
األنبياء  ،وعالقتها مع اةية التاليـة  :ف يَك يز ْه ْمََس فدَض يعل ن ِه ق ل هذا ِم ن ع يم ِل الشن ن يط ِن إِننه
يع ْد ٌّا مو ٌّل م ك
ني قي يل يو ِّب إ ِِّن يظلي نم ْ
ت ي نفِس في نغف نر ِل يف يغ يف ير ع إنَّ ْه ْه يَ اهن يغ ْف ْ
َو َّ
الر ِح ْي (.)5
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

ج  :إن األدلـة علـى عصـمة األنبيـاء

كثـسة  ،فقـد ذكـر العالمـة احللـت ثالثـة منهـا يف «

كش ــو املـ ـراد » ( ، )7وأض ــاف إليه ــا القوش ــجت دليل ــني آخـ ـرين يف « ش ــرأ التجري ــد » ( ، )3وذك ــر
اإلات صسعة أدلة يف « املواقو » (.)3
ونقتصر يف هذا اجملال على ذكر دليلني  ،مها :
 5ـ الوثوق فر ،العصمة.

الن

إن التبلي ــغ يع ــم الق ــول والفع ــل  ،فكم ــا يف أق ـوال الن ـ صبلي ــغ فك ــذلك يف أفعال ـ  ،فالرس ــول
معصوم عن املعصية وغسها  ،ألن فيها صبليغاً ملا يناق الدين  ،وهو معصوم من ذلك.
و يفتقــر ذلــك علــى زمــن البعثــة فقــط  ،وإًــا يشــمل مــا قبلهــا أيعـاً  ،ألنـ لــو كانــت ســسة
غس سليمة قبل البعثة  ،فال حيصل الوثوق الكامل ب  ،وإن صار إنسااً مثالياً.
إذاً  ،فتحقق الغرض الكامل من البعثة  ،رهن عصمت يف مجيع فرتاجم عمره.

____________
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 3ـ شرأ زريد العقائد .318 :
 3ـ املواقو .315 :
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 7ـ الرتبية رهن عمل املريب.
إن امــدف العــام الــذي بُعــن األنبيــاء ألجل ـ  ،هــو صزكيــة النــاس وص ـربيتهم  ،ومعلــوم أن فاقــد
الشــتء يعطيـ  ،فلــذا بــد مــن التطــابق بــني مــرحليت القــول والعمــل  ،وهــذا األصــل الرتبــوي اــرا
إىل القــول أبن الرتبيــة الكاملــة املتوخــاة مــن بعثــة األنبيــاء  ،حتصــل إ طابقــة أعمــامم ألق ـوامم ،
فهن لسوابق األشصا وصحائو أعمامم املاضية أتثساً يف قبول الناس كالمهم وإرشادامم.
أمــا مــا ذكرصـ ابلنســبة لييــة املباركــة مــن ســورة القصــص  ،فــهن األصــل يف األنبيــاء العصــمة ،
واألدلة من القرآن والسنة والعقل صرحية ابلعصمة  ،وكل ما ورد حبين يكون ظـاهره منـاف للعصـمة
 ،فالبد من البحن عن التأويل ل وفهم معناه.
فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن علت بن حممد بن ا هم قـال  « :حعـرجم يلـس
 ،فق ـال ل ـ املــأمون  :ابــن رســول هللا  ،ألــيس مــن
املــأمون وعنــده الرضــا علــت بــن موســى
قولك  :األنبياء معصومون؟ قال  « :بلى » ....
قال  ... :فأخرب عن قول هللا عز وجـل :
َّ
ي
الش ن يط ِن .
ع يم ِل
دخــل مدينـةً مــن مــدائن فرعــون علــى حــني غفلــة مــن
 « :إن موســى
قــال الرضــا
ي ي
ي ين ي ي ي ي
ي يي ي
نذا من ن
ف يَك يز ْه ْمََس فدَضن عل ن ِه قن ل ه
ِ

أهلهــا  ،وذلــك بــني املغــرب والعشــاء  ،فوجــد فيهــا رجلــني يقتــتالن هــذا مــن شــيعت وهــذا مــن عــدوه
فاستغاث الذي من شيعت على الذي من عـدوه  ،فقعـى موسـى علـى العـدو وحبكـم هللا صعـاىل ذكـره
ي ي
ي ي ي ي
َّ
ي
الش ن يط ِن  ،يعـي ا قتتـال الـذي وقـع بـني الـرجلني ،
ف يَك يز ْه فمـاجم  ،ق ل هذا ِم ن ع يم ِل
من قتل  ،إن ـ يعي الشيطان ـ عدو معل مبني ».
ما فعل موسى
ِّ ي
ي ن
ن
 :يو ِّب ِإِن يظل نم ْت يف ِِس ف غ ِف نر ِِل ؟
فقال املأمون  :فما معىن قول موسى
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ي ن
فنن غ ِف نر ِِل

قــال  « :يقــول  :إ وضــعت نفسـت غــس موضــعها بــدخول هــذه املدينــة ،
أي اسرت من أعدائك لئال يظفروا يب فيقتلو  ،فغفر ل إن هو الغفور الرحيم.
قــال موســى  :رب ــا أنعمــت علــت مــن القــوة حــّت قتلــت رج ـالً بــوكزة  ،فلــن أكــون ظه ـساً
للمجرمني  ،بل أجاهد سبيلك هبذه القوة حّت صرضى .)5( » ...
( راشد علي ـ  ....ـ ) ....
األئمة
عةمة ّ

التشريع وغريه :

س  :حتية طيّبة وبعد.

األئمة
ما هو الدليل على عةمة ّ

يف غس ما يرصبط ابلشريعة؟

ج  :هنالــك عــدة أدلــة لبيــان عصــمتهم بشــكل عــام  ،غــس تصــة ابلعصــمة يف التش ـريع ،

ونكتفت ببيان بععها من القرآن الكرمي :
قال صعاىل :
( .) 7
إن حتلية الـرجس ب ـ « أل » دليـل علـى الشـمولية والعمـوم  ،كمـا قـرر يف حملـ مـن علـم اللغـة ـ
سـواء أُريــد منهــا ا ســتغراق أو ا ــنس ـ و كــن جعلهــا عهديــة  ،لعــدم صقــدم ذكــر أو إشــارة إىل
الرجس حّت صكون عهدية  ،وهذه الشمولية صعي نفـت الـرجس عـن هـأل ء الـربرة نفيـاً عامـاً  ،شـامالً
ميع مستو جم الرجس  ،سواء علـى مسـتوى ا عتقـاد  ،أم األعمـال  ،أم األخـالق والسـلوك  ،أم
َّ ي ْ ْ ْ ن ي ي ْ ْ ِّ ن ي
اَ ن
نر ْك ني ي نط ً
نت يا ْي يط ِّ ي
ْ يس أ نه يل ن ي
نوا
ِإ م ي ِريد ار ِيْذ ِهب عهللمي الر
ِ
ِ

التعلق بغس هللا صعاىل  ،ف ُكـل رجـس وُكـل قـذارة قـد أذهبهـا هللا صعـاىل عـنهم  ،وأثبـت مكا ـا الطهـارة
املألكدة.
____________
 5ـ عيون أخبار الرضا .573 / 7
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ي ي ِّ
ي
ييي
ْ ي َّ
ْ ي
وقـال صعـاىل  :يا ِإ َِ ناََيىل إِبن يرا ِه يي يوُّه بِم ِل يم ٍت فأ َّم ْ َّ ق ل إِِن يْ ِعلك لِلهللن ِِ إِ يم ًمن
ي ي
ْ
َّ
ي ي ي يي ْ ي ن
اهظ لم ي
ني (.)5
ق ل يا ِم َ ِّو َّي ِِت ق ل ال يهلل ل ع ِدي
ِِ

حيـن صفيـد هـذه اآليــة املباركـة أن ُكـل ظلـم ـ وعميـع أقسـام ـ نــو ،عـن منصـب اإلمامــة ،

واملعروف يف اللغة أن الظلم هو وضع الشـتء يف غـس موضـع  ،فتكـون النتيجـة نوعيـة ُكـل فـرد مـن
أفراد الظلمة عن ا رصقاء ملنصب اإلمامة  ،سواء كان ظاملاً يف فرتة من عمره مث ب أو .
ومن السنة النبوية :
مت ـواصراً قول ـ  « :إ رك فــيكم الثقلــني  :كتــاب هللا وعــرتيت أهــل
ورد عــن رســول هللا
بييت  ،ما إن وسكتم هبما فلن صعلوا بعدي أبداً ».
و ا أن القرآن الكرمي حمفوظ من الزلل واخلطأ ألن من عند هللا صعـاىل  ،فكـذلك مـا قـرن بـ ،
 ،وإ ملا صحت املقارنة.
وهم عرتة حممد
وحاشا لرسول هللا

َّ

ي ن ك ْ ي
ن ْ
ََح (.)7
أن يقول شيئاً من عنده إِن ه يَ إِال اَح ي

( حسن عبد هللا ـ  ...ـ ) .....
تفسري قوله :

ي َّ ن
ت به يه َّي ب ي
هم ِ ِ
ِ

التكرم ابجلـواب علـى
س  :بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق والتسديد ل ُك ّل خري وصالث  ،نرجو ّ

السؤال التايل :

قال تحد املفسرين عنـد تفسـريه لوولـه تعـاي  :يا يه َّي ب ي
ِ
ّ
أحــس اب جنــذاب يف إحســاس شــعوري  ،وهــم هبــا اســتجابة لــذلك اإلحســاس  ،كمــا مهــت بـ  ،ولكنـ صوقــو
وصراجع.

( : )3وهكـذا نتصـور موقـو يوسـو  ،فقـد

____________
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هم يوسف هذا الذي كـان نتيجـة ا جنـذاب الالشـعوري  ،هـو تيضـاً
علماً تنّه مكان وخر يوول  :ج ّن ّ
شعوري بل طبعي  ،وت ّن قةد املعةية من يوسف مل حيةل.
فمـا رتيكــم بوولـه هــذا؟ هـل يتنــاع مـع عةــمة األنبيـاء

حســب رأي الشـيعة يف العصــمة أم ؟ وإن

كان جوابكم أبن مناف ما  ،فالرجاء بيان وج املنافاة.

ج  :إن مــا نقلتمــوه يف صفســس صلـك اآليــة يتوافــق مــع العقيــدة الصــحيحة يف شــأن األنبيــاء
 ،وملزيد من التوضيح نذكر ريوساً للنقا امامة يف هذا اجملال :
مســألة تبتــة ابألدلــة العقليــة والنقليــة ـ كمــا ذكــر يف حملـ ـ
أو ً  :إن عصــمة األنبيــاء
وعليـ فا جنــذاب حنــو املعصــية ـ حــّت ولــو كــان عــن غــس شــعور ـ يتنــاىف مــع مقــام العصــمة  ،ألن
العصمة هت ا بتعاد عن املعصية وامم هبا.
يف هــذا اجملــال  ،ففــت
تني ـاً  :إن قــول ذلــك القائــل يتعــارض مــع روا جم أهــل البيــت
وامـ ـرأة العزي ــز  ،إذ أن امـ ـرأة العزي ــز مه ــت بفع ــل
أكثره ــا إن متعل ــق ام ــم تل ــو عن ــد يوس ــو
هــم بعــدم فعلهــا  ،أو أن يوســو

هــم بع ـرهبا  ،أو قتلهــا إن

الفاحشــة  ،ولكــن يوســو
أجربص على ذلك.
تلثـاً  :علـى فـرض عــدم قبـول هـذه الــروا جم ـ ســنداً أو د لـةً ـ فاآليـة بظاهرهـا كافيــة يف رد
كالم القائل  ،فهن لَال ملحقة أبدواجم الشر  ،وحتتـاج إىل جـزاء  ،فجملـة يا يه َّ
ني بِ ي ن
صكون جزاءً مقدماً عليها.
وأما على صقدير كالم ذلك القائـل  ،فـالالزم أن صكـون ا ملـة هكـذا « فلـو » أو « مث لـو
» أي السياق ا
حينئذ يقتعت أن يألصى بعبارة فصلية وصلية.
( علي العلي ـ الكويت ـ ) ....
األئمة ليست جةية :
عةمة ّ
س  :هناك من يوول ت ّن عةمة األنبياء جةية  ،وذلم لعلمهـم فـااي األُمـور  ،وحوـائق األشـياء مـتالً :

قول اإلمام  « :وهللا تراه ج ّ قيحا »  ،وذلم جشارة جي
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صحة هذه املوولة؟
طعام ما  ،فهو بناء على علمه يكون اةاً على عدم األكل متالً  ،ما مد
ّ

لعلمهــم حبقـائق األشـياء فهـم غـس قـادرين علــى
ج  :إن كـان املـراد مـن ا ـرب أن األئمـة
ارصكاب املعصية واخلطأ  ،فمن الواضح أن العلم حبقيقة الشتء يستلزم عدم القدرة علـى املصالفـة
 ،والعلــم حبقيقــة الشــتء يســلب مــن اإلنســان اختيــاره  ،و منافــاة بــني أن يكــون اإلنســان عامل ـاً
كـانوا عـاملني حبقـائق األشـياء  ،ومـع
حبقيقة شـتء  ،وأن يرصكـب ذلـك الشـتء  ،إ أن أئمتنـا
ذل ــك ك ــانوا اتنب ــون و يرصكب ــون املعاص ــت واخلط ــا  ،و يص ــدر ع ــنهم الس ــهو و النس ــيان ع ــن
اختيار.
( املوايل ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
األدلّة العولية عليها :
األئمة
س  :ما الدليل العولي على عةمة ّ

؟

ج  :إن األدلة العقلية كثسة  ،نقتصر على اثي عشر دليالً :
األول  :اإلم ــام ا ــب أن يك ــون حافظـ ـاً للش ــر ، ،فيج ــب أن يك ــون معص ــوماً  ،لي ــألمن منـ ـ
الز دة والنقصان يف الشريعة.
الثا  :اـب أن يكـون متوليـاً لسياسـة الرعيـة  ،فيجـب أن يكـون معصـوماً ليـألمن منـ الظلـم
وا ور  ،والتعدي يف احلدود والتعزيراجم.
الثالن  :اإلمام اب أن يكـون معصـوماً بعـد النـ لوجـوب احلاجـة إىل النـ  ،فهـو يف مقـام
الن ورصبت  ،فما دل على عصمة النـ دل علـى عصـمة اإلمـام ي ألن النبـوة واإلمامـة مـن هللا صعـاىل
 ،فال اوز بعن غس املعصوم يف النبوة  ،و نصب غس املعصـوم يف اإلمامـة  ،ألنـ قبـيح عقـالً وهـو
يفعل قبيحاً.
الرابـع  :اإلمــام اـب أن يكــون غـس جــائز اخلطـأ  ،وإ حتــاج إىل مـدد  ،فيجــب أن يكــون

معصوماً ي وإ صسلسل.
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اخل ــامس  :اإلم ــام ا ــب أن يك ــون غ ــس م ــداهن يف الرعي ــة  ،وإ وق ــع ام ــرج وامل ــرج  ،وغ ــس
املعصوم اوز في ذلك  ،فتنتفت فائدة نصب  ،فيجب أن يكون معصوماً.
الســادس  :اإلمــام ا ــب أن يقــع من ـ منكــر  ،وإ ل ــزم صــرك الواج ــب إن مل ينكــر علي ـ ،
وخروج عن أن يكون إماماً بل ومأموماً  ،فيجب أن يكون اإلمام معصوماً فال يقع من منكر.
الســابع  :اإلمــام اــب أن يكــون مقتــدى ب ـ يف أقوال ـ وأفعال ـ عل ــى اإلطــالق  ،فيج ــب أن
يكون معصوماً.
الثـامن  :اإلمــام اـب أن يكــون صــادقاً علـى اإلطــالق ليحصــل الوثـوق أبخبــاره  ،فيجــب أن
يكون معصوماً.
التاســع  :اإلمــام اــب أن يفعــل قبيحـاً و
فيجب أن يكون معصوماً.

ــل بواجــب  ،وإ

رصفــع حملـ مــن القلــوب ي

العاشر  :اإلمام اب طاعت على اإلطالق  ،وغس املعصـوم اـب طاعتـ علـى اإلطـالق ،
ي ي ي َّ ي ي ْ ن ي ْ ن ي ي ي ْ ن َّ ْ ي
َّلي آمهللنَا أ ِع منَا ار اأ ِع منَا الرهنَل
فيجب أن يكـون اإلمـام معصـوماً  ،لقولـ  :ي أي ا ِ
ْ
ين
ْ
هللم ني .)5( ...
ياأ نا ِِل األم ِر ِم
احلــادي عشــر  :اإلمــام اــب أن يكــون أعلــى رصبــة يف الرعيــة  ،فيجــب أن يكــون معصــوماً ،
وإ احنط عن رصبة ساير الرعية عنـد فعلـ املعصـية  ،لعلمـ وجـب الطاعـة واملعصـية  ،فهقدامـ علـى
صرك الطاعة وفعل املعصية مع علم يكون سبباً حنطا رصبت عند اخللق واملصلوق.
الثــا عشــر  :اإلمــام اــب أن يكــون منزهـاً عــن مجيــع الــذنوب والفـواحش مــا ظهــر منهــا ومــا

بطن  ،ألن أقرب إىل اخلالق صعاىل يف الرعية ي فيجب أن يكون
____________
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معصوماً وإ ساوى املأموم واإلمام  ،والتابع واملتبـو ، ،وهللا سـبحان يقـول :
ي ي َّ ْ ْ ي ن
ي ن ي ْ ي ي َّ ي ي ي ن ي ْ ي
َن إِ َّ يم يَيذب ْر أ نالَا األ يَ ِب (.)5
اَّلي ال يملم
يملمَن ا ِ

َّ
ين ين ي
اَّلين ي
هل يسَ َِي ِ

سّن ـ  29سنة ـ طالب جامعة )
( علي ـ املغرب ـ ّ
تشمل الةحابة
ـيب مكـاً،
س  :جذا كان الشيعة ي ّدعون عةمة اإلمام  ،فكيف ينفوّنا عـن الةـحابة؟ وهـم تقـرب جي الن ّ
ومكانة.

ج  :إن اعتقـاد الشـيعة يبتـي علـى التنصـيص يف اإلمامـة ـ كمـا ثبـت يف حملـ ـ وعليـ فبمـا أن
اإلمام منصـوب مـن قبـل هللا صعـاىل  ،فيجـب علـى البـاري صعـاىل أن يعصـم مـن اخلطـأ والزلـل  ،حـّت
يقع املـأموم عنـد اصباعـ يف احنـراف وضـالل  ،وهـذا ـا صنفـرد بـ الشـيعة  ،بـل أن بعـ علمـاء
الســنة أيعـاً يعتقــدون بـ  ،فعلــى ســبيل املثــال يصــرأ الفصــر الـرازي يف صفســسه لييــة (  ) 573مــن
سورة البقرة هبذا املعىن ( )5ي فهم يف اعتقادهم هذا يرون العصمة لغس املنصو عليهم.
وأمــا الصــحابة فبمــا أ ــم مل يثبــت يف حقهــم الــنص ل مامــة أو العدالــة  ،فهــم يف دائــرة ا ــرأ
والتعديل.
( يوسف ـ الكويت ـ ) ....
عةمة األنبياء

رتي الفريوني :

س  :هل هناك خالف بني العلمـاء حـول موضـوع عةـمة األنبيـاء؟ وهـل املشـهور سـابواً خـالف ذلـم؟

وشكراً.

____________
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يف أخ ــذ ال ــوحت
ج  :ــا صف ــردجم ب ـ ـ اإلمامي ــة ه ــو الق ــول بوج ــوب عص ــمة األنبي ــاء
وإيصال وصطبيقـ  ،واجتنـاب املعاصـت والـذنوب ـ كبـسة كانـت أو صـغسة ـ ومـم يف هـذا اجملـال د ئـل
واضحة وجلية  ،يال لنا بذكره يف هذه العجالة.
واصفــق رأي أهــل الســنة علــى عــدم وجــوب العصــمة إ يف صبليــغ الرســالة  ،حــّت أن مجهــورهم
ـ والعياذ اب ـ.
جوزوا صدور املعاصت من األنبياء
نعــم  ،كــان هنــاك رأي للشــيخ الصــدوق وشــيص ابــن الوليــد يف جـواز الســهو علــى النـ
يف املوضـوعاجم التطبيقيــة ـ يف صبليــغ الــوحت  ،و يف ا بتعـاد عــن املعاصــت ـ وهــذا رأيهمــا
اخلا

 ،ومل يتبعهما يف ذلك أساطني الطائفة الشيعية ومجهورها.
( تبو هاشم املوسوي ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
تعليق على اجلواب السابق وجوابه :
النيب  ،بل قال جبواز اإلسهاء للنيب
س  :الشيخ الةدوق مل يول جبواز السهو على ّ

يظهــر مــن الكــالم

 ،ـالف مـا

الوهابيــة علــى الشــيعة  ،وت ،انوــل لكــم رتي
ججــابتكم الســابوة  ،والــيت بــدت يهـ ّـرا اــا ّ

الشيخ السبحاين على قضية السهو  ،قال بعد نول كالم الشيخ الةدوق  « :وحاصل كالمه  :ت ّن السـهو
النيب جسهاء من هللا جليه ملةلحة  ،كنفي وهم الربوبية عنه  ،وجءبـات تنّـه بشـر خملـوق  ،وجعـالم
الةادر عن ّ
الناس حكم سهوهم

العبادات وتمتاهلا.

منـه بـريء  ،وهـو من ّـزه عنـه  ،ولـيس للشـيطان عليـه

وتما السهو الـذي يعرتينـا مـن الشـيطان فإنّـه
ّ
خمتةة به  ،وبشيخه ابن الوليد  ،ومن تبعهما كالطةسي
سلطان و سبيل  ،ومع ذلم ُكلّه  ،فهذه النظرية ّ
امعــه علــى مــا ســيأيت و واّ ،ووــون مــن اإلماميــة متّفوــون علــى نفــي الســهو عنــه

الةالة ».

تُمــور الــدين حـ ّـّت متــل

مؤداه نفـس الكـالم  ،وهـو
ولود شاهدت كالماً للعالّمة السيّد جعفر مرتضى العاملي حول املوضوع ّ ،

ت ّن الشيخ الةدوق وتستاذه ذهبا جي جواز اإلسهاء ،
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وليس السهو كمـا يظهـر مـن كالمهمـا ـ اإلسـهاء هـو مـن هللا لغايـة معيّنـة كمـا هـو معلـوم ـ وقـد خـالفتهم

الطائفة اّ ،وة

هذا الكالم.

هذا  ،ولكم جزيل الشكر ملا توومون به من الذود عن العوائد احل ّوة.

غـ

ج  :مل نكن بصدد التفريق بني السهو واإلسهاء  ،وإًا كنا بصدد بيـان مسـألة السـهو  ،مـع
النظــر عــن الــدخول يف مبحــن الســهو واإلســهاء  ،والطــرف اآلخــر مــن جهل ـ ابملبــا يعتمــد

على هكذا مسـائل  ،و أقـل عليـ أن يفـرق بـني السـهو الـذي يقـع علينـا  ،وبـني السـهو الـذي يقـع
على األنبياء على رأي من يقول ب .
وهنا ننقل نص كالم الشيخ الصدوق لتتعح املسألة :
 ،ويقولــون  :لــو جــاز أن
قــال  « :إن الغــالة واملفوضــة لعــنهم هللا ينكــرون ســهو الن ـ
يف الصــالة  ،ــاز أن يســهو يف التبليــغ  ،ألن الصــالة علي ـ فريعــة  ،كمــا أن التبليــغ
يســهو
فيهـا مـا يقـع
علي فريعة  ،وهذا يلزمنا  ،وذلك ألن مجيع األحوال املشرتكة يقع على الن
على غسه  ،وهو متعبد ابلصالة كغسه ن ليس بن  ،وليس ُكـل مـن سـواه بنـ كهـو  ،فاحلالـة الـيت
اخــتص هبــا هــت النبــوة  ،والتبليــغ مــن ش ـرائطها  ،و اــوز أن يقــع علي ـ يف التبليــغ مــا يقــع علي ـ يف
الصالة ....
كســهوا  ،ألن ســهوه مــن هللا عــز وجــل  ،وإًــا هــو أســهاه لــيعلم أنـ
ولـيس ســهو النـ

بشر لوق  ،فـال يتصـذ رابً معبـوداً دونـ  ،ولـيعلم النـاس بسـهوه حكـم السـهو مـّت سـهوا  ،وسـهوا
ســلطان  ،إًــا سـلطان علــى الــذين
واألئمـة
عـن الشــيطان  ،ولــيس للشـيطان علــى النـ
يتولون  ،والذين هم ب مشركون  ،وعلى من صبع من الغاوين ....
وكان شيصنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليـد ( رمحـ هللا ) يقـول  :أول درجـة الغلـو نفـت
 ،ولو جاز أن صرد األخبار الواردة يف هذا املعىن  ،از أن صـرد مجيـع األخبـار
السهو عن الن
 ،ويف ردها إبطال الدين والشريعة .)5( » ...
____________
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( تبو جعفر ـ  ...ـ ) .....
اإلمام معةوم منذ الو دة :
س  :هـل املعةــوم يكــون معةــوماً مـن ّتول و دتــه  ،تم يكــون معةــوماً عنـدما يســتلم جمامــة املســلمني؟
وشكراً.

معصـ ــومون منـ ــذ الـ ــو دة  ،و يكـ ــون إمام ـ ـاً إ إذا كـ ــان معصـ ــوماً ،
ج  :إن األئمـ ــة
فالعصمة إذاً حتقق موضو ،اإلمامة.
مث إن معــىن العصــمة هــو ا نكشــاف التــام واليقــني القطعــت الكــاجم األحكــام  ،وابملصــاحل
واملفاسد وراء األحكام الشرعية  ،فهذا علم اإلنسـان علمـاً قطعيـاً ابلعـرر الكبـس املرتصـب علـى الفعـل
املعني فال كن أن يقدم علي  ،وهذا هو معىن العصمة.

مل ــا ك ــانوا يعلم ــون حقــائق األُم ــور  ،ومالك ــاجم األحك ــام م ــن قب ــل
إذاً  ،فأهــل البي ــت
صسلم اإلمامة ومن بعدها  ،فهم معصومون منذ الو دة.
ي
ن
َّ ي ْ ْ ْ ن
ْ ْ ِّ ن ي ن ي
نل ي ن
نذه ي
نت
ب يعنهللمي النرْس أه
هذا معافاً إىل آيـة التطهـس ِ :إ م ي ِريند ار ِيْ ِ
اَ ِ
ْ
يا ْي يط ِّ يرك ني ي نط ِ ًوا ( )5الدالة على العصمة  ،مع عدم اشرتا سن معني  ،أو حالة معينـة كاإلمامـة
مــثالً  ،فهــت عامــة شــاملة ميــع األعمــار  ،وس ـواء حصــلت اإلمامــة أم مل حتصــل  ،كمــا يف فاطمــة
 ،حيــن كــانوا معصــومني بــنص آيــة
 ،وكمــا يف أمــس املــألمنني واحلســن واحلســني
الزه ـراء
التطهس قبل صسلم اإلمامة.
( تبو العيا نور الدين ـ اجلزائر ـ ) ....
واألئمة خلّص عباد هللا فعةمهم :
النيب
ّ
ّ
واألئمـة
ـيب
ّ
س  :هـل عةــمة النـ ّ

أبمــر مــن هللا؟ تي ت ّن هللا خلوهـم مــن غــري تن طــأوا  ،تم تن

تكـوينهم الـذايت والنفسـي وارتبـاطهم الـدائم ابهلل جعلهـم رسـاليني  ،فعةـمتهم مـن عمـق رسـالتهم؟ والســالم

ومد.
ومد وول ّ
على ّ
____________
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 ،إذ رادمــم مل يــذنبوا مــع
ج  :العصــمة رة صكــون مــن الــذنب  ،فهــت مــن ياهــدمم
مقدرمم على الذنب  ،ويكـون حـال الـذنب وابتعـادهم عنـ  ،كحـال ابتعـاد أحـدا عـن أكـل العـذرة
مع قدرص على األكل.
و رة صكــون العصــمة عــن الســهو والنســيان واخلطــأ  ،فهــت عصــمة إميــة أبمــر مــن هللا صعــاىل ،
أي  :أن هللا خلقهم كذلك  ،وذلك لسبق علم هللا أبن هـأل ء خلـص عبـاده فعصـمهم  ،فمقـدماجم
العصمة يف هذا القسم كسبية  ،وكانت النتيجة إمية وهبها لعباده املصلصني.
( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طالب جامعة )
تعليق على اجلواب السابق وجوابه :
تئمـة لعلمـه املسـبق أبّنّـم يعةـونه إبرادهتـم  ،وهنـا تطـرث
س  :معّن كالمكـم  :ت ّن هللا تعـاي اختـارهم ّ

سؤالني :

نفسر أب ّن تهل البيت
ّ
األول  :كيف ّ

نفسـر قـول اإلمـام علــي
التـاين  :كيـف ّ

تعينوين بورع واجتهاد »؟ (.)1

هل ميكنكم جعطاء توضيح تكتر

قد وجدوا تنواراً حول العرش قبل خلق ودم؟

للمسـلمني  « :ت وجنّكـم توـدرون علـى ذلـم  ،ولكــن

التوفيق بني العةمة وبني ا ختيار؟

ج  :قلن ــا أن العص ــمة ع ــن ال ــذنب ه ــت ع ــن ياه ــدةا م ــنهم  ،وأ ــم يس ــتطيعون أن ي ــذنبوا ،
ولكن يذنبون رادة مـنهم  ،وأمـا العصـمة عـن السـهو والنسـيان واخلطـأ  ،فـهن هللا خلقهـم كـذلك
 ،وذلــك لســبق علــم هللا  ،ومقصــودا مــن ســبق علــم هللا قبــل أن يوجــدهم أنـواراً حــول العــرم  ،إذ مل
يقل أحد بقدم هذه األنوار.
بقول ـ  « :صقــدرون
وأمــا عــن الس ـألال الثــا فنقــول  :مــا هــو مقصــود أمــس املــألمنني
على ذلك »؟ فهذا كان قصده صقدرون على ما يقدر علي أهل
____________
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البي ــت
إشكال.

املعص ــومون ابلعص ــمة اإلمي ــة  ،والعص ــمة ال ــيت ه ــت رادم ــم  ،فهنـ ـ

ي ــرد عليـ ـ أي

( تنيس مهدي ـ اجلزائر ـ ) ....
اجلة وا ختيار فيها :
األئمة املعةومون
س  :هل ّ

لسمو ترواحهم الطاهرة؟
ّ

اةين

عةمتهم؟ تم وارد احتمال اخلطأ منهم  ،وهم ميتنعون

ج  :العص ــمة رة صك ــون م ــن ال ــذنب فه ــت ابختي ــار املعص ــوم  ،يتجنبه ــا املعص ــوم رادصـ ـ ،
ويكــون الــذنب أمــام املعصــوم واجتناب ـ عن ـ  ،كمــا ينظــر أحــدا للعــذرة ويتجنــب عــن أكلهــا  ،مــع
قدرص على أكلها.
و رة صكــون عــن الســهو والنســيان فه ــا جربيــة  ،متعلقــة بعلــم هللا أبن هــأل ء ســيكونون مــن
أفعل البشر  ،فاصطفاهم وطهرهم صطهساً.
( ابتسام ـ البحرين ـ ) ....
وية ابتالء جبراهيم :
التكرم ابإلجابة على سؤايل  :من األدلّة العولية الدالّة على عةمة اإلمام
س  :السادة األفاضل الرجاء ّ
ي
ي ي ِّ
ي ي
ْ ي
قوله تعاي  :ياإَ ن
اََي يىل إبن ي
نرا ِه يي يوُّنه بِم ِل يمن ٍت فنأ َّم ْ َّ قن ل ِإِن
 :وية ابتالء جبراهيم
ِِ
ِ
ي ي
ْ
َّ
ي ي ي يي ْ ي ن
ْ ي َّ
اهظ لم ي
ني (.)1
يْ ِعلك لِلهلل ِِ ِإ يم ًم ق ل يا ِم َ ِّو َّي ِِت ق ل ال يهلل ل ع ِدي
ِِ
 1ـ ج ّن اإلمامة

النبوة  ،ملاذا؟
اةية غري ّ

 2ـ ما املراد من الظاملني؟

وتما التائب فال يتعلّـق بـه احلكـم ،
 3ـ هناك شبهة توول  :ج ّن اةية تشمل من كان مويماً على الظلم ّ ،

نرد على هذه الشبهة؟
أل ّن احلكم جذا كان معلّواً على صفة وزالت الةفة زال احلكم  ،فكيف ّ

____________
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ج  :ابلنسبة إىل السألال األول فنقول :
اإلمامــة أعلــى شــأاً مــن النبــوة  ،إذ النبــوة هــت مقــام صلقــت الــوحت فقــط  ،ولكــن اإلمامــة رصبــة
التصدي لقيادة األُمة على ضوء صعاليم الوحت  ،فاإلمام هو خليفـة هللا علـى األرض لعظـم املسـألولية
اليت صقع على عاصق .
بع ــد ابتالئـ ـ ه ــو اإلمام ــة ،
وم ــن هن ــا نعل ــم أن املناس ــب للرصب ــة ال ــيت منح ــت إلبـ ـراهيم
معـافاً إىل أن ظهــور كلمـة  :إِ يم ًمن يف اآليـة صــدل ابلصـراحة علــى منصـب اإلمامــة النبــوة ،
فصرفها إىل النبوة صكلو بال حجة و دليل.
يف أوان نبوصـ كــان يعلــم حبصــول
علــى أن املعــىن واضــح مــن خــالل اآليــة  ،فــهبراهيم
ذريــة ل ـ يف املســتقبل  ،بــل ويف قصــة صبشــس املالئكــة مساعيــل وإســحاق مــا يلــوأ من ـ آتر اليــأس
م ــن هللا صب ــارك
والقن ــو م ــن احلص ــول عل ــى األو د  ،فكي ــو واحل ــال ه ــذه يس ــتدعت إبـ ـراهيم
وصعاىل إعطاء رصبة اإلمامة لذريت ؟
فيظهــر لنــا أن هــذا الــدعاء كــان بعــد و دة بعـ ذريتـ علــى األقــل  ،أي بعــد حصـول علــى
رصبة النبوة.
ْ
مث إن هنا أيعاً نقطة هامة أبس ابإلشارة إليهـا  ،وهـت أن يْ ِعل يك اسـم فاعـل  ،و
ِّ

ْ

ي
نك لِل َّهللن ِِ ِإ يم ًمن يــدل علــى
يعمـل إ يف احلــال أو ا سـتقبال  ،أي قولـ صعــاىل ِ :إِن يْ ِعلن
إعطاء اإلمامة فيما بعد  ،مع أن هـذا القـول هـو وحـت  ،فـال كـن وصـول إ مـع نبـوة  ،فثبـت أنـ
كان نبياً قبل صقلده اإلمامة.

وابلنسبة إىل السألال الثا فنقول :
املقصــود مــن الظــاملني  ،مطلــق مــن صــدر من ـ ظلــم  ،ولــو يف مقطــع مــن الــزمن  ،وحــّت ولــو
ب فيما بعد  ،واآلية هبذه الصراحة صريد أن صركز على صفة العصـمة يف اإلمـام  ،فمـن مل صكـن فيـ
هذه امليزة ـ ولو يف برهة من عمره ـ يليق هبذا املقام.
وابلنسبة إىل السألال الثالن فنقول :
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ال ــذي ع ــرف منزل ــة اإلمام ــة
بداه ــة العق ــل ص ــرد ه ــذه الش ــبهة  ،فه ــل يعق ــل أن إبـ ـراهيم
وشـأ ا ـ بعـد ا بـتالءاجم العصـيبة الـيت مـر هبـا ـ يسـأل هـذه الرصبـة للمقـيم علـى الظلـم؟! أ يعلـم هـو
أن ه ـ ــذه املكان ـ ــة الس ـ ــامية زتم ـ ـع م ـ ــع الش ـ ــرك أو املعاص ـ ــت؟! فمن ـ ـ يظه ـ ــر أن اس ـ ــتدعائ
اإلمامــة كــان ملــن مل يعــص أبــداً مــن ذريت ـ أو عصــى مث ب  ،ونفــى هللا صعــاىل إعطائهــا لغــس
املعصوم من نسل  ،فبقت املعصوم هو الذي يكون مشمو ً ليية.
َّ
اهظنن لم ي
ني مطلقــة  ،وصشــمل
مث حــّت علــى فــرض األخــذ بظهــور اآليــة  ،فــهن كلمــة :
ِِ
مجيع من صدر منهم الظلم ـ سواء بوا بعد أم ـ و دليل لتصصيصها بقسم دون آخر.
ومد تنور اللوايت ـ تمريكا ـ ) ....
( ّ
التوفيق بني ترك األُوي ةدم وتوبته :
النيب ودم
س  :يوول علماؤ ،اإلجالّء  :ج ّن ّ

يبني ت ّن ودم
املعةوم  ،ولكن الورون الكرر ّ

من التوفيق بني األمرين؟

ترك األوي ومل يوـرتف ذنبـاً  ،لعـدم جمكانيـة ذلـم

اتب  ،والتوبة تكون ج ّ من املذنب  ،كيف نتم ّكن

ج  :نلفت انتباهكم إىل األُمور التالية :
 5ـ إن األدلة القائمة على العصمة أدلة عقلية ونقلية قطعية ومسلمة  ،وقد ثبـت يف حملـ أن
هــذه األدلــة هــت مســتقلة عــن األمثلــة  ،أي أ ــا يعتمــد يف إثبامــا علــى األمثلــة  ،وعليـ فــال صقــاس
صــحة هــذه األدلــة ابألمثلــة النقعــية  ،إذ أن النقــوض أتيت فقــط علــى األدلــة الــيت صثبــت عــن طريــق
ا ســتقراء والتمثيــل  ،و ــا أن املقــام لــيس كــذلك  ،فــال يــرد علي ـ أي نق ـ وثيلــت  ،بــل اــب أن
يفسر ُكل مورد ومثال على ضوء صلك القاعدة العامة.
 7ـ التوبــة يف اللغــة هــت يف األصــل الرجــو ،عــن الشــتء واإلقــال ،عن ـ  ،ومل يألخــذ يف معــىن
الكلمة الرجو ،عن املعصية ابلذاجم  ،ويأليد ما قلنا استعمال مادة التوبة
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صعاىل يف القرآن الكرمي  ،نعم  ،كثرة اسـتعماما يف الرجـو ،عـن املعاصـت يف العبـاد صـرفت الكلمـة
إىل هذا املعىن.
ــا ين ــايف قاع ــدة
مث بن ــاءً عل ــى م ــا ذك ــراه آنفـ ـاً  ،يتح ــتم علين ــا أن نفس ــر صوب ــة آدم

العصمة  ،فهن صوبت كانت إقالعاً ورجوعاً عن علم السـابق  ،وإظهـار النـدم عليـ  ،ولكـن دليـل
علــى أن ذلــك العمــل كــان معصــيةً  ،بــل نلتــزم أبنـ كــان صركـاً لــووىل  ،حفظـاً لقاعــدة العصــمة  ،مــع
عدم منافاص لظهور الكلمة.
( حفيو بلخريية ـ تونس ـ ) ....
مسألة خروا ودم من اجلنّة :
س  :جنّّن من املعتودين بعةمة األنبياء

 ،ولكن املرء جيد

للرد على الشبهات  ،ومن بينها مسألة خـروا ودم
تفسرياً واضحاً ّ
اجلنّـة ـ كمـا جـاء

ةدم فلعنه هللا.

الورون الكرر ع ّدة وايت جيد هلا
مـن اجلنّـة  ،فـإن كـان غـري مكلّـف

تفسـريكم ـ فاحلـال يشـمل جبلـيس عليـه اللعنـة  ،جذ تنّـه خـالف هللا

ص اصطفاء ودم  ،فما هو تفسري اةية :
ّتما فيما ّ

ِّ ن
ي ن ي
ف ِمهلل ْ ني ظ ل ِ كي ِليف ِس ِه

مسـألة السـجود

(. ) 1

يعتمــد علــى أدلــة عقليــة ونقليــة تبتــة ومســلمة ـ كمــا
ج  :إن موضــو ،عصــمة األنبيــاء
ذكـر يف حملـ ـ ومــع النظـر إىل هـذه األدلــة نعـرف أ ـا صعتمـد يف إثبامــا علـى أمثلـة وشـواهد  ،أي
أ ا مستقلة عنها  ،وبعبارة أُخرى  :يستفاد يف إثباجم أدلة العصمة من القياس التمثيلت.
وعلي  ،فال صرد عليها ـ أي العصمة ـ نقوض من ابب املـوارد واألمثلـة  ،بـل وحبسـب القواعـد
العلمية اب صفسس صلك املوارد غس الواضحة على ضوء أدلة
____________
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العصمة  ،فهن من صفسس وصوضيح املشكوك ابلقطعت  ،وهذا ا يدل علي الوجدان ابلعرورة.
 ،فيجــب علينــا أن نفســر األحــداي
و ــا ذكــرا يظهــر وج ـ الد لــة علــى عصــمة آدم
بعــد الف ـراو والتســليم لعصــمت  ،فــال معــىن لــورود الــنق عليهــا  ،هــذا
والقعــا الــيت مــرجم بـ
أو ً.

يف ا نـة هــو أحــد اآلراء يف املسـألة  ،وهنــاك أقـوال أُخــرى ،
وتنيـاً  :عــدم صكليــو آدم
وعلى سـبيل املثـال يـرى بععـهم  :أن النهـت املتوجـ آلدم
مـن قبـل هللا صعـاىل كـان يـاً إرشـاد ً
يف صورة ارصكاب للمنهت  ،بل يـرد صعرضـ لـبع
مولو ً  ،ومعناه عدم صدور معصية من

قــد ه ــبط إىل األرض ومــارس ه ــو
املتاعــب واملصــاعب صكوين ـاً  ،وهــذا مــا قــد حــدي  ،فهن ـ
وول ــده احلي ــاة الص ــعبة عل ــى وجهه ــا إىل ي ــوم القيام ــة  ،بع ــدما ك ــان ق ــد ص ــنعم يف ا ن ــة ب ــدون صع ــب
ومشقة.
وأما إبلـيس  ،فهنـ كـان مكلفـاً ابألوامـر والنـواهت التكليفيـة  ،كمـا يظهـر مـن األمـر ابلسـجود
املتوج إلي  ،ومألاخذص من قبل هللا صعاىل على عدم انصياع لذلك األمر.
الـذي مل يتوجـ إليـ التكليـو ـ
فبالنتيجة  :كان إبليس يف عامل التكليو  ،خبالف آدم
عموماً أو يف خصو التناول من الشجرة املعينة ـ أو كان األمر املتوج إليـ إرشـاد ً  ،أو أنـ

كان قد صرك األوىل واألفعل.
واب ملــة  :فصــدور املعصــية مــن إبلــيس أمــر مســلم  ،ملصالفتـ الصــرحية يف مســألة الســجود ،
مل صكن الفة مولوية  ،بقرينة عدم مألاخذص من قبل هللا صعاىل.
لكن الذي صدر من آدم
ْ ي ن ن
وأما ابلنسبة لتفسس آية َّ ْ :ي أ نا يوْهللي اه ِكَي يب  )5( ...فملصص القول في :

____________
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أو ً  :إن الكتــاب املــذكور هــو القــرآن  ،بــدليل أن اآليــة الســابقة صصــرأ هبــذا املطلــب :
ي َّ ي
ن
ي
اَّلي أ نا يح نهللي إِين يك ِم ي اه ِكَي ِب  ، )5( ...فبد لة السـياق نعـرف أن املقصـود هـو القـرآن  ،فـالالم
ا ِ
ن
يف اه ِكَي ِب للعهد دون ا نس.
( .) 7

تبت حبسب الـنص القـرآ :

تنياً  :اصطفاء آدم

َّ ي ن ي ي ي
آد يم يانْ ً
َح ...
إِن ار اصطَف

وصوبتـ  ،وجعلـ خليفـة هللا يف األرض ،
تلثاً  :هـذا ا صـطفاء كـان بعـد هبـو آدم
عند إسكان يف صلك ا نة املعينة  ،أو عند أكل للشجرة املمنوعة.
ي

رابعاً  :العمس يف ف ِمهللن ْ ني يظ ل ِ كي في احتما ن :
األول  :أن يرجع إىل ِع ي ِدني ابعتبار قاعدة رجـو ،العـمس إىل األقـرب  ،وعليـ فـاملعىن
يكون واضحاً بال شك وريب  ،إذ يكون الظامل ـ ا
حينئذ ـ مشمو ً لالصطفاء.
َّ

ي

الثا  :أن يرجع إىل اَّلي ي ن
اص يطف نهللي  ،و مانع من وصصح هذه النسـبة ـ نسـبة الوراثـة
ِ
ي
ن
ن
ي
ـ إىل الكل مع قيام البع هبا حقيقة  ،كمـا جـاء يف القـرآن ياأ نا يوْهللي بيِن إ ن ي
كَي يب ...
ْسا ِئ ل اه ِ
ِ ِ
ً
( ، )3واحلال نعلم أن املألدين حلق الكتاب والقائمني أبمره آنذاك بع بي إسرائيل مجيعهم.
لنفس مل يكن ظلمـاً صشـريعياً ،
خامساً  :كما ذكرا يف مقدمة ا واب  ،فهن ظلم آدم

أي مل الو هللا صعاىل يف أمـر صكليفـت مولـوي يسـتحق العقـاب واملألاخـذة  ،بـل ظلـم نفسـ لقائهـا
يف املتاعب واملشاكل الدنيوية  ،وإن استدرك ابلتوبة وا ستغفار واإلابة.
ن
ْ َّ ي ن
نني أ نا يوْهللينن اه ِكَينن يب  ...أ ــا بصــدد صعريــو
سادس ـاً  :الظــاهر مــن اآليــة املــذكورة ْ :
املصطفني بعد الن

____________
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ي َّ ي ن ي ن ي ي ن ي
ك ِم ي
اَّلي أاح هلل ِإي
ا ِ
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ن

اه ِكَين ِب  ، ...وبقرينـة الـروا جم الـواردة عـن املعصـومني
السابقة  ،وإن سلمنا ابصطفائهم أبدلة عقلية ونقلية أُخرى.

 ،فـال صشــمل املصـطفني مـن األُمــم

( تبو تدد البحراين ـ البحرين ـ  31سنة ـ طالب علم )
الفرق بني اختيار املعةوم ابإلمكان الذايت وحتمية العةمة ابإلمكان الوقوعي :
س  :ترجــو مــنكم توضــيح الفــارق  :بــني اختيــار املعةــوم ابإلمكــان الــذايت  ،وحتميــة العةــمة ابإلمكــان

الوقوعي؟

وببيان وخر  :ج ّن املعةوم

ذاته ميكن تن يةدر منه اخلطأ  ،فعدم ارتكابه للمعةية هو عن اختيـار ،

وذلم يرجع نكشاف الواقع له كما هو ّ ،تما ابإلمكـان الوقـوعي فهـو ميكـن تن يعةـي  ،وذلـم للـزوم

ا،ال صدور املعةية منه خارجاً.
ترجو من مساحتكم بيان وجه ا،الية ابلشرث والتوضيح مع ضرب األمتلة  ،وهل يلزم من الوول يحالية

وقــوع املعةــية منــه خارج ـاً علــى حنــو اإلمكــان الوقــوعي كــون اإلمــام ابــوراً وغــري قــادر علــى فعــل املعةــية

خارجاً؟
التام للمسألة را منه اللبس واإليهام  ،ودمتم مس ّددين.
هذا هو سؤايل  ،ترجو التوضيح ّ

ج  :العصمة هت مناعة وصيانة عن الوقو ،يف اخلطأ واملعصية  ،ولكن ليست هـذه احلصـانة

مـن حيـن الفـرض  ،ولكـن
 ،بل صدور اخلطأ كن من
صنفت قدرة واختيار املعصوم
وقوعـاً ـ ولـيس تنـع
يقع عمالً  ،وهذا ما يسمى ابإلمكان الوقوعت  ،أي أن الزلـل كـن منـ
ذا ً ـ ولكن يرصكب املعصية  ،وذلك وفقاً ألدلة العصمة.
واملقص ــود م ــن ا س ــتحالة يف املق ــام ه ــت ا س ــتحالة الوقوعي ــة الذاصي ــة  ،وه ــذه ا س ــتحالة
الوقوعية هت نتيجة ا عتماد على أدلة العصمة.
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فالرتصيــب املنطقــت للموضــو ،هكــذا  :إن صــدور الســلبياجم مــن املعصــوم
كــن نظــر ً
ابإلمكان الوقوعت  ،ولكن نظراً إىل أدلة العصمة نلتزم ابستحالة ذلك اب ستحالة الوقوعية.
 ،بـل هـت نتيجـة األخـذ
فرتى أن هذه ا سـتحالة صفـرض حالـة جربيـة علـى املعصـوم
أبدلة العصمة.
وإن شئت عربجم عن املوضو : ،أبن املعصـوم
كن الوقو ،عقالً.
 ،وإن كان صدورها من

يصـدر منـ اخلطـأ واملعصـية يف اخلـارج

( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طالب جامعة )
تدل على عةمة تهل البيت :
وية التطهري ّ
س  :يشـ ّكم الــبعض

ـدل علــى العةــمة  ،فلــم حكــم
ويــة التطهــري  ،قـائلني أبن لــو كــان ابلفعــل ت ّ

شريح الواضي على تمري املؤمنني لةاحل ذاك اليهودي؟ ومل يفعل متل ذو الشهادتني؟ فإن كان اإلمام

معةوماً وجب على شريح تةديوه.

ج  :إن القواع ــد العلمي ــة يف ُكـ ــل ي ــال صقتعـ ــت أن يفس ــر امل ــردد أو املشـ ــكوك عل ــى ضـ ــوء
املقطــو ،واملتــيقن ي ويف املقــام  :فــهن د لــة آيــة التطهــس يشــوهبا شــك و ريــب يف إفادمــا العصــمة
 ،وأما ما صوهم كنق يف هذا اجملال فجواب من وجوه :
ألهل البيت
ليســت منحصــرة يف آيــة
 5ـ إن األدلـة القائمــة علــى لــزوم العصــمة يف األنبيــاء واألئمــة
التطهس فحسب  ،بل وإن ما د ئل كثسة عقلية ونقلية من الكتاب والسـنة ـ كمـا هـو مقـرر يف علـم
الكالم ـ.
أعرابياً مسلماً  ،وحبسب الظـاهر كـان اـب
 7ـ إن يف مسألة خز ة  ،كان طرف الن

وعصمت وأقوال  ،فال حيق لـ أن يعـارض قـول النـ
على هذا األعرايب اإل ان ابلن
أن حياجج  ،وشهادة خز ة كانت من
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أو

ابب حفل الظواهر واملوازين  ،وإ مل صكن هناك حاجة إىل شهادة شاهد أساساً.
ويهـودي  ،فحينئـذ
وأما يف موضو ،حكم شريح  ،كانت الدعوى بـني أمـس املـألمنني
يف أقوالـ وأفعالـ مــن جانــب ذلــك اليهــودي  ،وعلي ـ
يــال لفــرض قبــول عصــمة أمــس املــألمنني
فالب ــد وأن صك ــون احلكوم ــة والقع ــاء بينهم ــا ابلطريق ــة املألوف ــة م ــن األ ــان والبين ــاجم  ،فنف ــذ ش ـريح
األسلوب القعائت املتعارف بني الناس  ،مع غ النظر عن مقام اإلمامة  ،حّت يتوجـ إشـكال
وبني اليهودي.
مبنائت بين
 3ـ ليس لنا علم ويقني أبن أشصاصاً ـ كشريح ـ كانـت مـم صلـك املعرفـة احلقيقيـة قـام اإلمـام

وعصمت  ،حـّت صكـون صصـرفامم علـى ضـوء صلـك العقيـدة الصـحيحة ي بـل وإن الـبع مـنهم
كصليفة ليس إ  ،وعلي فيمكن أن يكون أسلوب شـريح يف هـذا املوضـو،
كانوا يرون اإلمام
على ضوء هذا ا حتمال.
خوف ـاً مــن إترة الف ــو  ،وحفظ ـاً ملصــاحل عليــا  ،رجــح إبق ــاء
بقــت أن نعلــم أبن اإلمــام
أمثــال شـريح ـ مــع مــا كــانوا عليـ ـ يف منصــب القعــائت  ،ريثمــا صتهيــأ األرضــية املناســبة لتبديلـ أو
إقصائ .
( عبد الكرر ـ املغرب ـ  41سنة ـ دكتوراه
غري واجبة

الطب )
ّ

ح ّق العلماء :

س  :ل ّدي جشكال قضية انتفاء عةـمة املرجعيـة عنـد الشـيعة
ي
يفضي جي جمكانية اخلطأ و وهللا تعاي يوول  :ياال
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عةـر ،و جذ ت ّن توليـد غـري املعةـوم

ْ ن
ي ْ ي ك
از يوة ِا نز يو أخ ير
ت ِزو ا ِ
ي
يا ي يد َّط يم ن
ت بِ ِ ْي األ نه ي ْب ...

( ، )5وقولـه :
(. ) 7

ن ي ي َّ ي َّ ي ْ ن ي َّ ي َّ ي ْ ن ي ي ي ْ ن ن ي ي
نذ ي
اب
اَّلي ا منَا اوأاا اهم
اَّلي ات ِمَا ِم ِ
ِإَ َبأ ِ

غــسه ـ كمــا هــو واضــح ومــربهن ابألدلــة
ج  :إن عقيــدة اإلماميــة هــت عصــمة اإلمــام
العقليــة والنقليــة ـ ألن العصــمة يف ُكــل شــصص علــى خــالف األصــل  ،إذ القاعــدة األوليــة يف ُكــل
إنسان السهو والغفلة واخلطأ والنسيان  ،إ ما أخرج دليل العصمة من الول هذه القاعدة.
ومن جانب آخـر نعلـم أبن دليـل العصـمة يتـوىل إثبـاجم عصـمة مـا عـدا املعصـومني املعنيـني
.
بقيت هنا نقطة فيها من اإلهبام وهت  :أن قـد يتسـاءل الـبع كيـو نفـرق بـني مقـام اإلمـام
واجملتهـ ــد؟ ونلت ـ ــزم ابلعص ـ ــمة يف األول دون الث ـ ــا  ،إذ أ مـ ــا كليهم ـ ــا يتولي ـ ــان زعام ـ ــة ال ـ ــدين
والطائفة  ،فلماذا هذا التمييز؟
يلقــى علــى عاصقـ بيــان
وا ـواب يكمــن يف حنويــة الزعامــة واملســألولية  ،فاإلمــام املعصــوم
األحكام الواقعية املتلقاة من مصادر الوحت والنبوة  ،وعلي فالعصـمة شـر زم يف نطـاق وظيفتـ ي
أبن حكم إمت.
وإ فال كن ا عتماد على أي حكم صادر منهم
وأمــا اجملتهــد فحــوزة مســألوليت صقــع يف يــال الســعت حلصــول صلــك األحكــام الواقعيــة  ،فر ــا
يظفر على احلكم الواقعت  ،وأحيااً يطبق احلكم الظاهري  ،وعلى أي حال فهـو معـرض للصطـأ يف

اجتهاده.
مث إن احلكمــة يف هــذا ا خــتالف هــت أن طــرو اخلطــأ والســهو يف يــال وظيفــة اجملتهــد ،
ي ــألثر يف أرك ــان العقي ــدة  ،واملب ــا األساس ــية لل ــدين وامل ــذهب  ،إذ أن نط ــاق ا جته ــاد ه ــو بنفسـ ـ
معــيق وحمــدود  ،فمــثالً اتهــد اجملتهــد يف أُصــول الــدين واملــذهب  ،والعــرور جم واملوضــوعاجم ،
فال وس أخطايه املبدأ والعقيدة ،

____________
 5ـ األنعام .533 :
 7ـ البقرة .533 :
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 ،فهن يعععـع أوامـر السـماء مـن األسـاس  ،فيتحـتم علـى املـوىل
خبالف احتمال خطأ اإلمام
احلكيم أن يعصم من اخلطأ والزلل حذراً من صعييع الدين ي وهذا هو الفارق بني املقامني.
وأما مسألة اختالف األنظار والفتاوى  ،فهن ا بد من بعد قبول أصـل ا جتهـاد  ،ولكـن
هذا يصطدم مـع أصـل الـدين واملـذهب  ،فـهن الـدين يبقـى يف كمالـ  ،ولـو أن فهـم اجملتهـدين قـد
تلو يف صلقيهم داخل ذلك النطاق املعرتف ب .
سّن ـ  21سنة ـ طالب )
(  ....السعودية ـ ّ
صلح احلسن وقتال احلسني ينفي عةمتهما :
األئمة معةومون  ،فكيف تنازل اإلمـام احلسـن املعةـوم ملعاويـة؟ هـل يعـّن هـذا
س  :يزعم الرافضة ت ّن ّ

ت ّن خالفــة معاويــة شــرعية؟ تم ت ّن احلســن تخطــأ؟ وجذا كــان خمطئـاً كيــف يتوافــق هــذا مــع عويــدة العةــمة؟ مثّ
بنص جهلي كما تزعمون؟
كيف تنازل عن اخلالفة وقد ،هلا ّ
وملاذا خرا احلسني ملواتلة األُمويني؟ وهو خمالف ملا فعله احلسن من قبل  ،فأيّهما كان مةـيباً  ،وتيّهمـا

كان خمطئاً؟

ج  :إن الشــيعة صعتقــد شــيئاً إ علــى أســاس األدلــة والرباهــني العقليــة أو النقليــة  ،وصلتــزم
أبي مطلب يسـتدل عليـ ابألدلـة الواضـحة وا ليـة  ،و خشـى أي مـانع يف هـذا اجملـال ي ولكـن يف

نفــس الوقــت صتوقــع مــن العــمائر احليــة واحلــرة أن صنصــو فيمــا صقــول  ،مث مــا اخليــار يف احلكــم يف
املقام.
وأما ما طرحت من مسألة العصمة  ،فه ا مورد اصفاق الشيعة  ،ـا أ ـا مسـتصرجة مـن األدلـة
القطعيــة مــن الكتــاب والســنة والعقــل واإلمجــا ، ،وبعبــارة أُخــرى  :إن دليــل العصــمة مل يكــن دلــيالً
استقرائياً أو وثيلياً  ،بل هو دليل منتج من العقل والنقل.
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ك ــن وروده عل ــى ال ــدليل القطع ــت ،
وعليـ ـ ف ــال يت ــوهم ورود ال ــنق عليـ ـ  ،إذ ال ــنق
فنســتنتج أن النقــوض املتومهــة ليســت علــى مــا هــت  ،بــل إ ــا صومهــاجم خاليــة مــن الد لــة  ،مث بعــد
الفحص عنها نرى ماهية هذه التومهاجم كما يلت :
 5ـ إن صــلح اإلمــام احلســن
مل يكــن صنــاز ً من ـ عــن اإلمامــة اإلميــة  ،بــل كــان عم ـالً
مرحلياً لكشو زيـو معاويـة يف اجملتمـع اإلسـالمت  ،فهـو شـب مهادنـة  ،أو مصـاحلة مألقتـة  ،ألجـل
مصاحل عامة ـ قد ذكرجم يف مظا ا ـ ومعاوية يستحق اإلمارة  ،فكيو يستحق اخلالفة؟
 ،فمثالً أبي صفسس اـب أن نقتنـع بصـلح
مث غرابة مذا املوقو يف سسة املعصومني
كــان معصــوماً يف أفعال ـ وصصــرفاص ؟ وهــل أن الصــلح املــذكور يقلــل ـ
احلدبييــة؟ ألــيس الن ـ
؟ أو أنـ يعتــرب صنــاز ً؟! فالصــحيح أن أمثــال هــذه املـوارد أبســرها
والعيــاذ اب ـ مــن مرصبــة النـ
 ،ولـيس فيهـا أي إشـعار أو إشـارة بتنـازل أو عـدول عـن اخلـط
هت مـن شـألون اإلمـام املعصـوم

املستقيم.
يف الظـروف الــيت
تلــو مـع موقـو أخيـ اإلمــام احلسـن
 7ـ إن موقـو احلسـني
واجهه ــا  ،وذل ــك ابخ ــتالف معاوي ــة ع ــن يزي ــد يف صص ــرفاص  ،ف ــهن معاوي ــة ك ــان يتظ ــاهر ابلش ــعائر
وا لتزمـاجم الدينيـة حبـد وسـع  ،لتغطيـة أفعالـ الشـريرة  ،وهـذا كـان يسـبب ـ إىل حـد كبـس ـ التمويـ
بتصليـ السـاحة

على املسلمني  ،فهم كانوا يعرفون حق املعرفة  ،إىل أن عرف اإلمام احلسن
ل مألقتاً  ،حّت يراه املسلمون كما هو  ،ويتعح مم ما كان وما يريد.
وعلــى العكــس فــهن يزيــد مل يكــن يــرى أي إح ـراج يف إعالن ـ الفســوق والعصــيان  ،وإظهــاره
شــعائر الكفــر والشــرك عالنيــة  ،فــال يبقــى ف ــرض مــدة أو طريقــة لتعريف ـ لــدى املســلمني  ،ب ــل أن
أن يق ــوم يف وجه ـ ـ حفظ ـ ـاً ل ــدين ج ــده املص ــطفى
الواج ــب ك ــان يل ــزم عل ــى اإلم ــام احلس ــني
من التالعب بيد الطغمة الظاملة  ،املتمثلة يف كيان اخلالفة آنذاك.
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وبعــد ذلــك ألســنا نــرى التمــايز يف ظــروف زما مــا الــذي ولــد اخــتالف موقــو أحــدمها عــن
.
اآلخر
سّن ـ  29سنة ـ طالب جامعة )
( علي ـ املغرب ـ ّ
تومهات تهل السنّة
ر ّد ّ

النيب :
عةمة ّ

ومــد
س  :تعتوــد الشــيعة علــى خــالف تهــل الســنّة العةــمة ّ
التامــة والكاملــة للرســول ّ

الشؤون املتعلّوة ابحلياة املعيشية  ،فما قولكم

 ،حـ ّـّت

املسألة؟

ـم ـ مـا يـذهب
خاصة وت ّن الكتري من النةوم الورونية والشواهد التار ية تتبت ـ يا يـدع اـا ً للش ّ
ّ

جليه تهل السنّة  ،فما قولكم

واقعة تسر بدر؟ وترخيةه لبعض من ختلّف من املواتلني

اجلهاد  ،تو النزول عند املوقع ا،ـ ّدد

عنه

واقعـة بـدر الكـة  ،وكـذلم أتبـري النخـل

 « :تنتم تعلم بشؤون دنياكم » حني بدا له عدم صواب رتيه؟

عدم املشاركة

احلـديث املشـهور

املرجـو جيفــاد ،ابلشــرث املســتفيض والــدقيق  ،معـ ّـززاً ابألدلّـة الشــرعية مــن مةــادر تهــل الســنّة  ،وكــذلم

الشيعة ما تمكن  ،ل ُك ّل حادءة من احلوادإ املذكورة تعاله  ،ولكم جزيل الشكر وا متنان.

عموم ـ ـاً  ،ولنبينـ ــا حممـ ــد
ج  :إن األدلـ ــة القائمـ ــة علـ ــى العصـ ــمة التامـ ــة ـ لونبيـ ــاء
خصوصـاً ـ أدلـة عقليـة ونقليـة يعرتيهـا الشـك والريـب ـ كمـا قـرر يف حملـ ـ وعليـ فالبـد مـن
أتويـل مـا جـاء خالفـ ـ إن صـح سـنده ـ فـهن مـا يـوهم خـالف صلـك القاعـدة مـردود  ،إذ أن القاعـدة
املــذكورة مل صبــو علــى األمثلــة حــّت يــرد عليهــا الــنق  ،بــل اــب أن يفســر ُكــل حــادي علــى ضــوء

صلك القاعدة.
مث إن ما ذكرووه يف املقام  ،يصلح ألن يكون مورداً للنق ملا يلت :
قـد نـزل أدع مـاء ببـدر
أو ً  :إن ما ذكر يف بعـ كتـب السـس والتـاريخ ـ مـن أن النـ

أو ً  ،ومث بعد ما أشار علي احلباب بن املنذر أبن ينزل أدع ماء
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رأيـ وأمــر بتنفيــذه ـ مل

مــن القــوم  ،ويصــنع أحواضـاً و نــع املشــركني مــن املــاء  ،صــوب الرســول
يصح لوجوه :
منهــا  :إن املشــركني هــم الــذين ســبقوا ابلنــزول يف بــدر  ،و يعقــل أن ينزلـوا يف مكــان مــاء
في  ،ويرتكوا املاء لغسهم من املسلمني.
ومنهــا  :إن العــدوة القصــوى الــيت نزمــا املشــركون كــان فيهــا املــاء  ،وكانــت أرضـاً أبس هبــا ،
علــى العكــس ــا نزمــا املســلمون  ،وهــت العــدوة الــدنيا  ،إذ كانــت غبــار صســوخ فيهــا األرجــل  ،ومل
يوجد فيها املاء (.)5
الن

ومنهـا  :إن ابـن األثـس ـ مـن أصـحاب السـس ـ يـنص علـى أن املشـركني وردوا احلـوض  ،فـأمر
أن يعرتضوهم (.)7
.
ومنها  :إن املنع من املاء ينسجم مع أخالقياجم ومبادئ اإلسالم ونبي األعظم

فهذاً  ،الصحيح هو الرواية اليت صقـول أبن املسـلمني مل يكونـوا علـى املـاء  ،فأرسـل هللا السـماء علـيهم
ن ْ ي ِّ
ْ
ليالً حـّت سـال الـوادي  ،فاخـذوا احليـاض كمـا جـاء يف الـذكر احلكـيم  :إَِ يغشن م ْي اِل يمن يِ

َّ ي ي ِّ ْ ي ِّ ي ْ
ي ْ ن ي ي ْ ن ن ي َّ
ي ي ي ً ِّ ن ْ ي ْ ي ِّ ْ ي ي ن ْ
مي ِّ
الشن ن يط ن ياه ي ن
نوُّ ي
ز
ْ
و
ي
هللم
ع
ب
ه
ذ
ي
ا
ه
ب
ي
ك
ر
ط
ي
ء
م
ء
م
الس
م
أمهللة مهلله ايَنل عل
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ي
يي ْْ
ن
ي
ْ
م ني يا ْيث ِّ يت بِ ِه األق يد يام ( ، )3وهذا هو سر بناء األحواض ما ذكروه.
لَع قلَُِّ

رخــص طلحــة بــن عبيــد هللا وســعيد بــن زيــد
تنيـاً  :إن الــبع قــد ذكــروا  :أن الرســول
وعثمان يف عدم املشاركة يف بدر  ،مث ضرب مم سهامهم من الغنائم.

____________
 5ـ فـتح القـدير  ، 355 / 7شـرأ ـج البالغـة  ، 558 / 53جـامع البيـان  ، 53 / 50زاد املسـس  ، 733 / 3ا ـامع
ألحكام القرآن  ، 75 / 8صفسس القرآن العظيم  ، 373 / 7الدر املنثور  ، 533 / 3الطبقاجم الكربى .77 / 7
 7ـ الكامل يف التاريخ .573 / 7
 3ـ األنفال .55 :
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وهــذا أيعـاً مــن املوضــوعاجم  ،إذ جــاء يف بعـ الكتــب  :أن العلــة للتصلــو يف األوليــني ـ
( ، )5وجـاء يف بععـها اآلخـر  :أ مـا كـاا
طلحـة وسـعيد ـ هـو التجسـس خلـرب العـس أبمـر النـ
يف زـارة إىل الشــام ( )7ي فـهذا كانــت العلـة هــذه  ،هـل يعقــل أن يعـرب ممــا سـهامهما مــن الغنــائم؟!
خصوصاً أن السيوطت وغسه ينكران هذه الفعيلة لغس عثمان (.)3
وأمــا يف مــورد عثمــان  ،فــهن الروايــة الــيت صــذكر علــة خلف ـ ـ أ ــا لتم ـري زوجت ـ رقيــة أبمــر
ـ متعارضة مع الرواية اليت صصرأ أبن العلة هت إصابة عثمان نفس اب دري (.)3
الرسول
وأيع ـاً كــان بع ـ املســلمني يعــسون عثم ــان بعــدم حعــوره يف بــدر  ،وهــذا ينســجم م ــع

رخصت في  ،إذ كيو خفت هذا العذر على مثل عبد الرمحن بن عوف  ،وابن مسعود (.)1
ألصـحاب الشـورى ـ وفـيهم طلحـة وعثمـان
وأخساً  :لقد جاء يف حدين مناشدة علت
ـ ـ قول ـ  « :أفــيكم أحــد كــان ل ـ ســهم يف احلاضــر وســهم يف الغائــب »؟ قــالوا  ، )3( :وهــذا يفنــد
كالم القوم من األساس!!
تلثـاً  :إن مـا يـذكر مـن خطــأ اجتهـاد النـ
أساس ل من الصحة  ،فاآلية اليت يشس إليها البع

ـ والعيــاذ اب
يف املقام يم

ـ يف موضـو ،أُسـرى بــدر

____________
 5ـ السسة احللبية  ، 703 / 7أُسد الغابة  ، 307 / 7ريخ املدينة  ، 755 / 5سبل امدى والرشاد .55 / 3
 7ـ التنبي واإلشراف  ، 701 :املستدرك  ، 338 / 3ا ستيعاب بن عبد الرب  ، 731 / 7املعجم الكبس .550 / 5
 3ـ السسة احللبية .713 / 7
 3ـ املصدر السابق .713 / 7
 1ـ مسـند أمحـد  38 / 5و  ، 71يمـع الزوائـد  ، 773 / 7الـدر املنثـور  ، 85 / 7صفسـس القـرآن العظـيم ، 378 / 5
ريخ مدينة دمشق  ، 718 / 35البداية والنهاية .735 / 7
 3ـ كنز العمال  ، 771 / 1ريخ مدينة دمشق .331 / 37
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ي

ي

ي

ي ْ ي
نَن ع أ ن ي
َك ين ِِلين ٍّ
ْس  )5( ...يف وزان إ ك أعــي وامسعــت جــارة  ،فاملقصــود مــن اآليــة
نِب أن يمن
ِ
ألوامــر الــوحت  ،وهــذا
 ،إذ أن ا لت ـزام ب ـ يكــون عــىن الفــة الن ـ
املســلمون الن ـ
حمال.
ولكن املعىن أن الصحيح يف املقام هو احلكم األول يف شأن األسرى ببد ار كان القتـل  ،وهـو

حكـم خـا هبـم  ،أن الفـداء حيـل أبـداً يف األسـرى  ،إذ قـد عمـل بـ ـ الفـداء ـ يف واقعـة عبـد
هللا ب ــن جح ــش قب ــل ب ــدر أبزي ــد م ــن ع ــام  ،ومل ينك ــره هللا صع ــاىل ( ، )7وبع ــدما أص ــر املس ــلمون عل ــى
الفة ذلك احلكم األول  ،عاصبهم هللا صعاىل فاستحقوا العذاب مث عفا عنهم.
بكراهــة مــا
أخــرب الن ـ
ويــدل علي ـ أن ـ جــاء يف بع ـ النصــو  :أن جربائيــل
صنع قوم من أخـذ الفـداء  ،وأخـربه أبن هللا أمـره أن ـسهم بـني قتـل األسـرى وأخـذ الفـداء  ،علـى
أن يقتل منهم يف املستقبل بعددهم  ،فرضوا ابلفداء والشهادة ( ، )3وعلى األخص فقد نـص الـبع
مال إىل القتل (.)3
على أن الن
رابعاً  :إن حدين أتبس النصل ـ ابلشكل الذي نقلوه ـ يوافق العقل والنقل  ،لوجوه :
كــان يعــيش يف منطقــة صغــص ابلنصــل  ،فهــل يعقــل أنـ مل يكــن يعــرف
منهــا  :إن النـ
أتثس أتبس النصـل وفائدصـ ؟ وأن النصـل ينـتج بدونـ ؟! واحلـال نـرى أن الروايـة املزعومـة صقـول  :أبن
نفى لزوم التأبس فرتكوه.
الرسول
يرضــى دخــال ذلــك العــرر ا ســيم علــيهم ـ عــدم
ومنهــا  :كيــو نصــدق أبن النـ
نتاج خنلهم ـ بتصرف فيما ليس من اختصاص ؟!
____________
 5ـ األنفال .37 :
 7ـ السسة احللبية .733 / 7
 3ـ املصنو للصنعا  ، 705 / 1الطبقاجم الكربى  ، 77 / 7عيون األثر  ، 373 / 5الدر املنثور .707 / 3
 3ـ الكامل يف التاريخ .533 / 7
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كيـو يقـول مـم ـ حسـب الروايـة املـذكورة ـ أن العمليـة كانـت مـن ظنونـ ـ
ومنهـا  :إنـ
والعياذ اب ـ وليس مم أن يألاخذوه ابلظن  ،يف الوقت الذي كان حيـن النـاس علـى كتابـة وروايـة مـا
يصدر عن (.)5
وصـفوة القـول  :أن العصـمة مــا أدلتهـا القيمـة مــن العقـل والنقـل  ،فـال صنــثلم ـا نقـل خبالفهــا
مع وهن السند والد لة.
خريج اثنوية )
( تدد األسدي ـ اندونيسيا ـ  22سنة ـ ّ

ي ي
ال ي ْدَهي َّ ل ِ ي ن
َش ٍء : ...
النيب مل يكن خماطباً قوله  :ا
ّ
س  :قال تعاي :

ي ي ي ْ ي َّ ي ن ِّ ي ك ي ي ي ً َّ
ال أين ي ي يش ء ْ
ار .)2( ...
اال دَه لَِش ٍء ِإِن ف ِعل َلِك غدا ِإ

ـيب نسـي تن يوـول تن
ـيب عـن اخلطـأ  ،هـل الن ّ
ـيب هكـذا؟ وحنـن نعـرف عةـمة الن ّ
كيف اطب الوـرون الن ّ

شاء هللا؟ تجيبوا جزاكم هللا.

 ،إذ اخلطـاب موجـ للمكلفـني  ،والقـرآن
ج  :اآلية الكر ة صنايف العصمة عند الن
.
نزل ك أعي وامسعت جارة  ،وليس هو خطاب للن
 ،إذ
 ،فلـيس فيـ مـا يسـتء إىل عصـمت
مث على قول من قـال أنـ خطـاب للنـ
 ،أبن ُكــل أمــر موقــوف علــى إرادصـ واشــائت  ،فــهن شــاء كــان ،
ذلــك مــن هللا صعــاىل صــذكس لـ
غـسُ غاف اـل عـن ذلـك  ،وقـد شـهد هللا صعـاىل لـ بـذلك  ،فقـال :
وإن مل يشأ مل يكن  ،وهو
ي
ْ
 « :أدبي ريب فأحسن أتدي » (.)3
يا ِإنَّ يك ه يمىل ْخل ٍق يع ِظ ٍي ( ، )3وقال
____________
 5ـ يمع الزوائد  ، 515 ، 535 / 5ا امع الصغس  ، 303 / 5كنز العمال  773 / 50و .775
 7ـ الكهو  73 :ـ .73
 3ـ القلم .3 :
 3ـ شرأ ج البالغة  ، 733 / 55ا امع الصغس  ، 15 / 5كشو اخلفاء .70 / 5
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وقد كانت سنة األنبياء صعليق ُكـل شـتء علـى إرادصـ صعـاىل  ،فقـال صعـاىل حكايـة عـن موسـى
ي ي
ي ي ن
 :قي يل يهَيا ْدِن إن يش ء ْ
ك أي نم ً
نرا ( ، )5وقـال حكايـة عـن شـعيب :
ار يص بِ ًرا ياال أع ِِص ل
ِ ِ ِ
ي
ي
ي ْ ْ ي ن ي ْ َّ ي ن ي ي ي ْ
ار م ي َّ
الص حل ي
ني ( ، )7وقـال حكايـة عـن إمساعيـل :
ِِ
يام أ ِويد أن أشق عل ك هَ ِاد ِِن إِن ش ء ْ ِ
ي ي

ي

ن ن

ي
ي ي ْني ي ي ْ
ار م ي َّ
ي ي
الص بِ ِري ي (.)3
ت افمل م توم ْر هَ ِاد ِِن إِن ش ء ْ ِ
ق ل ي أب ِ
وهك ــذا ه ــت س ــنة األنبي ــاء يف اطب ــامم  ،ب ــل صعلي ــق الفع ــل عل ــى إرادصـ ـ س ــسة الص ــاحلني ،
فكيــو خبــسة الصــاحلني وخــا األنبيــاء واملرســلني يصــدر منـ خــالف إرادص ـ صعــاىل  ،ومــن مث يعاصــب
.
علي ؟ فثبت أن ذلك خطاب للمكلفني دون

سّن حنفي ـ  24سنة )
( حبيب ـ الداّنارك ـ ّ
معاجلة اةايت الواردة خالفها :
س  :قال العالّمة احللّي  « :جنّه لو جاز عليه ـ تي اإلمام ـ السهو واخلطأ  ،جلاز ذلم

مجيع تفعاله ،

ومل يبق وءوق إبخباراته عن هللا تعاي  ،و ابلشـرائع واألداين  ،جـواز تن يزيـد فيهـا ويـنوص سـهواً  ،فتنتفـي
فائدة البعتة.

ابلعةـمة  ،تكمـل وتحسـن مـن وصـفه

ـيب
ومن املعلـوم ابلضـرورة  :ت ّن وصـف الن ّ
بض ّدها  ،فيجب املةري جليه  ،ملا فيه من ا حرتاز عن الضرر املظنون و بل املعلوم » (.)4
يرده كتاب هللا  ،الذي تشار جي وقوع بعض األنبياء املعاصي والتوبة  ،منها :
ُك ّل ما سبق من كالمه ّ
ي
ي
ي
ي
ن
ن
 :ال تْ يواخذِن ب يم نس ْ
ت ياال تْ نر ِهدِن ِم ن أ نمري ْع ن ً
ِسنا ( ، )1ملـاذا
قولـه تعـاي عـن موسـى
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُكلما سأل
يعتذر موسى
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اخلضر عن تفعاله  ،وياذا اعتذر هنا؟ لود اعتذر أبنّه نسى  ،و ميكن دلها هنا على الرتك.
ي ي ْ ي ي
 :يو ِّب أ ِو ِِن أنظ نر ِإينك  ، )1( ...فـإ ّن الرؤيـة عنـد الشـيعة مـن تعظـم ا،ـال ،
وقول موسى
ـرب سـبحانه  ،وبـني التجـاوز
ألّنّـا تسـتلزم التحديـد وغـري ذلـم  ،فـدعاء موسـى هـذا دائـر بـني اجلهـل ابل ّ
الدعاء وا عتداء فيه  ،بل وجساءة األدب مع هللا تعاي.
ي
ي
ي
ي
ي
ار غ ْف ك
نك يا ْ
ي ْ ي ِّ ْ ي ي ي َّ ْ ي ي ن ي ي ن ي ي ن ي
ي ي َّ
نَو
اْ
وقوله تعاي  :ي أي اِل ِِب لِي َترم م أحل ار لك تبَ ِِغ مر ت أزا ِ
() 2
 ،تنّـه ح ّـرم علـى نفسـه
وجل  ،جنّه عتاب للرسول
َّو ِح كي
 ،فلماذا ورد هذا السؤال من هللا ّ
عز ّ
سريته مارية  ،تو شرب العسل.
ـح تن حيـ ّـرم تحــد الشــيعة علــى نفســه شــيئاً نّــا تحلّــه هللا ويكــون ومــوداً؟ تلــيس هــذا هــو
وتيضـاً هــل يةـ ّ

موتضى العةمة واللطف الذي توجبتموه على هللا؟
ي
ي
ي
ي
َّ ي ي ن ي ي ي
ي َّ
ً ي ن ي ي ْ ي ي َّ
ن ْ
ك يفَن ً
ار يم دد يم ِم َن ِك يا يم تأخ ير يا ْي َِ َّي نِم يمَيه
ح م ِيهلل ِيغ ِفر لك
وقوله  :إِن فَحهلل ل
ي ين ي يين ي ي
ِص ً
ك ِ ي
اع م نسَي ِد ًم (.)3
عل ك اي ِدي
جل جالله تءبت ذنباً متو ّدماً وذنباً متأ ّخراً  ،وتءبـت لـه مغفـرة ذلـم
ما املوةود بووله تعاي ذنبم؟ فاهلل ّ

ُكلّه.

ي

ن

ي

ْي
اخذ ِِن بِ يم ن ِس ْت  ، ...فـيمكن أن حتمـل
ج  :أما قولـ صعـاىل عـن موسـى
 :ال تو ِ
 :أن أراد أتخذ ا صركت من عهدك  ،وقد روي هذا الوج عن ابن عبـاس وأُيب بـن كعـب عـن

رسول هللا

( .) 3

والوجــه اةخــر الــذي ميكــن تن حتمــل عليــه اةيــة  :تنّــه تراد تؤاخــذين يــا فعلتــه  ،نّــا يشــبه النســيان ،

فسماه نسيا ً،للمشااة  ،كما قال املؤذّن ألخوة
ّ
____________
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ي

ْ

ي
َّ ْ
َن ( )5أي صشـبهون السـراق  ،وكمـا يتـأول اخلـرب الـذي يرويـ أبـو
 :إِنم ني ل يس ِوق
يوسـو
ثــالي كــذابجم  :يف قول ـ  :ســارة أخــيت ،
أن ـ قــال  « :كــذب إب ـراهيم
هريــرة عــن الن ـ
ويف قول  :بل فعل كبسهم هذا  ،وقول  :إ سـقيم »  ،واملـراد بـذلك ـ إن كـان هـذا اخلـرب صـحيحاً

ـ أن فعل ما ظاهره الكذب (.)7
ي ِّ ي ي ْ ن ي ن ي
مل يسـأل الرييـة لنفسـ ،
نك  ، ...أنـ
 :وب أ ِو ِِن أنظر إِي
وأما قول موسى
وإًا سأما لقوم .
فقــد روي أن قوم ـ طلب ـوا ذلــك من ـ  ،فأجــاهبم  :أبن الرييــة زــوز علي ـ صعــاىل  ،فلج ـوا ب ـ
وأحلـوا علي ـ يف أن يســأل هللا صعــاىل أن ي ـريهم نفسـ  ،وغلــب يف ظن ـ أن ا ـواب إذا ورد مــن جهت ـ
جلــت عظمتـ كــان أحســم للشــبهة وأنفــى مــا  ،فأختــار الســبعني الــذين حعــروا للميقــاجم  ،لتكــون
علـى مـا نطـق بـ القـرآن  ،وأجيـب
املسألة حعر منهم  ،فيعرفوا ما يـرد مـن ا ـواب  ،فسـئل
ا يدل على أن الريية زوز علي صعاىل.

ي ن يْ ي ي ن ْ
نَن يل يعلين ن ين
نل اهنكَين ب أين ْ ي ِّ
ويقوي هذا ا واب أُمور منها  :قول صعاىل  :يسنألك أه
ِ
ِ ِ
ي
يْ
ي
ي
ن
ي ي يي ْ ن ي ي
ي ً ِّ ي َّ ي ي ي ن ي ي ْ ن ْ ي
نر ًة فأ يخنذ ْ ْي َّ
ََس أي نك ي
ي
ر يْ ن ي
الصن ِعدة
ا
ن
ن
و
أ
َا
ل
ن
د
ف
ك
ل
َ
م
َب
ِبَ ب م السم ء فدد هألَا م
ِ ِ
ِ
ِ
ن
بِ ْظل ِم ِ ني (.)3
ن ْن
ي ي ن ي ي
ي
ن ً يي ي ي ن ْ
ومنهـا  :قولـ صعـاىل  :يا ِإَ قلَْ ني يي ْمََس ه نو ِم ي لك يح ََّّت ن ير ار يْ يرة فأخنذتم ْي
َّ ي ْ ي ي ْ ن ي ْ ْ ي
ان (.)3
الص ِعدة اأنَي تهللظر
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ي ي َّ ي ي ي ن ْ ْ َّ ن ي ْ ي ي ي ِّ ي ن ن ي ي ن ي ن
ي ْ
ت أهلكَي ْ ي ِّم ق نل يا ِإيَّن يي
ومنهـا  :قولـ صعـاىل  :فلم أخذ ي الرْفة ق ل وب لَ ِشس
َّ ن ي َّ
يْ ن ْ ي ي ي ي ي
يي
ِه إِال فَِنِيَْ يك ( )5فأضاف ذلـك إىل السـفهاء  ،وهـذا يـدل أنـ
أ ِلكهلل بِم فمل السف ء ِمهلل إِن ِ

كان بسببهم من حين سألوا ما اوز علي صعاىل.

يســأل الرييــة لقومـ  ،فلــم يعــو السـألال إىل
ولــيس ألحــد أن يقــول  :لــو كــان موســى
ي
ي ي ْ ن ين ي
نك  ،ومل كـان ا ـواب تصـا بـ يف قولـ  :هن تي ي
نر ِاِن ؟
نفسـ  ،فيقـول  :أ ِو ِِن أنظر إِي
ً
وذلــك أن ـ غــس تنــع وقــو ،اإلضــافة علــى هــذا الوج ـ  ،مــع أن املســألة كانــت مــن أجــل غــسه  ،إذا
كانت هناك د لة صألمن من اللبس.
فلهذا يقول أحدا إذا شفع يف حاجة غسه للمشفو ،إلي  :أسـألك أن صفعـل يب كـذا وكـذا ،
وزيبــي إىل كــذا وكــذا  ،وحيســن أن يقــول املشــفو ،إلي ـ  :قــد أجبتــك وشــفعتك  ،ومــا جــرى يــرى
هذه األلفاظ.
وإًا حسن هذا ألن للسـائل يف املسـألة غرضـاً  ،وإن رجعـت إىل آخـر لتحققـ هبـا  ،وصكلفـ
كتكلف إذا اختص .
ي
وأما قول صعاىل  :يين أي ي ن َّ
اِل ِنِب  ...يظهـر مـن كالمـك أنـك صريـد أن صقـول  :أن فعـل
النـ هــذا ـ وهــو التحــرمي ـ يقــدأ يف عصــمت  ،ألن العتــاب املوجـ لـ مــن هللا مــا هــو إ ذم للنـ
علــى فعل ـ هــذا  ،والــذم بــد أن يكــون علــى شــتء قبــيح  ،وهــو يقــدأ ابلعصــمة  ،هــذا مــا
فهمناه من كالمك.
وما يقال يف صفسس هذه اآليـة  :إ ـا صـومت إىل عمـل مـن األعمـال اقللـة  ،الـيت يقرتفهـا النـ
صرصعــي أزواج ـ  ،فعــيقن علي ـ وآذين ـ حــّت أرضــاهن ابحللــو علــى أن يرتك ـ و أييت ب ـ
بعد.

ي ْ ي ِّ ْ ي ي ي َّ ْ ي ي
ار لك
لِي َترم م أحل

 ،املـراد ابلتحـرمي التسـبيب إىل احلرمـة ابحللـو  ،علـى
وقول :
ي
ين ي ي
ْ
ْ ي ْ
م ني ي َّ ي ن ي
م ني  )7( ...أنـ
ما صدل علي اآلية التالية  ،فـهن ظـاهر قولـ  :قد ف يرٌ ار ه
ِ
َتلنة أيمن نِ
حلو على ذلك  ،ومن شأن اليمني

____________
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أن يوجــب عــروض الوجــوب  ،إن كــان احللــو علــى الفعــل  ،واحلرمــة إن كــان احللــو علــى الــرتك ،
حلــو علــى صــرك مــا أحــل هللا ل ـ  ،فقــد حــرم مــا أحــل هللا ابحللــو  ،ولــيس امل ـراد
وإذا كــان
على نفس احلرمة  ،فيما شر ،هللا ل يف احللية فليس ل ذلك.
ابلتحرمي صشريع
ي

يني ي ن ي ي ن ي
اْ يك  ،أي صطلب ابلتحرمي رضاهن بدل من حترم ....
وقول  :تبَ ِِغ مر ت أزا ِ
وحال من فاعل  ،وا ملة قرينة على أن العتاب ابحلقيقة متوج إليهن  ،ويأليده قولـ خطـاابً
يْ ي ي
يي ن ي ي ن ْْ ْ ْ
م يم .)5( ...
ر فدد صغت قلَُّ
مما  :إِن ََُّ إَِل ا ِ
ن ْ
ي ي
 ،إ أن
أما قول صعاىل  :يااَبر َّو َُّّ يك إَِا ن ِس يت  ،فـهن اخلطـاب وأن كـان للنـ

املقصود من األُمة  ،وهذا موجود يف القرآن يف آ جم أُخر أيعاً.
ي ن ين ن ي
ي
ننك  ،للتعــرف علــى صلــك اآليــة ونظائرهــا بــد مــن
وأمــا قول ـ صعــاىل  :ااهننَغ ِفر َِّلن ِ
الوقـوف علـى األصـل املسـلم بـني العقـالء  ،وهـو أن عظمـة الشصصـية وخطـر املسـألولية متحالفـان ،
يعــد صــدوره مــن إنســان

ورب عمـل يعــد صــدوره مــن شــصص جرمـاً وخالف ـاً  ،ويف الوقــت نفس ـ
آخر كذلك.
فالعارف بعظمة الرب يتحمل من املسألولية ما يتحمل غسه  ،فيكـون املرتقـب منـ غـس مـا
يرتقب من اآلخـر  ،ولـو صـدر منـ مـا يليـق  ،وصسـاهل يف هـذا الطريـق  ،يتأكـد منـ ا سـتغفار ،
وطلب املغفرة لصدور الذنب من  ،بل من ابب قياس عمل إىل علو معرفت وعظمة مسألوليت .
وألجــل ذلــك صعــد بعـ الغفــالجم  ،أو اقـرتاف املكروهــاجم مــن األوليــاء ذنبـاً  ،إذا قــيس إىل
ما أعطوا من اإل ان واملعرفة  ،ولو قاموا بطلب املغفرة والعفو  ،فهًا هو ألجل هذه ا هاجم.
____________
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صك ــون أوق ــامم مش ــغولة اب صع ــاىل ،
يق ــول العالم ــة اإلربل ــت  « :إن األنبي ــاء واألئم ــة
«:
وقلــوهبم لــوءة ب ـ  ،وخ ـواطرهم متعلقــة ابملــو األعلــى  ،وهــم أبــداً يف املراقبــة  ،كمــا قــال
اعبد هللا كأنك صراه  ،فهن مل صره فهن يراك ».
فهــم أبــداً متوجهــون إلي ـ  ،ومقبلــون بكلهــم علي ـ  ،فمــّت احنط ـوا عــن صلــك املرصبــة العاليــة ،
واملنزلة الرفيعة إىل ا شتغال ابملأكل واملشرب  ،والتفرو إىل النكاأ وغسه من املباحـاجم عـدوه ذنبـاً ،
واعتقدوه خطيئة  ،واستغفروا من .)5( » ...
ي
ي ي
َّ ي ي ن ي ي ي ي ن ً
ً ي ن ي ي ي ْ ي ي ي َّ ي
ك يا يم تيأ َّخري
وأمـا قولـ صعـاىل  :إِن فَحهلل لك فَح م ِيهلل ِيغ ِفر لك ار م ددم ِم َن ِ
ي ْ َّ ن ي ي ْ ي ي ن ي ي ي ن ي ي
ك ِ ي
ِص ًاعن م نسنَي ِد ًم  ،فـهن الـذنب يف اللغـة أييت بثالثـة أُصـول « :
ندي
اي َِي نِممَه عل ك اي ِ

أحدها ا رم  ،واآلخر مألخر الشتء  ،والثالن  :كاحلل والنصيب » (.)7
وكون الذنب يف اآلية عىن ا رم ا ريـب فيـ  ،غـس أن الـذي اـب التنبيـ عليـ  ،هـو أن
اللفــل يــدل علــى أزيــد مــن كــون صــاحب عاصــياً وطاغي ـاً  ،واقع ـاً للقــانون  ،وأمــا الــذي عصــى
وطغــى علي ـ ونق ـ قانون ـ فهــو تلــو حســب اخــتالف البيئــاجم والظــروف  ،وليســت خصوصــية
العص ــيان س ــبحان م ــأخوذة يف ص ــميم اللف ــل  ،حبي ــن ل ــو أطل ــق ذل ــك اللف ــل يتب ــادر من ـ كونـ ـ
س ــبحان ه ــو املعص ــت أم ــره  ،وإً ــا صس ــتفاد اخلصوص ــية م ــن الق ـرائن اخلارجي ــة  ،وه ــذا ه ــو األس ــاس
لتحليل اآلية  ،وفهم املقصود منها  ،والغفران ابللغة هو السرت.
 ،مــا صقــدم منهــا
واآليــة صــدل علــى أن الغايــة املتوخــاة مــن الفــتح هــت مغفــرة ذنــب النـ
ومــا أتخــر  ،غــس أن يف صرصــب صلــك الغايــة علــى ذيلهــا غموضـاً يف ابدئ النظــر  ،واإلنســان يستفســر

يف نفس كيو صار وكينـ سـبحان نبيـ مـن فـتح القـال ،والبلـدان  ،أو املهادنـة واملصـاحلة يف أرض
احلديبية مع قريش سبباً ملغفرة ذنوب .
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مــع أن ـ اــب أن صكــون بــني ا ملــة الشــرطية وا زائيــة رابطــة عقليــة أو عاديــة  ،حبيــن صعــد
أحدمها علة لتحقق األُخرى  ،أو مالزمـة مـا  ،وهـذه الرابطـة خفيـة يف املقـام جـداً  ،فـهن وكـن النـ
من األعـداء والسـيطرة علـيهم  ،يكـون سـبباً نتشـار كلمـة احلـق ورفـ الباطـل  ،واسـتطاعت التبليـغ
يف املنطقة املفتوحة  ،فلو قال  :إا فتحنا لك فتحاً مبيناً  ،لتـتمكن مـن إظهـار احلـق ونشـر التوحيـد
ودح الباطل  ،كان الرتصب أمراً طبيعياً  ،وكانت الرابطة حمفوظة بني ا ملتني.
وأما جعل مغفرة ذنوب جزاء لفتح صقعاً من األصقا ، ،فالرابطة غس واضحة.
وهــذه هــت النقطــة احلساســة يف فهــم مفــاد اآليــة  ،وابلتــال دح ـ زعــم املصطئــة يف جعلهــا

ذريعة لعقيدمم  ،ولو صبينت صلة ا ملتني صعح عدم د لتها على ما صتبناه صلك الطائفة.
 ،مــا هــت إ حـوادي مــرة يف واقعهــم  ،ــا أ ــا
إن احلـوادي الداميــة بــني قـريش والنـ
ج ــرجم إىل ذه ــاب كي ــا م  ،وح ــدوي التفرق ــة يف ص ــفوفهم  ،والفت ــك بص ــناديدهم عل ــى ي ــد الن ـ ـ
 ،صورص يف يلـتهم وخزانـة أذهـا م صـورة إنسـان يـرم مـذنب  ،قـام يف وجـ سـاداجم قومـ ،
فسب آمتهم  ،وعاب طريقتهم بطريقـة صراهـا قـريش  ،مـا هـت إ كـذب وافـرتاء وكهانـة وسـحر  ،ومل
يكتــو بــذلك حــّت شــن علــيهم الغــارة والعــدوان  ،فصــارجم أرض يثــرب ومــا حومــا يــازر لق ـريش ،
ومــذابح ألســيادهم  ،فــأي جــرم أعظــم مــن هــذا؟ وأي ذنــب أكــرب من ـ عنــد هــأل ء ا هلــة الغفلــة؟
الذين يعرفون اخلس من الشرير  ،والصديق من العدو  ،واملنجت من املهلك.
وإن واقعة الفتح الـيت حصـلت ملـس منهـا الكفـار ُخلـق النـ العظـيم  ،فرفـع السـتار احلديـدي
الذي وضع بع أعدائ بين وبني قوم  ،فعرفوا أن ما يرمت
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ب ـ ن ـ العظمــة  ،ويوصــو ب ـ بــني أعدائ ـ  ،كانــت دعــا جم كاذبــة  ،وكــان منزه ـاً عنهــا  ،بــل عــن
األقل منها.
فأصـبحت هـذه الـذنوب الـيت كانـت صـدعيها قـريش علـى النـ ـ بعـد وقعـة احلديبيـة  ،أو فـتح
مكة ـ أسطورة خياليـة  ،قعـت عليهـا سـسص يف ُكـل مـن الـواقعتني  ،مـن غـس فـرق بـني مـا الصـقوا بـ
قبــل امجــرة أو بعــدها  ،وعنــد ذلــك يتعــح مفــاد اآل جم  ،كمــا يتعــح ارصبــا ا ملتــني  :ا زائيــة
والشرطية.
وعلى ذلك  ،فاملقصود من الذنب  :ما كانـت قـريش صصـف بـ  ،كمـا أن املـراد مـن املغفـرة :
إذهاب آتر صلك النسب يف اجملتمع.
( عبد هللا ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
نسيان موسى ليس حويوياً :

ي ي ي ْي ن
اخذ ِِن بِ يم
س  :عندي سؤال  ،ترجو اإلجابة عليه  :قال تعـاي علـى لسـان موسـى  :ق ل ال تو ِ
نيس ْ
() 5
نيب؟
وهو
موسى
بنسيان
ث
تةر
واةية
،
يسهو
تو
ينسى
النيب
ن
أب
الوول
ميكن
فهل
،
ت
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ

ج  :إن العصــمة ثبتــت أبدلــة عقليــة  ،ولــذا فهــت صتصلــو يف مــورد دون مــورد آخــر  ،و
صرد عليها النقوض النقلية  ،فهذا ورد من النقل ما ظـاهره خـالف القاعـدة العقليـة يف العصـمة وجـب
أن يــألول ــا يوافقهــا  ،ولــذا نقــول يف هــذه اآليــة  :أن العلمــاء ـ ج ـزاهم هللا خ ـساً ـ أعط ـوا عــدة
احتما جم لتفسس اآلية ا رم قاعدة العصمة  ،ونورد هنا أحدها.
ع ــىن الغيب ــة  ،وإً ــا ح ــدي منـ ـ م ــا يش ــاب
وه ــو  :أنـ ـ مل حي ــدي نس ــيان م ــن موس ــى
النســيان يف النتيجــة  ،وذلــك ألنـ قــدم األهــم علــى املهــم حســب علمـ  ،فــأمر ابملعــروف و ــى عــن

املنكر  ،وصرك الوعد ابلصرب عندما صزامحا على مورد
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 ،ولكنـ مل يصـرب علـى مـا رآه منـ
كـان ملتفتـاً ملـا وعـد بـ اخلعـر
واحـد  ،فهنـ
 ،فما رآه يقاس بشتء أمام الوعد الذي قطع للصعر .
ومثلـ مــا لــو كنــت عنــد قائــد ــيش لتناقشـ يف قعــية  ،ووعــدك اب ســتما ،إليــك  ،مث منعـ
مــن صنفيــذ وعــده دخــول أح ـد مســاعدي ــربه بوقــو ،هجــوم للعــدو  ،فيســار ،لتــدارك األمــر األهــم
ويتغاض ــى ع ــن امله ــم  ،وه ــو وع ــده إ ك دون أن ينس ــاه  ،وإً ــا ق ــد يس ــمى نس ــيااً ملش ــاهبت ملع ــىن
النسيان اللغوي يف النتيجة  ،ولو قدم وعده إليك وصرك أمر امجوم لكنت أول من مـ علـى ذلـك
 ،أما لو كنت صعلم أبن ما صريد أن صناقش في أخطر من امجوم لنبهت إىل ذلك  ،ومثل هاهنا.
وملا أشرا إليـ مـن املشـاهبة  ،قـد يعـرب عنـ ابلنسـيان حالـة ا عتـذار  ،كمـا فعـل موسـى
إىل الفة الشر .
مع اخلعر بعد أن نبه اخلعر
ي ي ن ي ْ ن َّ ي ي
قــال لـ  :ألنني أقننل إِنننك ه ن
وهـذا واضــح مــن ســياق اآل جم  ،حيــن أن اخلعــر
ي

ني يص ن ً
ت نسَي ِط ي يم ي
نَبا ( ، )5أي أبنـ شـر عليـ أن يصـرب علـى مـا يعلمـ  ،و يطبـق األحكـام
ِ
علــى ظــاهر مــا يــرى  ،وأن يســأل عــن شــتء حــّت ــربه حبقيقت ـ كمــا بينت ـ اآل جم الســابقة علــى
هذه.
فوضــح لـ أن مــا يعلمـ  ،وفعــل مــا فعــل علــى طبقـ أهــم يف واقــع األمــر ولــيس مهمـاً فقــط ،
َّ

وأن ما شر علي ما شر إ مذا  ،وأن األمر يدور مدار العلم وعدم .

( عبد هللا ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
الفرق بني األمر املولوي واإلرشادي :
س  :عندي سؤال  ،ترجو اإلجابة عليه :

جذا قلنا أب ّن معةية ودم تع ّد معةية لألمر املولوي  ،وج ّّنا هي معةـية لألمـر اإلرشـادي  ،ابعتبـار ت ّن
ي ين
َّ ي ي
ي
ا يرة ( )2نو ،النهت هنا إرشادي ،
ياال د ير يُّ ه ِذهِ الش
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ي ين ن ي ن
فالب ّد تن نوـول  :ياال د ير َُّْا يم ل اييتِ ِي ( )5تيضـاً ّنـي جرشـادي  ،أل ّن العبـارتني متشـااتني متامـاً مـن
فسـر ،علـى ت ّن األُوي ّنـي جرشـادي ،
حيث الرتكيب وطريوة النهي  ،وجذا كان األمر ليس كـذلم  ،فكيـف ّ
والتانية ليست ّني جرشادي؟

ج  :نــود أن نقــدم مقدمــة يف صعريــو األمــر اإلرشــادي واألمــر املولــوي  ،والفــرق بينهمــا قبــل
ا واب  :فاألمر املولوي  :هذا األمر الصادر من سبحان بوصف موىل زب طاعتـ  ،ويرتصـب علـى
عدم طاعت استحقاق العقاب  ،إ أن يرصفع أثر املصالفة ابلتوبة.
واألمــر اإلرشــادي  :هــو األمــر الصــادر منـ ســبحان بوصــف اصــح ومرشــد ومعلــم  ،ويرتصــب
على صرك نصح وإرشاده أثر صكويي وضعت يرصفع ابلتوبة  ،والفرق بينهما :
 5ـ إن الفة األمـر املولـوي صوجـب اسـتحقاق العـذاب  ،و الفـة اإلرشـادي يرتصـب عليـ أثـر
صكويي و عقاب علي .
 7ـ إن أثر الفة األمر املولوي يرصفع ابلتوبة دون اإلرشادي  ،ألن أثره صكويي.
 3ـ إن املـوىل يكـون مألسـس لومـر املولـوي  ،و حكـم للعقـل فيـ علـى عكـس اإلرشـادي ،
فــهن للعقــل حكــم فيـ  ،كمــا يف وجــوب الصــالة كحكــم مولــوي  ،ووجــوب إطاعــة هللا ورسـول وأُول
األمــر يف اآليــة كحكــم إرشــادي  ،فــهن العقــل حيكــم مســتقالً ودون ا عتمــاد علــى الشــر ،بوجــوب
طاعة هللا ورسول وأُول األمر  ،فهذا جاء األمر ب من الشار ،فهو إرشاد إلي .
وهبــذا يتعــح أن املــدار يف كــون األمــر مولــوي أو إرشــادي عالقــة ل ـ ابلتشــاب يف منطــوق
وظاهر وصركيب اخلطاب الصادر من الشار ، ،وإًا معياره ما ذكرا أعاله.
____________
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وأقرب لك ذلـك  :أن احلكـم بعصـمة األنبيـاء حكـم عقلـت يتصلـو يف مـورد  ،ولـذا اـب
أن صفسر ما ورد من الشار ،ـا ظـاهره خـالف القاعـدة العقليـة يف العصـمة إىل مـا يوافقهـا  ،و خـذ
ي ي ن ي ني ي ً ين ْ ْ
نم ني يَ نمنض يع ْ
ند ٌّا ( )5كمأليـد  ،حيـن مل يتصلـو األثـر
ْج م َمو
اآليـة  :ق ل اه ِط ِمهلل ِ
ِ ٍ
التكويي وهو الطرد من ا نة  ،مع أن آدم وحواء اب اب صفاق.

( حسني حبيب عبد هللا ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
أتويل ما يوحي نسيان املعةوم :
س  :هل األنبياء

واألئمة
ّ

ينسون تو ينسون؟ فهنـاك العديـد مـن اةايت الـيت تشـري

تفسر على معّن وخر؟ وجذا نكن بعض األمتلة.
للنسيان  ،فهل هي ّ

ج  :لقـ ـ ــد ثبـ ـ ــت ابلـ ـ ــدليل العقلـ ـ ــت القـ ـ ــاطع  :أن األنبيـ ـ ــاء

 ،وكـ ـ ــذلك األئمـ ـ ــة

معصومون من الذنوب واخلطأ والنسيان مطلقاً  ،وعلى هذا بد من أتويل ُكل اآل جم القرآنية الـيت
.
ظاهرها يوحت بنسبة النسيان إليهم
ي ي ي
ال تْ يواخ نذِن ب يم نيس ْ
ت
 :قل
ومن اآل جم اليت ذكرجم  ،قول صعاىل يف قصة موسـى
ِ ِ ِ ِ
ي ي
ال تْ نر ِه ندِن ِم ن أي نمري ْع ن ً
ِسا (.)7
ا
ِ
ِ
 ،لكـن لتعـارض
فهن هذه اآلية قد يفهم منها للوهلة األُوىل نسبة النسيان للنـ موسـى
ظــاهر هــذه اآليــة مــع الــدليل العقلــت ا ــازم الــذي يقبــل الشــك علــى عصــمة النـ مــن النســيان ،
يدفعنا إىل أتويل ظاهر هذه اآلية  ،إىل ما يتالئم مع الدليل العقلت.

وقــد ذكــر يف أتويلهــا مــا روي عــن ابــن عبــاس  :بــال صألاخــذ
أيعاً  :بال صألاخذ ا فعلت ا يشب النسيان  ،فسماه نسيااً
____________
 5ـ ط .575 :
 7ـ الكهو .73 :

310

ــا صركــت مــن عهــدك  ،وأولــت

ي

ْ

ي
َّ ْ
َن  ،أي صشـبهون السـراق ،
 :إِنم ني ل يس ِوق
للمشاهبة  ،كما قال املألذن ألخـوة يوسـو
لــيس نســيااً عــىن الغيبــة  ،بــل ــا يشــب النســيان يف النتيجــة  ،وذلــك
فمـا حصــل مــن موســى
ألن قدم األهم على املهـم حسـب علمـ  ،وأمـر ابملعـروف و ـى عـن املنكـر  ،وصـرك الوعـد ابلصـرب ،

 ،ولكن مل يصرب علـى مـا

عندما صزاحم يف مورد واحد  ،فهن كان ملتفتاً إىل ما وعد ب اخلعر
رآه من  ،فما رآه يقاس بشتء أمام الوعد الذي قطع للصعر .
ي ن ْ َّ َّ ي ي ي
نك إَِا ن ِسن يت ( ، )5فـهن اخلطـاب وإن كـان موجهـاً للنـ
وأمـا قولـ صعـاىل  :ااَبنر وُّ
 ،إ أن املقصود من األُمة  ،وهذا موجود يف القرآن يف آ جم أُخرى أيعاً.
ي

ي

ي ْ ي

ي ن
ني
ي
آد يم ِمن ق ننل فِي ِ ي
ِسن ( ، )7فـهن املـراد
أمـا قولـ صعـاىل يف قصـة آدم  :ياهدد يع ِ ندن إَِل
ابلنسـيان هنــا هــو أنـ عمــل عمــل الناســت  ،أبن صـرك األمــر وانصــرف عنـ  ،كمـا يــرتك الناســت األمــر
 :أن آدم مل يـنس  ،وكيـو ينسـى وهـو يـذكره  ،ويقـول لـ
الذي يطلب من  ،وقد روي عنهم
َّ ي ي َّ ي ي ْ ي ي ي ي ن ي ن ي ْ ي ي ن
ي يي ْ ي ي ْ ي ي ن ي
اْلين ِ ِ ي ي
ني أا تمَن ِم
م بم وُّمم ع ه ِذهِ الشار ِة إِال أن تمَن ملك ِ

إبلـيس :
( .) 3
هــذه بع ـ اآل جم الــيت اــب أن أتول  ،وهنــاك الكثــس مــن اآل جم األُخــرى ال ـيت اــب أن
أتول أيعا  ،ألن ظاهرها يتعارض مع احلقائق الثابتة ابلقطع  ،فمثال بد مـن أتويـل ُْ :ك ي ن
َش ٍء
ً
ً

ك َّ
يه لِك ِإال يا نْ ي ْه ( ، )3وكـذلك
( )1وغسها كثس.

ً
ي ن
ي ي
يا يم يَك ين ي يهذ ِه أي نع ي يف ْ ي
اْلخ ير ِة أع ي ياأ ل يه ِب ال
ي
َ
ِ
ِ ِ
ِ
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خريج جامعة )
( عادل تدد ـ البحرين ـ  31سنة ـ ّ
حتةل بسبب علم املعةوم احلضوري :

ْ
س  :هل عةمة اإلمام ذاتية تم من هللا؟ وهل اةية الكرميـة  :إ َّ يم يْر ْ
ار يْ نذه ي
يد ْ
ب يعهللم ْي
ِ ِ
ِ
ِ
ِّ ن ي ي ن ي ن
اَ ن
نر ْك ني ي نط ً
ت يا ْي يط ِّ ي
ي
ـدل علـى ت ّن العةـمة مـن هللا؟ حيـث ج ّن مجيـع العلمـاء
الرْس أهل
نوا ( )5ت ّ
ِ
ِ

يستدلّون ابةية على العةمة.

ج  :ما نفهم من سألالكم صريدون السألال عن منشـأ العصـمة  ،هـل هـت مـن هللا صعـاىل؟ أي
يف شـتء  ،فـال يسـتحق الثنـاء
أ ا صكوينيـة؟ فيتبـادر إىل الـذهن لـزوم ا ـرب وعـدم فعـل اإلمـام
أو الث ـواب عليهــا  ،أم أ ــا ذاصيــة؟ أي هــت الت ـزام مــن اإلمــام أبوامــر هللا صعــاىل التش ـريعية  ،فهــت إذن
ابختيــار اإلمــام  ،ويســتحق عليهــا الثنــاء والث ـواب  ،ولكــن اســتد لنا آبيــة التطهــس علــى أ ـا إرادة
صكوينية من هللا سبحان  ،يلزم منها عندك إشكال ا رب وا ضطرار.
فنقــول  :عـ َّـرف علمــايا العصــمة  :أب ــا لطــو يفعل ـ هللا ابملكلــو حبيــن تنــع من ـ وقــو،
ي ين ي ي ي ني ْ ي
ين ي ي ن ْ
ْحَْه ل ي َّمنت
ر عل ك او
املعصية وصرك الطاعة  ،مع قدرصـ عليهمـا  ،قـال صعـاىل  :يالَال فول ا ِ

ي ن يي ي ي ْ ي ي
ي ي
ي ْ
ي
َّعآئ يف كة مهللن ْ ني أين يْول ي
ار يعل ننك
َك يا يم يْ ِولَن ِإال أنف يسن ْ ني يا يمن يي ْْضنانك ِمن َش ٍء اأننزل
ِ
ِ
ن
ن
َّ
ي
ي
ي
ي
ي
ْ
ي
ي
ي
ي ي ي ي ن ي ْ ن ين ْ ي ن
اهن ي ي
ر يعل نك يع ِظ ًم (.)7
كَ ب يا ِ
ِ
احلكمة ياعلمك م لي تم ملي يااكن فول ا ِ

فهذا اللطو والفعل والرمحة هـو حنـو مـن العلـم اليقيـي  ،الـذي أطلعـوا مـن خاللـ علـى عـامل
امللك ــوجم والغي ــب  ،فه ــو عل ــم ش ــهودي حع ــوري حص ــول كعلومن ــا  ،والف ــرق ب ــني العلم ــني أبن

هنالك فرقاً بني أن صعلم أبن النار حمرقة  ،وبني أن حتس ابإلحراق وحترتق مثالً.
وكذلك هناك فرق بني أن صعلم شيئاً عن ا نة وبني دخولك فيها  ،ولذلك ينقـل عـن اإلمـام
قول  « :وهللا لو كشو ل الغطاء ما ازددجم
أمس املألمنني
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يي ي ي
ك نْنري إبن ي
نرا ِه يي
يقيناً »  ،وهذا العلـم اليقيـي تبـت ل مـام وهـو العصـمة  ،قـال صعـاىل  :اكنذل ِ
ِ ِ
ن
ن
ْ ي
ي
ين
َن م ي ال ن ْمَقهلل ي
ي ي ْ ي َّ ي ي
ني ( ، )5وقال صعـاىل أيعـاً  :يا يْ يملهللن ِمنهلل ْ ني
ات يااألو ٌِ يا ِييك ِ
ِِ
ملكَت السم ا ِ
ي ي ْ ْ ي
ي َّ ً ي ن ْ ي ي ن ي ي َّ ي ي ْ ي ي ْ
() 7
 ،والذي يصـل مـن حيـن العلـم إىل مقـام
أئِمة ي دان بِأم ِرن لم صَباا ااكنَا بِآي تِهلل يَقِهللَن

اليقــني  ،فهــو يصــل يقينـاً مــن حيــن العمــل إىل مقــام الصــرب  ،ومــن مثَّ لــن يكــون هنــاك انفكــاك بــني
هذا السنخ من العلم والعمل  ،هذا هو جوهر العصمة.
وأمــا ا ســتحالة ذاصيــة ووقوعيــة  :فامتنــا ،وقــو ،املعصــية  ،واســتحالتها ليســت ذاصيــة ل مــام ،
نتيجــة عصــمت املفاضــة مــن هللا صعــاىل  ،أي إن ذاص ـ صقــع منهــا املعصــية  ،حــّت يلــزم منهــا ا ــرب
وا ضــطرار  ،فــال صكــون ابختيــار اإلمــام وجهــده  ،فــال يســتحق عليهــا الثنــاء والثـواب  ،وإًــا يكــون
امتنا ،وقو ،املعصية من اإلمام مع علم اليقيي  ،بنحو ما نعـرب عنـ اب سـتحالة الوقوعيـة  ،أي إنـ
كــن أن يصــدر عن ـ ذلــك مــع قدرص ـ علي ـ  ،كمــا أثبــت ســبحان ذلــك يف حــق األنبيــاء

ي ي ي ن ْ ي ي ن ي ي ي َّ ي ن ي ن ي ي ن ي ن ي ن ي ي ي ن
حن ي يط َّ
نِئ أَشكنت ي
بقول للن األعظم
اَح إِيك ا ِإَل ِ
 :اهدد أ ِ
اَّلي ِمن ق ِلنك ه ِ
ن
ي ي ْ ي ي ْ ي َّ ي ي
ْسي ي (.)3
عملك يا يَلكَ ِم اْل ِِ

ذا ً وعق ـالً  ،لكــو م
فهــذا اخلطــاب لونبيــاء يــدل علــى إمكــان صــدور الشــرك مــنهم
مل ولـن يرصكـب شـركاً قـط  ،لعلمـ
فاعلني تارين  ،وإًا الواقع يقول  :أبن أحداً مـن األنبيـاء

اليقيــي اب الواحــد األحــد  ،ومعــرفتهم احلعــورية ب ـ صعــاىل  ،وحبقــائق األعمــال احلســنة والســيئة ،
وحقيقــة التوحيــد والشــرك  ،فــال يتصلــو حينئــذ عملهــم عــن علمهــم مــع اختيــارهم الكامــل  ،وعــدم
جــربهم  ،أو اضــطرارهم لرتك ـ  ،وإ ملــا ــاهم صعــاىل عــن الشــرك اجمل ـربين علــى صرك ـ  ،فهن ـ معــىن
للنهت عما يُستطا ،فعل أصالً.
____________
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فاإلنسان املعصوم إًا ينصرف عن املعصية بنفس ومن اختيـاره وإرادصـ  ،ونسـبة الصـرف إىل
عصمت صعاىل كنسبة انصراف غس املعصوم عن املعصية إىل صوفيق صعاىل  ،فتنب .
( علي ـ السعودية ـ  22سنة )
أتويل نسيان موسى :
النيب موسى مع اخلضر
س  :جذا نظر ،جي ّ
قةة ّ

النيب موسى
ّ

،

سورة الكهف  ،لوجد ،تدلّـة تتبـت عـدم عةـمة

البداية نسيانه احلوت  ،مثّ نسيانه للوعـد الـذي قطعـه مـع اخلضـر  ،مثّ عـدم اعتبـاره

حّت سأل اخلضر عن األجر.
قةة السفينة والولد ّ
من ّ

ج  :إذا رجعن ــا إىل اآل جم القرآني ــة الـ ـواردة بع ــد ه ــذه اآلي ــة  ،جن ــد أ ــا صرف ــع الل ــبس ال ــذي

قــد عــرض علي ـ النســيان ي
طرحتمــوه يف الس ـألال  ،فاآليــة الــيت ذكرووهــا ظــاهرة يف أن موســى
ي
يي ي ين
قال صعاىل  :فل َّم بيل يغ َم يم ي بيين ِهلل ِ يم ن ِس ي ْحَ ي ْ يم  ، )5( ...لكـن اآل جم الـيت بعـدها صقـول :

يي
ي ي ي ي ي ي ي ً ي ي ي ي ي ن ي ن ي ي ن ي ي َّ ن
ي ي ي
ي ي ي ي يي ن ي ي
الصخ ير ِة
فل َّم يْ يا يزا ق ل ِهفَي ْه آتِهلل غداءن هدد ه ِد هلل ِم هف ِرن هذا نص ق ل أوأيت ِإَ أايهلل ِإَل
ي ين ْ
ي ِّ ي ْ ن ْ ي ي ي ي ي ْ َّ َّ
الش ن يط ْن أ نن أَب ير ْه (.)7
ف ِإِن ن ِس ت احلَت ام أنس ِ ه ِإال
ي ِّ ي
فاملالحل أن الفّت نسب النسيان إليـ  ،وجـاء بعـمس املفـرد ف ِإِن ن ِسن ْت  ،ومل يقـل :
« فها نسينا » كت صكون النسبة لكليهما  ،فاحلوجم كان موضوعاً يف سلة السـفر  ،وكـان الفـّت هـو

املكلــو حبملهــا  ،فلمــا جلســا طلــب موســى مــن فتــاه أن أييت ابحلــوجم  ،فلــم اــد الفــّت احلــوجم ،
وقال نسيت .
و يتصــور أن هــذا ك ــالم الفــّت ولــيس ك ــالم املعصــوم كــت نتمس ــك ب ـ  ،أو نعتمــد علي ـ ،

وذلك ألن القرآن الكرمي يف طرح القصص يطرأ القصة هباءً
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منثــوراً  ،وإًــا يطرحهــا ضــمن ض ـوابطها اإلميــة وقوانينهــا الرابنيــة  ،أي حيكــت احلالــة الواقعيــة لتلــك
القصة.
وعلي فساعت كيفية النسـبة واألسـلوب  ،واآليـة القرآنيـة األُوىل وإن أصـت أبلـو التثنيـة  ،لكـن
ذلك يدل مع وجود القرائن األُخرى علـى أن النسـبة حقيقـة لكليهمـا  ،وإًـا النسـبة حقيقـة لكـن
لبععهما  ،وهذا سيال يف كالم العرب  ،فنقول  :جاء القوم وهـم حيملـون متـاعهم  ،مـع أن احلامـل
للمتــا ،هــو بع ـ القــوم عمــومهم  ،ولكــن نســبت ذلــك إىل هــذا املعــىن العــام الشــامل للجميــع ،
ألجل صلبس البع بذلك  ،وغس ذلك من األمثلة الكثسة عند العرب.
للعه ــد ال ــذي قطع ـ م ــع اخلع ــر
وأم ــا اآل جم األُخ ــرى ال ــيت ذك ــر فيه ــا نس ــيان موس ــى
 ،فــال كــن بعــد
 ،فنقــول  :بعــد قيــام الــدليل العقلــت علــى نفــت النســيان عــن األنبيــاء
ذلـك التمسـك بظـاهر اآليـة ـ علـى صقـدير أن ذلـك ظاهرهـا ـ وصـرك الـدليل القطعـت  ،ولـذلك أجـاب
ي

ن

ي

ْي
اخذ ِِن بِ يم ن ِس ْت ( )5فقد ذكر في وجوه ثالثة :
السيد املرصعى بقول  :وأما قول  :ال تو ِ
أحدها  :إن أراد النسـيان املعـروف  ،ولـيس ذلـك بعجـب مـع قصـر املـدة  ،فـهن اإلنسـان قـد
ينسى ما قرب زمان  ،ملا يعرض ل من شغل القلب وغس ذلك.
ييي ن ي ني
الثا  :إن أراد أن صألاخذ ا صركت  ،واري ذلك يـرى قولـ صعـاىل  :اهدد ع ِ ندن
ي

ي ْ ي

ي
آد يم ِم ق نل فِي ِ ي
ِس ( )7أي صرك  ،وقد روي هـذا الوجـ عـن ابـن عبـاس عـن أيب بـن كعـب عـن
ِإَل
قال  :اق ل مََس  :ال تواخذِن بم نس ت  ،يدَل  :بم تركت م ع دك .
رسول هللا
الثالــن  :إن ـ أراد صألاخــذ ــا فعلت ـ ــا يشــب النســيان  ،فســماه نســيااً للمشــاهبة  ،كمــا

قال املألذن ألخوة يوسو
....

َّ ْ ن ي ي ْ ي
َن ( ، )3أي إنكـم صشـبهون السـراق
ِ :إنمني لسن ِوق
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وإذا محلن ــا ه ــذه اللفظ ــة عل ــى غ ــس النس ــيان احلقيق ــت ف ــال سـ ـألال فيه ــا  ،وإذا محلناه ــا عل ــى
اـوز عليـ النسـيان فيمـا يألديـ عـن هللا صعـاىل
النسيان يف احلقيقة  ،كان الوجـ فيـ أن النـ
أو يف ش ــرع  ،أو يف أم ــر يقتع ــت التنف ــس عن ـ  ،فأم ــا فيم ــا ه ــو خ ــارج عم ــا ذك ــراه ف ــال م ــانع م ــن
النسيان (.)5
فهذا كان لفل النسيان صريح يف النسيان احلقيقة  ،فيجب محل اآلية على مـا يوافـق الرباهـني
القطعية القرآنية وغسها الناطقة بعصمة األنبيـاء  ،و ـا يشـمل النسـيان  ،فكيـو احلـال فيمـا إذا كـان
لفــل النســيان ظــاهر يف ذلــك  ،وحيمــل معــىن الــرتك يف ذاصـ أيعـاً  ،فــال كــن بعــدها التمســك هبــذا
الظاهر  ،وطرأ ذلك الفر ،القطعت القائم على نفت مجيع ذلك عن األنبياء.

( تسنيم احلبيب ـ الكويت ـ  18سنة ـ طالبة جامعة )
يدل على ارتكابه للمعةية :
طلب املعةوم ختفيف سكرات املوت
ّ
س  :ذكــر الشــيخ احلــائري اليــزدي
مفةلة.
قةة ّ
ّ

جل ـزام الناصــب ( : )2ت ّن نــيب هللا عيســى

ـيب عيسـى
مثّ ج ّن سام طلب من الن ّ

تلــيس س ــام وص ــي ن ــوث

تحيــا ســام بــن نــوث

تن يـدعو هللا لـه ليخ ّفـف عنـه سـكرات املـوت  ،السـؤال هـو :

؟ وت يف ــرتض تن يك ــون توصــياء األنبي ــاء معة ــومني؟ فلم ــاذا يطل ــب س ــام

ختفيف سكرات املوت عنه؟!

وجزاكم هللا خري اجلزاء  ،ودمتم موفّوني.

 ،وُكــل وصــت معصــوم  ،وطلبـ يف خفيــو ســكراجم املــوجم

ج  :إن ســام وصــت نــوأ
يدل على ارصكاب للمعصية.
مث ه ــذه الرواي ــة نقله ــا ص ــاحب إلـ ـزام الناص ــب ع ــن يم ــع البي ــان يف صفس ــس الق ــرآن للعالم ــة
الطربست ( ، )3والعالمة ذكرها بال سند  ،فهت رواية مرسلة
____________
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حجية ما  ،وعلى فرض صحتها نقول  :إن طلب األنبيـاء واألوصـياء للتصفيـو يف سـكراجم املـوجم
تلو عن املعىن الذي يطلب عامة البشر.
ومثال مثال التوبة اليت يطلبها املعصوم من هللا صعاىل  ،والتوبة اليت نطلبها حنن  ،حين صوبتنـا
اشئة من الذنب  ،خبالف صوبة املعصوم

.

( تدد العباسي ـ الكويت ـ  21سنة ـ طالب جامعة )
عةمة املالئكة واجبة :
س  :هل عةمة املالئكـة اختياريـة كعةـمة األنبيـاء؟ وهـل مسـألة تـرك األوي نكنـة ابلنسـبة للمالئكـة؟

وفّوكم هللا ل ُك ّل خري.

ج  :إن عصــمة املالئكــة ليســت اختياريــة كعصــمة األنبيــاء واألئمــة

 ،بــل إن عصــمتهم

واجبـة أل ــم وسـائط التــدبس  ،ولــيس مـم شــأن إ إجـراء األمــر اإلمــت يف يـراه وصقريــره يف مســتقره ،
ي ين ْ يْ ني ن ي ْ ين ي ن ي ْ ي
َن (.)5
كما يف قول صعاىل  :ال يس ِدَنه بِ هدَ ِل اهي بِأم ِرهِ يممل
ومن حين عدم معصيتهم فه م ليست مـم نفسـية مسـتقلة ذاجم إرادة مسـتقلة صريـد شـيئاً
ن ْ ي
ي
ي ين
ي يي ي ْ
نره ني يا ييف يملنَن
غس ما أراد هللا سبحان  ،وهذا ما أشـار إليـ قولـ صعـاىل  :ال يم ْصَن ار م أم
ي ْنيْ ي
ان (.)7
م يومر
ومن هذا يتعح جواب السألال الثا أبن أولوية مم حّت حيق صركهـا  ،ف ُكـل األوامـر اـب
أن صنفذ على طبق اإلرادة اإلمية.
____________
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علم املعةوم :
(  ....ـ السعودية ـ ) ....
علمه ابلطعام املسموم :
س  :هل املعةوم من تهل البيت

يعلم ت ّن األكل الذي أيكله مسموم تم يعلم؟

ج  :ا واب عن هذه الشبهة يتم أبحد وجهني :
أقدموا علـى القتـل وشـرب السـم  ،مـع علـم ويقـني مـنهم علـى ذلـك
األول  :إن األئمة
 ،وأمــا أ ــم يعلمــون ــا اــري علــيهم  ،ولــو علمـوا مل يقــدموا ألنـ مــن اإللقــاء يف التهلكــة  ،فهــذا
ينايف صريح األخبار عنهم يف هذا الشأن.
يقول  « :ج ّن اإلمام لو مل يعلم ما يةيبه وجي ما يةري  ،فلـيس ذلـم
فهذا اإلمام الصادق

حبجة هللا على خلوه » (.)5
ّ
قد عـرف قاصلـ ،
يقول ل احلسن بن ا هم  :إن أمس املألمنني
وهذا اإلمام الرضا
والليلة اليت يقتـل فيهـا  ،واملوضـع الـذي يقتـل فيـ  ،وقولـ ملـا مسـع صـياأ األوز يف الـدار  « :صـوائح
تتبعها نوائح ».
وقــول أُم كلثــوم  « :لــو ص ـلّيت الليلــة داخــل الــدار  ،وتمــرت غــريك تن ية ـلّي ابلنــاس »؟ فــأ
أن ابن ملجم قاصلـ ابلسـيو
عليها  ،وكثر دخول وخروج صلك الليلة بال سالأ  ،وقد عرف
 ،كان هذا ا از صعرض ؟
____________
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وجل » (.)5
فقال
 « :ذلم كان ولكنّه ّ
خري تلم الليلة  ،لتمضي موادير هللا ّ
عز ّ
( ، )7وإىل كثــس مــن
عــن شــأن حادثــة اإلمــام احلســني
وهكــذا كــان ا ـواب مــنهم
أمثال هذه األحادين واألجوبة.
ولكن أمجعها لرفع هاصيـك الشـبهة  ،وأصـرحها يف الغـرض خـرب ضـريس الكناسـت  ،فهنـ قـال
تئمـة
 :مسعت أاب جعفر
يقول ـ وعنده أاس من أصحاب ـ  « :عجبـت مـن قـوم يتولّـو ،وجيعلـوّ ،
 ،ويةفون ت ّن طاعتنا مفرتضة علـيهم  ،كطاعـة رسـول هللا

حجـتهم و ةـمون تنفسـهم
 ،مثّ يكسـرون ّ

بضعف قلوام  ،فينوةو ،ح ّونا  ،ويعيبون ذلم على من تعطاه هللا برهان ح ّق معرفتنا  ،والتسليم ألمر، ،

تتــرون ت ّن هللا تبــارك وتعــاي افــرتض طاعــة توليائــه علــى عبــاده  ،مثّ فــى عــنهم تخبــار الســماوات واألرض ،
ويوطع عنهم مواد العلم فيما يراد عليهم نّا فيه قوام دينهم ».

فقــال لـ محـران  :جعلــت فــداك أرأيــت مــا كــان مــن أمــر قيــام علــت بــن أيب طالــب  ،واحلســن
 ،وخــروجهم وقيــامهم بــدين هللا عــز ذكــره  ،ومــا أصــيبوا مــن قتــل الطواغيــت إ هــم ،
واحلســني
والظفر هبم حّت قُتلوا وغلبوا؟
 « :محران إن هللا صبارك وصعـاىل قـد كـان قـدر ذلـك علـيهم  ،وقعـاه
فقال أبو جعفر
 ،قــام علــت
وأمعــاه وحتمـ علــى ســبيل ا ختيــار  ،مث أجـراه فبتقــدم علــم إلــيهم مــن رســول هللا
واحلسن واحلسني  ،وبعلم صمت من صمت منا  ،ولو أ م محران حين نزل هبم مـا نـزل هبـم مـن

أمـر هللا عـز وجـل  ،وإظهـار الطواغيـت علـيهم  ،سـألوا هللا صعـاىل أن يـدفع عـنهم ذلـك  ،وأحلـوا عليـ
يف طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم  ،إذاً ألجاهبم ودفع ذلك عنهم  ،مث كان

____________
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انقعاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسر ،من سلك منظوم انقطع فتبدد  ،وما كـان ذلـك الـذي
أصــاهبم محـران لــذنب اقرتفــوه  ،و لعقوبــة معصــية خــالفوا هللا فيهــا  ،ولكــن ملنــازل وكرامــة مــن هللا
أراد أن يبلغوها  ،فال صذه بك املذاهب فيهم » (.)5
وبعد هذا البيـان ا لـت  ،واحلجـة الناصـعة  ،حتصـل القناعـة ل ُكـل عـارف بصـس  ،فاحلاصـل :
أن التسليم ا هو قعاء هللا وقدره ليس من اإللقاء للنفس يف التهلكة.
كــانوا يبــورين يف حيــامم الشصصــية  ،وأمــام األحــداي
الثــا  :إن األئمــة املعصــومني
والظـ ـواهر عل ــى العم ــل بعلمه ــم الع ــادي املت ــأيت م ــن العل ــل الطبيعي ــة  ،واألس ــباب املتداول ــة املت ــوفرة
للجميع.
أم ــام إرادة هللا صع ــاىل  ،ج ــاء يف الت ــاريخ  :أن الن ـ
ويألك ــد عل ــى ذل ــك استس ــالم الن ـ
إىل البيـت واحتعـن ابنـ ،
كان يف املسجد  ،فأخربوه بسوء حال ابن إبراهيم  ،فذهب
فقـال لـ ـ وهـو ينظـر إليـ ـ  « :اي جبـراهيم ّج ،لـن نغـّن عنـم مـن هللا شـيئاً ّ ،ج ،بـم اي جبـراهيم ،زونـون ،
ـرب  ،وّنــا ،عــن الةــياث  ،ولــو تنّــه وعــد صــادق
تبكــي العــني  ،وحيــزن الولــب  ،و نوــول مــا يســخأ الـ ّ

وموعود جامع وجد ،عليم اي جبراهيم وجداً شديداً ما وجد،ه » (.)7
ع ــن طري ــق اإلعج ــاز والو ي ــة  ،صل ــك الو ي ــة ال ــيت كان ــت للس ــيد
وك ــان مك ــان الن ـ
يف معجزاصـ يف إحيــاء املــوصى  ،وإعــادة صــحة وســالمة املرضــى مــن أمراضــهم الصــعبة ،
املســيح

أن يعيد سالمة ابن .
بربكــة الـدعاء املســتجاب الــذي منحـ هللا صعـاىل أن يغــس احلالــة الــيت
كـان مكــان النـ
عن طريق العلم الغي
كانت بن  ،وكان مكان الن
____________
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مل يسـتصدم يف هـذا األمـر  ،و يف
أن يقعت على عوامل املرض لكت ـرض ابنـ  ،ولكنـ
ط خ ــارج األح ــداي الطبيعي ــة واألس ــباب العادي ــة ،
األُم ــور األُخ ــرى ه ــذه األس ــباب امل ــألثرة  ،ومل ـ ـ ُ
ملاذا؟!
ألهـ ــداف أُخ ـ ــرى  ،وأن ـ ـ علي ـ ـ أن
ألن هـ ــذه األس ـ ــباب غ ـ ــس العاديـ ــة أُعطي ـ ــت للن ـ ـ
يستصدمها فيما ص ثباجم الو ية  ،أو يف املواقو اليت حيتاج إليها فيها  ،يف املسـائل الصـغسة
واألعمال الشصصية العادية.
نعــم  ،إنـ يســتطيع اســتصدام هــذه األســباب عنــدما يقــرتن األمــر ذن إمــت  ،عنــدما يريــد أن
يثبت ويربهن نبوص وارصباط قام الربوبية مثالً.
ومــن أســباب عــدم اســتصدام هــذه األُمــور رعايــة ا وانــب الرتبويــة  ،فــهن حيــاة الــزعيم القائــد
واإلمــام لــو كانــت بعيــدة عــن املصــائب واملشــاكل  ،والــبال واألم ـراض مــثالً  ،مل يســتطع أن يوصــت
اآلخرين ابلصرب والتحمل يف املشاكل واملصائب  ،أو يدعو األُمة للمقاومة وحتمـل الصـعاب والصـرب
عليهــا  ،إذ شــك يف أن صــرب القائــد واإلمــام يف املصــائب واملشــاكل  ،ومقاومتـ وإيثــاره يف ميــادين
ا هــاد قــدوة ليخـرين  ،ألن الشــصص الــذي يعــرف األمل وعــدم الراحــة  ،ومل يلمــس طـوال حياصـ
املصائب واملشاكل  ،كن أن يكون ًوذجاً يف األخالق  ،وقدوة حلياة اإلنسان.

وم ــذا ص ــرى يف الت ــاريخ أن الشصص ــياجم اإلمي ــة كان ــت صس ــعى ك ــاآلخرين حل ــل مش ــاكلها ،
ومواجهة مصائبها ابلوسائل العادية.
تلـو كثـساً عـن
مـن أنـ
ويألكد على ذلك ما نشاهده يف أسلوب حيـاة املعصـومني

حيــاة اآلخ ـرين  ،كــانوا رضــون مــثلهم  ،ويتوســلون لشــفائهم ابألدويــة الــيت كانــت يف زمــنهم  ،ويف
احليــاة ا جتماعي ــة  ،أو املع ــارك ا هاديــة يس ــتصدمون نف ــس الوســائل ال ــيت يس ــتصدمها اآلخ ــرون ،
ويرس ــلون األش ــصا لي ــأصوهم ابلتق ــارير ع ــن املع ــارك  ،ف ــهن ُك ــل ذل ــك ي ــدل عل ــى أ ــم مل يكونـ ـوا
ليستفيدون من الوسائل اإلعجازية.
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واألئمـة يعلمـون الغيـب  ،ولكـن يسـتصدمون ذلـك العلـم
فصفوة البحـن  :إن النـ
إ يف املواقو اخلاصة  ،يف حيامم اليومية العادية.
يعلمــون أن هــذا الطعــام الــذي أيكلون ـ مســموم  ،ولكــنهم يســلمون ألمــر هللا
فكــانوا
صعاىل وقدره.
( السيّد املوسوي الساري ـ البحرين ـ ) ....
يشمل املوضوعات اخلارجية :
س  :هل اإلمام يعلم ابملوضوعات اخلارجية ا،ضة؟ وما هو الدليل؟

ج  :إن علــم اإلمــام

كتــب حول ـ الكثــس مــن علمائنــا األب ـرار  ،وذكــروا أدلــتهم علي ـ ،

فتارة نبحن يف علم اإلمام  ،و رة نفرق بني علم ابملوضوعاجم اخلارجيـة اقعـة وغـسه  ،فـهذا فرغنـا
من األدلة الدالة على علم اإلمام  ،وأثبتنا ابلدليل والربهان هذه املسألة  ،فاألدلة صشـمل علـم اإلمـام
ب ُك ــل نواحي ـ ـ  ،والفـ ــرق ب ـ ـني علم ـ ـ ابملوضـ ــوعاجم اخلارجيـ ــة وغ ــسه حيتـ ــاج إىل دليـ ــل  ،أن علم ـ ـ

ابملوضــوعاجم اخلارجيــة اقعــة حيتــاج إىل دليــل  ،إذ األدلــة عامــة صشــمل ُكــل العلــوم  ،والتصصــيص
حيتاج إىل دليل.
أضو إىل هذا  ،صوجد أدلة صـرحية يف علـم اإلمـام ابملوضـوعاجم اخلارجيـة  ،نطيـل بـذكرها
ا واب.
( تدد جعفر ـ البحرين ـ  18سنة ـ طالب جامعة )
علمه بيوم موته :
س  :هل يعلم اإلمام

بيوم موته؟ وتنّه مّت ميوت؟

ج  :لقـد ثبـت يف حملـ عقـالً ونقـالً  :أن األرض بـل ُكـل الكــون الرحـب الوســيع

لـو مــن

حج ــة صع ــاىل  ،إم ــا ظ ــاهراً وإم ــا مس ــتوراً  ،ويك ــون كالش ــمس خل ــو الس ــحاب  ،واحلج ــة ه ــو
اإلنسان الكامل الذي يكون نزلة قطب رحى عامل
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اإلمكــان  ،ولــو ه لســاخت األرض أبهلهــا  ،وهــذه احلجــة اإلميــة الــيت صتجلــى وصتبلــور يف اإلنســان
الكامل  ،الـذي هـو خليفـة هللا يف أمسائـ وصـفاص  ،إًـا صكـون بـنص ونصـب واختيـار واصـطفاء مـن
هللا سبحان .
اشـتق
 ،مث نـور أمـس املـألمنني علـت
فكان أول لـوق هـو نـور حممـد املصـطفى
مــن نــور رســول هللا  ،وكالمهــا مــن نــور هللا  ،ومــن شــجرة واحــدة  ،كمــا يف األحاديــن الش ـريفة عنــد
الس ــنة والش ــيعة  ،فأعطامه ــا هللا الو ي ــة العظم ــى يف خلقـ ـ  ،مث كان ــت يف عرتمم ــا األئم ــة األطه ــار
 ،ويف األنبيــاء واألوصــياء  ،ف ُكــل واحــد يف عصــره كــان حجــة هللا علــى خلقـ  ،و زم احلجيــة
أن يعلـم احلجــة بعلــم لـ ُّـد وغيـ مــن لــدن حكـيم علــيم مــن هللا ســبحان  ،فــاطلعهم هللا برضــاه علــى
مغيباص .
ومن املغيباجم علم املنا واآلجال  ،فالن وكذلك الوصت حجة هللا يعلم علم املنا واآلجـال
 ،ولو ذلك العلم ملا وت احلجة اإلمية  ،و احلجة البالغة  ،فالبد حلجـة هللا أن يعلـم مـّت ـوجم؟
وصنتقـل احلجـة منـ إىل وصـي وخليفتـ مــن بعـده ـ مـن نـ أو وصــت ـ ف ُكـل إمــام معصـوم حجـة هللا
يعلم مّت وجم  ،ومّت يُسلم مقاليد اإلمامة واحلجـة إىل اإلمـام الـذي مـن بعـده  ،بـنص ونصـب مـن
هللا صعــاىل  ،ومــن مل يعلــم بزمــان موص ـ  ،كيــو يكــون حجــة هللا علــى اخلالئــق؟ وكيــو يســلم مقاليــد
وأزمة األُمور طراً إىل من كان بعده.
فالعقل وكذلك النقل يقعت أن يكون احلجة عاملاً ا كان ومـا يكـون  ،ومـا هـو كـائن ُ ،كـل
ذلــك ذن مــن هللا صعــاىل و رادصـ  ،فــهن هللا جــل جاللـ هــو العــامل ابلغيــب علــى اإلطــالق  ،إ أنـ
يطلع على الغيب من ارصعى من رسول  ،فالرسـول يعلـم الغيـب إ أنـ ذن هللا سـبحان  ،فاحلجـة
ـ النـ أو الوصــت ـ يعلــم موصـ  ،ويعلــم ابملغيبــاجم  ،ولــو ذلــك ملــا كــان حجــة هللا علــى الطبيعــة ومــا
ورائها  ،فتدبر.
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( هناء علي سلمان ـ البحرين ـ ) ....
وظيفة املعةوم العمل ابلظاهر :
س  :ملـاذا اي تــر

يؤدي ام جي الوفاة؟
ّ

األئمــة
يــدفع ّ

األذ عــن تنفســهم؟ مــع علمهــم بوجــود الضــرر  ،والــذي

مكلــو ابلعمــل
ج  :علــم املعصــوم شــتء  ،وعمل ـ وصكليف ـ شــتء آخــر  ،إذ املعصــوم
وظيفتهمـا العمـل ابلظـاهر ،
ابلظاهر  ،ليتم ا ختيار الذي وهب هللا للبشرية  ،فالن واإلمـام

لرأينـاه مـا كـان يقـيم احلـد إ علـى مـن
وخس شاهد على هـذا  :لـو رجعنـا إىل زمـان رسـول هللا
وت الشهادة علي  ،ونعلم قطعاً بوجود الفـاجم يف عهـد الرسـول مل صقـام الشـهادة عليهـا  ،ورسـول
مل يعاقب عليها اب عتماد على علم ابألُمور.
هللا
( مسري ـ السعودية ـ ) ....
وظيفة املعةوم ترتيب األءر على الظاهر :
األئمة املعةومني يعلمون الغيب  ،وت ،طبعاً
س  :دائماً ما يسألّن زمالئي املدرسة عن حويوة ت ّن ّ
تجـاوام ابلتأكيـد تّنّـم يعلمـون الغيـب ـ حسـب مـا تعلّمنـاه مـن شـيوخنا الوطيـف وغريهـا ـ ولكـن سـألّن

تحدهم قائالً  :ما دام ت ّن علي بـن تّب طالـب

يعلـم الغيـب  ،فلمـاذا مل جيتنـب عبـد الـردن بـن ملجـم

اخلــارجي لعنــه هللا عنــدما قتلــه؟ وملــاذا مل يرتاجــع احلســني

سيخذل وسيوتل  ،وشكراً.

عــن الــذهاب جي كــربالء  ،وهــو يعلــم تنّــه

ج  :إن علم الغيب املطلق من تصاجم رب العـاملني  ،فـال يعلـم الغيـب إ هـو  ،نعـم يطلـع

هللا أنبيــاءه ورســل وأوليــاءه علــى الغيــب  ،وذلــك كهحيــاء املــوصى الــذي هــو مــن تصــاجم هللا جــل
جالل إ من إذن ل  ،هذا أو ً.
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وتني ـاً  :إن األنبيــاء واملرســلني واألوليــاء الــذين يطلعهــم هللا علــى الغيــب  ،وظيفــتهم العمليــة
صرصيب األثر على الظاهر.
ما كان يقيم احلد إ بعد أن صـتم البينـة  ،مـع أننـا جنـزم أبن يف
صوضيح ذلك  :إن الن
كان الناس يعصون يف خلوامم  ،وجنزم أبن الن كان يعلم أبفعامم  ،ولكن مـا كـان
زمن الن
يقيم احلد إ إذا وت البينة.
ي
ي
َّ
ِّ
ً
ْ
ي ي
ي ي
ي ي ي ْ يي
ن ي
ن ي ْ
نَط َك َين
َّلي ي كف ْراا ِام يرأة ن ٍ
مثال آخر  :قولـ صعـاىل :
َح يا ِام يرأة ل ٍ
َضب ار مثال ه ِ

ي نً ي ي ن ْ ي
يَتن ي
ت يع ن يدين ِم ن ِع ي ِدني يص ِحل ي ن ي ي ي ي ْ ي ي ي ن ْ ن ي ي ن ْ ي ي
نال َّ
اِلن يو
ر شيس ا ِق نل ادخ
ني فخ َ هم فلي يغ ِهلل عهلل م ِم ا ِ
ِ
ِ
ي
ي ي َّ
() 5
اخ ِلني .
م ا ِ

فهنا يرد سألال  :كيو صزوج نوأ ولو

ابمرأصني طاحلتني مع علمهما حبامما؟

مل صكــن وظيفــتهم صرصيــب
ا ـواب  :إن نــوأ ولــو ومجيــع األنبيــاء واملرســلني واألوليــاء
األثـر إ علــى الظــاهر  ،إ يف مـوارد ادرة  ،وذلــك لــئال يبطــل ا ختيــار وســنة احليــاة الــيت ســنها هللا
صعاىل.
هذا  ،ويف املسألة أقوال أُخرى  ،نشس إىل بععها :
 5ـ إن األنبيــاء واملرســلني واألوليــاء إذا شــاءوا علمـوا  ،وهــذه املـوارد مــن املـوارد الــيت مل صتعلــق
مشيئتهم ابلعلم هبا.
 7ـ إن هللا صعاىل ينسيهم ما كانوا يعلمون يف هذه املوارد.
 3ـ إن مـن عظمـة املعصـومني أن يعلمـوا ويسـلموا التسـليم املطلـق إلرادة هللا سـبحان يف هـذه
املوارد.
وختامـ ـاً  :نن ــبهكم أبن مس ــألة عل ــم اإلم ــام ف ــر ،ملس ــألة اإلمام ــة ،
البحن يف مسألة اإلمامة والتسليم هبا.
____________
 5ـ التحرمي .50 :
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ك ــن أن نبحثه ــا قب ــل

ومد ـ اليمن ـ ) ....
( ّ
كيف ينسجم مع عزل علي لويس دعة من معاوية :
س  :كيـف يكــون اإلمــام علـي عاملـاً ابلغيــب  ،مـع تنّــه عــزل قــيس بـن ســعد مــن و يـة مةــر دعــة مــن

معاوية؟ تمل يكن اإلمام عاملاً اذا؟ ترجو اإلجابة.

ج  :يف البدايـة أرى مـن العـروري التمييـز بـني مصـطلحني  :علـم الغيـب  ،وصعلـم الغيـب مـن
عامل الغيب.

ي
ي يْ يي ْ نين
ال يي نملي ْم ي
ب
فاألول ـ أعي علم الغيب ـ هو مـن تصـاجم هللا سـبحان ا ِعهللده مف تِح اهغ ِ
ن
يين ْ ْ ي ن ي ْ ني ن ي ي ن ي ن ين ْ
َّ ْ
ِن الس ْ
ت ِم ي اْل ي نو يا يم يم َّس ي
َء (.)7
ِإال ه يَ ( ، )5الَ بهللت أعلي اهغ ب الهَكَث
ِ
ِ

وأما الثا ـ أعي صعلم الغيب من عـامل الغيـب ـ فـيمكن ثبوصـ لغـس هللا سـبحان  ،قـال صعـاىل :

ي ي
ي ي ي ي ْ ْ ن ي ْ ن ي ي ن ي ن ي ي َّ ي ي ن
ي ْ نين
() 3
نب فنال
ار َيَي ِِب ِم و ْه ِل ِه
م
ب اه ِ
ً ،علِي اهغ ِ
ام َكن ار ِيط ِلممي لَع اهغ ِ
ي ن
َّ ْ ي َّ ْ ي ن ْ ْ
َّ ي ن ي ي
ً
ين ي
ْ ن ْ يي ي ن ي ي ً
ني ييدين ِه يا ِم ن خل ِف ِه يو يصدا
َ
م
ك
ل
س
ي
ه
ن
إ
ف
َل
ه
و
م
َض
ت
او
م
ال
إ
...
ا
د
يظ ِ ر لَع غ ِ ِه أح
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ن
ْ
ي ِّ ْ ْ ي ي ْ ْ ي ي ي َّ
ْ
ي ْْ
م ني (.)1
( ، )3وكان عيسى
يعلم الغيب ياأنبسمي بِم تأكلَن يام تد ِخ ْران ِي َ َتِ

يعلــم الغيــب  ،كمــا صــرأ القــرآن الكــرمي بــذلك يف ســورة الكهــو حيــن
وكــان اخلعــر
قتل الغالم  ،وأقام ا دار  ،وأعاب السفينة  ،ومل يتمكن موسى من الصرب على هـذا الغيـب  ،حـّت
ي ي ي ي ي َّ ي ي ي ْ ي ً ي ي ي ي ْ ي ي ي ي ي ن ي ي ن
ت ف ًسن
بني ل اخلعر النكـاجم الغيبيـة يف ذلـك  :ف نطلد حَّت ِإَا ه ِد غالم فدَله ق ل أقَل
َّ

ي َّ ً ي ن ي ن َّ ي ن
و ف ٍس هدد
ز ِك ة بِغ ِ
____________
 5ـ األنعام .15 :
 7ـ األعراف .588 :
 3ـ آل عمران .575 :
 3ـ ا ن  73 :ـ .77
 1ـ آل عمران .35 :
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ي ي َّ ن ْ ي ْ ي ي ي ي ي ي ْ ْ ن ي ن ي ي
ن ي ي نً
خ ِشيهللي أين يْ نر ِه يد ْ يم ْع نغ ي نً يا ْك نف ً
نً
نرا ...
ني ف
ِْست شيس نمرا  ...اأم اهغالم فَكن أبَاه مو ِمهلل ِ

 ،ومــن خــالل هــذا خنــرج هبــذه النتيجــة  ،وهــت أنـ

() 5

يوجــد أي حمــذور يف ثبــوجم الغيــب ألئمــة أهــل

 ،ولكن ارجع ستدرك وأقول هو صعلم الغيب وليس علماً ابلغيب.
البيت
وابصعــاأ هــذا نعــود إىل التســايل الــذي أشــر إلي ـ ونقــول  :إن أصــل القعــية الــيت قــام هبــا
معاويــة هــت يــرد نقــل ر ــت  ،ولــيس ُكــل نقــل ر ــت كــن ا عتمــاد علي ـ  ،والــذي نقــل صلــك
القعية هو إبراهيم الثقفت يف كتاب الغاراجم (.)7
ويوجد كالم حول أصل كتاب الغاراجم  ،فعـالً عـن سـند الروايـة  ،ولـو سـلمنا صـدقها فمـن
عاملـاً ابخلدعــة  ،ولكنـ كــان معــطراً علــى عــزل قــيس بســبب ضــغط
اقتمــل أن يكــون اإلمــام
كـان يعلـم
بع أصحاب  ،كما هو احلـال يف حـرب صـفني يف قعـية احلكمـني  ،فهنـ
أبن قعية احلكمني خدعة  ،ولكن كان معطراً إىل قبوما لعغط بع أصحاب .
وما نقول لـيس يـرد احتمـال  ،بـل صسـاعده بعـ الكتـب التار يـة  ،فقـد روى الـبالذري يف
أنساب األشراف أن كان معطراً إىل عزل قيس من قبـل أصـحاب ( ، )3ونقـل ذلـك أيعـاً الطـربي يف
ر ( .) 3
وملصــص مــا نريــد أن نقولـ  :أن قعــية خدعــة معاويــة  ،قــد نقلهــا الثقفــت يف كتابـ  ،ويــرد
النقل التار ت يصلح أن يكون مدركاً لتسجيل اإلشكال  ،وإذا كـان يصـلح لـذلك  ،فهنـاك نقـل
لقبول عزل قيس  ،وهو نقل البالذري والطربي.
ر ت معاكس يدل على اضطرار اإلمام
____________
 5ـ الكهو  73 :ـ .80
 7ـ الغاراجم .757 / 5
 3ـ أنساب األشراف .357 :
 3ـ ريخ األُمم وامللوك .113 / 3
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( مجال تدد ـ البحرين ـ ) ....
معّن علمه الناسويت والالهويت :
واألئمة
س  :قرت ،ت ّن علم األنبياء
ّ

مع األمتلة جن تمكن.

ينوسم جي ،سويت و هويت  ،الرجاء شرث هذين الوسمني

قد يكون من مبدأ الوحت بال واسـطة أو بواسـطة  ،فهـذا
ج  :إن علم األنبياء واألئمة
علم إمت  ،أو قد يعرب عن البع بعل ام هويت.
وقــد يك ــون منشــأ علمه ــم الطــرق املتعارفــة واملألوف ــة عنــد الن ــاس  ،وه ــذا عل ــم عــادي  ،وق ــد
يسمي البع بعلم اسويت.
مث إن القسم األول هو املايز بني املرصبطني بعامل الوحت وغسهم  ،إذ إشكال يف عـدم طـرق
اخلطــأ والزلــل يف هــذا العلــم  ،ومــن مث ســوف يكــون عامل ـ معصــوماً مــن مجيــع ا هــاجم  ،كمــا هــو
واضح أبدع أتمل  ،ومن هذا القسم  ،علم األحكام والعقائد واملعارف اإلمية.
وأم ــا القس ــم الث ــا  ،فيحص ــل م ــن مق ــدماجم عادي ــة ومتداول ــة  ،وه ــذا القس ــم يش ــمل العل ــم
يتصــرف يف
ابملوضــوعاجم الصــرفة الــيت عالقــة مــا أبصــل الــدين والــوحت  ،فــالن أو اإلمــام
مورده عونة القواعد العقلية والعرفية.
وهــذا القســم وإن كــان حيتمــل في ـ اخلطــأ واخللــل عنــد النــاس بصــورة عامــة  ،إ أن املصــلحة
 ،وهـذه املصــلحة هــت حفــل مكانــة
اإلميـة صقتعــت نفــت هــذا ا حتمـال ابلنســبة للنـ واإلمــام
يف أعــني النــاس عــن مطلــق الســهو واخلطــأ  ،وألن التمييــز بــني األحكـام واملوضــوعاجم
املعصــوم
ليس أمراً سهالً عند ا ميع  ،فينبغت سد ابب ا حتمال لئال يكون إغراءً مم يف املقام.
إىل اسويت و هويت غس صحيح  ،ألن املطلـع علـى
على أن صقسيم علم الن واإلمام
العلم الالهويت ل إطال ،على العلم الناسويت  ،أو ابألحرى حيتاج ل أصالً.
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( تبو علي ـ لبنان ـ  33سنة ـ طالب علم )
الفرق بينه وبني علم هللا :
س  :ما هو الوول الفةل لديكم حول علم اإلمـام املعةـوم

؟ هـل هـو حةـويل تم هـو حضـوري؟

فأي طائفة من الرواايت تؤيّدون؟
علماً ت ّن هناك ل ُك ّل من الوولني رواايت ع ّدة تؤيّده ّ ،
ترجو اإلجابة مع الدليل الواطع جن تمكن  ،ولكن األجر.

هل هو حعوري ـ أي حاضر عنده بـدون أن يـتعلم
ج  :رة نبحن عن علم املعصوم
ويكتسب العلم ـ أو هو حصول ـ أي حيصل عنده من خالل التعلم والتكسب ـ؟
حعوري.
وظاهر املشهور هو األول  ،أي أن علمهم
حعـوري
علـى رأي املشـهور ـ أي أن علمـ
وأُخـرى نبحـن عـن علـم املعصـوم
حاضــر عنــده ابلفعــل ـ عــىن أن املعلومــاجم منكشــفة عنــده
حصــول ـ فنقــول  :هــل أن علمـ
فعالً ـ أو حاضر عن ابلقوة ـ عىن مّت ما أراد وأشاء أن يعلم علم ـ؟
فعلت.
وظاهر املشهور هو األول  ،أي أن علم
 ،وابلتــال
ومـا أُثــس مــن أنـ يلــزم علــى هـذا الـرأي احتــاد علـم هللا صعــاىل مــع علـم املعصــوم
يلزم الشرك والغلو.
احلعـوري الفعلـت ،
فـسده  :أبن هنـاك فـروق بـني علمـ صعـاىل احلعـوري وعلـم املعصـوم

منها :
 5ـ إن علم صعاىل قدمي وعلم املعصوم حادي.
 7ـ إن علم صعاىل علة وعلم املعصوم معلول.
 3ـ إن علم صعاىل عني ذاص وعلم املعصوم عرضت موهوب من صعاىل.
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يعلـم مـا كـان ومـا يكـون ،
 3ـ إن علمـ صعـاىل مطلـق وعلـم املعصـوم حمـدود  ،عـىن أنـ
وما هو كائن قدار ما اطلع هللا صعـاىل عليـ  ،و يعلـم العلـم املصـزون املكنـون الـذي اسـتأثر هللا بـ
لنفس .
يموعــة مــن املأليــداجم للنصــو

وقــد ذكــر علمــايا يف حبــن علــم اإلمــام
وفعليت .
والروا جم ـ املثبتة لعموم علم
هذا وقد محلوا النصو ـ من اآل جم والروا جم ـ النافية لعمـوم علـم املعصـوم
على عدة حمامل  ،فلرتاجع يف مظا ا.
لفعلية علم

ـ مــن اآل جم
 ،والنافيـة

( علي ـ تمريكا ـ  21سنة ـ طالب )
اثبت بسبب تعليم من هللا :
س  :لدي ع ّدة تسئلة عن علم الغيب :
 1ـ هل علم تهل البيت
 2ـ هل اإلمام املهدي

من هذا النوع؟

لدين؟
ّ

اةن متالً يعلم أبمر رساليت هذه جلـيكم؟ تي هـل عنـده علـم الغيـب الـذي

 3ـ ما معّن الفورة  « :ارتضاكم لغيبه » الواردة

شرث الزايرة اجلامعة؟

ج  :ابلنسبة إىل السألال األول نقول  :إذا كنتم صقصدون من العلم اللد العلم الـذايت الـذي
حيتاج إىل صعليم حـّت ابلطـرق غـس املتعارفـة ـ وذلـك كمـا هـو احلـال يف علـم هللا سـبحان ـ فـا واب
يق ــول  « :ج ّن
 :ك ــال  ،إن علمه ــم ل ــيس علم ـاً ل ــدنياً ابملع ــىن امل ــذكور  ،كي ــو وأم ــس امل ــألمنني
علّمّن تلف ابب من العلم  ،يفتح ُك ّل ابب تلف ابب » (.)5
رسول هللا
كي ــو وعن ــدهم الص ــحيفة ا امع ــة  ،ال ــيت فيه ــا عل ــم ُك ــل ش ــتء ح ــّت أرم اخل ــدم  ،كي ــو
واملولود منهم إذا ُولد ضرب ل عمود من نور يرى من خالل

____________
 5ـ اخلصال .177 :
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األشــياء  ،كيــو وهــم يــزدادون يف ُكــل ليلــة مجعــة  ،إن هــذا ومــا شــاكل يــدل علــى أن علمهــم لــيس
ذاصياً كعلم هللا صعاىل.
وإن كنــتم صقصــدون من ـ العلــم الــذي حيتــاج إىل صعلــيم ابلطــرق املتعارفــة  ،بــل حيصــل مــم
بطرق غس متعارفة  ،فنسلم أن علمهم لد ابملعىن املذكور.
فحصــيلة ا ـواب إذاً  :أن ـ بــد مــن التفصــيل  ،فعلمهــم لــد ابملعــىن الثــا  ،ولــيس لــدنياً
ابملعىن األول.
علــم برســالتك
وابلنســبة إىل السـألال الثــا نقــول  :نعــم  ،أي مــانع يف أن يكــون اإلمــام
هــذه  ،فــهن علــم الغيــب علــى قســمني  ،علــم ابلغيــب مــن دون صعل ـيم مــن هللا ســبحان  ،وهــذا مــن
ن
َّ
ي ي ي
ي ي ي
هللد ْه يمف تِ ْح اه يغ ن ِب ال ي نمل ْم ي إِال ْه يَ ( ، )5وعلم ابلغيـب بسـبب صعلـيم
تصاجم هللا سبحان ا ِع
ي ي ي ي ْ ْن ي ْ ن يي
مـن هللا ســبحان  ،وهـذا هــو الثابـت للنـ واإلمـام  ،قــال صعــاىل  :امن َكن ار ِيط ِلممنني لَع
ي ْ ن ي ن ي ي ْ ن ْ ي ي ي ن ي ي ً َّ
ن ي ن ي ي َّ ي ي ن
() 7
ب فال يظ ِ ر لَع غ ِ ِه أحدا إِال
ار َيَي ِِب ِم و ْه ِل ِه
م
ب اه ِ
 ،وقـال ً :علِي اهغ ِ
اهغ ِ
ن
ْ
ي
َّ ْ ي ن ْ
ين
ي ني ي
َّ ْ
ني يي يدين ِه يا ِم ن يخل ِف ِه يو يص ًدا (.)3
م ِ اوتَض ِم وه ٍ
َل فإِنه يسلك ِم َ ِ
ي
ين ْ ْ ي
ي َّ
ْ
ْي ْ
م ني (، )3
يعلـم الغيـب ياأنبِّسْمي بِ يم تأكلَن يا يم تد ِخ ْران ِي َْ َْ ِت
وكان عيسـى

وكــان اخلعــر

يعلــم الغيــب أيع ـاً علــى مــا نقــل القــرآن الكــرمي يف القصــة الــيت دارجم بين ـ وبــني

ي ي َّ ن ْ ْ ي ي ي ي ي ي ْ ْ ن ي ن ي ي ي ي
ن ً ْ ن
ي
ني فخ ِشيهلل أن يْ نر ِهد ْ يم ْعغ ي ن ياكف ًرا ...
اأم اهغالم فَكن أبَاه مو ِمهلل ِ

( .) 1
:
موسى
حينما أخـرب عـن التتـار بقولـ  « :كـأ
وجاء يف ج البالغة  :أن اإلمام أمس املألمنني
أراهم قوماً كأن وجوههم ُّ
اجملان املطرقة  ،يلبسون السرق والديباج ،
____________
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ويعتقبون اخليل العتاق  ، » ...فقال ل بع أصحاب  :لقد أُعطيت أمـس املـألمنني علـم الغيـب؟
وقال للرجل ـ وكان كلبياً ـ  « :أخا كلب  ،ليس هـو بعلـم الغيـب  ،وإًـا هـو صعلـم
فعحك
من ذي علم .)5( » ...
يعلم ــون الغي ــب ،
وابلنس ــبة إىل السـ ـألال الثال ــن نق ــول  :معناه ــا واض ــح  ،وه ــو أ ــم
بسـبب التعلــيم مــن قبــل هللا ســبحان  ،فــالعلوم الغيبيــة الثابتــة ســبحان قــد ثبــت بععــها مــم
ي ي ي ي ْ ْ ن ي ْ ن ي ي ن ي ن ي ي َّ ي ي
ار َينَي ِِب ِم و ْهن ِل ِه (، )7
م
ب اه ِ
كمـا قـال صعـاىل  :ام َكن ار ِيط ِلممي لَع اهغ ِ
ي ْ ن ي ن ي ي ْ ن ْ ي ي ي ن ي ي ً َّ ي ن ي ي
ْ
َّ
() 3
َل .
ب فال يظ ِ ر لَع غ ِ ِه أحدا إِال م ِ اوتَض ِم وه ٍ
ًعلِي اهغ ِ
( سامي جحهف ـ اليمن ـ زيدي ـ  18سنة ـ طالب )
ين ي ن ي
ي يني
يتناع مع قوله ال مل ْم ْ ني َن ْ مل ْم ْ ني
ي
ْ ن ي
ي
ين ن ي
ال ي نملي ْم ْ ني يَننن ْ ي نملي ْم ْ ن
ني
س  :قال هللا تعاي  :يا ِم ن أه ِل ال يم ِديهلل ِة يم يرداا يلَع اِلِّف ِا
األئمة فما هو ردّكم؟
تقل منه منزلة  ،وهم ّ
النيب يعلم الغيب  ،فكذلم من هم ّ
فود نفى هللا تن يكون ّ

() 3

صتلصص فيما يلت :
ج  :إن عقيدصنا يف علم املعصوم
علم لد  ،أي أعطت من قبل هللا صعاىل كرامةً مم.
أ ـ علمهم
ي
ن
َّ
ي
ي
ي
ي
ي ً
ن
ي ْ ين
ي
ْن ْ ي
ب ـ يعلمون الغيب بصراحة القرآن ً :علِي اهغ ِ
ب فال يظ ِ نر لَع غ ِن ِه أحندا إِال من ِ

ني ي
َّ ْ
َل .)1( ...
اوتَض ِم وه ٍ
ج ـ إن حــدود علمهــم
ذاصياً و أزلياً.

مــن جهــة الكميــة والكيفيــة صتبــع إرادة هللا صعــاىل  ،فــال يكــون

____________
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ليسـوا مكلفـني ابلعمــل علــى طبــق هــذا العلـم  ،بــل وليســت وظيفــتهم إظهــاره

د ـ إ ــم
يف كافة املوارد.
وعلي  ،فكثساً ما كانوا يتعاملون مع الواقع املوجـود علـى ضـوء العلـوم العاديـة والظاهريـة بـد ً
من علم الغيب  ،ملصاحل شّت ذكرجم يف مظا ا.
وبنــاءً علــى مــا ذكــرا  ،فــهن عــدم العلــم املــذكور يف اآليــة هــو ابلنظــر إىل العلــوم العاديــة ،
العلم اللد املسمى بعلم الغيب  ،وهذا نتيجة ا مع بني األدلة يف املقام.
ولتقريب املعىن نـذكر مـورداً آخـر يـدل بوضـوأ علـى املوضـو ، ،فمـثالً  :اطـب القـرآن النـ
ييني ي ْ ن ييي ي ن
يين ي ي
ي ْ ن ي ي ي ن ي َّ
ي
ْ
ْ
ن
نرفهلل ي ِي
م
َل
ا
ي
ه
م
س
ب
ي
َ
ف
ر
م
ل
ف
ي
ب
هلل
ي
و
أل
ء
ش
ابلنسبة لبع املنافقني ويقول  :الَ ن
ِ
ِ
ِ
ي
حلننن اهن يدن ن
،
نَ ِل  ، )5( ...أي كــان كنـاً أن يعــرف هللا صعــاىل املنــافقني بواســطة الــوحت للنـ
ِ
كان مكان أيعاً أن يتعرف عليهم ـ املنافقني ـ من خالل العلم العادي.
على أن
فالنتيجــة  :إن إعطــاء علــم الغيــب للمعصــوم
املقام  ،وأما صطبيق ل يف املوارد املصتلفة  ،فذلك أمر آخر.

____________
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ينكــر  ،وهــذا عــىن قابليت ـ

مــذا

عمر بن اخلطّاب :
(  ....ـ الكويت ـ ) ....
عدم انطباق ما جاء

اإلجنيل عليه :

س  :جاء موالـة ألحـد الكتّـاب السـنّة  ،وهـي  :ورغبـة منّـا
ومـد
تهل الكتاب  ،نوول  :قد وردت نبووت كترية ومتواترة ت ُّمة ّ

والنةار  ،ومن ذلم :

بيـان بعـض صـفات الفـاروق
 ،جـاءت تـرت

تسـفار

كتـب اليهـود

النيب زكراي و سفره  :ابتهجي اي بنة صهيون  ،اهتفي اي بنت تورشليم  ،هو ذا ملكم أييت جليم
يوول ّ

 ،هــو عــادل ومنةــور  ،وديــع وراكــب علــى دــار  ،وعلــى جحــم بــن واتن  ،واقطــع املركبــة مــن اف ـرار ،

والفرس من تورشليم  ،وتوطع قوس احلـرب  ،ويـتكلّم ابلسـالم ـ تي اإلسـالم ـ لألُمـم  ،وسـلطانه مـن البحـر
جي البحر  ،ومن النهر جي تقاصي األرض « سفر زكراي  8 / 8طبعة الةوتستنتية ـ دار الكتاب املو ّدس ».
وتورشليم هي الودس  ،واملَلمم الذي فـتح الوـدس ابلةـلح واملوادعـة هـو قطعـاً عمـر  ،وتبـرز صـفة فيـه
هي العدل  ،وقد ركب عمر

طريوه جي بيت املودس  ،وهـذا مةـداق لوولـه  :أييت جليـم  ،وراكـب علـى

الوس املسيحي وليم ابركلـي كتابـه تفسـري العهـد اجلديـد ،
جحم ابن واتن  ،وهو الةذون  ،وقد حاول ّ

ـزور هــذه البشــارة فيوــول  :حــاول بعــض مف ّكــري وعلمــاء اإلســالم تن يتبتــوا هــذه البشــارة علــى تحــد
تن يـ ّ

ومد  ،والةحيح ت ّن كالمهم
خلفائهم  ،الذي تتوا بعد ّ
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الرب يسوع املسيح  ،عندما أييت
ابطل  ،بل املب ّ
شر به هو ّ

وخر العامل « تفسري العهد اجلديد .» 114 :

الدينونـة  ،يـدين النـاس ابحلـ ّق  ،والكلمـة

رب وجلـه!! مثّ جنّـه
وتقول ت : ،ت ّن كالمه غايـة اهلـذاين والـبطالن  ،أل ّن هـذا امللـم هـو بشـر  ،ولـيس ّ
من زمن زكراي جي زمن عيسى جي مـا بعـدهم مل أيت ملـم عـادل تـدين لـه الوـدس  ،بـل كانـت الوـدس حتـت

وتول فتح جسالمي للودس هو
السيطرة الوءنية للرومان ا،تلّني حبكم احلديد والنار ّ ،

فليتأمل ُك ّل من ورم تنفه!!
وهو الذي تتى بنفسه لفتحها ب ُك ّل وداعة وعدل ّ ،

أتملت قليالً  ،ورّكزت ذهنم برهة  ،لوجدت ت ّن الةفات اليت جاءت
ولو ّ

عادل  ،منةور وديع  ،راكب على دار!!

خاصة ،
جّنّا ءالءة صفات ّ
تدل على الفاروق ّ

زمن الفـاروق  ،بـل

ح ّق الفـاروق  ،كالتـايل :

مسريه حنو بيت املودس  ،وجتد ُك ّل صفة منها مفةول

بينها حرف  :العطف « واو »  ،والذي يلفت النظر حب ّق  ،تنّنا لـو رتّبنـا احلـروف األُوي مـن هـذه الةـفات

لوجد : ،عادل = ع  ،منةور = م  ،راكب دار = ر  ،فإ ّن النتيجة تكون  :عمر!!

سـفر حبوـوق قدامـه  :ذهـب الـوابء  ،وعنـد رجليـه خرجـت احلمـى ،

ونّا يؤّكد ذلم تيضـاً  ،مـا جـاء

وقف وقاس األرض نظر فرجفت األُمم  ،ود ّكت اجلبال الدهرية  ،وخسفت وكام الودم  ،مسالم األزل له
 ،رتيت خيام كوشان حتت رجليه  ،وج ّفت ترض مدين « سفر حبووق قدامة .» 1 / 3

طريوه احلمى؟ تمل تسمعوا بطـاعون عـامواس! وكيـف تنّـه ظهـر

وت ،تقول  :من الذي ظهرت

عمر جي الودس  ،ومن الذي د ّكت اجلبال الدهرية على يديه ـ فارس والروم ـ؟
من الـذي صـارت خيـام كوشـان ـ هـي مةـر كمـا جـاء

السّن.
كالم الكاتب ّ

موـدم

قـاموس الكتـاب املوـ ّدس ـ حتـت رجليـه؟ انتهـى

صحة خالفة عمر بن اخلطّاب يا جاء كتب تهـل الكتـاب  ،متلمـا جـاءت
وابلتايل فإنّه
ّ
يستدل على ّ

البشارات

ومد
رسول هللا ّ

.

رداً خمتةراً  ،وفّوكم هللا ملرضاته.
الرد على هذا ا ستد ل  ،ولو كان ّ
فنرجو منكم ّ
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ا:

اإلجابة ع ّدة نوا :

األُوىل  :إن الكتاب املقدس « العهد القـدمي » ـ وكمـا هـو معـروف ـ قـد كتـب ابللغـة العربانيـة
 ،وهذا ما اصفق علي معظم علماء الكتاب املقدس  ،إذ إ ـا كانـت اللغـة السـائدة يف ذلـك الزمـان ،
ومن مث صرجم إىل اللغاجم األُخرى  ،كاليوانية واإلنكليزية والعربية  ،وغسها.
ومعظــم النســخ األصــلية مــذا الكتــاب مفقــودة  ،وأقــدم نســصة الــيت وجــدجم صعــود إىل القــرن
األســفار مــن العهــد القــدمي  ،وهــذا

الرابــع قبــل املــيالد  ،وهــت اقصــة  ،إذ حتتــوي إ علــى بع ـ
أحد أسباب الشك يف نسبة هذا الكتاب ُكل إىل الوحت اإلمت.
الثانية  :فيما ص سفر زكـر  ،فـهن علمـاء الكتـاب املقـدس قسـموا هـذا السـفر إىل قسـمني
 :األول يبدأ من اإلصحاأ «  5ـ  ، » 8وأما القسم الثا فهن يبدأ من اإلصحاأ «  5ـ .» 53
وم ــن يط ــالع ه ــذا ي
الس ــفر ا ــد ا خ ــتالف يف األس ـلوب ب ــني القس ــمني  ،ح ــّت ش ــاعت ب ــني
العلماء نسبة هـذا ي
السـفر إىل كـاصبني تلفـني  ،وحـاولوا بشـّت الوسـائل حـل هـذا ا خـتالف  ،لكـت
يفقد هذا ي
السفر قيمت  ،وابلتال يألدي إىل التشكيك بصحة العهد القدمي.
ولكــن لالختصــار نــرتك البحــن يف هــذه املســألة  ،ونســلم أبن كاصــب ا ي
لســفر هــو الن ـ زكــر
.
وأما النصو

:

 5ـ أما قول الكاصب السي  :هو ذا ملكك أييت إليك.
فاملشــهور أن اخلليفــة الثــا مل يكــن ملكـاً ألورشــليم و لفلســطني  ،بــل ُكــل مــا يف األمــر أن ـ
قــدم إىل بيــت املقــدس ـ ســنة  51أو  53هجريــة ـ لعقــد الصــلح مــع أهلهــا  ،ودفعهــم للجزيــة  ،ومل
يلبــن فيهــا إ أ مـاً معــدودة  ،ومــن مث عــاد إىل املدينــة  ،فهــو مل حيكــم أورشــليم  ،و اســتفاد أهلهــا

بظل عدل !!
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هو اخلليفـة

فهل ينطبق هذا على كون ملك أورشليم املنتظر  ،الذي بشر ب الن زكر
الثا  ،والذي مل كن يف بيت املقدس إ أ ماً؟!
 7ـ وأما الصفاجم اليت ذكرها الكاصب  ،وحـاول جاهـداً إلباسـها للصليفـة الثـا  ،كـت صنطبـق
 ،فهــت غــس صــحيحة  ،ألن الكاصــب يقــول عنــد ذكــر صــفة هــذا
عليـ مــا جــاء يف يســفر زكــر
امللك  :عادل ومنصور وديع  ، ...ويفسر منصور وديع  ،أي الـذي فـتح القـدس ابلصـلح واملوادعـة
 ،وهــذا خــالف مــا يفهــم مــن الــنص  ،فــالوديع هنــا صــفة للملــك  ،وليســت صــفة للنصــر  ،وألن
املشهور واملعروف عن اخلليفة الثا ـ بل صكاد صكون أبرز صـفة فيـ ـ هـت غلظتـ وشـدص وقسـاوص ،
وهذا ما صواصرجم ب كتب التاريخ واحلـدين  ،ومـذا فـهن الكاصـب السـي  ،وهـروابً مـن هـذه احلقيقـة ،
جعل صفة « وديع » للنصر  ،وهذا ما يرضاه أي ابحن ل إملام بسيط ابللغة العربية.
وحّت ما فسره الكاصب ابلفتح بوداعة  ،فهو مردود أيعاً  ،فهن الصلح كـان بعـد معـارك بـني
املســلمني  ،وأهــل ايليــا  ،فهــذا األزدي يــذكر  :أن أهــل ايليــا قــاصلوا املســلمني ســاعة مث ا زم ـوا  ،مث
قاصلوهم مث ا زموا إىل داخل حصو م  ،بل يعيو الواقدي  « :ومل يزل أبـو عبيـدة ينـازل أهـل بيـت
املقــدس أربعــة أشــهر كاملــة  ،ومــا مــن يــوم إ ويقــاصلهم قتــا ً شــديداً » ( ، )5ومــن بعــد هــذه املعــارك
جاء عمر وعقد الصلح  ،فهل يعي ذلك أن فتح أورشليم كان عن وداعة!!
 3ـ وأمـا قولـ  :أبن أبـرز صـفة فيـ هـت العـدل  ،ففـت ذلـك أيعـاً شـك  ،فـهن اخلليفـة الثـا
هو أول من أعطى العطا علـى السـابقة  ،وفـرق بـني املسـلمني يف العطـاء  ،ويف الواقـع هـو أول مـن
أرس ــى النظ ــام الطبق ــت يف اجملتم ــع اإلس ــالمت  ،وال ــذي ك ــان نتيج ـة طبيعي ــة م ــذا التم ــايز يف الف ــرض
والعطاء  ،حّت وصل ذروص يف زمن اخلليفة الثالن  ،الذي انتهج سسة عمر.
____________
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 ،هــت رف ـ
ولعــل أحــد األســباب غــس الظاهريــة حلــرب ا مــل يف زمــان أمــس املــألمنني
التفاضــل يف العطــاء بــني املســلمني للســابقة  ،ــا دفــع بعـ الصــحابة األوائــل ـ
أمــس املــألمنني
 ،وإشعال ار الفتنة واحلرب ضده.
كطلحة والزبس ـ إىل اخاذ مواقو سلبية من أمس املألمنني

النص؟

 3ـ وما ذكره الكاصب حول ركوب اخلليفة الثا للربذون  ،فنقول :
أو ً  :مل ــاذا مل يش ــر الكاص ــب إىل أن ه ــذا املل ــك املوع ــود يك ــون راكب ـاً عل ــى مح ــار كم ــا ذك ــر
وا واب  :ألن املألرخني بـال اسـتثناء مـا ذكـر أحـداً مـنهم أن اخلليفـة الثـا ركـب احلمـار عنـد

خروج من املدينة إىل بيت املقدس  ،بـل اختلفـوا يف أنـ امتطـى فرسـاً أو اقـة  ،ومـذا نـرى الكاصـب
يغم عيني عن هذا املقطع.
وتنياً  :حّت ما ذكره حول ركوب اخلليفـة للـربذون غـس مقبـول  ،وذلـك ألن اخلليفـة مل يركـب

الربذون إ للحظة واحـدة فقـط  ،فهـذا ابـن كثـس يقـول  :مث سـار عمـر إىل بيـت املقـدس مـن ا ابيـة
وقــد صــوحى فرسـ  ،فــأصوه بــربذون فركبـ  ،فجعــل يهملــج بـ  ،فنــزل عنـ وضــرب وجهـ  ،وقــال :
علم هللا من علمك هذا من اخليالء ( ، )5وأضـاف الواقـدي  « :قـال عمـر  :احسـبوا  ،احسـبوا  ،مـا
كنت أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا  ،فأصى عمل فركب ».
وقــال الطــربي  « :مث دعــا بفرس ـ بعــد مــا أمج ـ أ م ـاً يوقحـ فركب ـ  ،مث ســار حــّت انتهــى إىل
بيت املقدس  ...ومل يركب برذواً قبل و بعده » (.)7
لــك أورشــليم العظــيم  ،واملنتظــر بصــفة
فليــت شــعري هــل يعقــل أن يتنبــأ الن ـ زكــر
كانت ل للحظة واحدة  ،وهت ركوب للربذون؟!
 1ـ وأمــا رده علــى القــس املســيحت  ،فــذلك أيعـاً في ـ نظــر  ،وذلــك ألن النـ زكــر
ليس رابً و
عندما ذكر نبألص  ،كان يعلم أن املسيح
____________
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ثوب األلوهية زوراً وهبتااً.
إماً  ،بل هذا من حتريفاجم النصارى  ،الذين ألبسوا املسيح
 3ـ وأمـا صرصيبـ للحـروف هبـذا الشـكل  ،فلـيس عليـ دليـل إ احلميـة والعصـبية  ،فيـا صـرى لـو
أتمــل أيع ـاً قلــيالً  ،ورصــب احلــروف مــن احلــرف الرابــع  ،لكانــت النتيجــة  :ب ول = مــادة جنســة!!
فهل هذا حيسب صنبألاً؟!
وذكره عن يسفر حبقـوق  ،فـاألمر اغـرب  ،فقـد صكلـو الكاصـب السـي كثـساً  ،واكتفـى بنقـل
مقتطفــاجم مــن الــنص  ،وليتـ مل يفعــل  ،وهنــا ســنبني الــنص كــامالً  ،ولنــرى هــل ينطبــق علــى اخلليفــة
الثا أم ؟!
وإليك هـذا الـنص  :هللا جـاء مـن صيمـان  ،والقـدوس مـن جبـل فـاران  ،سـاله  ،جاللـ غطـى
السماواجم  ،واألرض امتوجم من صسبيح  ،وكان ملعان كالنور  ،ل من يده شعا ، ،وهنـاك اسـتتار
قدرص  ،قدام ذهب الوابء  ،وعند رجلي خرجت احلمى ....
فالعــمس يف « قدامـ » يعــود إىل القــدوس اآليت مــن جبــل فــاران  ،و أدري كيــو مل يلتفــت
إىل هــذه املســألة البديهيــة الكاصــب الســي  ،فهــو يصــو القــدوس أبن « جالل ـ غطــى الســماواجم
و ، » ...فهــل صنطبــق هــذه الصــفاجم علــى اخلليفــة الثــا ؟! حبــذا لــو يبــني الكاصــب الســي ذلــك
لنستعتء بعلم .
يس ــتحق أن يك ــون خليف ــة
وختامـ ـاً نق ــول  :إن ال ــذي يُــألذي ويُغع ــب رس ــول هللا
 ،وذل ــك كم ــا نُق ــل ع ــن ص ــحيح
للمس ــلمني  ،واخلليف ــة األول والث ــا ق ــد أغع ــبا رس ــول هللا
 « :فإ ّّنــا هــي بضــعة مـ ّـّن  ،يــريبّن مــا ترااــا ،
قــال عــن فاطمــة
البصــاري  :أن رســول هللا

ويؤذيّن ما وذاها » ( ، )5وأيعاً هجرها أليب بكر  ،وأ ا مل صكلم حّت صوفيت (.)7

____________
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خرجـت مـن الـدنيا وهـت غاضـبة علـى أيب بكـر وعمــر ،
واملعـروف واملشـهور أن فاطمـة
أن يسمح أليب بكـر وعمـر حعـور صشـييع جنازمـا  ،ومـذا فقـد دفنـت
وأمرجم أمس املألمنني
ليالً.
( العجمي ـ عمان ـ ) ....
ش ّكه

يوم احلديبية :

صحة قول اخلليفة التاين عمر
س  :ما مد
ّ

احلديبية؟ وترجو ذكر املةادر.

ومـد متـل شـ ّكي يـوم
يوم احلديبيـة  :مـا شـككت بنب ّـوة ّ

ج  :ش ـ ــك و ري ـ ــب أن عم ـ ــر ب ـ ــن اخلط ـ ــاب وق ـ ــع يف الش ـ ــك والري ـ ــب بنب ـ ــوة رس ـ ــول هللا
يف يوم احلديبية وغسه  ،واملصادر التار ية خس شاهد على ذلك.
فقــد قــال الســيوطت  « :وأخــرج عبــد الــرزاق  ،وأمحــد  ،وعبــد بــن محيــد  ،والبصــاري  ،وأبــو
داود  ،والنســائت  ،وابــن جريــر  ،وابــن املنــذر عــن املســور بــن رمــة  ،ومــروان بــن احلكــم  ...فــذكر
قعــية شــك عمــر يــوم احلديبيــة  ،إىل أن وصــل إىل قــول عم ـر  :وهللا مــا شــككت منــذ أســلمت إ
يومئذ » (.)5
وأورد الصاحلت الشامت هذه القعية يف سـسص  ،اقـالً عـن ابـن إسـحاق  ،وأيب عبيـد  ،وعبـد
الرزاق  ،وأمحد بن حنبل  ،وعبد بن محيد  ،والبصاري  ،وأيب داود  ،والنسائت  ،وابـن جريـر  ،وابـن
مردويـ  ،وحممــد بــن عمــر عــن املســور بــن رمــة  ،ومــروان بــن احلكــم  ،فــذكر هــذه القعــية  ،إىل أن
حكى قول عمر قائالً  :وقال كما يف الصحيح  :وهللا ما شككت منذ أسلمت إ يومئذ (.)7
____________
 5ـ الدر املنثور .77 / 3
 7ـ سبل امدى والرشاد .13 / 1
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وعن أيب يعلى عن عمر أنـ قـال  :اممـوا الـرأي علـى الـدين  ،فلقـد رأيتـي أرد أمـر رسـول هللا
وأبيـت  ،حـّت قـال ل :
برأي  ،وما ألوجم عـن احلـق  ،وفيـ قـال  :فرضـت رسـول هللا
عمر  ،صرا قد رضيت وأت (.)5
ـم تنــت اي بــن اخلطّــاب » ل نك ـار التــوبيصت ـ كمــا قــال
فــهن قــول الن ـ
َ « :تو شـ ّ
القسطال يف شرح لصحيح البصاري (.)7
كان عاملاً ا طر يف نفس اخلليفة  ،وما اول يف ابلـ  ،وعارفـاً فـاد مقالـ
ألن الن
 ،أن ـ ـ اسـ ــتعلم عمـ ــا خفـ ــت علي ـ ـ مـ ــن حال ـ ـ  ،واخلليفـ ــة مل ينكـ ــر ذلـ ــك  ،بـ ــل طلـ ــب مـ ــن الن ـ ـ
أن يستغفر ل من وابل .
( بدر الدين ـ املغرب ـ ) ....
تركه لشرب اخلمر :

َّ
ِإ يم

حّت نزل قـول هللا تعـاي :
س  :ورد بعض الكتب  :ت ّن عمر بن اخلطّاب بوي يشرب اخلمر ّ
ني ن
ْ ْ َّ ن ي ْ ي ْ ي ي ن ي ْ ْ ن ي ي ي ي ي ن ي ن ي
ني ن
ِس ( ، )3فوـال عمـر  :انتهينـا
ي ِريد الش ط ن أن يَقِ بيهللمي اهمدااة ا
اَغو ء ِي اْلم ِر ياالمي ِِ
انتهينا (.)4
السؤال  :هل لديكم تودير لوقت نزول هذه اةية؟ وابلتايل مّت توقّـف عمـر عـن شـرب اخلمـر؟ فوقـت

مهماً هذه الوضية!
نزوهلا جذن تراه ّ
ا  :ميكــن حتديــد تــواريخ نــزول اةايت ابلضــبأ  ،فــذلم عســري جـ ّداً بعــد تن تغفــل مــن قبــل و ّووــي
ولعل دليل عدم اهتمامهم
الفريوني ّ ،
____________

متابعة اتريخ نزول

 5ـ املعجم الكبس  77 / 5و  ، 88 / 3يمع الزوائد  ، 531 / 3فـتح البـاري  713 / 1و  ، 731 / 53كنـز العمـال
.377 / 5
 7ـ إرشاد الساري .135 / 1
 3ـ املائدة .55 :
 3ـ مسند أمحد  ، 13 / 5ا امع الكبس  ، 370 / 3سنن النسـائت  ، 787 / 8جـامع البيـان  353 / 7و ، 31 / 7
ا امع ألحكام القرآن .783 / 3
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السور  ،هو ا قتصار على مهمة صفسس اآليـة دون التعـرض إىل مالزمامـا التار يـة  ،إ أن إمكانيـة
معرفة ريخ نزول اآل جم كن استصالص من خالل قرائن ر ية صقرب ريخ النزول.
فاآلية آنفة الذكر حيتمل بع املفسرين أ ا نزلت بعد غزوة أحد أبربعة أشهر ( ، )5وبععـهم
قال  :إ ا نزلت بعد غزوة األحزاب أب م (.)7
سّن ـ  19سنة ـ طالب جامعة )
( موداد ـ اإلمارات ـ ّ
بعض ما اتةف به :
س  :جــاء

بعــض كتــب الشــيعة  :ت ّن عمــر بــن اخلطّــاب كــان مةــاابً بــداء

وجما .
الرجال  ،فهل هذه الرواية صحيحة؟ تُريد ججابة صرحية ّ ،جما نعم ّ ،

دبــره  ،يهــدت ج ّ يــاء

ج  :إن البحن عن هكذا مواضيع ـ نفياً أو إثبا ً ـ يثمر يف املقـام  ،والصـفح عنهـا أحـرى
وأجدر.
و يفوصنا أن نذكركم أبن هذا املوضو ،ابلذاجم  ،قد جاء يف بع كتب أهـل السـنة أيعـاً ،
ففت حاشية السيوطت املدونة على القـاموس يف لفـل « ا بنـة » جـاء  « :أب ـا كانـت يف مخسـة يف
زمن ا اهلية  ،أحدهم سيدا عمر » (.)3
مث حّت لو ذكر يف كتاب  ،فـهن املوضـو ،يـرصبط برأيـ الشصصـت  ،فـال ينبغـت أن حيمـل علـى
املــذهب  ،إ بعــد خعــوع للبحــن الســندي والــد ل  ،إذ صعتقــد الشــيعة بصــحة أي كتــاب ـ
سـوى القـرآن الكـرمي ـ مائـة ابملائـة  ،وهنـا خــالو الشـيعة أهـل السـنة يف اعتمــادهم بـال اسـتثناء علــى
كتب كالصحيحني.
____________
 5ـ ريخ اليعقويب .35 / 7
 7ـ الدر املنثور  ، 358 / 7فتح القدير .71 / 7
 3ـ حبار األنوار .53 / 35
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فعلــى ض ــوء مــا ذك ــرا  ،يعــطر الس ــي للــدفا ،ع ــن البصــاري أو مس ــلم  ،ومــن مث ي ــرد علي ـ
أخطايمهــا  ،يف ح ـني أن الشــيعت يتحمــل أخطــاء اآلخ ـرين ـ إن أخطــأوا ـ مهمــا كانــت جاللــة
قدرهم.
( هادي الفويه ـ تمريكا ـ  21سنة ـ هندسة احلاسبات )
ما ورد حوله

مةادر تهل السنّة :

وتمتّن منكم تن جتيبون عليها ،
س  :عندي الكتري من األصدقاء السنّة  ،وهم يسألوين بعض األسئلة ّ ،

حيث يوولون  :عمر بن اخلطّاب تفضل من علي بن تّب طالب
تُريد منكم جن تعطوين بعض األمتلة ألءبت ت ّن علياً

.

أفعل من عمر  ،ومن كتبهم.

قـد مـوجم اخلـافقني  ،ـا أجـربجم اخلصـوم علـى ا عـرتاف
ج  :إن فعائل اإلمـام علـت
هــو أقــل
ببععــها  ،وقــد صــرأ كبـار علمــاء الفـريقني  :أبن مــا بلغنــا مــن فعــائل ألمــس املــألمنني
بكثس ا هو على حقيقت  ،والفعل ما شهدجم ب األعداء.
وأما عن عمر  ،فننقل لك ما ورد عن يف كتب القوم :
 ،لقبـ بـ الرسـول
قد لقبـ أهـل الكتـاب بلقـب الفـاروق ( ، )5وهـو لقـب لعلـت
لنفس ( ، )3وهو يعلم أبن هذا اللقب خا بعلت .
 ،وابتز لقب أمس املألمنني

() 7

____________
 5ـ ريــخ املدينــة  ، 337 / 7الطبقــاجم الكــربى  ، 770 / 3ريــخ مدينــة دمشــق  ، 15 / 33أُســد الغابــة ، 17 / 3
ريخ األُمم وامللوك .737 / 3
 7ـ ذخائر العق  ، 13 :شرأ ج البالغة  ، 778 / 53ريخ مدينة دمشق  ، 37 / 37ينابيع املودة .533 / 77
 3ـ ريخ األُمم وامللوك  ، 777 / 3كنز العمـال  ، 173 / 57ريـخ مدينـة دمشـق  ، 757 / 30أُسـد الغابـة 75 / 3
 ،ريخ املدينة .378 / 7
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وقال يف موارد متعددة  « :لو علت ملك عمر » (.)5
وكان يعتقـد ضـافة سـورصني مزعـومتني ـ اخللـع واحلفـد ـ إىل القـرآن املوجـود ( ، )7وادعـى آ جم
أُخــرى ( ، )3وكــان يقــول بتحريــو القــرآن  ،ويــرى أن أكثــره قــد ضــا ، )3( ،وحــرم السـألال والبحــن يف
صفسس اآل جم القرآنية (.)1
() 3
 ،فقد اعرتض عليـ يف صـالص علـى عبـد هللا بـن أُيب
وكان كثس ا عرتاض على الن
يف
الن ــاس اب ن ــة بق ــومم كلم ــة التوحي ــد ( ، )7وأنك ــر بش ــدة علي ـ
 ،واع ــرتض يف صبش ــسه
واإلسالم (.)8
احلديبية  ،حّت اعرتف فيما بعد بشك يف الن
____________
 5ـ شرأ ج البالغة  58 / 5و  535و  575 / 57و  ، 701نظم درر السمطني  ، 530 :املناقـب  ، 85 :جـواهر
املطالب  ، 551 / 5ينابيع املودة  753 / 5و  777و .537 / 3
 7ـ مســند أمحــد  ، 555 / 5فــتح البــاري  ، 57 / 5يمــع الزوائــد  ، 31 / 7كنــز العمــال  ، 375 / 7صفســس القــرآن
العظيم  ، 355 / 7الدر املنثور .753 / 3
 3ـ صـحيح البصـاري  ، 73 / 8الـدر املنثـور  503 / 5و  ، 375 / 3مسـند أيب داود  ، 57 :مسـند أمحـد ، 37 / 5
فــتح القــدير  ، 375 / 3الســسة النبويــة بــن هشــام  ، 5077 / 3يمــع الزوائــد  ، 57 / 5فــتح البــاري ، 535 / 57
املصنو للصنعا  335 / 1و  ، 10 / 5املصنو بن أيب شيبة  ، 170 / 8املعجـم الكبـس  ، 575 / 1سـبل امـدى
والرش ــاد  ، 577 / 55كن ــز العم ــال  153 / 7و  375 / 1و  ، 708 / 3صفس ــس الق ــرآن العظ ــيم  ، 373 / 3ال ــدر
املنثور  ، 503 / 5ريخ األُمم وامللوك .333 / 7
 3ـ الـدر املنثـور  575 / 1و  ، 377 / 3املصـنو للصـنعا  ، 330 / 7كنـز العمـال  157 / 5و  ، 335 / 1يمـع
الزوائد  ، 533 / 7املعجم األوسط  ، 335 / 3في القدير .700 / 3
 1ـ الدر املنثور  7 / 7و  ، 777سنن الدارمت  ، 11 / 5كنـز العمـال  335 / 7و  ، 383ريـخ مدينـة دمشـق / 73
 ، 355فتح القدير  ، 355 / 5اإلصابة .370 / 3
 3ـ صحيح البصاري  ، 500 / 7السسة النبوية بن هشـام  ، 575 / 3اقلـى  ، 705 / 55ا ـامع الكبـس 333 / 3
 ،سنن النسائت  ، 38 / 3حتفة األحوذي  ، 353 / 8صحيح ابن حبان .335 / 7
 7ـ صحيح مسلم .31 / 5
 8ـ املعجم الكبس  77 / 5و  ، 88 / 3يمع الزوائد  ، 531 / 3فـتح البـاري  713 / 1و  ، 731 / 53كنـز العمـال
 ، 377 / 5الدر املنثور  ، 77 / 3سبل امدى والرشاد .13 / 1
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وشرع ومنهاج  ،فقد خلـو عـن جـيش أُسـامة مـع صشـديد

الن

وكان أيور أبوامر الن
ولعن املتصلفني (.)5
وابتد ،ا ماعة يف صالة النوافل « الرتاويح »  ،واستحسن هذه البدعـة ( ، )7ومنـع عـن متعـة

( ، )3وغس صشريع الطالق (.)3
احلج ومتعة النساء  ،واعرتف أ ما مشرعتان من الن
وكان يرى عدم وجوب الصالة ملـن أجنـب ومل اـد مـاءً ( ، )1وكـان يـذعن ويعـرتف بقلـة علمـ
حّت ابلنسبة إىل النساء (.)3
____________
 5ـ امللل والنحل .73 / 5
 7ـ املغــي بــن قدامــة  ، 758 / 5حتفــة األح ـوذي  ، 310 / 3نصــب الرايــة  ، 573 / 7كنــز العمــال ، 307 / 8
صلصـيص احلبـس  ، 737 / 3كتـاب املوطـأ  ، 553 / 5صنـوير احلوالـك  ، 537 :الشـرأ الكبـس  ، 737 / 5نيـل األوطـار
 ، 33 / 3صحيح البصاري  ، 717 / 7فتح الباري  ، 755 / 3املصنو للصـعنا  ، 715 / 3صـحيح ابـن خز ـة 7
.511 /
 3ـ مسـند أمحـد  ، 313 / 3شـرأ ـج البالغـة  587 / 5و  715 / 57و  ، 731 / 53كنـز العمـال ، 175 / 53
أحكــام القــرآن للجصــا  317 / 5و  ، 555ا ــامع ألحكــام القــرآن  ، 357 / 7علــل الــدارقطي  ، 513 / 7ريــخ
بغـ ــداد  ، 707 / 53ريـ ــخ مدينـ ــة دمشـ ــق  ، 75 / 33مـ ــذيب الكمـ ــال  ، 753 / 35صـ ــذكرة احلفـ ــاظ ، 333 / 5
املبسو للسرخت  ، 77 / 3املغي بن قدامة  ، 177 / 7الشرأ الكبس  ، 137 / 7اقلى .507 / 7
 3ـ صــحيح مســلم  ، 583 / 3مســند أمحــد  ، 353 / 5املســتدرك  ، 553 / 7الســنن الكــربى للبيهقــت ، 333 / 7
فتح الباري  ، 757 / 5اجملمو ، 577 / 57 ،اقلى  ، 538 / 50سـبل السـالم  ، 577 / 3نيـل األوطـار ، 53 / 7
عون املعبود  ، 550 / 3سنن الدارقطي  ، 35 / 3ا امع ألحكام القرآن .530 / 3
 1ـ مسند أمحد  ، 731 / 3السنن الكربى للبيهقت  755 / 5و  ، 773صحيح ابن حبـان  ، 578 / 3صفسـس القـرآن
العظيم .157 / 5
 3ـ شـرأ ـج البالغـة  587 / 5و  ، 708 / 57الـدر املنثـور  ، 533 / 7السـنن الكـربى للبيهقـت  ، 733 / 7يمـع
الزوائــد  ، 783 / 3كنــز العمــال  ، 137 / 53فــي القــدير  ، 8 / 7كشــو اخلفــاء  735 / 5و  ، 558 / 7صفســس
القرآن العظيم  ، 378 / 5فتح القدير .333 / 5
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 :إنـ ليهجـر
 ،ورداً لطلبـ
وقال قولتـ املشـهورة عنـد وفـاة رسـول هللا  ،و حعـره
 ،أو إنـ يهجــر ( ، )5قــد غلبـ الوجــع وعنــدكم القــرآن حســبكم كتــاب هللا ( ، )7حــّت اعــل الرســول
األمر لعلت .
ويشهد التاريخ دى جبن يف احلروب!! ( ، )3واعرتف ابنفالجم بيعة أيب بكر لتعـمنها الشـر
يف مجاعة  ،لتثبيـت بيعـة أيب بكـر  ،وصـار مـا صـار مـن
وفاطمة
( ، )3وهاجم بيت علت
احلرق  ،وإسقا ا نني (.)1
وأيب بكر يف جعل اخلالفة يف شورى بني سـتة ( ، )3وصعلـم سـورة البقـرة يف
وخالو الن
اثنيت عشرة سنة!! (.)7
ومنــع مــن نشــر أحاديــن الرســول
وأمر بقطعها (.)5

 ،بــل وأمــر حراقهــا ( ، )8ومنــع ز رة شــجرة الرضـوان

____________
 5ـ صــحيح مســلم  ، 73 / 1الســنن الكــربى للنســائت  331 / 3مســند أمحــد  ، 311 / 5ريــخ األُمــم وامللــوك / 7
 ، 333الكامل يف التاريخ  ، 370 / 7أضواء على السنة اقمدية .11 :
 7ـ مســند أمحــد  ، 371 / 5صــحيح البصــاري  37 / 5و  538 / 1و  ، 535 / 8الطبقــاجم الكــربى ، 733 / 7
الشفا بتعريو حقوق املصطفى .557 / 7
 3ـ املص ــنو ب ــن أيب شــيبة  ، 171 / 8يم ــع الزوائ ــد  510 / 3و  ، 573 / 5ري ــخ مدين ــة دمش ــق ، 53 / 37
البداية والنهاية  ، 373 / 7املستدرك  ، 37 / 3كنز العمال .337 / 50
 3ـ السـنن الكـربى للنسـائت  ، 777 / 3صـحيح ابـن حبـان  ، 518 / 7شـرأ ـج البالغـة  73 / 7و  35 / 5و 57
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وأخ ـساً  :وبعــد هــذا ُكل ـ  ،كيــو يكــون أفعــل مــن اإلمــام علــت
ابخلالفة من ؟!

 ،وكيــو يكــون أوىل

سّن ـ  31سنة ـ طالب علم )
( توي الدين ـ مةر ـ ّ
تعليق على اجلواب السابق وجوابه :
قةة قطع سـيّد ،عمـر لشـجرة بيعـة الرضـوان عنـد اّ ،ووـني مـن
س  :تُعلّق على شيء واحد :
تةح ّ
ّ

تهل السنّة  ،واحلافو ابن حجر لو رجعتم جي كالمه

فتح الباري  ،لوجـد تنّـه قـال  « :مثّ وجـدت عنـد

() 1
الوةة جي ،فع  ،لكن
يةحح ج ّ جسناد ّ
سعد إبسناد صحيح عن ،فع ت ّن عمر بلغه  ، » ...فاحلافو مل ّ
ضعفها غري واحد.
الوةة  ،هذا من حيث السند  ،وقد ّ
تةح ّ
يبوى ت ّن هناك انوطاعاً بني ،فع وعمر فال ّ

ومن حيث املنت  :فإ ّن هذه احلادءة ميكن تن تكون صحيحة  ،ملخالفتها ما ءبت

الةحيحني  ،من

ت ّن مكان الشجرة قـد ُخفـي علـى الةـحابة  ،وت ّن التـابعني كـانوا يبحتـون عنهـا بعـد وفـاة سـيّد ،عمـر  ،ولـو
كان قد قطعها نتشر خة ذلم بينهم.

ومد بن رافع ح ّدءنا شبابة بن سوار تبو عمرو الفزاري  ،ح ّدءنا شعبة
ففي صحيح البخاري  « :ح ّدءنا ّ

عن قتادة عن سعيد بن املسيّب عن تبيه قال  :لود رتيت الشجرة  ،مثّ تتيتها بعد فلم تعرفها  ،قال ومود
 :مثّ تنسيتها بعد » (.)2

وفيه تيضاً  « :ح ّدءنا ومود  ،ح ّدءنا عبيد هللا عن جسـرائيل عـن طـارق بـن عبـد الـردن قـال  :انطلوـت

حاجاً فمررت بووم يةلّون قلت  :ما هذا املسجد؟ قالوا  :هذه الشجرة حيث ابيع رسـول هللا
ّ

بيعـة

الرض ـ ـوان  ،فأصي ــت س ــعيد ب ــن املس ــيب فأخربص ـ ـ  ،فق ــال س ــعيد  :ح ــدثي أيب أن ـ ـ ك ــان ف ــيمن ابي ــع رس ــول هللا
حتت الشجرة  ،قال  :فلما خرجنا من العام املقبل نسيناها فلم نقدر عليها ،

____________
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ومد
فوال سعيد  :ج ّن تصحاب ّ

مل يعلموها  ،وعلمتموها تنتم فأنتم تعلم » (.)1

وفيه تيضاً  « :ح ّدءنا موسى ح ّدءنا تبو عوانة  ،ح ّدءنا طارق عن سعيد بـن املسـيّب عـن تبيـه  :تنّـه كـان

نّن ابيع حتت الشجرة  ،فرجعنا جليها العام املوبل فعميت علينا » (.)2

يوول الطـةي  « :وزعمـوا ت ّن عمـر بـن اخلطّـاب مـر بـذلم املكـان بعـد تن ذهبـت الشـجرة فوـال  :تيـن

فلمــا كتــر اخــتالفهم قــال  :ســريوا  ،هــذا
كانــت؟ فجعــل بعضــهم يوــول  :هنــا  ،وبعضــهم يوــول  :ههنــا ّ ،

وجما شيء سو ذلم » (.)3
التكلّف فذهبت الشجرة  ،وكانت مسرة ّ ،جما ذهب اا سيل ّ ،

ومل يرتض احلافو جنكـار سـعيد حيـث قـال  « :لكـن جنكـار سـعيد بـن املسـيّب علـى مـن زعـم تنّـه عرفهـا

معتمـداً علـى قــول تبيـه  ،جّنّـم مل يعرفوهــا

ـدل علـى رفــع معرفتهـا تصـالً  ،فوــد وقـع عنــد
العـام املوبــل ي ّ

ـدل علـى
املةنّف من حديث جابر الذي قبل هذا  :لو كنت تبةر اليوم ألريـتكم مكـان الشـجرة  ،فهـذا ي ّ
تنّه كان يضبأ مكاّنا بعينه  ،وجذا كان يضبأ موضعها ففيه د لة على تنّه كان يعرفها بعينها  ،أل ّن الظاهر

تّنّا حني موالته تلم كانت هلكت ّجما جبفاف تو بغريه  ،واستمر هو يعرف موضعها بعينه » (.)4

قلت  :حاصل ما ذكره احلافو تن يوال  :أب ّن مكان الشجرة كان خافياً على مجاهري الةحابة  ،وليس

يدل على علم سيّد ،عمر يكاّنا.
هناك ما ّ

ج  :نــود أن نــذكركم أبن املقــام مقــام حبــن ورد وبــدل  ،وقــر ،احلجــة ابحلجــة  ،ولــيس املقــام

مقام إد ء الكالم  ،ورميـ كيـو مـا كـان  ،فالبـدء ابلـدليل جـزء مـن البـدء بغـسه  ،ألن الـزمن أصـبح
زمن الدليل  ،ووىل عصر الدعاوى اليت صقوم على سند.
____________
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ابلنسبة لشـجرة بيعـة الرضـوان  ،فـاملروي عـن افـع بسـند صـحيح  :أن عمـر بـن اخلطـاب هـو
الذي قطعها.
ـوىل بـن عمـر  ،وأن
يبقـى الكـالم يف كـون افـع ـ الـذي يعـرف لـ أب و أُم و رسـم ـ م ً

ابن عمر هو الذي أسره يف بع الغزواجم  ،فالرواية مرسلة هذا ملصص اإلشكال؟
وا ـواب أو ً  :احل ــدين املرس ــل مل يق ــل أح ــد أبن ـ يص ــح مطلق ـاً  ،فهن ــاك م ــن ف ــرق ب ــني
إرســال كبــار التــابعيني وبــني غــسهم  ،فقــد احــتج ابملرســل مالــك وأبــو حنيفــة  ،وأمحــد بــن حنبــل (، )5
وافع من أئمة التابعني فيمكن ا حتجاج بقول .
وتنيـاً  :إن افعـاً مل يســند الروايــة إىل عمــر بــن اخلطــاب حــّت نقــول أب ــا مرســلة  ،وإًــا جــزم
أبن عمر بن اخلطاب هو الذي قطعهـا  ،وهـذا يعـي اإلرسـال  ،ألن افعـاً معاصـر بـن عمـر بـن
اخلطــاب ـ وهــو مــو ه ـ ولكثــس مــن الصــحابة  ،فيكــون هــذا األمــر معلــوم عنــده بواســطة الصــحابة
الذين عاصروا عمر ابن اخلطاب.
ومـن خـالل معاصـرص لـزمن قريــب مـن زمــن عمـر بــن اخلطـاب  ،فقواعــد احلـدين أشــبهت يف
صطبيقها هنا  ،وإًا هو قول لنافع موىل ابن عمر يف أن عمر بن اخلطاب هو الذي قطع الشجرة.
وتلثاً  :على ُكل صقدير  ،فقد قال اإلمام مالـك يف حـق افـع  « :إذا قـال افـع شـيئاً فـاختم

علي » (.)7
وقال اخلليلت  « :افع من أئمة التابعني ابملدينة  ،إمام يف العلم متفق علي صـحيح الروايـة ،
منهم من يقدم على سامل  ،ومنهم من يقارن ب  ،و يعرف ل خطأ يف مجيع ما رواه » (.)3
____________
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وأما ما روي عن سعيد بن املسيب فهو مطروأ لعدة أُمور.
أو ً  :إن املبايعني حتت الشجرة بشهادة ابن املسيب نفسـ  5300نفـر  ،أو  5100نفـر ،
فكيــو صعقــل أن هــأل ء مجيع ـاً نس ـوا مكــان شــجرة بيعــة الرض ـوان  ،مــع أن مكــان الشــجرة يقــع يف

احلديبيــة  ،وهــت صبعــد مرحلــة عــن مكــة  ،أي مســس نصــو يــوم ( ، )5ويف هــأل ء املبــايعني كثــس مــن
املهاجرين  ،الذين هم من أهل مكة  ،وهم سكنة صلك املناطق.
أقول  :مع هذا ُكل  ،كيو نتصور أ م أضاعوا املكان و يعرفوه؟!
بـل أننـا جنـد شصصـاً أنصـار ً ـ وهـو جـابر بـن عبـد هللا األنصـاري ـ يقـول  :لـو كنـت أبصـرجم

الي ــوم ألري ــتكم مك ــان الش ــجرة ( ، )7م ــع أنـ ـ ك ــان يف زم ــن بيع ــة الرضـ ـوان ش ــاابً فعـ ـاً  ،وه ــو م ــد
واحلديبية صبعد عـن املدينـة صسـع مراحـل ( ، )3ومـع ذلـك يقـول  :أا أعـرف مكا ـا  ،وأعـرف حملهـا ،
فمــا ابلــك ابملهــاجرين  ،والــذين فــيهم الكبــار  ،وهــم أهــل مكــة  ،كيــو يعرفو ــا مــع هــذا العــدد
العصم؟ الذي يقل عن  5300نفر من املبايعني؟!
فهــذا ُكل ـ يشــهد لصــحة كــالم افــع مــوىل ابــن عمــر  ،مــن أن عمــر بــن اخلطــاب هــو الــذي
قطعهــا  ،ويبطــل قــول ســعيد بــن املســيب  ،بــل كــن صصــحيح كــالم ســعيد بــن املســيب بتــا ً ،
والقعية مشهورة عند علماء املسلمني  ،وإليك بع كلمامم :
قال ابن أيب احلديد  « :قد وجدا يف اآلتر واألخبار يف سسة عمر أشـياء صناسـب قولـ هـذا
حتتهـا بيعـة الرضـوان يف عمـرة
يف احلجر األسود  ،كما أمر بقطـع الشـجرة الـيت بويـع رسـول هللا
كانوا أيصو ا فيقيلون حتتها  ،فلما صكرر ذلك أوعـدهم
احلديبية  ،ألن املسلمني بعد وفاة الن

عمر فيها  ،مث أمر هبا فقطعت » (.)3
____________
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واثبت هذا القول ابـن ا ـوزي يف « زاد املسـس » ( ، )5وذكرهـا السـيوطت يف « الـدر املنثـور »
( ، )7والشوكا يف « فتح القدير » (.)3
وأم ــا م ــا نقلت ـ ع ــن الط ــربي ف ــال رب ــط ل ـ ابملق ــام  ،إذ إن عم ــر م ــر ابملك ــان بع ــد أن ذهب ــت
الشـجرة  ،والكـالم هــو فـيمن أذهــب الشـجرة؟ بعـد ذهــاب الشـجرة  ،و يوجــد أي مسـتند علــى
ذهاب السيل هبا  ،أو شتء آخر  ،وإًا هو كالم بال سند.
مث إن يف روايــة ســعيد بــن املســيب عــن أبي ـ عبــارة وهــت  « :أنســيناها » أو « نســيناها » ،
والبصــاري أورد « أصيناهــا »  ،أي أن فعــل ا نســاء خــارج عــن إرادمــم  ،ومل يكــن مــنهم  ،فكأًــا هللا
أنساهم مكان الشجرة  ،وهذا شتء في اسـتفهام كبـس  ،إذ مـا السـر يف انسـائهم مكـان شـجرة الـيت
ابيعوا حتتها بيعة احلديبية.
وأما قولك أخـساً  « :قلـت  :حاصـل مـا ذكـره  ، » ...فقـد اصعـح مـا فيـ بعـد وضـوأ كـون

الصحابة الذين ابيعوا أكثر من أربعة عشر مائة  ،ومنهم من املهـاجرين  ،واملكـان يبعـد عـن مكـة
إ نصو يوم  ،فكيو خفت عليهم؟!
وكيو مل و على جابر بن عبد هللا األنصاري احلدي السـن يف صلـك األ م  ،والـذي يبعـد
عن مكة أربعة أ م ونصو  ،و فى على املهاجرين أهل البلد؟!
هذا ملصص ما جال يف البال  ،وإ فللمقام كالم يطول ب  ،أعرضنا عن اختصاراً.
( جبراهيم ـ البحرين ـ ) ....
اعتداؤه ابلوول على الرسول :
ومــد
س  :هــل وردت كتــب تهــل الســنّة حادءــة اعتــداء عمــر بــن اخلطّــاب ابلوــول علــى الرســول ّ

قبل وفاته؟ وابلتحديد عندما تراد الرسول

____________
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 ،ومنعـ مــن كتابــة وصــيت قبيــل ارحتالـ
ج  :قــد ورد اعتــداء عمــر ابلقــول علــى الرســول
 ،وإليــك ًــاذج
بعبــاراجم تلفــة  ،ومعــمون واحــد  ،يــدل علــى مواجهت ـ مــع الرســول
صلك األقاويل :
يهجر (.)5
أ ـ إن الن
ب ـ اعرتاف عمر بصده الرسول

عن كتابة الكتـاب  ،حـّت اعـل األمـر لعلـت

( .) 7
ج ـ إن الن

قد غلب علي الوجع  ،حسبنا كتاب هللا (.)3
النةار ـ الكويت ـ ) ....
( غامن ّ

يتوب هللا عليه ما دام غاصباً :
س  :قال تعاي :

ي ي ْ ي َّ ْ ْ
ْ ي
ين ْ ي ي ْ
ي ْ
ار أنم ني بهللَْ ني َّتَ نَن أنف يسم ني فَي يب يعل نم ني (.)4
ع ِلي

رمضان وقت الةيام  ،السؤال

يرو ت ّن اةية املباركة نزلت عمر بن اخلطّاب حينما جامع النساء
ي
ي ْ
وجل  :فَي يب يعل نم ني  ،فهل املقصـود أن هللا ب عليـ ؟ وكيـو يتـوب عليـ وهـو
 :يوول الباري ّ
عز ّ
املغتصب حلق آل البيت؟

ج  :أو ً  :علينا أن نثبت صحة الرواية  ،وعلى فرض صحتها فهن مـورد قبـول التوبـة هـو يف
.
فعل ا ما ،يف شهر رمعان  ،مطلق قبول التوبة اليت صشمل غصب حلق آل حممد
____________
 5ـ صــحيح مســلم  ، 73 / 1الســنن الكــربى للنســائت  331 / 3مســند أمحــد  ، 311 / 5ريــخ األُمــم وامللــوك / 7
 ، 333الكامل يف التاريخ  ، 370 / 7أضواء على السنة اقمدية .11 :
 7ـ شرأ ج البالغة .75 / 57
 3ـ مســند أمحــد  ، 371 / 5صــحيح البصــاري  37 / 5و  538 / 1و  ، 535 / 8الطبقــاجم الكــربى ، 733 / 7
الشفا بتعريو حقوق املصطفى .557 / 7
 3ـ البقرة .587 :
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هذا  ،والروا جم تلفة يف شأن نزول هذه اآلية  ،فتدبر.
( زهيدي ـ املغرب ـ ) ....
تلبّسه ابخلالفة وتغيريه ألحكام هللا :
س  :ما حويوة وصف بعض الشيعة عمر بن اخلطّاب أبنّه تساء جي اخلالفة.

ابلنص والتعيني  ،وأن اخلليفة بعـده هـو
ج  :إن الشيعة صرى أن اخلالفة بعد رسول هللا
عليـ  ،وهـذا الـنص إمـت  ،أي  :أن النـ أمـر بتعيـني علـت
بنص رسـول هللا
اإلمام علت
اخلليفة بعده أبمر من هللا صعاىل.
والنصــو علــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة كثــسة  ،منهــا  :آيـة التطهــس  ،وآيــة الو يــة  ،وآيــة
املباهلـ ــة  ،وآيـ ــة املـ ــودة  ،وآيـ ــة التبليـ ــغ  ،وحـ ــدين الغـ ــدير  ،وحـ ــدين الثقلـ ــني  ،وحـ ــدين الـ ــدار ،
وحدين السفينة  ،وغسها من األدلة الشرعية  ،كما وصستدل الشـيعة ابلعقـل  ،وذلـك سـتحالة أن
يرتك الن أُمت من دون أن يعني مم خليفة بعده  ،ويـرتك أُمتـ يتنـازعون فيمـا بيـنهم بعـده  ،وكـذلك
زد سائر األنبياء واملرسلني مم أوصياء.
وعل ــى مب ــىن الش ــيعة م ــاذا يك ــون حك ــم املتل ــبس ابخلالف ــة؟ وه ــت ليس ــت ل ـ ؟! ف ــأول إس ــاءة
على أ ا لعلت .
صدرجم من  :أن صلبس ابخلالفة اليت نص رسول هللا
ومــن مث صغيــسه ألحكــام هللا الثابتــة  ،كصــالة ال ـرتاويح الــيت قــال عنهــا  :نعم ــت البدعــة (، )5
وكمتعة احلج والنساء اليت قال عنهما  :أا أ ى عنهما وأعاقب
____________
 5ـ املغــي بــن قدامــة  ، 758 / 5حتفــة األحــوذي  ، 310 / 3نصــب الرايــة  ، 573 / 7كنــز العمــال ، 307 / 8
صلصـيص احلبـس  ، 737 / 3كتـاب املوطـأ  ، 553 / 5صنـوير احلوالـك  ، 537 :الشـرأ الكبـس  ، 737 / 5نيـل األوطـار
 ، 33 / 3صحيح البصاري  ، 717 / 7فتح الباري  ، 755 / 3املصنو للصـعنا  ، 715 / 3صـحيح ابـن خز ـة 7
.511 /
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يهجــر ( ، )7وبلــغ

أن يكتــب الكتــاب  ،وقول ـ  :إن النـ
عليهمــا ( ، )5ومنعـ لرســول هللا
عهل إىل مرصبة أن صرأ بقول ُ :كل أحد أفق من عمر (.)3
وأخــتم لــك الكــالم حبــدين عــن عمــر يقــول فيـ  « :ليتــي كنــت كــبش أهلــت  ،مسنــو مــا
بدا مم  ،حّت إذا كنت أمسن مـا أكـون  ،زارهـم مـن حيبـون  ،فجعلـوا بععـت شـواءً  ،وبععـت قديـداً
 ،مث أكلو  ،فأخرجو عذرة  ،ومل اكن بشراً » (.)3
فاقرأ وحكم عقلك واحكم  ،هداا هللا وإ ك إىل سواء السبيل.
( ُكميل ـ الكويت ـ ) ....
كان من املنهزمني يوم تُحد :
ـحتها عنـد تهـل السـنّة  ،فـأرجو تزويـدي ابملةـادر
س  :تجد الكتري من الرواايت اليت تعلـم مـد ص ّ

الفارين
املوءّوة عند ، ،تو عند تهل السنّة ّ ،
تتم ّ
احلجة عليهم  :ج ّن من بني ّ
حّت ّ
نص احلديث  ،ولكم منّا جزيل الشكر وا متنان.
ّ
تمتّن لو احةل على ّ
____________

يوم تُحد عمر وعتمان ،

 5ـ الشرأ الكبس  ، 137 / 7اقلى  ، 507 / 7كنز العمـال  ، 155 / 53السـنن الكـربى للبيهقـت  ، 703 / 7شـرأ
معا اآلتر  ، 533 / 7شرأ ج البالغـة  715 / 57و  ، 731 / 53أحكـام القـرآن للجصـا  338 / 5و 317
و  555 / 7و  ، 357 / 3ا امع ألحكام القرآن  ، 357 / 7علل الدارقطي .513 / 7
 7ـ صــحيح مســلم  ، 73 / 1الســنن الكــربى للنســائت  331 / 3مســند أمحــد  ، 311 / 5ريــخ األُمــم وامللــوك / 7
 ، 333الكامل يف التاريخ  ، 370 / 7أضواء على السنة اقمدية .11 :
 3ـ السـنن الكـربى للبيهقـت  ، 733 / 7يمـع الزوائـد  ، 783 / 3شـرأ ـج البالغـة  587 / 5و  51 / 57و 708
و  ، 575 / 57كن ــز العم ــال  ، 137 / 53ف ــي القـ ــدير  ، 8 / 7كش ــو اخلف ــاء  735 / 5و  ، 558 / 7صفسـ ــس
القـرآن العظـيم  ، 378 / 5الــدر املنثـور  ، 533 / 7فــتح القـدير  ، 333 / 5علـل الــدارقطي  ، 735 / 7نـور األبصــار
.500 :
 3ـ كنز العمال  ، 355 / 57حلية األولياء  ، 88 / 5نور األبصار  ، 507 :ريخ مدينة دمشق .335 / 30
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َّ َّ
ي ي ي َّ ن ن
اَّلينن تَهننَا
إإِن ِ

ج  :قــد روى الفصــر ال ـرازي يف صفســسه الكبــس يف ذيــل قول ـ صعــاىل :
ن
ي
ْ ن ي ن ي ن ي ي ن ي ن ي َّ ي ن ي ي َّ ْ ْ َّ
الش ن يط ْن بِ ي نم ِض يم ب يس َْا ( )5قال  « :ومن املنهـزمني ـ
ِمهللمي يَم اَلَق اْلمم ِن إِ م اهَتل ي
يعــي يــوم أُحــد ـ عمــر  ،إ أنـ مل يكــن يف أوائــل املنهــزمني ومل يبعــد  ،بــل ثبــت علــى ا بــل إىل أن
 ،ومــنهم أيع ـاً عثمــان  ،ا ــزم مــع رجلــني مــن األنصــار يقــال ممــا ســعد وعقبــة ،
صــعد الن ـ
ا زموا حّت بلغوا موضعاً بعيداً  ،مث رجعوا بعد ثالثة أ م » (.)7
( منار احل ّق ـ السعودية ـ ) ....
قوله لو علي هللم عمر :
علي

س  :ما هي املةادر اليت نولت قول عمر  :لو علي هللم عمـر  ،وتقوالـه األُخـر
.

حـ ّق اإلمـام

ج  :لعمر بن اخلطاب كلمـاجم مشـهورة صعـرب عـن غايـة احتياجـ يف العلـم إىل أمـس املـألمنني
 ،نذكر بععها :
 5ـ لو علت ملك عمر (.)3
 7ـ بقيت ملععلة ليس ما أبو احلسن (.)3
 3ـ اللهم صبقي ملععلة ليس ما أبو احلسن (.)1
 3ـ أبقا هللا ملععلة ليس ما أبو احلسن (.)3
____________
 5ـ آل عمران .511 :
 7ـ التفسس الكبس .358 / 3
 3ـ أتويل تلو احلدين  ، 517 :شرأ ج البالغـة  58 / 5و  535و  ، 575 / 57نظـم درر السـمطني ، 530 :
املناقــب  ، 85 :جـواهر املطالــب  551 / 5و  ، 753ينــابيع املــودة  753 / 5و  777و  ، 537 / 3فــي القــدير 3
 ، 370 /ا وهرة  ، 77 :ذخائر العق .87 :
 3ـ شرأ ج البالغة .58 / 5
 1ـ نظم درر السمطني .537 :
 3ـ أنساب األشراف .500 :
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 1ـ اللهم صبقي ملععلة ليس ما ابن أيب طالب حياً (.)5
 3ـ قال سعيد بن املسيب  :كان عمر يتعوذ اب من مععلة ليس ما أبو احلسن (.)7
 7ـ أعوذ اب من ُكل مععلة ليس ما أبو حسن (.)3

 8ـ نعوذ اب من مععلة علت ما (.)3
 5ـ أعوذ اب من مععلة و أبو حسن ما (.)1
 50ـ أعوذ اب من مععلة ليس فيها علت (.)3
 55ـ أبقا هللا أبرض لست هبا أاب احلسن (.)7

 57ـ عن أيب سعيد  :أن عمر كـان يسـأل عليـاً عـن شـتء فأجابـ  ،فقـال عمـر  :أعـوذ اب
أن أعيش يف قوم ليس فيهم أبو احلسن (.)8
ومد يوسف ـ السعودية ـ ) ....
( ّ
ا حتفال

األول :
اليوم التاسع من ربيع ّ

األايم مراسـم احتفــا ت بعيــد الزهـراء
س  :توـام هــذه ّ

األكرم توفّيت بعد تبيها بستّة تشهر على تكتر الرواايت ،

 ،وحيــث جنّــه معلـوم ت ّن بضــعة الرســول

____________

 5ـ املناقب  ، 57 :ينابيع املودة  ، 777 / 5مقتل احلسني للصوارزمت .78 :
 7ـ ذخائر العق  ، 87 :فتح الباري  ، 783 / 53كنز العمال  ، 300 / 5الطبقاجم الكربى  ، 335 / 7أُسـد الغابـة
 ، 73 / 3مــذيب الكمــال  ، 381 / 70مــذيب التهــذيب  ، 753 / 7اإلصــابة  ، 337 / 3ينــابيع املــودة 577 / 7
و  ، 301مطالب السألول .537 :
 3ـ أتويــل تلــو احلــدين  ، 517 :ريــخ مدينــة دمشــق  ، 303 / 37غريــب احلــدين  ، 753 / 7النهايــة يف غريــب
احلدين  ، 713 / 3لسان العرب  ، 313 / 55ج العروس .77 / 8
 3ـ نظم درر السمطني  ، 535 :املناقب .53 :
 1ـ البداية والنهاية .357 / 7
 3ـ ينابيع املودة .537 / 3
 7ـ شرأ ج البالغة .505 / 57
 8ـ في القدير .370 / 3
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ولكن يوال جنّه هذا اليوم هـو وفـاة اخلليفـة التـاين  ،الـذي اغتةـب ح ّوهـا مـن تبيهـا  ،لـذلم حنـن حنتفـل

اذا اليوم  ،نرجو التوضيح

تفيدو ،جزاكم هللا خرياً.

هذه املسألة.

ج  :إن ا حتفال يف اليوم التاسع من ربيـع األول جـاء لـورود روا جم عـن أهـل البيـت
يف فعــل هــذا اليــوم  ،وثقهــا بع ـ وضــعفها آخــرون  ،وقــد صكــون جــاءجم لتنصــيب اإلمــام احلجــة
يف الثامن من ربيع األول.
ل مامة بعد وفاة أبي اإلمام احلسن العسكري
املنتظر
وهناك روا جم ر ية صنص على مصادفة هذا اليوم مع يوم مقتل عمر بن اخلطاب.
( فراس ـ األردن ـ ) ....
ما ورد من راثئه

ّنج البالغة :

ومد عبده  « :هلل بالء فالن
س  :كيف يتّفق ما عرفناه مع ما يلي وهو موتبس من ّنج البالغة شرث ّ

 ،فلوــد قـ ّـوم األود  ،وداو العمــد  ،وتقــام الســنّة  ،وخلــف الفتنــة  ،ذهــب نوــي التــوب  ،قليــل العيــب ،

تد جي هللا طاعته  ،واتواه حب ّوه  ،رحل وتركهم
شرها ّ ،
تصاب خريها  ،وسبق ّ
الضال  ،و يستيون املهتدي » (.)1
فيها
ّ

متشعبة  ،يهتدي
طرق ّ

تفتو ،مأجورين.

ج  :للجواب على هذا السألال نذكر وابختصار عدة مطالب :
 5ـ مل يقل أحد مـن علمـاء الشـيعة بصـحة ُكـل مـا جـاء يف ـج البالغـة  ،بـل وحـّت الشـريو

الرضت ـ مأللو كتاب ج البالغة ـ مل يد ،صحة ُكل ما جاء يف كتاب ـج البالغـة  ،ومل يصـرأ أبنـ
ما روى إ مـا صـح عنـده سـنده  ،وكمـا هـو املعلـوم مـن املبـىن عنـد الشـيعة  ،أن عـع ُكـل حـدين
إىل البحن يف السند والد لة.
____________
 5ـ شرأ ج البالغة .3 / 57
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 7ـ اخلطبة وردجم من دون صعيني شصص بعين .
 3ـ لو سلمنا ُكل هذا  ،فـهن بعـ املصـادر ( )5ذكـرجم  :أن أصـل هـذا الكـالم حكـاه اإلمـام
:
عــن النادبـة أو الباكيــة مـذا الــبع مـن األصــحاب  ،ويف آخـره قــال اإلمـام علــت
علـت
« أما وهللا ما قالت ولكنها قولت » (.)7
حك ــى ه ــذا الق ــول ع ــن النادب ــة أو الباكي ــة م ــذا
ولتوض ــيح املطل ــب نق ــول  :إن اإلم ــام
الــبع مــن األصــحاب  ،ور ــا يشــكل أبن حكايتـ مـذا الكــالم دليــل علــى قبول ـ ؟ فــا واب يكــون
قال بعد أن استشهد بكالم النادبة  « :وهللا مـا قالـت ولكنهـا قولـت »  ،ـا يشـعر بـرده
أبن
لكالم النادبة وعدم قبول ل .
( موسى ـ السعودية ـ ) ....
نةحه اإلمام علي بعدم غزو الروم :
 ،وقــد شــاوره عمــر بــن اخلطّــاب اخلــروا جي غــزو
س  :قـرتت ّنــج البالغــة  :ومــن كــالم لــه
م
م
م
َّ
ـل هللاُ أل تَهـ مـل َهــذا الـ ّمدي من إبمم تعـ َـزا مز ا تحلـَ تـوَزةم َ ،و َسـ تم
ـل َ
ـرت ال َتعـ تـوَرة َ ،والَّــذي نَ َ
ةـ َـرُه تم ـ َو ُهـ تـم قَليـ ا
الــروم َ « :وقَـ تد تَـ َوكـ َ
يـ تنـتَ م
وت.
ة ُرو َن َ ،وَمنَـ َع ُه تم َو ُه تم قَلمي ال َ َميتَنم ُعو َن ـ َح ٌّي َ ميَُ ُ
َ
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ني َكان َفـةا ُدو َن
ـم  ،فَ ـتَـ تل َو ُه تم ب َ
ش تخة َ
ـم َمـ َـّت تَس تـر جي هـ َذا ال َتعـ ُد ّمو بنَـ تفسـ َ
جنَّ َ
تم تســلم َ
ـم فَـتُـ تن َكـ ت
ـب  َ ،تَ ُك تـن لل ُ
تَق م م م
ـث جملَــي مهم رج ـالً م تاــرابً  ،و م
م
م
م
ـل التــبَالَ مء
َ َ ت
َ
س بَـ تع ـ َد َك َم ترجـ اـع يَـ ترج ُعــو َن جمل تَيــه  ،فَابتـ َعـ ت ت ت َ ُ
احفـ تـز َم َعــهُ ت تَهـ َ
تةــى بالَدهـ تـم َ ،ولَـ تـي َ
() 3
َّاس ومتَابةً لمل م
م
ني » .
يح مة  ،فَمإ تن تَظ َته َر هللاُ فَ َذ َ
اك َما ُمحت ُّ
ب َ ،وجم تن تَ ُك من األُ تخ َر ُ ،ك تن َ
تم تسل مم َ
َوالنَّة َ
ت مر تدءاً للن م َ َ َ ُ
فهل املوةود من ذلم اعرتافه الفة عمر؟ وتنّه املرجع الوحيد للناس

زمن خالفته؟
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 5ـ ريخ األُمم وامللوك  ، 781 / 3ريخ مدينة دمشق  ، 318 / 33البداية والنهاية .518 / 7
 7ـ شرأ ج البالغة .1 / 57
 3ـ شرأ ج البالغة .753 / 8

355

ليست هدفاً  ،وإًا وسيلة  ،وامدف هـو رضـى
ج  :احلكومة يف نظر األنبياء واألئمة
هللا صعــاىل  ،والــتمكن مــن صطبيــق أوامــر هللا ونواهيـ  ،واحلكومــة هــت إحــدى مهــامهم  ،وليســت ُكــل
مهامهم.
مل يصــلوا إىل احلكومــة  ،أل ــا مل
وألجــل هــذا  ،زــد أن أكثــر األنبيــاء والرســل واألئمــة
كسـائر السـالطني واحلكـام الـذين كرسـوا ُكـل جهـودهم
صكـن امـدف  ،ومل يكونـوا
للوصول إىل احلكم  ،وأبي وسيلة كانت.
 ،وملـا
فهذا صبني هذا  ،فهن احلفاظ على أصل اإلسـالم وكيانـ مـن أهـم واجبـاجم اإلمـام
أن الناس جديدو عهـد ابإلسـالم  ،وأن أي منازعـة منـ للصلفـاء سـتألدي إىل
رأى اإلمام علت
كم ــا وص ــو ه ــو حالـ ـ « :
ارص ــداد الكث ـسين  ،وابلت ــال س ــيكون اإلس ــالم يف خط ــر  ،فك ــان
فةةت و العني قذ  ،و احللق شجا  ،تر تراءي ّنبا » (.)5
لــيس لـ هـم إ احلفـاظ علـى أصـل اإلســالم ،
وكـذلك ابلنسـبة إىل هـذه اخلطبـة  ،فهنـ
فلمــا كــان يف شــصو عمــر بــن اخلطــاب بنفس ـ إىل احلــرب  ،ــا ســيألدي إىل صعــعيو اإلســالم ،
نصــح إىل عمــر أبن ــرج ،
يف هــذه اخلطبــة  ،وج ـ
وذلــك لوســباب الــيت وضــحها
ليس اعـرتاف بصـحة خالفـة
بصحة خالفة عمر  ،كما أن صربه
وهذا ليس اعرتاف من
أيب بكر وعمر وعثمان.
هذا  ،وإن نصح اإلمام وخطاب ليس موجهـاً إىل عمـر بـن اخلطـاب بشصصـ  ،بـل إىل عمـر
ــا يســتحل مــن مقــام زعامــة املســلمني  ،وإن كــان هــذا املقــام قــد اغتصــب عمــر ولــيس هــو حــق لـ ،
ولكــن اآلن حيتــل هــذا املقــام  ،ويف شصوص ـ صعــعيو ل ســالم  ،ومــن أهــم وظــائو اإلمــام حفــل
بيعة اإلسالم.
____________
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( موسى ـ السعودية ـ ) ....
تعويب على اجلواب السابق :
أشــكركم علــى هــذا الــرد ال ـوايف  ،وأوــىن لكــم دوام الصــحة والعافيــة  ،وأن ينفــع هللا بعلمكــم
األُمة اإلسالمية.
( عبد هللا ـ  ...ـ ) .....
اعرتاضاته :
العامــة
يتعرضــون لــبعض املواجهــات مــع بعــض األشــخام مــن ّ
س  :حتيــة طيّبــة وبعــد  ،ت ،مــن الــذين ّ

ـرد
يوجهـون بعـض اإلشـكا ت علـى مـذهب احلـ ّق  ،ورغبتنـا منّـا احلةـول علـى ال ّ
ّ
والوهابية  ،وحيـث جنّـه ّ
توجه لكم هذه الرسالة من تحد تهل السنّة  ،واليت سوف تكون شاكراً لكـم
املناسب وعدم الرد
املتسرع ّ ،
ّ
الرد املناسب على هذه الرسالة.
 ،لو حةلت على ّ

ّتما ت ّن عمر ابن اخلطّاب اعرتض على تمر الرسول

 :تمر

حياته  ،فاعلم ت ّن الرسول

لـه تمـران

شؤون الدين والتشريع  ،فال يسع تحداً تن يشاور فيها  ،و يو ّدم بني يدي هللا ورسوله  ،وتمر

شؤون احلياة  ،وهو الذي تطبّق فيه الشور .
غــزوة بــدر نــزل الرســول

مكان احلباب.

غزوة تُحد كـان رتي الرسـول

اخلروا ....

ابلةــحابة
املكـوإ

مكــان  ،وتشــار احلبــاب بــن املنــذر يكــان تخــر فــاختري
املدينـة  ،وكـان رتي شـباب الةـحابة اخلـروا  ،وكـان

ـذم عمــر بـن اخلطّـاب مـن الرسـول
تي حـديث ب ّ
هنـا يوـول  :تنّـه مل يةـدر ّ

يذم فيه عمراً  ،جذا كان لديم قول نّا سبق فإلينا به.
علي بن تّب طالب ّ

تي قـول تءـر عــن
،و ّ

اثلتاً  :جذا حكمت بعدم عدالة عمر  ،فهذا يعّن تنّه ليس بكفؤ للزواا من بنـت علـي بـن تّب طالـب ،

زوجه جذن؟ جن قلت  :بسبب التهديد  ،فهذا قول
فلماذا ّ
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جبنه األقاويل.

مردود  ،ألنّه اعتود ت ّن الفارس يرضخ لتهديد عمر  ،الذي ذكر
حيل ملعةوم تن يتنازل عن تمر فاضل جي مفضول حتت التهديد ،
وجن قلت  :بسبب التهديد  ،فكيف ّ

وهو املعةوم من هللا عةمتني  ،عةمة من اخلطـأ تمـر الـدين  ،وعةـمة مـن تن يوتلـه تحـد مـن البشـر ،
ن
ي ْ ين ْ ي
يي ي
ك ِم ي َّ
اِل ِِ (.)2
( ، )1وقال تعاي  :اار يم ِصم
هللط ْق يع ِ ال ي يَ
قال تعاي  :ام ي ِ
فإن تسوطت هاتني العةمتني على اإلمام علي بن تّب طالب  ،فهذا يتناع متاماً مـع رضـوخه للتهديـد ،

وجن مل تسوطها عليه  ،فهذا يناقض عويدة العةمة عندكم  ،وجن قلت ابألُوي دون التانية  ،فهـذا يعـّن ت ّن
كالم اإلمام هو وحي من هللا  ،فهـل تنـت توـول اـذا الوـول؟ وجن قلـت ابلتانيـة دون األُوي  ،فاإلمـام علـي
مات شهيداً موتو ً.
جن قلت  :ج ّن الرسول

زوا ابنته أبحد املشركني قبل اهلجرة  ،فأقول لم  :ج ّن ذلم قبل اكتمال
ّ

زوا عمـر عـن رضـى
ـل ذلـم  ،وجن قلـت  :ج ّن اإلمـام ّ
شرائع الدين  ،ولكن بعد اكتمال شـرائع الـدين حي ّ
منه  ،فهذا يعّن كفاءة وعدالة عمر  ،وهو عكس ما تنت عليه اةن.

خاصة  ،فعليم بذكر تلم املالبسات.
وجن قلت ابلوول الشائع  ،جنّه هناك مالبسات ّ

زوجهـا خطـأً  ،فـذلم ينـا العةـمة  ،وهـل صـحيح تنّـه هنـاك مـن اجتهـد موابـل
وجن قلت  :ج ّن اإلمام ّ

قول الرسول

تي شيء حيال هذا ا جتهاد؟
حياته  ،ومل يةدر من الرسول ّ

الرد بفاره الةة  ،وترجو تن يكون سريعاً.
انتظر ّ

ج  :كـنكم أن صبعثـوا هبـذه الرســالة إىل مـن ذكــر لكــم هـذه اإلشــكا جم لتكـون جـواابً علــى
استفساراص :
____________
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أود يف البدايـ ــة أن الفـ ــت انتبـ ــاهكم إىل أن املشـ ــكلة صكمـ ــن يف أنكـ ــم يف مقـ ــام ا ستشـ ــهاد
وا ستد ل حتاولون التمسك ابألخبار والتاريخ الوارد يف كتـبكم  ،وزعلـون ذلـك حجـة علينـا  ،أمـا
حينمــا صصــل النوبــة إلينــا فــال حـ َّـق لنــا أن نستشــهد ــا ورد يف كتبنــا  ،فلمــاذا ابيكــم زـ ُّـر دون ابئنــا؟
وهل هذا من العدل واإلنصاف؟!
وعلــى أي حــال مــا أشــر إلي ـ أو ً مــن انقســام األمــر إىل قســمني فهــذا وجي ـ  ،ولكــن مــاذا
نفعل إذا كانت املصالفة يف شألون الدين  ،فتعال واقرأ :
 ،ويف البيت رجال فيهم عمـر بـن اخلطـاب ،
 5ـ عن ابن عباس  :ملا حعر رسول هللا

 « :هل َّـم اكتــب لكـم كتـاابً لــن تضـلّوا بعـده »  ،قـال عمــر  :إن النـ
قـال النـ
علي الوجع  ،وعندكم القرآن  ،حسبنا كتاب هللا.
فاختلو أهل البيت فاختصموا  ،فمـنهم مـن يقـول  :قربـوا يكتـب لكـم النـ

قـد غلــب
كتـاابً لـن
 ،قـال

صعلوا بعده  ،ومنهم من يقول ما قال عمر  ،فلمـا اكثـروا اللغـو وا خـتالف عنـد النـ
رسول هللا  « :قوموا » (.)5
قال  « :وتوين بكتاب اكتب لكـم كتـاابً لـن تضـلّوا بعـده تبـداً »
وينقل البصاري نفس أن
( .) 7
 ،فتنازعوا و ينبغت عند ن صناز ، ،فقالوا  :هجر رسول هللا
إنـ مــا أعظمـ مــن اعـرتاض! وهــل يوجــد اعـرتاض أكــرب مــن هــذا يوجـ إىل النـ ؟ ويقابــل بـ
يطلـب أن يكتـب مـم كتـاابً لـن يعـلوا بعـده أبـداً  ،وهـل يوجـد
هبذا الشكل مـن الوقاحـة؟ إنـ
كتــاب أعظــم مــن هــذا الكتــاب الــذي يعــل بعــده املســلمون؟ وأييت ا ع ـرتاض والــرد علــى الن ـ
أبنـ غلبـ الوجــع أو هجــر  ،وهــل صعلــم مــا معــىن ذلــك؟ أي أنـ يــتكلم بــال شــعور و إدراك ،
يف الوقت الذي
____________
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ي ي ي ْ ي ن ي ي ن ْ ي َّ ي ن ك ْ ي
نََح ( ، )5مـاذا يتصـور مـن جر ـة
هللطق ع ِ ال َ إِن هنَ إِال اَح ي
يقـول عنـ صعـاىل  :ام ي ِ
أعظم من هذه ا ر ة؟
واقبح من هذا أن أييت املرقع فيقـول  :إن املقصـود ا سـتفهام  ،أي أهجـر  ،وهـل ا سـتفهام

من دون ا ستفهام.
أقل قبحاً من نسبة امجر إىل الن
 7ـ عــن أيب وائــل قــال  « :قــام ســهل بــن حنيــو يــوم صــفني فقــال  :أيهــا النــاس امم ـوا
يــوم احلديبيــة  ،ولــو نــرى قتــا ً لقاصلنــا  ،وذلــك يف الصــلح
أنفســكم  ،لقــد كنــا مــع رســول هللا
وبــني املشــركني  ،فجــاء عمــر بــن اخلطــاب  ،فــأصى رســول هللا
الــذي كــان بــني رســول هللا
فقال  :رسول هللا ألسنا على حق وهم على ابطل؟
قــال  « :بلــى »  ،قــال  :ألــيس قــتالا يف ا نــة وقــتالهم يف النــار؟ قــال  « :بلــى »  ،قــال :
جين رســول
ففـيم نعطـت الدنيــة يف ديننـا ونرجـع  ،وملــا حيكـم هللا بيننـا وبيــنهم؟ فقـال  « :اي بــن اخلطّـاب ّ
هللا  ،ولن يضيعّن هللا تبداً ».
قـال  :فـانطلق عمــر فلـم يصــرب متغيظـاً  ،فــأصى أاب بكـر  ،فقــال  :أاب بكـر ألســنا علـى حــق
وهــم علــى ابطــل؟ قــال  :بلــى  ،قــال  :ألــيس قــتالا يف ا نــة وقــتالهم يف النــار؟ قــال  :بلــى  ،قــال :
فعالم نعطت الدنية يف ديننا ونرجع  ،وملا حيكم هللا بيننا وبينهم؟

فقال  :بن اخلطاب إن رسول هللا  ،ولن يعيع هللا أبداً  ،قـال  :فنـزل القـرآن علـى رسـول
ابلفـتح  ،فأرسـل إىل عمـر فـأقرأه إ ه  ،فقـال  :رسـول هللا أو فـتح هـو؟ قـال  « :نعـم »
هللا
فطابت نفس ورجع » (.)7
و ندري ما هو ا عرتاض إذا مل صكن مواجهة الن

هبذه الشدة اعرتاضاً.

____________
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الصــحابة برأي ـ يف

وقــد يقــول قائــل  :هــل يف املشــورة أبس؟ وهــل مــن القبــيح أن يــدل بع ـ
موضو ،معني؟ وملاذا حنمل هذين اخلربين على ذلك؟
وا واب واضح  ،فهن التشاور يعـي إبـداء الـرأي مـن دون رفـ ومعارضـة خبـالف ا عـرتاض
 ،فهن ـ يعــي الــرف واإلنكــار دون يــرد إبــداء ال ـرأي  ،وواضــح أن ـ يف هــذين احلــديثني جنــد الــرف
 ،وإىل ح ـ اـد يكتف ــت عم ــر
واإلنك ــار أبعل ــى درجاصـ ـ  ،إنـ ـ إىل ح ـ يـد نس ــبة امج ــر إىل النـ ـ
حــّت يــذهب إىل أيب بكــر  ،وينــزل القــرآن بعــد ذلــك  ،وصطيــب آنــذاك نفــس
ع ـواب الرســول
اخلليفة  ،إن إىل ا
.
حد يتغي على الن
؟ فجوابـ  :إن
وأما مـا أشـر إليـ مـن أنـ هـل هنـاك ذم مـن اإلمـام علـت بـن أيب طالـب
ـ الــذي هــو أعظــم شصصــية إســالمية ـ
الشــصص الــذي صصــدر منـ مثــل هــذه املواجهــة للنـ
خوفاً على اإلسـالم مـن أن يصـاب بثلمـة بسـبب ا خـتالف  ،فكيـو ابإلمـام
ويسكت الن

علت ؟
للصليفة الثا  ،وذلـك بعـد
هل صتوقعون من ا عرتاض والذم؟ وقد صدر أكرب ذم من
مــوجم اخلليفــة يف اخلطبــة الشقشــقية املعروفــة  ،الــيت مــن أجلهــا أنكــر وأنكــر أصــحابكم نســبة ــج
 ،ولكن ليس وراء احلق إ العالل.
البالغة إىل اإلمام علت

اببنتـ ،
وأما ما أشـر إليـ مـن أنـ إذا حكمـت بعـدم عدالـة عمـر فكيـو زوجـ اإلمـام
بعد عدم كون كفألاً  ،فهو معحك حقاً  ،حين ليس لكـم اطـال ،علـى أن املسـلم كفـأل املسـلمة ،
وليس العادل كفأل العادلة  ،إن التكافأل بد أن يكون ابإلسالم وليس ابلعدالـة  ،وهبـذا صبطـل مجيـع
املقدماجم والشقوق املنطقية أو العقلية  ،اليت سود صحيفتكم هبا.
نسأل صبارك وصعاىل امداية والتوفيق.
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العوملة واحلداءة :
( خليفة الردن ـ السعودية ـ ) ....
موقف اإلسالم منهما :
ـل مــن املةــطلحني التــاليني  :احلداءــة؟ العوملــة؟ ومــا موقــف اإلســالم منهمــا؟ ومــا دور
س  :مــا مفهــوم ُكـ ّ

الشباب املسلم جتاه ما يعنيانه؟ وفّوكم هللا وس ّدد خطاكم.

ج  :رة نتكلم عن احلداثة يف مفهومها اللغوي  ،و رة يف مفهومها العلما .
فاحلداثة فهومهـا اللغـوي هـت عـىن األكثـر جـدة  ،فهـذا ا ديـد أو األجـد إذا كـان ينسـجم

مع أحكام اإلسـالم وقوانينـ و يعارضـ  ،فموقـو اإلسـالم منـ موقـو إاـايب سـل  ،فاإلسـالم
حيارب ا دة واحلداثة  ،نعم هو حيارب ُكل ما يتعارض مع أحكام وقوانين .
وأما احلداثة فهومها العلما هت عبارة عن ا بتدا ،يف ُكـل شـتء مـن شـألون احليـاة  ،حـّت
لـو أدى إىل ضــرب الـدين عــرض ا ـدار  ،وهــذا ـا شــك فيـ يتنــاىف مـع روأ اإلســالم  ،فاإلســالم
مــع احلداثــة الــيت صنســجم مــع قوانين ـ اخلالــدة  ،وضــد احلداثــة الــيت هــت الــدعوة إىل ضــدها  ،ولكــن
أبسلوب جديد وحدين.
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وأم ــا ابلنس ــبة إىل العلماني ــة فه ــت فهومه ــا الوض ــعت عب ــارة ع ــن الرج ــو ،إىل نت ــائج البح ــن
العلمت البشري البحت بعيداً عن الدين  ،فالعلمانية هبذا املفهوم صتناىف مع الدين.
و ش ــك أن ال ــدين ق ــائم عل ــى أس ــاس العل ــم  ،والعل ــم ق ــائم عل ــى األس ــس العقلي ــة املتين ــة ،
والقواعد املنطقية الصحيحة  ،و يوجد يف الدين مـا يتنـاىف مـع ضـروراجم العقـل  ،واملقـرراجم العقليـة
للعلــم  ،أمــا املقــرراجم غــس القطعيــة فبمــا أ ــا عُرضــة للتغيــس فــال كــن أن نـربط الــدين هبــا  ،فيصــبح
الدين متغساً  ،فليس من الصحيح أن نقول  :أن الدين صبع للعلم.
إذاً  ،العلمانية صعتقد ابلثوابت الدينية  ،وإًا صعتمد على نتائج الفكر البشري اقدود.
وبتعب ــس آخ ــر أوض ــح  :إن العلماني ــة أُري ــد م ــا أن صك ــون ش ــيئاً مع ــاداً لل ــدين  ،يع ــي هن ــاك

أطروحتــان إلدارة احليــاة  :أطروحــة إميــة  ،وأطروحــة وضــعية بش ـرية بعيــدة عــن ق ـوانني الــدين  ،ومــذا
حينما صقارن التشريعاجم يقال  :هذا صشريع ديي إمت  ،وهذا صشريع وضعت بشري.

فاألطروحــة العلمانيــة هــت األطروحــة الوضــعية الــيت صتقيــد بنتــائج الفكــر البشــري  ،بعيــدة عــن
الدين عقائداً وأخالقاً وأحكاماً  ،وهبذا صتناىف مع الدين.
وليس املقصـود مـن العلمانيـة يف ا صـطالأ معناهـا اللغـوي املشـتق مـن العلـم  ،ألن العلـم يف
حــدود القواع ــد املنطقيــة واألُس ــس العقليــة الس ــليمة يق ــر ابلــدين  ،و يتن ــاىف مــع ال ــدين يف احل ــدود
املسموأ هبا.
أما هناك أُمور غس مسموأ هبا أل ا فوق طاقة العقل البشري  ،ومذا زد املصتـرباجم العلميـة
صكتشــو اليــوم أمـراً مث صنســف غــداً  ،أمــا يف الــدين يوجــد شــتء مــن هــذا القبيــل إًــا حــالل حممــد
حالل إىل يوم القيامة  ،وحرام حرام إىل يوم القيامة.
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فالتغس إًا يكون يف املوضوعاجم أو يف املصاديق  ،أما يف أصل األحكـام فه ـا تبتـة صقبـل
التبديل والتعديل.
(  ...ـ  ...ـ ) .....
اجملتمع احلديث :
س  :ما هو املوةود من اجملتمع احلديث؟ وشكراً.

ج  :اجملتم ـ ــع احل ـ ــدين ه ـ ــو ال ـ ــذي يسـ ـ ــتصدم أف ـ ـ ـراده وحكومت ـ ـ ـ أكث ـ ــر املنج ـ ـ ـزاجم العلميـ ـ ــة
والتكنولوجي ــة صط ــوراً يف إجن ــاز أعم ــامم وني ــل أه ــدافهم  ،أي أ ــم يف اجملتم ــع احل ــدين  ،إذا أرادوا
إرســال نــداء أو رســالة يرســلون قاصــداً بــل يســتصدمون أفعــل وســائل ا صصــال يف أســر ،وقــت ،
ويف منتهى الدقة  ،كما أن احلكومة وتلك أفعل املعلوماجم  ،وصستصدم أرقـى العلـوم صطـوراً لتحليـل
قعا ها  ،كما أ ا مسلحة آبخر املنجزاجم الصناعية.
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الغدير :
( ديد ـ عمان ـ ) ....
د لة حديث الغدير على جمامة علي

:

يدل على جمامة علي
س  :ما هو حديث الغدير؟ وكيف ّ

؟

يف حجـة الـودا ،بغـدير خـم  ،حينمـا قـام يف
ج  :حدين الغدير هو  :قول رسـول هللا
النـاس خطيبـاً ـ مـن خطبـة طويلـة ـ  « :أيهـا النـاس إن هللا مـو ي  ،وأا مـوىل املـألمنني  ،وأا أوىل

هبم من أنفسهم  ،فمن كنت مو ه  ،فهذا مو ه ـ يعي علياً ـ اللهم وال من وا ه  ،وعـاد مـن عـاداه
.» ...
وقد روى هذا احلدين كثس من الصحابة  ،وأورده مجع كبـس مـن علمـاء الفـريقني يف كتـبهم ،
وأرسلوه إرسال املسلماجم (.)5
واضــحة  ،فــال كــن محــل الو يــة علــى معــىن
ود لــة احلــدين علــى خالفــة وو يــة علــت
اقب والصديق وغسمها  ،ملنافاص للمطلوب ابلقرائن احلالية واملقالية.
ذكــر و يــة علــت بعــد و يــة هللا وو يت ـ  ،مث جــاء بقرينــة
أمــا املقاليــة  :فــهن رســول هللا
واضحة على أن مراده من الو ية ليس هو الصديق واقب وما
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شـاكل  ،وذلـك بقولـ  « :وأا أوىل هبـم مـن أنفسـهم »  ،فهـت قرينـة صفيـد أن معـىن و يـة الرســول ،
 ،وذلـك لقولـ « :
وو ية هللا صعاىل  ،هو الو ية على النفس  ،فما ثبت للرسـول يثبـت لعلـت
من كنت مو ه فهذا مو ه ».
وأما احلالية  :فهن أي إنسان عاقل إذا نعيت إلي نفس وقرب أجلـ صـراه يوصـت أبهـم األُمـور
عنده  ،وأعزها علي .
حينما حج حجة الودا ، ،حين مجـع املسـلمني وكـانوا أكثـر
وهذا ما صنع رسول هللا
مــن مائــة ألــو يف يــوم الظهــسة يف غــدير خــم  ،و طــبهم صلــك اخلطبــة الطويلــة  ،بعــد أن أمــر رجــا،
من سبق  ،وانتظار من أتخر عن العس  ،وبعد أمره لتبليغ الشاهد الغائب.
ليقــول للنــاس  :إن علي ـاً حمــب لكــم صــديق لكــم  ،فهــل يليــق
ُكــل هــذا فعل ـ الرســول
ل سـالم واملسـلمني؟ وهـو
حبكيم ذلـك؟ وهـل كـان خافيـاً علـى أحـد مـن املسـلمني حـب علـت
الذي عرف اإلسالم خالص وشجاعت  ،وعلم وإ ان .
مجعهـم لينصـب بعـده خليفـة أبمـر هللا صعـاىل :
أم أن ذلك يشكل قرينة قطعية على أن
َّ ِّ ي ي َّ ن ي ن ي ن ي ي ي َّ ن ي ي ي ي ْ ي ْ ي ن ْ ي
ي ي ي َّ ْ ْ ي ِّ ن ي ْ ي ي ي
ك ِم ي
نزل ِإينك ِم وُّك ا ِإن هي فمل فم بلغت ِوه َله اار يم ِصم
ي أي الرهَل بلغ م أ ِ
َّ
اِل ِِ (.)5

نسأل صعاىل أن يعرفنا احلق حقاً ويوفقنا صباع .

سّن )
( عبد السالم ـ هولندا ـ ّ
عيد من األعياد اإلسالمية :
س  :هــل للمســلمني عيــدين فوــأ  ،كمــا يوجــد بعــض األحاديــث تم ؟ وهــل هنــاك تحاديــث أب ّن
صيامه سنّة مؤّكدة؟ اذكروها جن تمكن  ،ولكم جزيل الشكر.

ج  :اصف ــق املس ــلمون عل ــى وج ــود عي ــدين يف اإلس ــالم  ،عي ــد األض ــحى  ،وعي ــد الفط ــر ،
وصرتصب علي بع األحكام الفقهية  ،مثل حرمة الصيام فيهما.

____________
 5ـ املائدة .37 :
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أمــا مســألة صــوم  ،فهنــاك أحاديــن كثــسة يف فعــل  ،رويــت مــن طــرق الشـيعة وأهــل الســنة
على السواء.
وإليــك بعـ مــا روي يف كتــب الســنة  :عــن أيب هريــرة قــال  :مــن صــام يــوم مثــان عشــرة مــن
بيــد علــت

ذي احلجــة  ،كتــب هللا لـ صــيام ســتني شــهراً  ،وهــو يــوم غــدير خــم  ،ملــا أخــذ النـ
بن أيب طالب فقال  « :ألست ول املألمنني »؟
قالوا  :بلى رسول هللا  ،فقال  « :من كنت مو ه فعلت مو ه ».
فقال عمر بن اخلطاب  :بـخ بـخ لـك بـن أيب طالـب  ،أصـبحت مـو ي ومـوىل ُكـل مسـلم
نين ي ي ن ي ن ْ ي ْ
ن
ايَم أكملت همي ...

.
 ،فأنزل هللا صعاىل :
وعليـ ـ فعي ــد الغ ــدير م ــن األعي ــاد اإلس ــالمية الك ــربى  ،ألن ـ ـ امل ــتمم ملف ــاهيم عي ــدي الفط ــر
واألضــحى  ،إذ بعيــد الفطــر يتميــز الصــائمون مــن غــسهم  ،وبعيــد األضــحى يتميــز احلجــاج  ،ومــن
() 5

يعظمــون احلــج عــن غــسهم  ،وبعيــد الغــدير يتميــز مــن يقــدس هــذين العيــدين أببعادمهــا اإلســالمية
كاملة.
( تدد جعفر ـ البحرين ـ  18سنة ـ طالب جامعة )
نزول وييت الباله واإلكمال

علي :

ي
ي ي ي َّ ْ ْ ي ِّ ن ي ْ ي ي ي
نزل ِإينك ِم َّو ُِّّك
سّ :
تود تن تسأل حضراتكم عن ياةيتـني  :ي أي الرهَل بلغ م أ ِ
ني ن ي ي ن ي ن ْ ي ْ ن ي ْ ن ي ن ي ن ْ ي ْ ن
ت يعل نم ني نِم يم ِِت ؟
ايَم أكملت همي ِديهللمي اأ مم
ف ــاألُوي رقمه ــا (  ) 21س ــورة املائ ــدة  ،والتاني ــة رقمه ــا ء ــالإ نف ــس الس ــورة  ،وكم ــا نس ــمع

،و

الرواايت ت ّن وية الباله نزلت قبل وية اإلكمال  ،لكن
مثّ هل ج ّن الرواايت الوائلة بنزول اةيتني

الورون جندها بعد وية اإلكمال  ،كيف ذلم؟

شأن اإلمام علي

ج  :إن القــرآن الكــرمي رصبــت آ صـ مــن قبــل رســول هللا

متواصرة؟

 ،أبمــر الــوحت عــن هللا صعــاىل ،

و عالقة لذلك برتصيب السابق والالحق يف النزول  ،وهذا ما يسمى
____________
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ابلنظم ـ أي نظم آ جم السورة حبسب أغراض ومصاحل معينة  ،قد صظهر أسباهبا عندا  ،وقـد خفـى
أسباب بععها كذلك ـ.
ْ
ي
ِّ
ي
َّ ِّ ي
ي
ي ن ي
نك إذا أخـذا فيهـا صرصيـب اآل جم ـ وهـو مـا
ننزل إِيننك ِمن وُّ
واعلم إن آية بلغ م أ ِ

نســمي بســياق اآل جم ـ بنظــر ا عتبــار  ،فــهن اآل جم الــيت قبلهــا والــيت بعــدها صتحــدي عــن أهــل
ي يي ْ ي ي
الكتاب  ،فاآلية اليت قبلهـا هـت  :يال ي نَ يأ َّ ْ ني أيقي ْمَا ن َّ
اَل نَ يو ياة ي
نزل إِي ِ ي ِّم َّو ُِّّ ِ ني ...
أ
م
ا
ل
جن
ار
ا
ِ
ِ
ِ
ْ ن ي ين ي ن
ي ن ْ ن يي ي
ي
ن
 ،واآليــة الــيت بعــدها هــت  :قننل ينن أهننل اه ِكَنن ِب لسننَي لَع َش ٍء  ، ...مــع أن اليهــود
والنصــارى يف ذلــك العهــد النبــوي مل يكــن مــم شــأ ين وخطــر  ،فهــم لــيس أبهــل قــوةا و شــو ا
كة  ،و

مـنهم  ،إن هـو بلـغ اإلسـالم  ،فـهن اإلسـالم عنـد نـزول اآليـة قـد
سطوة حّت شى رسول هللا
م ــن النص ــارى يف صبلي ــغ
أع ــزه هللا صع ــاىل بقوصـ ـ  ،ووكن ــت س ــطوص  ،ف ــال مع ــىن خل ــوف النـ ـ
اإلسالم  ،وإذا كان األمر كذلك  ،فهن اآلية صشـس إىل صبليـغ أعظـم  ،وأمـر أخطـر مل أيلفـ املسـلمون
 ،وســس ب من ـ املنــافقون  ،ويتزعــز ،لعظــم خطــره أهــل ا ــاه والــدنيا  ،وهــذا األمــر هــو صبليــغ و يــة
ال ــذي يطيق ـ املن ــافقون  ،وال ــذين يف قل ــوهبم م ــرض  ،ف ــه م س ــيحاولون إىل التص ــدي
عل ــت
.
هوده
لذا أخربه صعاىل أن سيعصمك من خطر هأل ء ومـن مـألامرامم  ،معـافاً إىل أن الـروا جم مـن
ِّ

ْ ي ي

قبل الفريقني صألكد أن آية بيل نغ ي
نزل ِإين يك نزلت يف صبليـغ و يـة علـت
أ
م
ِ
صرصيب اآل جم وسياقها عالقة ل عىن اآلية وسبب نزوما.
ي
ي ْ
نين ي ي ن ي ن ْ ي ْ
ت هم ني ِدينهللم ني علـى آيـة يين أي ي ن
لذا فال عليـك أن صـرى صقـدم آيـة ايَم أكمل
ْ

ِّ

( ، )5ـا يعـي أن

ْ ي ي

َّ ْ ي ن ي
نزل ِإين يك ِم َّو ُِّّ يك  ،فهن روا جم أهـل السـنة والشـيعة ُكلهـا متفقـة علـى نزوممـا
الرهَل بلغ م أ ِ
يف صبليغ و ية علت .
____________
 5ـ أُنظر  :أسـباب نـزول القـرآن  ، 531 :شـواهد التنزيـل  735 / 5و  735و  713و  313و  307و  355 / 7و
 ، 315الـدر املنثـور  ، 758 / 7فـتح القــدير  ، 30 / 7ريـخ مدينـة دمشــق  ، 737 / 37املناقـب  ، 7 :ينـابيع املــودة
 315 / 5و  735 / 7و .781
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( تبو مهدي ـ  ....ـ ) ....
تحد األدلّة على جمامة علي :
س  :لوــد ،قشــت تحــد جخواننــا الســنّة حــول قضــية الغــدير  ،والــيت صـ ّـرث فيهــا الرســول

لعلي

ضـح منزلـة علـي
 ،فأجابّن  :أب ّن املوقف كان بيـان مـن الرسـول ليو ّ

الوحيد هو ليزيل ما

ابلو يــة

منـه وحبّـه  ،والسـبب

قلوب بعض الةحابة عليه  ،ولو تراد خالفته فلم مل ية ّـرث بوضـوث  ،كـأن يوـول :

اي تيّها الناس ج ّن علياً جمامكم من بعدي  ،وقد فرض هللا طاعته عليكم.
فالرجاء جعطائي جواابً شافياً مع الشكر اجلزيل.

مـن بعــده يف عـدة أحاديــن  ،مــن

مامــة أمـس املــألمنني
ج  :قـد صــرأ رسـول هللا
بداية الدعوة اإلسالمية وإىل يوم الغدير  ،ومن صلك األحادين :
 ،أنـ ملـا نزلـت هـذه اآليـة علـى رسـول هللا
 5ـ حدين الدار  :عن علـت بـن أيب طالـب
يي ن ي يي ي ي
نرُّ ي
األقن ي
 ،وقـال ل  :علـت ... ،
ني ( « : )5دعـا رسـول هللا
نذو ع ِشوتك
اأ ِ
ِ

إن هذا أخت ووصيت وخليفيت فيكم  ،فامسعوا ل وأطيعوه » ( ، )7فهل زد أصرأ من هذه العبارة؟
() 3
 « :أنـت ول ُكـل مـألمن بعـدي »
لعلـت
 7ـ حدين الو ية  :قـال رسـول هللا
 ،أو  « :أنت ول ُكل مألمن بعدي ومألمنة » ( ، )3أو  « :أنت وليت يف ُكل مألمن بعدي » (.)1

____________
 5ـ الشعراء .753 :
 7ـ ريخ األُمم وامللوك  ، 33 / 7كنز العمال  ، 553 / 53شرأ ج البالغة  ، 755 / 53جـواهر املطالـب 80 / 5
 ،جـامع البيـان  ، 535 / 55شـواهد التنزيـل  ، 383 / 5صفســس القـرآن العظـيم  ، 333 / 3ريــخ مدينـة دمشــق / 37
 ، 35السسة النبوية بن كثس .315 / 5
 3ـ ذخــائر العقـ  ، 87 :يمـع الزوائــد  ، 570 / 5مسـند أيب داود  ، 330 :خصـائص أمــس املـألمنني  ، 33 :املعجــم
الكبـس  ، 78 / 57ريــخ مدينـة دمشــق  ، 555 / 37ا ـوهرة  ، 33 :البدايــة والنهايـة  ، 385 / 7جـواهر املطالــب 5
 ، 757 /ينابيع املودة .83 / 7
 3ـ املستدرك .533 / 3
 1ـ مسند أمحد  ، 335 / 5كتاب السنة  ، 117 :ريخ مدينة دمشق .507 / 37
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؟ وهـذه األولويـة مسـتلزمة

أليس هذا احلدين يدل علـى ثبـوجم األولويـة ابلتصـرف لعلـت
ل مامة.
 3ـ حدين الغدير  :أخرج أمحد بن حنبل بسند صحيح وغسه عن زيـد بـن أرقـم قـال  :نزلنـا
 « :فمــن كنــت مــو ه فــهن علي ـاً

ب ـواد يقــال ل ـ  :وادي خــم  ... ،قــال
مــع رســول هللا
مو ه  ،اللهم عاد من عاداه  ،ووال من وا ه » (.)5
مــا ثبــت ل ـ مــن األولويــة ابلنــاس مــن
يف هــذا احلــدين لعلــت
فأثبــت رســول هللا
النــاس  ،أي مــن أنفســهم  ،مث إ ــم ـ أي الصــحابة ـ مجيعـاً ابيعــوه علــى هــذا  ،وســلموا عليـ مــرة
املألمنني  ،وهنألوه  ،ونظمت في األشعار.

( هاشم ـ الكويت ـ  19سنة ـ طالب جامعة )
املوي يعّن اإلمام ا،ب والنةري :
س  :نشكركم على جاتحة الفرصة لنا اب ستفادة منكم  ،تدام هللا توفيوكم.

النيب
سؤايل هو  :ملاذا تكون عبارة ّ
« املوىل » هو اقب والنصس؟

 « :من كنت مو ه فهذا مو ه » دليالً وقرينة على أن معىن

لتأوي ــل مع ــىن « امل ــوىل » يف

ج  :إن ه ــذه الش ــبهة ه ــت حماول ــة منس ــوخة م ــن قب ــل ال ــبع
حدين الغدير ( ، )7ولكنها مردودة لوجوه :
منها  :إن صدر احلدين حيتمل في هذا التوجي  ،إذ يعقـل أن أيمـر النـ

النـاس

اب جتما ،واإلصغاء إىل يرد معىن اقبة والنصرة.
وبعبارة أُخرى  :لدينا قرينة حالية صرحية أبن ذاك ا هتمام البـالغ يتصـور أن ينصـب فقـط
حمبـاً واصـراً  ،ملــن كــان النـ حمبـاً واصـراً لـ  ،أو عــىن  :مــن أحبــي وصــو
لبيــان كــون علــت
فليحب علياً وليتول .
____________
 5ـ مسند أمحد  ، 377 / 3البداية والنهاية .381 / 7
 7ـ شرأ زريد العقائد .338 :
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ويمل الكالم  :إن القرينة املقامية واحلالية صوجب رفـع اليـد عـن معـىن اقـب والناصـر للمـوىل
يف صدر احلدين  ،بل وصرف إىل معىن األولوية على األنفس اليت هت اإلمامة.
وأمــا صتمــة احلــدين  ،فالبــد مــن حلاظهــا مــع صــدر احلــدين اب ســتقالل  ،فيكــون الــدعاء
الوارد يف ذيل احلدين متوجهاً إىل من قبل إمامة علت

.

( تبو حسني ـ الكويت ـ ) ....
بلّغ الرسول فيه

احلج :
نفس ّ

س  :عندي سؤال حفظكم هللا :

ابلنســبة لواقعــة غــدير خ ـم  ،مــا هــو املغــز لتــأ ّخر الرســول

بــالو النــاس عــن و يــة اإلمــام علــت

؟ ملاذا مل طب ابلناس يف احلج؟ مع أن الناس هناك كانوا أكثر؟ أفيدو .

ج  :إن الوحت اإلمت عع يف أصل وجوده وكيفيـة نزولـ للعقـل البشـري  ،ألن دوره هـو
هداية اإلنسان  ،فال يقع حتت الول القواعد والتحليالجم العقلية.
ويف املق ـ ــام  ،يس ـ ــعنا ال ـ ــتكهن ص ـ ــلحة مك ـ ــان وزم ـ ــان واقع ـ ــة الغ ـ ــدير  ،ب ـ ــل وح ـ ــّت الن ـ ـ
آيــة التبليــغ  ،انصــد ،الرســول
كــان قــد صعبــد فيهمــا  ،فعنــدما نــزل الــوحت وق ـرأ جربائيــل
ألمر السماء  ،وبلغ ما أمر ب  ،ومل يتقدم أو يتأخر يف صنفيذه.
فـاملهم يف املوضـو : ،أن نـرى صـواصر حـدين وواقعـة الغـدير  ،فه ـا ـ حبمـد هللا صعـاىل ـ مسـجلة
أو
يف أُمهـ ــاجم مصـ ــادر الف ـ ـريقني  ،ومل ولـ ــن يسـ ــتطيع املنـ ــاوئون إخفـ ــاء فعـ ــائل أهـ ــل البيـ ــت
صعـييعها  ،فأصــل احلــادي أمــر مســلم  ،وأمــا حكمــة إبدائـ يف ذلــك املقطــع مــن الزمــان واملكــان فيـ
شتء آخر  ،قد يذكر ل وجوه استحسانية  ،فال يهمنا معرفتها بعد أن صيقنا أصل الواقعة.
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 ،وه ــذا املع ــىن ج ــاء يف
مث إن م ــدلول ح ــدين الغ ــدير ه ــو إمام ــة أم ــس امل ــألمنني عل ــت
حـدين الثقلـني  ،مث إن حـدين الثقلــني قـد ورد يف عـدة أمكنـة  ،منهــا  :يف حجـة الـودا ،عنـد زمــزم
( ، )5ويف عرفاجم ( ، )7ويف مسجد اخليو (.)3
قـد بلـغ يف أزمنـة وأمكنـة متعـددة ـ قبـل وبعـد الغـدير ـ و يـة اإلمـام علـت
فـرتى أن النـ
 ،وأمـا خصوصـية الغـدير فــتكمن يف نـزول آيــة التبليـغ واإلكمــال فيهـا  ،وبيعــة املسـلمني الــذين
 ،وهــذه املســألة فريــدة يف نوعهــا يف صثبيــت إمامــة
حعــروا املشــهد أبمجعهــم مــع أمــس املــألمنني
والتأكيد عليها.
اإلمام علت
( سعد ـ الكويت ـ ) ....
حتويق حول معّن املوي :
س  :تهــل الســنّة يوولــون  :ج ّن كلمــة مــو ه تعــّن توي ابلشــيء  ،ويوولــون  :تعــّن النةــرة وا،بّــة ،
ْ ي ي ن يْ ي ن ْ
ي َّ
يل يا يص ه ْح ال ن ْم نومهلل ي
() 4
نرد على هذه اةية؟
ني
َب
ِ
ِِ
فكيف ّ
ويستندون آبية ف ِإن ار هَ مَاله ا ِْ ِ
يف الغــدير أُول؟
ـيب
مثّ هــل هنــاك فــرق بــني كلمــة مــوي وكلمــة وايل وكلمــة تُويل؟ وملــاذا مل يوــل النـ ّ

وشكراً.

ج  :إن الو يــة الــيت نــألمن هبــا هــت  :اإلمامــة واإلمــارة  ،والســلطة الدينيــة والدنيويــة  ،وقيــادة
على الصرا املستقيم  ،واقجة البيعاء  ،واحلفاظ على اإلسالم واملسلمني.
األُمة بعد نبيها

____________
 5ـ ريخ اليعقويب .505 / 7
 7ـ ا ــامع الكبــس  ، 378 / 1املعجــم األوســط  ، 85 / 1املعجــم الكبــس  ، 33 / 3ســبل امــدى والرشــاد ، 3 / 55
نظم درر السمطني  ، 737 :ينابيع املودة  505 / 5و .571
 3ـ ينابيع املودة .505 / 5
 3ـ التحرمي .3 :
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عـن هـذه الو يـة بعـدة ألفـاظ منهـا  « :ول ومـوىل »  ،وهـذين اللفظـني
وقد ع َّـرب النـ
ا
أبلفاظ أُخـرى عنـد الفـريقني  ،ولكـن أهـل السـنة ضـعفوها
قد صححهما أهل السنة أيعاً  ،ووردجم
 ،مثل لفل  « :خليفة وأمس و.» ...
وأم ــا النق ــام يف اللفظ ــني الص ــحيحني عن ــد الفـ ـريقني  ،فهم ــا اب صف ــاق ع ــىن واح ــد  ،وه ــو
الول واملوىل واح يد يف كالم العرب.
الو ية  ،قال الفراء  :و ُّ
ـت بغـري جذن مو هـا
قول سيدا رسول هللا
قال أبو منصور  :من هذا ُ
ُّ « :تميا امرتة نكح ت
»  ،ورواه بععهم  « :بغري جذن وليمّها » أل ما عىن واحد.
 « :مــن كن ــت

وروى ابــن ســالم عــن ي ــونس قــال  ... :ومن ـ قــول ســيدا رســول هللا
مو ه فعلت مو ه » أي  :م ُن كنت وليُّ .
ـول  :ول اليتــيم الــذي يلــت أمــره ،
قــال الزجــاج  :والو يــة الــيت نزلــة اإلمــارة مكســورة  ...والـ ُّ

ويقوم بكفايت  ،وول املرأة  :الذي يلت عقد النكاأ عليها  ،و يدعها صستبد بعقد النكاأ دون .
ـول هـو الناصـر  ،وقيـل  :املتـول ألُمـور العـامل
وقال ابن منظور  :ول  :يف أمساء هللا صعاىل  :ال ُّ
واخلالئق القائم هبا  ،ومن أمسائ عز وجل  :الوال  ،وهو مالك األشياء مجيعها املتصرف فيها.
وقــال ابــن األثــس  :وكــأن الو يــة صُشــعر ابلتــدبس والقــدرة والفعــل  ،ومــا مل اتمــع ذلــك فيهــا مل
يطلق علي اسم الوال (.)5
ومـن هـذا القـول األخـس بــن األثـس صعلـم الـرد علـى أهــم إشـكا مم حـول الو يـة  ،أبن النـ
كان اب علي أن يقول « وال »  ،وليس ول أو موىل.

يف
فاش ـرتا الفعــل والقــدرة علــى الــول كــت يســمى والي ـاً  ،غــس متــوفر يف اإلمــام علــت
مل يعمــل  ،ومل يباشــر ابلو يــة يف زمــان
علــى قيــد احليــاة  ،فهــو
 ،وهــو
زمــان النـ
يف بع الروا جم بقول  « :بعدي ».
أبداً  ،وهذا ما أشار إلي الن
الن
____________
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«:

 « :صرك ــت ف ــيكم »  ،ويف ح ــدين الغ ــدير ق ــال
ويف ال ــبع اآلخ ــر قولـ ـ
يوشك أن أيصيي رسول ريب عز وجل فأُجيب  ،وإ لو فيكم الثقلني .)5( » ...
قــال  « :مــا مــن مــألمن إ وأا أوىل النــاس بـ يف الــدنيا
وروي عــن أيب هريــرة عــن النـ
واآلخرة اقريا إن شئتم  :النَّي ُّ أ ُوىل يابلُ ُم ُأليمنيني يم ُن أن ُف يس يه ُم » (.)7

فه ــذا البي ــان ُكلـ ـ ق ــد ق ـ َّـرره أه ــل اللغ ــة  ،وه ــو املرج ــع ال ــذي س ــوف نفه ــم اآل جم الكر ــة ،
واألحادين الشريفة على أساس  ،ونرى ما إذا دلت على ذلك.
فبعد أن رأينا أن لفظة « ول أو موىل » أتيت يف اللغة عـان عديـدة  ،منهـا مـا ندعيـ هنـا يف
هذا املقام  ،وكذلك صدل على ا
معان عدة أُخرى  ،فيشرت أهـل اللغـة والعقـل والعلـم الشـرعت  :أبن
اللفــل املشــرتك بــني معـ ا
ـان متعــددة  ،يســمى مشــرتكاً لفظي ـاً  ،و اــوز اســتصدام يف أي معــىن مــن
املعا  ،حّت صنصب ل القرينة الدالة  ،واقددة للمعىن الذي يريده املتكلم.

ولدينا على إثباجم مدعاا قرائن عديدة  ،منها حالية  ،ومنها مقالية  ،نذكر أمهها :
غــدير خـم ـ ذلـك املكــان الــذي يعتــرب مفــرتق
 5ـ القـرائن احلاليـة  :وهــت اختيــار النـ
املســلمني كافــة
الطــرق بــني مكــة واملدينــة ـ وبعــد احلــج  ،بــل بعــد حجــة الــودا ،الــيت دعــا النـ
للتشرف حبعورها  ،حّت حعـر معـ مائـة ألـو مسـلم أو أكثـر  ،وهـذا املكـان منـ يفـرتق املسـلمون
للرجو ،إىل د رهم  ،وهو أقرب نقطة على كل أحد من ا هاجم املصتلفة للبالد اإلسالمية.
أبكث ــر املس ــلمني يف ذل ــك الوق ــت  ،قب ــل
فه ــو آخ ــر مك ــان ك ــن فيـ ـ اجتم ــا ،النـ ـ
ا فرتاق والرحيل إىل الرفيق األعلى.
____________
 5ـ مسند أمحد  ، 337 / 3صحيح مسلم  ، 577 / 7السنن الكـربى للبيهقـت  ، 538 / 7ا ـامع الصـغس 733 / 5
 ،كنز العمال  ، 578 / 5دفع شب التشبي .503 :
 7ـ صـحيح البصـاري  ، 77 / 3السـنن الكـربى للبيهقـت  ، 738 / 3جـامع البيـان  ، 537 / 75صفسـس القـرآن العظـيم
 ، 373 / 3الدر املنثور .587 / 1

370

املت ــأخرين ابنتظ ــارهم ح ــّت اجتمعـ ـوا  ،وإرج ــا ،املتق ــدمني ال ــذين
وك ــذلك صق ــدمي النـ ـ
أســرعوا ابلســس  ،ومجعهــم يف صلــك البقعــة  ،ويف ذلــك الوقــت احلــار  ،وقــت الظهــسة الشــديد احلــر ،
وخصوصاً أ م قد قعوا مناسكهم وهم مسافرون  ،وصنتظرهم مسافاجم شاسعة للوصـول إىل د رهـم
وأهليهم.
فما هو ذلك األمر املهم  ،الذي يستوجب ُكل هذا من مجع كبس  ،وحشد مألمن راجـع مـن
شــعسة عظيمــة وحــت الــذنوب  ،وصرجــع العبــد إىل ربـ كــالثوب األبــي  ،وميــأه لتحمــل أمــر صــعب
القبول على النفس األمارة ابلسوء؟
بعد ذلك خبطبت البليغة ما يريد أن يزف من بشرى وعيد للمـألمنني
فأوضح رسول هللا
 ،كمــا
 ،مــع خوف ـ وإشــفاق علــى اآلخ ـرين  ،الــذين ســيغسون وحيــدثون يف الــدين مــن بعــده
صرأ بذلك يف مناسباجم أُخر.
ـل
بقولـ  « :يوشـم تن أيتيـّن رسـول ّ
رّب ع ّـز وج ّ

 7ـ القـرائن املقاليـة  :وهـت ابتـداء النـ
فأُجيب ».
يريــد أن يوصــت أُمت ـ وصــية موص ـ  ،وأمــر
فهــذه قرينــة واضــحة ل ُكــل عاقــل  ،أبن الن ـ
وجين اترك فيكم التولني  :كتاب هللا فيـه اهلـد والنـور  ...وتهـل بيـيت
األُمة من بعده  ،وقولـ
ّ «:

 ،واملمثل الشرعت من بعده.
» ( )5ففيها د لة على صرك البديل ل
 ،بع ــد أن أك ــد ذل ــك
 « :تذك ــركم هللا ته ــل بي ــيت » أتكي ــد عمي ــق من ـ
وقول ـ
ث ــالي م ــراجم ابلتكـ ـرار  ،للتأكي ــد عل ــى ه ــذا األم ــر العظ ــيم الثقي ــل  ،ال ــذي يتوق ــع ع ــدم قبولـ ـ م ــن
أكثرهم.
وأمــا يف الروايــة األُخــرى  ،ففــت بــدايتها يشــهدهم النـ
من تنفسهم »؟ قالوا  :بلى  ،فأكد تنياً  ،وقال  « :تلست توي

بقول ـ  « :تلســت توي ابملــؤمنني
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 ،أبن ـ أوىل ابلتصــرف هبــم مــن
ب ُكـ ّـل مــؤمن مــن نفســه »؟ قــالوا  :بلــى  ،بعــد اإلق ـرار مــنهم ل ـ
أنفسهم  ،ول الو ية العظمى عليهم  ،أصبع ذلك بقولـ  « :من كنت مـو ه فعل ٌّـي مـو ه » ( ، )5فهـذا
صفريع على ذلك اإلقرار وصلك املقدمة.
أوىل صراحة فون إمام البلغاء  ،فلـو اسـتصدم هـذا اللفـل فسـوف
وأما عدم قول الن
يقول  « :من كنت تو ه فعلي تو ه »  ،وهذا اوز يف اللغـة العربيـة  ،وكـذلك أن لفظـة « أوىل »
مبنيـة علـى أفعـل التفعـيل ـ الـذي فيـ مشـاركة وز دة ـ فتعـي أن عليـاً أوىل مـن ول آخـر  ،و يوجـد
هنــاك ول آخــر يف ذلــك الوقــت  ،ألن اإلمــام والقائــد اــب أن يكــون واحــداً للزمــان الواحــد  ،وهــذا
بديهت ومسلم من ا ميع.
وعلي  ،فهن علياً

الول الوحيد بعد رسول هللا

 ،ويشـهد مـذا املعـىن قولـ صعـاىل :

ي
َّ ي ي ْ ْ ْ ي ي ْ ْ ْ ي َّ ي ي ْ ن َّ ي ْ ْ ي َّ ي ي ي ْ ن ْ ي َّ ي ي ْ
الزَكة ياه ني يوا ِب ْمَن
اَّلي ي ِد مَن الصالة ايوتَن
اَّلي آمهللَا ِ
ِإ م ا ِيمي ار اوهَع ا ِ

() 7

 ،وإًا صفيد احلصر والقصر.
ولــو أردجم ق ـرائن أُخــر  ،وروا جم شــّت  ،وأق ـوال لعلمــاء أهــل الســنة  ،وحــّت الصــحابة عــىن
لزداك.
الو ية وقصدها من الن
ومد ـ الكويت ـ  44سنة ـ جامعية )
( ت ُّم ّ
النيب فيه من الوتل والتكذيب :
عةم ّ
َّ
اِل ِِ

س  :مــن املؤّكــد ت ّن العةــمة املوعــودة مــن هللا تعــاي لنبيّــه الكــرر
() 3

النيب على نفسه  ،وج ّّنا
تشري جي خوف من ّ

ويــة

ي ْ ين ْ ي
ك ِم ن ي
اار يم ِصننم
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خــوف مــن التكــذيب وعــدم نفــاذ هــذا األمــر  ،فكيــف اســتطاع عمــر بــن اخلطّــاب تن مينعــه بوولــه  :جنّــه
ليهجر؟

 ،وكـ ــذلك أق ـ ـوال

ج  :إن الـ ــروا جم ال ـ ـواردة يف صفسـ ــس هـ ــذه اآليـ ــة عـ ــن أهـ ــل البيـ ــت

يف هـذه اآليـة  ،صـدور
املفسرين من اإلمامية وغسهم  ،صشس إىل أن العصـمة الـيت وعـد هللا نبيـ
بــني أم ـرين ي إمــا العصــمة مــن القتــل  ،أو العصــمة مــن التكــذيب حــني صبليــغ مــا أمــر هللا عــز وجــل
.
بتبليغ  ،وكالمها قد وىف هللا سبحان هبما لنبي
ففت حدين طويل عن ابن عباس  :فانزل هللا صبـارك وصعـاىل عليـ :

يي

َّ ِّ ي ي َّ ن ي ن ي ن ي ي ي َّ ن ي ي ي ي ْ ي ْ ي ن ْ ي
ي ْ ي ي ي
ك ِمن ي
نزل ِإينك ِم وُّك ا ِإن هي فمل فم بلغت ِوهن َله اار يم ِصنم
م أ ِ

ي ي َّ ْ ِّ ن
الر ْهنَل بيلنغ
أي
َّ
اِلن ِِ  ،فقـال

 « :مديــد بعــد وعيــد  ،ألمعــني أمــر هللا عــز وجــل  ،فــهن يتهمــو ويكــذبو فهــو
رســول هللا
علت من أن يعاقبي العقوبة املوجعة يف الدنيا واآلخرة » (.)5
أهون َّ
ِّ

ْ ي ي

ن ي
ي ن ي
نك مـن و يـة علـت
نزل ِإي
ويف شرأ أُصول الكـايف للمـوىل املازنـدرا  :قولـ  :بلغ م أ ِ
ي
ي َّ ن ي ن ي ن
نل يف يمن بيلَّ نغ ي
نت ِو يهن يَل ْه  ،ألن الو يـة أصـل الـدين وسـائر الشـرائع فـرو،
 ،ا ِإن هي فم
ي ْ ين ْ ي
ك ِمن ي َّ
اِلن ِِ
وصوابع ما  ،وعدم صبليغ األصل موجب لعدم صبليغ الفر ،قطعـاً  ،اار يم ِصم

قد وىف هللا صعاىل ا وعده  ،حين أ م عن آخرهم قبلوا من ذلك وصدقوه يومئـذ  ،وحيـوه أبحسـن
حتية وابركوه (.)7
أن ينص ــب عليـ ـاً للن ــاس
وع ــن اب ــن عب ــاس وج ــابر ب ــن عب ــد هللا ق ــا  :أم ــر هللا حمم ــداً
أن يقولوا  :حا ابـن عمـ  ،وأن يطعنـوا يف ذلـك عليـ
فيصربهم بو يت  ،فتصوف رسول هللا
 ،فأوحى هللا إلي اآلية (.)3
____________
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أن هللا أوحـى
ويف املصدر ذاص  :وقـد اشـتهرجم الـروا جم عـن أيب جعفـر وأيب عبـد هللا
فكــان ــاف أن يشــق ذلــك علــى مجاعــة مــن أصــحاب ،
إىل نبي ـ
أن يســتصلو علي ـاً
فأنزل هللا سبحان هذه اآلية صشجيعاً ل على القيام ا أمره أبدائ (.)5
وقد وردجم بع األقوال يف صفسس هذه اآلية ابلعصمة من القتل (.)7
ومـن خـالل ذلـك نعلـم َّ
حتققـت بشـقيها ـ سـواء اخلشـية مـن القتـل أو
أن العصـمة للنـ
مـن املنـافقني واحلاقـدين مـن أن يعتـدوا عليـ لتنصـيب
اخلشية من التكذيب ـ حيـن سـلم النـ
علت .
حين صوقو عن التبليـغ خشـية القتـل  ،كمـا
وهو يف هذا املوقو يشاب موقو موسى
ي
ي
ْ
ْ
ن
ن
ي
ي
ي
ْ
ي ِّ ِّ ي ي ن ْ ن ْ ن ي ً
نَن ( ، )3وقـد قتـل عليـاً
حكـى هللا صعـاىل عنـ  :وب إِِن قَلت ِمهلل ي فسن فأخن أن يدَل ِ
من قريش نفوساً كثسة.

مـرة املـألمنني  ،والو يـة يف وقتهـا
وأيعاً حتقـق لـ أمـر صصـديقهم لـ  ،وصسـليمهم لعلـت
يف أحادين مشهورة متعافرة نقلت وقائع صلك احلادثة  ،وهذا ينايف حصول املعارضـة بعـد ذلـك
،
 ،ألن الــذي يفهــم مــن اآليــة وحســب ظاهرهــا أن العصــمة كانــت يف آن التبليــغ بو يــة علــت
.
وقد حتقق ذلك للن
( فايز الزبيدي ـ اليمن ـ  44سنة )
تمر التبليغ بو ية علي كانت فيه :
س  :عنــدما ترســل الرســول

اجلزية تو احلرب  ،مل يذكر فيها اإلمام علي

الرســائل جي قيةــر الــروم وملــم فــارس  ،يــدعوهم لإلســالم تو
جذ قال
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ومد رسول هللا » ومل يضف  « :علي ويل هللا »  ،ملاذا؟
فيما معناه  « :تن تشهد ت ّن اله ج ّ هللا ّ

ج  :من املعلوم لديكم أن أحكام الشريعة املقدسة قد نزلت ابلتدرج  ،ومل صنـزل دفعـة واحـدة
 ،فهنــك زــد مــثالً أن النطــق ابلشــهادصني يف أول الــدعوة مــدعاة لعصــمة املــال والــدم  ،كمــا ورد يف
األحاديــن الش ـريفة املتعــافرة  ( :تزال تقاتــل النــاس حـ ّـّت يوولــوا  :جلــه ج ّ هللا  ،فــإذا قالوهــا فوــد
مّن دماءهم وتمواهلم ج ّ حب ّوها وحساام على هللا » (.)5
عةموا ّ
 « :مــن شــهد أن إلـ إ هللا ،
مث بعــد نــزول الفـرائ وصوســع األحكــام  ،قــال النـ
واســتقبل قبلتنــا  ،وصــلى صــالصنا  ،وأكــل ذبيحتنــا  ،فهــو املســلم  ،ل ـ مــا للمســلم  ،وعلي ـ مــا علــى
املسلم » (.)7
إىل ريســاء البلــدان يف أول الــدعوة كانــت وفــق
لــذا فالرســائل الــيت بعثهــا الن ـ األعظــم
هذا السياق  ،وهو إعالن التوحيد الذي أراده هللا سبحان  ،أبن يشرك ب عبـاده شـيئاً  ،واإلقـرار
لوُمــة  ،ومنهــا و يــة علــت
 ،الــذي يعــي التســليم ب ُكــل مــا ســيبلغ النـ
بنبــوة نبيـ حممــد
ابلتبليــغ هبــا يف آخــر الــدعوة  ،كمــا هــو املعلــوم يف قول ـ
الــيت نــزل أمــر هللا ســبحان للنـ
صعـاىل :

يي

ين ْ ي
ك ِم ي
يم ِصم

َّ ِّ ي ي َّ ن ي ن ي ن
ي ي َّ ْ ْ ي ِّ ن ي ْ ي ي ن ي
نل يف يمن بيلَّ نغ ي
نت و يهن ي يَل ْه يا ْ
ار
م
ف
ني
ه
ن
إ
ا
ك
ُّ
و
م
ك
نزل ِإي
ِ
ِ
ِ
أي الرهَل بلغ م أ ِ
َّ
اِل ِِ (.)3

وقــد مجــع النـ

أصــحاب يف ذلــك املوقــع الــذي يقــال ل ـ غــدير خــم يف حادثــة مشــهورة

 ،وبعـد التبليـغ بو يتـ
معروفة  ،ليصربهم أبمر هللا يف التبليـغ بو يـة علـت
م
ت َعلَي ُكم نم تعم ميت ور م
يت لَ ُك ُم ا مإل تسالَ َم مدينًا » (.)3
ض ُ
 « :التيَـ تو َم تَ تك َمل ُ
تت لَ ُك تم دينَ ُك تم َوت تَمتَ تم ُ ت ت َ َ َ

نـزل قولـ صعـاىل
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يف مـوارد خاصـة ـ علـى
وخالفت بعـد النـ
نعم ورد التبليغ بو ية علت
ي
نننذ نو
حنــو التبليــغ العــام كمــا جــرى يف غــدير خــم ـ كمــا يف يــوم الــدار عنــد نــزول قولـ صعــاىل  :ياأ ِ
يي ي ي
ننرُّ ي
األقن ي
 « :إن هــذا أخــت
آخــذاً بيــد علــت
ني ( ، )5حيــن قــال  :الن ـ
يع ِشننوتك
ِ
ووصيت وخليفيت فيكم فامسعوا ل وأطيعوا » (.)7
أسباب كثسة  ،فيها موقع سـيو علـت
ولعل للتأخر يف اإلبالو العام بو ية علت
يف الذود عن محى الرسالة  ،ووصره ل ُكل القبائل العربية بقتل أبنائها يف احلروب الـيت واجهـوا هبـا النـ
 ،حين جعل موضـع حسـد الـبع
 ،وخلصائص النفسية وقرب الشديد من رسول هللا

وحتاملهم علي .
شـى التبليـغ أبمـر الو يــة بشـكل عـام  ،وهللا سـبحان قـد علـم مـن نبيـ
لـذا جنـد النـ
هــذه اخلشــية  ،فــأخربه ســبحان أبن ـ سيعصــم مــن النــاس مــن حيــن القتــل والتكــذيب عنــد
ا وعده علي  ،حين سلم مجيع احلاضرين يف يوم غـدير خـم

التبليغ  ،وقد وىف سبحان لنبي
ابلو ية.
على اإلمام علت
وقـد اشـتهر قـول عمـر يف صلـك الواقعـة  :هنيـأً بـن أيب طالـب أصـبحت وأمسـيت مـوىل ُكـل
مألمن ومألمنة (.)3
____________
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الغسل :
( حسن تدد املالّث ـ البحرين ـ ) ....
كيفية تغسيل امليت التالف :
ضل إبفادتنا حول كيفية ججراء غسل امليت
س  :نرجو التف ّ

احلا ت التالية :

ـيمم  ،وعـدم
تعرض اإلنسان حلرق ّ
ـتفحم اجلتّـة  ،تو شـبه ال ّ
تد ل ّ
ـتفحم  ،مـع فوـدان تعضـاء الت ّ
 1ـ جذا ّ
صب املاء ابلطريوة املتعارفة عملية الغسل  ،خشية الضرر على اجلتّة.
جمكان ّ
2ـ

التعجن تو ما شـابه ـ كمـا
تعرض اجلتّة جي ّ
حالة ّ

حـا ت الكـوارإ مـن الطـريان تو السـيّارات ـ

حيوهلــا جي كومــة مــن
حبيـث ــتلأ العظــم ابللحــم واألحشــاء  ،نـّـا يبوــي اجلتّــة علــى صــورهتا الطبيعيــة  ،بــل ّ
وجايكم واملؤمنني واملؤمنات من سوء هذا األمر.
اخلليأ اللحمي  ،تجار ،هللا ّ
تفيدو ،مأجورين.

ج  :لقــد ثبــت يف الفق ـ اإلســالمت وأُص ـول  :إن ل ُكــل موضــو ،حكم ـاً  ،وأن احلكــم بــع
للموضــو ، ،ومــع فقــد املوضــو ،يســقط احلكــم  ،كمــا أن مــع صغــس املوضــو ،يتغــس احلكــم  ،وســقو
احلكم الشرعت إًا يكون بواحدة من هذه األُمور :
إما ابلطاعة  ،كمن يتوج إلي حكم الصالة فصلى  ،فهن حكم وجوب الصـالة يسـقط عنـ
 ،وكذلك يسقط ابملعصية  ،كمن مل يصل يف وقتها
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معصــيةً  ،فهنـ يســقط عنـ حكــم األداء  ،ويبقــى عليـ حكــم القعــاء  ،وقــد أمث بــرتك األداء لــو كــان
متعمداً.
و ــا يوجــب ســقو احلكــم أيع ـاً فقــدان املوضــو ، ،كوجــوب غســل امليــت لــو كــان امليــت

موجـوداً  ،ومـع عدمـ ـ كمـا لـو أكلـ احليـوان  ،أو أخـذه السـيل ـ فهنـ يسـقط الغسـل أو التكفـني ،
ومفروض املسألة  :لو كان كن غسل ولو بصب املاء علي فهنـ يلـزم ذلـك  ،أمـا لـو كـان بنحـو
ا
حينئذ.
كن حّت صب املاء علي  ،فهو حبكم املفقود  ،فيلزم سقو الغسل عن
قال  « :اجملدور والكسري والـذي
وعن اإلمام علت بن احلسني  ،أو عن اإلمام الصادق
يةب عليه املاء صبّاً » (.)5
به الوروث ّ
أن ُسئل عن رجل حيـرتق ابلنـار  ،فـأمرهم أن يصـبوا عليـ املـاء صـباً ،
وعن اإلمام علت
وأن يصلى علي (.)7
فقـالوا  :رسـول هللا ،

أيعـاً قـال  « :إن قومـاً أصـوا رسـول هللا
وعن اإلمـام علـت
ماجم صاحب لنا وهو يدور  ،فهن غسلناه انسلخ  ،فقال  :موه » (.)3
وطبقاً مذه الروا جم الشريفة  ،إن أمكن صب املاء عليـ فليصـب  ،وإ فيتـيمم  ،إن كانـت
أععــاء التــيمم ســاملة و كــن صيمم ـ  ،وإ فهن ـ يســقط احلكــم الشــرعت  ،أي وجــوب الغســل بــزوال
املوضو ، ،أو عدم التمكن من .
وجاء يف كتاب العروة الوثقى  « :القطعة املبانة من امليت  ،إن مل يكن فيها عظـم  ،اـب
غســلها و غــسه  ،بــل صلــو يف خرقــة وصــدفن  ،وإن كــان فيهــا عظــم  ،وكــان غــس الصــدر صغســل ،
وصلو يف خرقة وصدفن  ،وإن كان األحو صكفينها بقدر ما بقت من حمل القطعاجم الـثالي  ،وكـذا
إن كان عظماً يرداً.
____________
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وأمــا إذا كانــت مشــتملة علــى الصــدر  ،وكــذا الصــدر وحــده  ،فتغســل وصكفــن ويصــلى عليهــا
وصدفن  ،وكذا بع الصدر  ،إذا كان مشتمالً علـى القلـب  ،بـل وكـذا عظـم الصـدر  ،وإن مل يكـن
مع حلم.
ويف الكفــن اــوز ا قتصــار علــى الثــوب واللفافــة  ،إ إذا كــان حمــل املئــزر أيع ـاً موجــوداً ،
واألحو القطعاجم الثالثة مطلقاً  ،واب حنوطها أيعاً » (.)5
إن بقت مجيع عظام امليت بال حلم  ،وجب إجراء مجيع األعمال (.)7
نقــول  :وملــا كانــت بعـ هــذه املـوارد مــورد احتيــا واخــتالف بــني الفقهــاء  ،فــاملفروض أن
صسأل من صقلده  ،وصرجع إلي يف الفتوى.
(  ....ـ البحرين ـ  19سنة )
عند ،تلف عن الغسل عند تهل السنّة :
س  :هل يوجد اختالف

الغسل بيننا وبني تهل السنّة  ،كما هو موجود

الوضوء؟

ج  :واجباجم الغسل عندا هت :
أو ً  :النيــة  ،تنيـاً  :غســل وــام البشــرة  ،تلثـاً  :الرتصيــب بــني أععــاء الغســل أي بــني ال ـرأس
والطرفني  ،وبني الشق األ ن واأليسر  ،رابعاً  :صطهس وام البدن من ُكل جناسة.
بينما جند واجباجم الغسل عند أهل السنة ختلو حسب اختالف املذاهب :
فقــد اصفــق األئمــة األربعــة علــى أن صعمــيم ا ســد ُكلـ ابملــاء فــرض  ،واختلفـوا يف داخــل الفــم
واألنو  ،فقال احلنابلـة واحلنفيـة  :إنـ مـن البـدن  ،فاملعمعـة ا ستنشـاق فـرض عنـدمها يف الغسـل
 ،أم ــا الش ــافعية واملالكي ــة فق ــد ق ــالوا  :إن الف ــرض ه ــو غس ــل الظ ــاهر فق ــط  ،ف ــال ز ــب املعمع ــة
وا ستنشاق يف الغسل.
____________
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واصفقوا على ضرورة إيصال املاء إىل ُكل ما كن إيصال إلي مـن أجـزاء البـدن  ،واصفقـوا علـى
إزالــة ُكــل حائــل نــع وصــول املــاء إىل مــا حتتـ  ،إ أن احلنفيــة قــد اغتفــروا للصــنا ،مــا يلصــق بــريوس
أاملهم حتت األظافر  ،إذا كان يتعذر عليهم إزالت دفعاً للحرج.
واصفقــت الشــافعية واملالكيــة علــى أن النيــة فــرض  ،وأمــا احلنابلــة يقولــون  :إن النيــة شــر
فرض  ،واحلنفية يقولون  :إ ا سنة.
(  ....ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
اإلمام

حيتاا جليه :

س  :هل اإلمام املعةوم
تعاي  :يا ْي يط ِّ ير ْك ني ي نط ً
وا ()5؟
ِ

حيتاا جي غسل؟ وجذا كان اجلواب بنعم  ،فما معّن طهارهتم

ج  :إن حكــم الغســل جــار للمعصــوم وغــسه  ،فاإلمــام

قوله

يغتســل ويغســل غســل امليــت ،

ومذا ورد أن اإلمام يغسل إ إمام مثل (.)7
ننر ْك ني ي نط ن ً
يف قول ـ صعــاىل  :يا ْي يط ِّ ن ي
ننوا هــو :
وأم ـا املقصــود مــن الطهــارة ل مــام
ِ
الطهارة من اآلفاجم واملعاصت والذنوب.
 « :فأا وأهل بييت مطهرون من اآلفاجم والذنوب » (.)3
فعن رسول هللا
____________
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الغلو :
ّ
سّن )
(  ...ـ  ....ـ ّ
غلو
ّ

حب علي وما قاله :
ّ
اإلمام علي؟ وكيف ت ّن اإلمام علي روث من الرسول

الغلو
ُود تن تفهم مد
س:ت ّ
ّ
كرم هللا وجه ) قال  « :ت ،عبد من عبيد الرسول »؟
ت ّن اإلمام علي ( ّ

؟ وكيف

ج  :نود إعالمك  :أن الغلو عىن زاوز الشـتء حـده  ،لـذا ـت عـن الغلـو يف قولـ صعـاىل :
ي ينْ ن
ْن ي يني ن
ْ ن ي
ن
ي
ّ
ي
() 5
 ،ألن النصـارى قـالوا  :إن املسـيح ابـن
كَ ِب ال غلَا ِي ِدي ِهللمي غو احلق
قل ي أهل اه ِ

هللا  ،وهذا غلو يف حق عيسـى كونـ ابـن هللا  ،وغلـو يف حـق هللا صعـاىل أل ـم نسـبوا لـ ولـداً  ،صعـاىل
هللا عن ذلك علواًكبساً.
هو احلب الذي صكن الشيعة لـ  ،فهـذا
مث إذا كان قصدك من الغلو يف اإلمام علت
يعــد غلــواً  ،فــهن الشــيعة قــد صبعــت بــذلك هللا صعــاىل ورسـول  ،ومل صتجــاوز ذلــك أبــداً  ،ففــت حــدين

 « :ألعطــني الرايــة غــداً رجـالً حيبّــه هللا ورســوله  ،يفــتح هللا عليــه »  ،فــهذا
الرايــة  ،قــال رســول هللا
 ،ففتح هللا علي (.)7
حنن بعل ات وما نرجوه  ،فقالوا  :هذا علت  ،فأعطاه رسول هللا

____________
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وعن عوف بن أيب عثمـان النهـدي قـال  :قـال رجـل لسـلمان  :مـا أشـد حبـك لعلـت! قـال :
تحب علياً فود تحبّّن  ،ومن تبغض علياً فود تبغضّن » (.)5
مسعت رسول هللا
يقول  « :من ّ
وهكذا ورد يف علت بن أيب طالـب ُكـل خـس  ،ويف موا صـ ُكـل جنـاة  ،فهـل حبـ الـذي فرضـ

غلــواً وغــس احلــق ،

علينــا يعــد غلــواً وزــاوزاً  ،أعيــذك اب أن زعــل مــا فعل ـ الن ـ
الن ـ
يف حب وو يت .
يتجاوز ما أمرا الن
وهكذا هو صعاملنا مع علت
َّ
ي
ن
ن
َّ
ْ ي
ي
َع يا ي ي ْ ي َّ ن ي
وأيعـا يف قولـ صعـاىل  :يا يم ييَي يَل ي ْ
ر ه ْي اهغ ِ ََْن
ار يا يوه ْ ِ
اَّلي آمهللَا فإِن ِحزب ا ِ
ً
ي ي ْ ْي
َّ
( )7فعن ابن عبـاس قـال  :يا يم ييَي يَل ي
ار يعـي حيـب هللا  ،اوهنَع يعـي حممـداً ،
َّ

ن

ي

ن

ْ ْ ي ْ ي
يا ي ي ْ
َّ ن ي
َن يعـي شـيعة
ر هني اهغن َِ
ِ
اَّلي آمهللَا يعي وحيـب علـت بـن أيب طالـب  ،فإِن ِحزب ا ِ
هللا  ،وشــيعة حممــد  ،وشــيعة علــت هــم الغــالبون  ،يعــي العــالون علــى مجيــع العبــاد  ،الظــاهرون علــى
املصالفني مم.

قــال ابــن عبــاس  :فبــدأ هللا يف هــذه اآليــة بنفسـ  ،مث ثــىن حمــد  ،مث ثلــن بعلــت  ،مث قــال :
 « :رحم هللا علياً  ،اللهم تدر احل ّق معه حيث دار ».
فلما نزلت هذه اآلية قال رسول هللا

____________
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قال ابن مألمن ـ من علماء أهل السنة ـ  « :خـالف بـني املفسـرين أن هـذه اآليـة نزلـت يف
أمس املألمنني علت » (.)5
،
فهذا كان األمر يف علت هكذا  ،فهل هذا غلو؟ وهل صقول الشيعة غس هـذا يف علـت
فهذه مرو جم أهـل السـنة صألكـد مـا صـذهب إليـ الشـيعة  ،ومـا صعتقـده يف علـت  ،فهـل هـذا يعـد غلـواً
في ؟!
؟ فــها نألكــد أن
روأ مــن الرســول
ومــا ذكرصـ مــن السـألال  :كيــو أن اإلمــام علــت
املقصود من الروأ يف سألالك صعي ب إما قبل اخللقة  ،وإما بعد اخللقة :
كــاا نــوراً واحــداً ،
وعلــت
أمــا قبــل اخللقــة  :فــهن حــدين النورانيــة يألكــد أن الن ـ
 ،وهـذا
 ،وجـزء علـت
فلما خلق هللا آدم قسـم ذلـك النـور إىل جـزئني  ،فجـزء رسـول هللا
احلــدين قــد صـواصر عنــد علمــاء أهــل الســنة  ،كمــا صـواصر عنــد علمــاء الشــيعة  ،فعــن ســلمان اقمــدي
عن الن

قال  « :كنت ت ،وعلي نوراً بني يدي هللا تعاي  ،قبل تن لق ودم أبربعة عشر تلف عام

قسم ذلم النور جزتين  ،فجزء ت ، ،وجزء علي بن تّب طالب » (.)7
ّ ،
فلما خلق هللا ودم ّ

هــذا بع ـ مــا رواه علمــاء أهــل الســنة يف أن الن ـ
واآلخ ــر عل ــت
قس ــم إىل ن ــورين  :أح ــدمها الن ـ

كــاا نــوراً واحــداً  ،مث
وعلــت
 ،ــا يع ــي أ م ــا روأ واح ــدة يف أص ــل

خلقتهما  ،وهت ما صعني أحادين النور الواحد اآلنفة الذكر.
نص على ذلم قولـه تعـاي :
ّتما بعد اخللوة  :فإ ّن الورون قد ّ
ي
ْ ن ي ي ي
ن ن يْن ي ي ن ين ْ ي ي ي
ي
يْ ي
ءك ِم ي اه ِمل ِي فدل يم ل نَا ندع أ نَهلل ءن ياأ نَهلل ءكي انِس ءن
____________

ي ي ن ي َّ ي
ين
ند يمن
فم حآْك ِف ِه ِم َم ِ
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ْ ي ْ ي ي ْ
يي ْ ي ي ي ْ ي ْ
ْ
م ني رسـول هللا وعلـت ،
يان ِ يس ءك ني ياأنف يسهلل اأنف يسم ني ( ، )5فعن جابر  :اأنفسهلل اأنفس
ي
ي ي ي
أ نَهلل ءن احلسن واحلسني  ،يان ِ يس ءن فاطمة (.)7
ي
وعــن ابــن عبــاس قــال  :نزلــت يف رســول هللا وعلــت ياأ ْنف يسننهللي ( ، )3وقــال الشــع :

يي ْ ي ي
اأنفسهلل

علت بن أيب طالب (.)3

ي

للنصـارى بقولـ  :ياأ ْنف يسننهللي  ،يعــي نفــس النـ
واخلطــاب كــان موجهـاً مــن النـ
نفــس النـ
الــذي هــو علــت  ،ألن العــمس « ا » وهــو ضــمس املــتكلم يرجــع إىل علــت  ،فعلــت
قتعى سياق اآلية.

هذا ما أمكننا ذكره يف هذه العجالة  ،ومن ثبت أن علياً نفس الن  ،أي روحـ كمـا عـربجم
يف سألالك.
 « :عل ــي مـ ّـّن وت ،من ــه  ،و
وعــن حبشــت بــن جنــادة الســلول قــال  :قــال رســول هللا
عّن ج ّ علي » (.)1
ّ
يؤدي ّ

وقولـ
 « :علــي مـ ّـّن وت ،منــه » يعــي أن « مــن » الــيت صفيــد التبعــي  ،صألكــد أن علي ـاً
مــن الن ـ  ،أي امتــداد ل ـ وهــو نفس ـ  ،ولــيس يف ذلــك دعــوى صــدعيها الشــيعة دون مــا صســتند إىل
نصو ا صرحية صحيحة.
____________
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ومنزلتـ  ،فعـن ابـن السـماك  :أن أاب

على أن كالمنا هذا يألكـده أبـو بكـر يف حـق علـت
يقول  « :جيوز تحد الةرا ج ّ من كتب له علي اجلواز » (.)5
بكر قال  :مسعت رسول هللا
قـال  « :ت ،عبـد مـن عبيـد الرسـول »  ،فهـذا ينـايف عبوديـة علـت
أما قولك  :إن عليـاً

ومــد » ،
صعــاىل  ،فعلــت عبــد  ،ورســول هللا عبــد صعــاىل  ،ومعــىن قولـ  « :ت ،عبــد مــن عبيــد ّ
يعــي أا بــع مــن أصباع ـ  ،ومطيــع ل ـ  ،وهــو عــىن قولــك  :إن زيــد عبــد لعمــرو  ،أي أن عمــرو ل ـ
حــق الطاعــة علــى زيــد  ،و يعــي أن صريــد يعبــد عمــرواً  ،فالعبــد هنــا بــع لســيده ومطيــع لـ  ،وهــذا
 ،فهو يقر ل ابلطاعـة وا صبـا ، ،ولـيس كمـا صتصـور أن ذلـك يعـي
منتهى إخال علت للن
العبوديــة املطلقــة  ،فالعبوديــة املطلقــة
فهو كافر مشرك.

صعــاىل وحــده يشــارك فيـ أحــد  ،ومــن قــال خــالف ذلــك

ومد ـ الكويت ـ ) ....
( هادي ّ
ليس

غلو :
خطبيت البيان والطتنجية ّ

الغلو؟ شكراً ملساعيكم.
السؤال  :هل خلطبة البيان والطتنجية سند؟ وجذا كان هلا سند ت تفيد ّ

ج  :كثـساً مــا يتســاءل عــن خطبــة البيــان واخلطبــة الطتنجيــة ســنداً ود لـةً  ،بــل ُكــل مــا هنــاك
ــا صفيــد الغلــو  ،بــل الشــرك والكفــر  ،لــو أُريــد
مــن ألفــاظ وصــفاجم إميــة نســبت للمعصــومني
 « :حنــن األول  ،واآلخــر  ،والظــاهر  ،والبــاطن » وإىل
منهــا معانيهــا الظاهريــة أمثــال قــومم
غس ذلك.
فنق ــول واب التوفي ــق  :إن األُم ــة اقمدي ــة ق ــد خص ــت م ــن دون األُم ــم بفع ــيلة اإلس ــناد ،
وفُعلت على سائر الشرائع بنعمة ا ستناد وا صصال ابملعصومني
____________
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ابلرجــال الثقــاجم واملمــدوحني  ،وعليـ ف ُكــل خــرب مــا مل يكــن مســنداً متصـالً قيمــة لـ و حجيــة ،
من أي أحـد صـدر  ،وألي شـصص نُسـب  ،ومـا أرسـل منـ أو رفـع  ،أو وقـو لـ أحكامـ اخلاصـة
ب  ،مذكورة يف حملها  ،وعلي :
أو ً  :مل يذكر ألمثال هذه اخلطب سـنداً معتـرباً  ،بـل قـد جنـده أرسـل ـ ابملعـىن األعـم ـ مـع أا
وخطب ـ مس ــندة يف م ـواطن  ،وإن كان ــت مرســلة يف ال ــنهج
جنــد غالــب كلم ــاجم أمــس امل ــألمنني
وغسه.
تنيـاً  :صـرف وجـود خطبـة أو روايـة يف كتـاب ـ مهمـا كـان ـ يكفـت علـى مـذهب اإلماميـة
للحجيــة  ،مــا مل يقــرن بقـرائن خاصــة مــذكورة يف حملهــا  ،وهــذا مــا يســمى ابلوجــادة  ،الــيت حجيــة
فيها و سندية ما يف نفسها.
تلث ـاً  :إن إع ـراض العلمــاء مــوهن للصــرب  ،بــل قــد يســقط عــن احلجيــة  ،خصوص ـاً وهــو يف

مـرأى ومســمع مــنهم  ،وأيع ـاً عــدم وجــوده يف كتــب األُصــول « ألُم » عنــد الطائفــة  ،وعــدم درج ـ
فيها مععو ل .
رابع ـاً  :وجــود طائفــة كبــسة مــن أخبــار العــرض ـ األخبــار العالجيــة ـ ومــا ورد عــنهم
مستفيعاً من قومم عن احلدين  « :ما خالف كتاب هللا فهو  :زخرف  :مل نوله  :وتضربه عرض اجلدار
 ،و ، » ...وهــت أحاديــن حتصــى كثــرًة  ،كمــا لنــا أحاديــن مجــة يف إســقا ُكــل حــدين خــالو
العق ــول  ،أو ل ــزم منـ ـ الش ــرك والكف ــر  ،إ إذا أمك ــن أتويلـ ـ أو محلـ ـ عل ــى حمم ــل ص ــحيح  ،ه ــذا
بشكل عام  ،وهت فائدة صنفع يف موارد متعددة  ،ومقاماجم أُخرى.

وأما ما ص املقام فنقول :
أو ً  :لقــد نُســب للســيد اخلــوئت يف خصــو خطبــة البيــان كــون ألفاظهــا ركيكــة  ،وأ ــا
 ،وهــو كــالم إًـا يــتم عنــد أهــل الفــن
ليسـت بعربيــة فصــيحة  ،وأ ــا الفــة للسـان أهــل البيــت
خاصة  ،وفي يال للرد واإلبـرام  ،خصوصـاً مـع كـون « حـديتنا صـعب مستةـعب »  ،وقـومم

 « :ردوه إلينا »  ،كما و شى من صعميم يف مواطن أُخرى من غس من هو أهل لذلك.
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تنياً  :وجود روا جم صرحية صحيحة كثسة مقابل هذه األخبار الشاذة النـادرة  ،وهـذا ك ا
ـاف
إلسقاطها عن احلجية.
تلثـاً  :إ ــا الفــة للعقــل  ،و كــن القــول بظاهرهــا مــن موحــد  ،إىل غــس ذلــك مــن الوجــوه
الكثسة  ،اليت غرض لنا هنا حصائها  ،إذ جند مثة ضرورة يف ذلك.

ي ي َّ ْ ْ ي ي ن ي ي ي ي
نحك ياأبنمن
واحلاصل  :إن عمدة اإلشكال هنا أا مم مع قول صعاىل  :اأنه هنَ أ
ن
ْ ي ي َّ ْ
ْ ي َّ
ي ي َّ ْ ْ ي ي ي ي ي ي ن
ي
اَ ِع ْ يا ْهنَي
ي
() 5
اهظ ِه ْر يا ي
اْلخر ا
اأنه هَ أم ت اأح ...
 ،وقول عـز مـن قائـل  :هَ األال ا ِ
َّ
ي
ن
ي
ْ
م ِّل ي ن
َش ٍء يع ِل كي ( ، )7وقول عز امسـ  :إَِ ق ل إِبن يرا ِه ْي يو ِّ ي
اَّلي ْحن ِِي يا ْي ِم ْت ( )3وغسهـا
ِّب ِ
بِ

أمثــال هــذه األلفــاظ الــيت يستشــم منهــا الغلــو

مــثالً ومــا أكثرهــا  ،فكيــو يــرد التعبــس عــنهم
والكفر  ،والعياذ اب .
ولـب ا ـواب عليـ ـ فعـالً عمـا سـلو ـ هـو  :إنـ وردجم يف كتبنـا روا جم كثـسة عـنهم

صــحيحة  ،عنــدما ذكــروا هــذه األلفــاظ فيهــا فســروها لنــا  ،وقــالوا  :نقصــد منهــا كــذا  ،فلــو فســرجم
 ،و بــد مــن األخــذ بتــأويلهم
بغــس هــذا مــن أي كــان  ،أو أخــذ بظواهرهــا  ،لكــان رداً علــيهم
و ا فسروه  ،وإ لكان ابطالً مل يقصدوه و يريدوه  ،بل صقول عليهم وافرتاء  ،مثال ذلك :
األول واةخـر »  ،مث فسـره بقولـ ّ « :تول النب ّـوة  ،ووخـر البعتـة »
أ ـ قول
 « :تّ ،

( .) 3

ب ـ ســئل أمــس املــألمنني

األول
 :كيــو أصــبحت؟ فقــال  « :تصــبحت وت ،الة ـ ّديق ّ

األول وت،
وصي خري البشر  ،وتّ ،
األكة  ،والفاروق األعظم  ،وتّ ،

____________
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اةخر  ،وت ،الباطن وت ،الظاهر  ،وت ،ب ُك ّل شيء عليم  ،وت ،عني هللا  ،وت ،جنب هللا  ،وت ،تمـني هللا علـى

حي تموت ».
املرسلني  ،بنا عبد هللا  ،وحنن ّ
خزان هللا ترضه ومسائه  ،وت ،تُحيي وت ،تُميت  ،وتّ ،
فتعجب اإلعراّب من قوله  ،فوال
ّ

األول و ّتول من ومن برسول هللا
 « :تّ ،

 ،وت ،اةخر و

ـل
وخر من نظر فيه ملّا كـان حلـده  ،وت ،الظـاهر فظـاهر اإلسـالم  ،وت ،البـاطن بطـني مـن العلـم  ،وت ،ب ُك ّ
فأمــا عــني هللا و فــأ ،عينــه علــى املــؤمنني
شـيء علــيم و فـ ّ
ـل شــيء تخــة هللا بــه نبيّــه فــأخةين بــه ّ ،
ـإين علــيم ب ُكـ ّ
فرطـت جنـب هللا  ،ومـن ف ّـر ّ فوـد
والكفرة ّ ،
وتمـا جنـب هللا و فـأن توـول نفـس  :اي حسـرات علـى مـا ّ
ومــد
ـيب نبـ ّـوة حـ ّـّت أيخــذ خامتـاً مــن ّ
هللا  ،ومل ــة لنـ ّ

فـ ّـر
النبيني  ،فأ ،سيّد الوصيني.

ومــد ســيّد
 ،فلــذلم مسّــي خــا النبيــني ّ

بقـول صـادق  ،وأا أُحيـت ي أُحيـت سـنة
علمنـا رسـول هللا
وتما ّ
ّ
خزان هللا ترضه و فوـد علمنـا مـا ّ
ي ي ي ن ي ي َّ َّ ي ْ ْ ن
اَّلين ق َِلنَا ِي
رسول هللا  ،وأا أُميت ي أُميت البدعة  ،وأا حت أموجم لقول صعاىل  :اال َتسنن ِ
ْ ي
ين ً ن ي ن
ي
ي
ر أم يَات بيل أح ي ء ِعهللد يو ُِّّ ِ ني يْ نر يزقَن .)1( » ...
ه ِب ِل ا ِ

كـان قاعـداً يف املسـجد  ،وعنـده مجاعـة

ج ـ روي أن أمـس املـألمنني علـت بـن أيب طالـب
 ،فقالوا ل  :حدثنا أمس املألمنني  ،فقال مم  « :وحيكم ج ّن كالمـي صـعب مستةـعب  ،يعولـه ج ّ
العاملون »  ،قالوا  :بد من أن حتدثنا  ،قال  « :قوموا بنا »  ،فدخل الدار.
األول واةخر  ،والظاهر والباطن
فقال  « :ت ،الذي علوت فوهرت  ،ت ،الذي تُحيي وتُميت  ،تّ ،

»  ،فغعبوا وقالوا  :كفر!! وقاموا.
للبـاب  « :اي ابب استمسـم علـيهم »! فاستمسـك علـيهم البـاب  ،فقـال :
فقال علـت
« تمل تقل لكم ج ّن كالمي صعب مستةعب  ،يعوله ج ّ العاملون؟!
____________
 5ـ آل عمران  ، 535 :مناقب آل أيب طالب .701 / 7

338

حّت
تفسر لكم ّ ،تما قويل  :ت ،الذي علوت فوهرت  ،فأ ،الذي علوتكم اذا السيف فوهرتكم ّ
تعالوا ّ
وتما قويل  :ت ،تُحيي وتُميت و فأ ،تُحيي السنّة وتُميت البدعة.
ومنتم ابهلل ورسوله ّ ،
سجى على
وتما قويل  :ت ،اةخر و فأ ،وخر من ّ
األول و فأّ ،تول من ومن ابهلل وتسلم ّ ،
ّتما قويل  :تّ ،

النيب
ّ

ثوب ودفن  ،وأما قول  :أا الظاهر والباطن  ،فأا عندي علم الظاهر والباطن ».

قالوا  :فرجت عنا فرج هللا عنك (.)5
قــال  « :قــال تمــري املــؤمنني
د ـ عــن أيب جعفــر

 :ت ،وجــه هللا  ،ت ،جنــب هللا  ،وت،

األول  ،وت ،اةخر  ،وت ،الظاهر  ،وت ،الباطن  ،وت ،وارإ األرض  ،وت ،سبيل هللا  ،وبه عزمت عليه ».
ّ
قال معروف بن خربوذ  :وما صفسس غس ما يذهب فيها أهل الغلو (.)7
وعلــق علي ـ العالمــة اجمللســت بقول ـ  « :وب ـ عزمــت علي ـ  ،أي اب أقســمت علــى هللا
عند سألال احلوائج عن » (.)3
(  ....ـ البحرين ـ ) ....
غلو :
ليس عندّ ،
الغلو لغة واصطالحاً؟ وهـل ينطبـق علينـا الغل ّـو
س  :يطلوون علينا تلفاظ كالرافضة والغالة  ،فما معّن ّ
واقعاً؟

ج  :إن الغلــو لغــة هــو  :يــاوزة احلــد  ،قــال ابــن منظــور  « :وغــال يف الــدين  ،واألمــر يغلــو
غلواً  :جاوز حده  ...التهذيب  :قال بععهم  :غلوجم يف األمر غلواً وغالنية وغالنيـا إذا جـاوزجم
في احلد  ،وأفرطت في » (.)3

____________
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فالغلو  :هو ا رصفا ،والتجاوز للحد  ،وهو يف ُكل شتء حبسب .
أمــا الغلــو اصــطالحاً هــو  :زــاوز أشــصا البشــر عــن مقامامــا مــن حــد العبوديــة إىل مقــام
ي ينْ ن
ْ
م ني (، )5
الربوبية  ،كما فعل أهـل الكتـاب أبنبيـائهم  ،كمـا يف قولـ صعـاىل  :ال غلنَا ِي ِدين ِهلل

 ،حني رفعوه من مقام النبوة إىل مقام الربوبية واألُلوهية.
وهذا وارد حبق النصارى يف عيسى
ــا يقولــون  :كــأن يــدعت فــيهم
والغــال يف اإلســالم  :الــذي يقــول يف حممــد وآل ـ
 ،فحكــم فــيهم ابلقتــل والتحريــق
النبــوة واألُلوهيــة  ،كــالغالة الــذين قــالوا أبُلوهيــة اإلمــام علــت
عليهم ابإلكفار  ،واخلروج عن اإلسالم.
ابلنار  ،وقعت األئمة
شـيئاً مـن ذلـك  ،بـل نقـول
أما حنن الشيعة اإلمامية اإلنثـا عشـرية فـال نـدعت يف أئمتنـا
 « :تتجاوزوا بنا العبودية  ،مثّ قولوا فينا مـا شـئتم ولـن تبلغـوا » ...
فيهم كما قال اإلمام علت
( .) 7
لــذا زــدا نقــول يف ز رمــم
املصلصني.

 :الســالم علــى عبــاد هللا املكــرمني  ،الســالم علــى عبــاد هللا

____________
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الغناء واملوسيوى :
ومد سلمان الغافلي ـ السعودية ـ ) ....
( ّ
نةوم التحرر :
تدل على حترر األغاين من الورون الكرر  ،والسنّة النبوية؟
س  :ما هي األدلّة اليت ّ

ج  :إن األدلة الدالة على التحرمي من القرآن الكرمي هت :
ي ي ن ي ين ي ن
ي ن ن
احليديث يْو َّل يع ي
ي ي َّ
ني
ل
ع
نو
غ
ب
ر
ا
ل
ب
ه
ِ
ِ
َتي ل َ ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
 5ـ قول صعـاىل  :ا ِم اِل ِِ م يش ِ
ي ي َّ ي ي ْ ْ ً ْ ي ي
ك ل ي ْ ني يع يذ ك
اب م ك
ني (.)5
اا
ايَ ِخذه هزاا أ ِ
ِ
حيــن فســرجم األخبــار ـ مــن العامــة واخلاصــة ـ مــو احلــدين ابلغنــاء  ،فعــن اإلمــام الصــادق
قال يف صفسس هذه اآلية  « :من الغنا » (.)7
:

عن الغناء فقال  « :صدخلوا بيو ً هللا معرض عن أهلهـا » ( ، )3وقـال
وسئل
ي ي ن ي ي ن ي ين
ي ي َّ
يث
َتي ل نَ احل ِ
ند ِ
« الغناء يلس ينظر هللا إىل أهل  ،وهو ا قال هللا  :ا ِم اِل ِِ م يش ِ
َّ ي ي
ر » ( .) 3
ِيْ ِول ع ه ِب ِل ا ِ
ني ْ يني
او (.)1
 7ـ قول صعاىل  :اَِِْ َا قَل الز ِ
____________
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حين فسرجم األخبار قول الزور ابلكذب  ،وروي أصحابنا أن يدخل في الغناء (.)5
َّ
ي ي
ي ن
َّ ن
ي
او يا ِإَا يمراا بِ للغ َِ يمراا ِب ير ًام (.)7
اَّلي ي ال ييش ي ْدان الز
 3ـ قول صعاىل  :يا ِ
حين فسرجم الزور ابللهو الباطل كالغناء وحنوه  ،أي الذين حيعرون يالس الباطل (.)3
 ،فقال لـ رجـل  :أبيب أنـت وأُمـت
وعن مسعدة بن ز د قال  :كنت عند أيب عبد هللا
إ أدخ ــل كنيفـ ـاً ل  ،ول جـ ـسان وعن ــدهم جـ ـوار يتغن ــني ويعـ ـربن ابلع ــود  ،فر ــا أطل ــت ا ل ــوس
استماعاً مي من.
فقال  « :صفعل » ي فقال الرجل  :وهللا ما آصيهن إًا هو مسا ،امسعـ ذ  ،فقـال

َّ َّ ن ي ي ن ي ي ن ْ ي ي ْ ْ
ي ي ي ين ْ
إن السم ا ي
َ يااهفنواد ُك أا ِانك َكن عهللنه
اَ
ِ

 « :أنت أما مسعت هللا عـز وجـل يقـول :
ً
يم نس ْواال (.)1( » ... )3
عن بيع ا واري املغنياجم؟ فقال
وسئل اإلمام الصادق
ُ

 « :شراؤهن وبيعهن حـرام

 ،وتعليمهن كفر  ،واستماعهن نفاق » (.)3
تغّن » (.)7
وقال رسول هللا
 « :كان جبليس ّتول من ّ
 ،فج ــاءه عم ــرو ق ــرة  ،فق ــال :
وع ــن ص ــفوان ب ــن أُمي ــة ق ــال  :كن ــا عن ــد رس ــول هللا
رســول هللا  ،قــد كتبــت علــت الشــقوة  ،فــال أرا أرزق إ مــن ديف بكفــت  ،فتــأذن ل يف الغنــاء مــن

غس فاحشة.
____________
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فقال رسول هللا
 « :آذن لك و كرامة  ،كـذبت عـدو هللا لقـد رزقـك هللا حـال ً
طيب ـاً  ،فــاخرتجم مــا حــرم هللا مــن رزق ـ مكــان مــا أحــل هللا مــن حالل ـ  ،ولــو كنــت صقــدمت إليــك
لفعلت بك  ،قم عي  ،وصب إىل هللا  ،أما أنك إن نلـت بعـد التقدمـة شـيئاً ضـربتك ضـرابً وجيعـاً »
( .) 5

ي

ي ْن ي ْ ي
ان (.)7
 :اأنَي ه ِمد
 3ـ قول صعاىل ينذر في أُمة حممد
قال عكرمة عن ابن عباس  « :هو الغناء بلغة يمحس  ،يقال  :مسد لنا  :أي غن لنا » (.)3
اهَي نفز نز يم ن
 1ـ خطاب هللا صعاىل إلبليس  :يا ن
اهَي يط نم يت ِمهللن ْ ني بِ يص نَتِ يك (.)3
ِ ِ

قال ابن عباس وياهد  « :إن الغناء واملزامس واللهو » (.)1
 « :مـا رفـع أحـد صـوص بغنـاء إ بعـن هللا صعـاىل إليـ
وقد جاء يف السـنة الشـريفة عنـ
شيطاان السان على منكبي  ،يعرابن عقاهبما على صدره حّت سك » (.)3
(  ....ـ السعودية ـ  21سنة ـ بكالوريوس )
حرمتهما عوالً :
س  :تُؤمن أب ّن األغاين حـرام  ،لكنّـّن لسـت موتنعـة لألسـف  ،وُكلّمـا قـرتت كالمـاً تشـعر أبنّـه يونعـّن
تترك الغناء فوأ ألنّه حرام  ،ولكنّّن اقتنع بذلم  ،فلهو احلديث قـد يكـون غنـاء  ،واضـرب برجلـم
قد يكون املوةود به غناء  ،فما الدليل العولي للحرمة؟

____________
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ـار؟ جتعـل األعةـاب مشـدودة؟ تشـعر
ملضار كترية  ،لكـن تيـن تلـم املض ّ
حرم الغناء ّ
لو ف ّكر ،ت ّن هللا ّ

بذلم!

تســيء األخــالق؟ مــن تراد تن تســوء تخالقــه ســاءت دون غنــاء  ،وقــد تكــون امســع الغنــاء بســبب ســوء

تين ملتزمـة ابلةــالة واحلمـد هلل  ،وبوـراءة
نفسـييت  ،فاحبـث عــن شـيء يؤنسـّن وجيعلــّن تفضـل  ،ومــع العلـم ّ

الورون  ،ولست مستمعة مدمنة علـى الغنـاء  ،وقـد ابتعـدت عنـه مـا يوـارب السـنتني ج ّ األعيـاد؟ لكنّـّن
حترك فيهم الغناء النشا  ،وتراهم يرقةن سعيدين.
تر الفتيات تفضل نفسية ّ
مّن  ،وخةوصاً عندما ّ
تعلم ت ّن الغناء حرام  ،لكن هل تستطيع جقناعي يحادءة عولي مباشرة  ،بعيداً عن األحاديث واةايت؟

ألين تنفر بشـ ّدة مـن األسـلوب
قد يكون لم الودرة على ذلم  ،ولكن تذ ّكر لو مسحت تن حتادءّن برفق ّ ،
الواسي  ،احرتامي وشكري.

ج  :أُخــيت الكر ــة  ،أرجــو النظــر يف هــذه اآل جم الكر ــة بدقــة وأتمــل  ،لتحكــت حكم ـاً
شرعياً ـ ألنك ارأتييت عدم ا ستد ل ابآل جم واألحادين ـ وإًا أل ا حتكت وصوضـح حكمـاً عقليـاً
ي ي ي َّ َّ
نق
 ،وحقيقة واقعية يف معىن اإل ان واإلسالم  ،والطاعة والتقوى  ،فقـال صعـاىل  :ي أي اِل ِِب ات ِ
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فهذه اآل جم الكر ة صبني فلسفة الطاعاجم واملعاصت واحلالل واحلـرام  ،أب ـا متعـادة متنافيـة

متناقعــة  ،كــن أن زتمــع يف قلــب واحــد وصســتقر ب ـ  ،فــاآل جم صبــني حقــائق منهــا  :إصبــا ،مــا
يوحى ـ كالواجباجم مثل قراءة القرآن ـ وعدم طاعة الكافرين واملنافقني ـ وإحدى مصـاديقها اقرمـاجم
مثل الغناء ـ وهذا ُكل
____________
 5ـ األحزاب  5 :ـ .3
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حيتاج إىل صقوى يف النفس من هللا صعـاىل أو ً  ،وحتتـاج تنيـاً إىل التوكـل علـى هللا لطلـب العفـو  ،ألن
ال ــنفس وي ــل ع ــادة إىل الراح ــة والش ــهواجم واملعاص ــت  ،و وي ــل إىل ب ــذل ا ه ــد والتكل ــو والص ــرب
واحلرمان والطاعاجم  ،فتحتاج النفس إىل ياهدة ومصابرة وصروي .
إىل صعوبة ذلك  ،فقال للصـحابة عنـدما رجعـوا مـن ا هـاد واملعركـة :
كما أشار الن
« مرحب ـاً بوــوم قضــوا اجلهــاد األصــغر  ،وبوــي علــيهم اجلهــاد األكــة »  ،قيــل رســول هللا ومــا ا هــاد
األكرب؟ قال  « :جهاد النفس » (.)5
ونس ــتطيع صش ــبي الطاعــاجم ابلن ــور واملعاص ــت ابلظــالم  ،ونس ــأل ه ــل كــن أن اتم ــع الن ــور
ابلظلمة يف مكان؟ أبداً  ،وكذلك القلب فهنـ يسـتطيع اإلنسـان أن حيـب ويـدخل يف قلبـ القـرآن
َّ ي ي ي ْ ي ْ ِّ ي ن ي ن
نني ِي يْ نَفِن ِه ، ...
 ،مث حيب و و قلب الغنـاء  ،كمـا قـال صعـاىل  :م ْمل ار لِرْ ٍل م قل ِ
وهللا امادي إىل سواء السبيل.
(  ...ـ  ...ـ ) .....
تعريف الغناء ورواايت

حترميه :

س  :الرجاء بيان الغناء  ،وذكر الرواايت الواردة

حترميه  ,وشكراً لسعيكم.

ج  :الغنــاء ابملــد ككســاء قيــل  :هــو مــد الصــوجم املشــتمل علــى الرتجيــع املطــرب  ،فــال حيــرم
بدون الوصفني  ،أعي الرتجيع واإلطراب  ،والطرب  :خفة صعرتي صسره أو حتزن .
ورده بعضــهم جي العــرف  ،فمــا ُمسّــي فيــه غنــاء حيــرم وجن مل يطــرب  ،و خــالف
ّ

ظاهر كالم األصحاب  ،بل صريح مجلة منهم  ،كون ذلم
____________

قرون تو دعاء تو شعر تو غريها.

 5ـ الكايف  ، 57 / 1األمال للشيخ الصدوق  ، 113 :معا األخبار .530 :
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حترميــه  ،و فــرق

استجابة لطلبكم نذكر بع الروا جم اليت وردجم يف حترمي الغناء :
 5ـ عــن عبــد هللا بــن أيب بكــر قــال  :قمــت إىل متوضــأ ل  ،فســمعت جاريــة ــار ل صغــي
وصعــرب  ،فبقيــت ســاعة أمســع  ،قــال  :مث خرجــت  ،فلمــا أن كــان الليــل دخلــت علــى أيب عبــد هللا
 ،فحني استقبلي قال  « :الغناء اجتنبوا  ،الغناء اجتنبوا  ،الغناء اجتنبوا  ،اجتنبوا قول الزور ».
ق ــال  :فم ــا زال يق ــول  « :الغنـــاء اجتنبـ ـوا  ،الغن ــاء اجتنب ــوا »  ،ق ــال  :فع ــاق يب اجملل ــس ،
وعلمت أن يعنيي  ،فلما أن خرجت قلت ملو ه معتب  :وهللا ما عىن غسي (.)5
قـال  :سـأل رجـل عـن بيـع
 7ـ عن سعيد بن حممد الطاهري عـن أبيـ عـن أيب عبـد هللا
جواري املغنياجم؟ فقال  « :شراؤهن وبيعهن حرام  ،وتعليمهن كفر  ،واستماعهن نفاق » (.)7
يقول  « :املغنّية ملعونـة  ،ملعـون مـن
 3ـ عن نصر بن قابوس قال  :مسعت أاب عبد هللا
تكل من كسبها » (.)3
 3ـ عن إبراهيم ابن أيب البالد قال  :أوصى إسحاق بن عمر عند وفاص عوار لـ مغنيـاجم أن
 ،قــال إب ـراهيم  :فبعــت ا ـواري بثالمثائــة ألــو درهــم ،
نبــيعهن وحنمــل مثــنهن إىل أيب احلســن
ومحلــت الــثمن إليـ  ،فقلــت لـ  :إن مــوىل لــك يقــال لـ  :إســحاق بــن عمــر أوصــى عنــد موصـ ببيــع
جـوار لـ مغنيـاجم  ،ومحـل الــثمن إليـك  ،وقـد بعـتهن  ،وهـذا الــثمن ثالمثائـة ألـو درهـم  ،فقــال « :
حاجة ل في إن هذا سحت  ،وصعليمهن كفر  ،وا ستما ،منهن نفاق  ،ومثنهن سحت » (.)3
____________
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 « :بيـت الغنـاء صـألمن فيـ الفجيعـة ،

 1ـ عـن زيـد الشـحام قـال  :قـال أبـو عبـد هللا
و زاب في الدعوة  ،و يدخل امللك » (.)5
غم النفاق » (.)7
 3ـ عن أيب أُسامة عن أيب عبد هللا
قال  « :الغناء ّ

عــن الغنــاء وقلــت  :إن العباســت ذكــر عنــك
 7ـ عــن يــونس قــال  :ســألت اخلراســا
أنك صرخص يف الغناء  ،فقال  « :كذب الزنديق  ،مـا هكـذا قلـت لـ  ،سـألي عـن الغنـاء  ،فقلـت
فسأل عن الغنـاء  ،فقـال  :فـالن  ،إذا ميـز هللا بـني احلـق والباطـل
 :إن رجالً أصى أاب جعفر
فأين يكون الغناء؟ قال  :مع الباطل  ،فقال  :قد حكمت » (.)3
قـال  :سـألت عـن قـول الـزور  ،قـال  « :منـه

 8ـ عـن محـاد بـن عثمـان عـن أيب عبـد هللا
يغّن  :تحسنت » (.)3
قول الرجل للذي ّ
شر األصوات  :الغناء » (.)1
 5ـ قال اإلمام الصادق
ّ «:

يقـول  « :الغنـاء يـورإ النفـاق ويعوـب

 50ـ عـن احلسـن بـن هـارون قـال  :مسعـت أاب عبـد هللا
الفور » (.)3
قــال  « :اســتما ،الغنــاء واللهــو ينبــت النفــاق يف
 55ـ عــن عنبســة عــن أيب عبــد هللا
القلب كما ينبت املاء الزر.)7( » ،
____________
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الغيبة :
( تبو جعفر ـ البحرين ـ ) ....
احلجة :
الدليل العولي على غيبة ّ
س  :هل توجد تدلّة عولية تكشف عن تسباب غيبة اإلمام املنتظر ( ترواحنا ملودمه الفداء )؟

ج  :إن هللا صعــاىل وعــد ـ ووعــده احلــق ـ أبن يُظهــر ديــن اإلســالم علــى وجـ الكــرة األرضــية
ّ ْ ن ي ْ ي ي ِّ ْ ِّ ي ي ن ي ي ن ْ ن ْ ي
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 ،و يف زمــن األئمــة
وهــذا الوعــد مل يتحقــق يف زمــن الن ـ
أبن مثـل هــذا املشـر ،احلكــيم بــد وأن اعـل للثــا عشـر مــن األئمــة

 ،فهنــا العقــل حيكــم
أمـراً حيقــق بـ مــا وعــد ،

و ـا أن اإلمـام الثـا عشـر كـان مطالبـاً مـن قبـل احلكـم ا ــائر يف زمانـ ليقتـل ـ و يتحقـق وعــد هللا
صعاىل ـ فا صعاىل كان ساً بـني أمـرين  :بـني أن يتـ مث حيييـ حيـاة تنيـة يف الـدنيا  ،وبـني أن يطيـل
عمــره  ،وحيــن أن اإلمامــة اإلميــة ليســت فائــدما منحصــرة يف بيــان األحكــام  ،بــل إن وجــود اإلمــام
واسطة لنزول الرمحة اإلمية علـى اخللـق  ،فاقتعـت احلكمـة اإلميـة أن صكـون مـذا اإلمـام حيـاة
طويلة يف الغيبة  ،حّت يبتلى ا
____________
 5ـ التوبة .33 :
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ابتلــت بـ آابيه الطــاهرون  ،مــن صعقيــب وســجن  ،مث استشــهاد علــى يــد الظــامل  ،وأن هــذه احليــاة يف
الغيبة وتد إىل حني أيذن هللا صعاىل حبكم ولطف أن يظهره بعد غيبت  ،وبـ يظهـر دينـ علـى الـدين
ُكل  ،وهذا ُكل ا يدرك العقل.
(  ....ـ الكويت ـ ) ....
كيفية ا نتفاع ابإلمام املهدي

غيبته :

س  :ترجــو مــن مســاحتكم توضــيح هــذه النوطــة  :كيــف يكــون مــو  ،املهــدي

اخللق؟ وهو غائب  ،وتدام هللا التوفيق لكم.

حجــة هللا علــى
ّ

يف غيبتـ فقــال  « :إي
عــن كيفيــة ا نتفــا ،ابإلمــام املهــدي
ج  :قــد ُســئل النـ
والذي بعثي ابلنبـوة  ،إ ـم يستعـيئون بنـوره  ،وينتفعـون بو يتـ يف غيبتـ  ،كانتفـا ،النـاس ابلشـمس
 ،وإن زللها السحاب » (.)5
ـ بعد أن ُسئل عن كيفية انتفا ،الناس ابحلجـة الغائـب املسـتور ـ :
وقال اإلمام الصادق
« كما ينتفعون ابلشمس جذا سرتها السحاب » (.)7
وروي أن خرج من الناحية املقدسة إىل إسحاق بن يعقوب  ،على يـد حممـد بـن عثمـان « :
وتما وجه ا نتفاع ّب غيبيت  ،فكا نتفاع ابلشمس جذا غيّبها عن األبةار السحاب » (.)3
ّ
وبـني الشـمس اجملللـة ابلسـحاب  ،مـن
فيمكن أن يقال  :إن الشب بـني اإلمـام املهـدي
عدة وجوه :
 5ـ اإلمـام املهـدي
اخللق بتوسط .

كالشــمس يف عمـوم النفـع  ،فنـور الوجــود والعلـم وامدايـة يصــل إىل

____________
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كمنكر وجود الشمس إذا غيبها السحاب عن األبصار.
 7ـ إن منكر وجوده
 3ـ إن الشــمس اقجوبــة ابلســحاب مــع انتفــا ،النــاس هبــا  ،ينتظــرون يف ُكــل آن انكشــاف
 ،ينتظـ ــر
الس ــحاب عنه ــا وظهورهـ ــا  ،ليك ــون انتفـ ــاعهم هب ــا أكث ــر  ،فكـ ــذلك يف أ م غيبت ـ ـ
املصلصون من شيعت خروج وظهوره يف ُكل وقت وزمان  ،و ييأسون من .
 3ـ إن الشـمس قـد خـرج مـن السـحاب علـى الـبع دون اآلخـر  ،فكـذلك كـن أن يظهـر
يف غيبت لبع اخللق دون البع .
 1ـ إن شــعا ،الشــمس يــدخل البيــوجم بقــدر مــا فيهــا مــن النوافــذ  ،وبقــدر مــا يرصفــع عنهــا
املوانع  ،فكذلك اخللق إًا ينتفعون أبنوار هدايت بقدر ما يرفعون املوانع عن حواسـهم ومشـاعرهم ،
مــن الشــهواجم النفســية والعالئــق ا ســمانية  ،وا لتـزام أبوامــر هللا  ،والتجنــب عــن معاصــي  ،إىل أن
ينتهت األمر حين يكون نزلة من هو حتت السماء حييط ب شـعا ،الشـمس مـن مجيـع جوانبـ بغـس
حجاب.
جعلنا هللا وإ كم من املتمسكني بو يتهم  ،ورفع عنا وعنكم ُكل شك وشبهة.
( كميل ـ عمان ـ  22سنة ـ طالب جامعة )
احلرية املوجودة تنفي وجود حكمتها :
أبّنم وجدوا حلفو األ ُّمة اإلسالمية من التيه  ،جذ لو وجودهم
س  :حينما
نستدل على اإلمامة نوول ّ :
ّ

ملا عرفنا التفسري الةحيح للورون  ،و األحكام  ،والعوائد الةحيحة.

؟ إذ أن الغيبـة جعلتنـا حنتـار بـني
احلجة
السؤال هو  :كيف ميكن التوفيق بني هذا وبني غيبة اإلمام ّ
احلالل واحلرام  ،وليس هناك مـن حـو هـذه احلـسة مائـة ابملائـة؟ فالنتيجـة هـت  :أن احلكمـة مـن وجـودهم
ليست لرفع احلسة  ،وإًا لشتء آخر  ،فكيو حتلون هذا اإلشكال؟
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صنحصــر يف ا انـب التشـريعت  ،بــل وإ ـم ـا لــديهم
ج  :إن مصـلحة وجـود األئمـة
مــن قــدراجم وصــالحياجم  ،مــم التصــرف يف ا انــب التكــويي أيع ـاً  ،فعلي ـ فحكمــة وجــود اإلمــام
الغائب صرصبط إىل حد كبس قام وساطت يف الفي اإلمت للوجود ـ كما قرر يف حمل ـ.
مث إن الغيبة ا هت معلولة لعدم التجاوب املطلـوب مـن جانـب النـاس خلـط اإلمامـة  ،فكافـة
آترها السلبية ـ إن وجدجم ـ فهت حصيلة هذا التصاذل والقعود عن احلق.
وبعبــارة أوضــح  :إن احلــسة املوجــودة صنفــت وجــود احلكمــة يف األصــل  ،بــل وإن ُكــل اآلتر
السيئة يف هذه الفرتة صرجع ابلنتيجـة إىل النـاس أنفسـهم  ،كعـوء الشـمس املسـترت أحيـااً ابلغـيم  ،إذ
ا أي شك  ،وأما عـدم وصـول إلينـا فعلتـ وجـود الغـيم  ،وهنـا
إن وجود العوء ومصلحت
يصــح لنــا أن ننكــر حكمــة وجــود الشــمس املمتنعــة العــوء ابلغــيم  ،بــل وإنكــارا اــب أن ينصــب
دائماً على املانع يف مجيع اجملا جم.

معــافاً إىل أن هللا صعــاىل ومــن منطلــق حمبت ـ لعبــاده  ،وإيصــال املنــافع مــم دائم ـاً  ،قــد رصــب
مصـاحل يف هــذه الغيبــة  ،حــّت ســر املألمنــون يف هـذه الفــرتة ابملــرة  ،فمنهــا  :صوطيــد اقبــة الو ئيــة
يف نفوسهم  ،حّت يتمهد الطريق يف املستقبل القريب ـ إن شاء هللا ـ حلكم اإلمام .
ومنها  :اجتياز املراحل الصعبة يف ا متحان اإلمت  ،ومث إعطاء درجاجم اإل ان مم.
ومنهــا  :صرويعــهم يف هــذه الفــرتة ملواجهــة املشــاكل واألُمــور الصــعاب أبنفســهم  ،حــّت صرتقــى
قابليــامم  ،ويألهل ـوا ملرحلــة صثبيــت احلكــم اإلســالمت  ،إىل آخــر مــا هنالــك مــن مصــاحل ُكليــة وجزئيــة
جاءجم جابرة إىل حد ما خسارة الناس من غيبة إمامهم .
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( منةور جواد ـ البحرين ـ  18سنة ـ طالب جامعة )
حجة تناقض الغيبة :
عدم خلو األرض من ّ
احلجـة لسـاخت األرض
حجـة  ،وتنّـه لـو
ّ
س  :لود ورد كتـري مـن الـرواايت  :عـدم خلـو األرض مـن ّ
أبهلها.
وسؤايل هو  :ت يعتة غياب اإلمام املهدي هو تناقض صريح مع ما ورد؟

 ،ألن معــىن احلــدين  :أن األرض
ج  :صنــاق بــني احلــدين وغيبــة اإلمــام املهــدي
خلو من وجود حجـة صعـاىل  ،ولـو وجـوده لسـاخت األرض  ،ومـن املعلـوم أن اإلمـام املهـدي
موجود حت يعيش على األرض  ،لكن غائب عـن أنظـارا  ،وعـدم ظهـوره يـدل علـى عـدم
وجوده.
( عبد األمري ـ البحرين ـ ) ....
تسباب غيبة اإلمام املهدي :
س  :ما هي األسباب واحلكم من غيبة اإلمام املهدي

؟

كان ــت ض ــرورية ب ــد ل م ــام منه ــا  ،ن ــذكر ل ــك بع ـ ـ

ج  :إن غيب ــة اإلم ــام املنتظ ــر
:
األسباب اليت حتمت غياب
 5ـ اخلوف علي من العباسيني :
لقــد أمعــن العباســيون منــذ حكمهــم  ،وص ـوليهم لزمــام الســلطة يف ظلــم العلــويني وإره ــاقهم ،
فصبوا عليهم وابالً من العذاب األليم  ،وقتلوهم حتت ُكل حجـ ار ومـد ار  ،ومل يرعـوا أيـة حرمـة لرسـول
يف عرتص ـ وبني ـ  ،ففــرض اإلقامــة ا ربيــة علــى اإلمــام علــت امــادي  ،وجنل ـ اإلمــام احلســن
هللا
يف ســامراء  ،وإحاطتهمــا بقــوى مكثفــة مــن األمــن ـ رجــا ً ونســاءً ـ هــت ألجــل
العســكري
إللق ــاء الق ــب
التع ــرف عل ــى و دة اإلم ــام املنتظ ــر
ومــوجم قلــوهبم فزعـاً مــا صـواصرجم بـ األخبــار عــن النـ
 ،وأن هو
اإلمام املنتظر هو آخر خلفاء رسول هللا
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علي ـ  ،وصص ــفيت جس ــد ً  ،فق ــد أرعب ــتهم
 ،وعــن أوصــيائ األئمــة الطــاهرين  :أن

الذي يقيم العدل  ،وينشر احلق  ،ويشيع األمن والرخاء بـني النـاس  ،وهـو الـذي يقعـت علـى مجيـع
أنـوا ،الظلــم  ،ويزيــل حكــم الظــاملني  ،فلــذا فرضـوا الرقابــة علــى أبيـ وجــده  ،وبعــد وفــاة أبيـ احلســن
 ،وألقـوا القـب علـى بعـ نسـاء اإلمـام الـذين يظـن أو يشـتب
العسكري أحاطوا بـدار اإلمـام
يف محلهن.
 ،وعـدم ظهـوره للنـاس  ،فعـن زرارة قــال :
فهـذا هـو السـبب الرئيسـت يف اختفـاء اإلمــام
«:
يق ــول  « :إن للق ــائم غيب ــة قب ــل ظه ــوره »  ،قل ــت  :ويمل؟ فق ــال
مسع ــت أاب جعف ــر
اف »  ،وأومئ بيده إىل بطن  ،قال رزارة  :يعي القتل (.)5
ويقـول الشــيخ الطوسـت  « :علــة ونـع مــن ظهـوره
ألن لو كان غس ذلك ملا ساو ل ا ستتار » (.)7
 7ـ ا متحان وا ختبار :

إ خوفـ علـى نفسـ مـن القتــل ،

 ،وهــو امتحــان العبــاد واختبــارهم  ،ووحيصــهم ،
ومثــة ســبب آخــر علــل بـ غيبــة اإلمــام
أن ـ ـ ق ــال  « :أم ــا وهللا ليغي ـ ـ إم ــامكم س ــنيناً م ــن ده ــركم ،
فق ــد ورد ع ــن اإلم ــام الص ــادق
ولتمحصن حّت يقال  :ماجم أو هلك  ،أبي و ااد سلك  ،ولتـدمعن عليـ عيـون املـألمنني  ،ولتكفـأن
كمــا صكفــأ الســفن يف أم ـواج البحــر  ،فــال ينجــو إ مــن أخــذ هللا ميثاق ـ  ،وكتــب يف قلب ـ اإل ــان ،
وأيده بروأ من » (.)3
ولقد جرجم سنة هللا صعاىل يف عباده امتحا م  ،وابتالءهم ليجزيهم أبحسـن مـا كـانوا يعملـون
ي يي ني ن ي ي ن ي ي نْيْ ن ي ْ ي
َّ
ً
م ني أ نح يس ْ يع يمال ( ، )3وقال صعـاىل :
اَّلي خلق المَت ااحل ي ة ِيي لَكي أي
 ،قال صعاىل :
ِ

ي ي ي َّ ْ ي ْ ن ي ْ ي ي ْ ْ ي َّ ي ْ ن ي ْ ن ي ْ ي
َن (.)1
أح ِسب اِل ِ أن يَتكَا أن يدَلَا آمهلل اهي ال يفَهلل

____________
 5ـ علل الشرائع  ، 733 / 5كمال الدين ووام النعمة .385 :
 7ـ الغيبة للشيخ الطوست .375 :
 3ـ اإلمامة والتبصرة  ، 571 :الكايف  ، 333 / 5األمال للشيخ الصدوق .555 :
 3ـ امللك .7 :
 1ـ العنكبوجم .7 :
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من موارد ا متحان  ،فال يألمن هبـا إ مـن خلـص إ انـ  ،وصـفت نفسـ
وغيبة اإلمام
واألئمـة امـداة املهـديني مـن حجبـ عـن النـاس  ،وغيبتـ مـدة
 ،وصدق ا جاء عن رسول هللا
غــس حمــددة  ،أو أن ظهــوره بيــد هللا صعــاىل  ،ولــيس ألحـ اـد مــن اخللــق رأي يف ذلــك  ،وإن مثلـ كمثــل
الساعة فه ا آصية ريب فيها.
 3ـ الغيبة من أسرار هللا صعاىل :
أب ــا مــن أس ـرار هللا صعــاىل  ،الــيت مل يطلــع عليهــا أحــد مــن
وعُللــت غيبــة اإلمــام املنتظــر
أنـ قـال  « :ج ّّنـا متلـه كمتـل السـاعة  ،ءولـت
اخللق  ،فقد ورد عن النـ
السماوات واألرض  ،أتتيكم ج ّ بغتة » (.)5
 3ـ عدم بيعت لظامل :
ومن األسباب اليت ذكرجم ختفاء اإلمام

أن صكون يف عنق بيعة لظـامل  ،فعـن علـت
ـأين ابلشــيعة عنــد
أن ـ قــال  « :كـ ّ

بــن احلســن بــن علــت بــن فعــال عــن أبي ـ  ،عــن اإلمــام الرضــا
فودهم التالـث مـن ولـدي كـالنعم يطلبـون املرعـى فـال جيدونـه »  ،قلـت لـ  :ومل ذلـك بـن رسـول هللا؟
 « :أل ّن جمــامهم يغيــب عــنهم »  ،فقلــت  :ويمل؟ « لــئال يكــون عنوــه ألحــد بيعــة جذا قــام
قــال
ابلسيف » (.)7
إ وقعــت
ذلــك بقول ـ  « :إنـ مل يكــن ألحــد مــن آابئــت
وأعلــن اإلمــام املهــدي
يف عنقـ بيعــة لطاغيــة زمانـ  ،وإ أخــرج حــني أخــرج  ،و بيعــة ألحــد مــن الطواغيــت يف عنقــت »
( .) 3
 ،وأكـرب الظـن أن هللا صعـاىل قـد
هذه بع األسباب اليت عللت هبا غيبة اإلمام املنتظـر
أخفى ظهور ولي املصلح العظيم ألسباب أُخرى أيعاً نعلمها إ بعد ظهوره .
____________
 5ـ كفاية األثر  538 :و  ، 710ينابيع املودة .350 / 3
 7ـ علل الشرائع  ، 731 / 5عيون أخبار الرضا .737 / 7
 3ـ كمال الدين ووام النعمة  ، 381 :الغيبة للشيخ الطوست .757 :

311

( فاطمة حسن ـ  ....ـ ) ....
تعويب على اجلواب السابق :
قــد يقــول قائــل  :مــا العلــة ومــا فائــدة اإلمــام املنتظــر يف اســتمرار وجــوده غائبـاً؟ وعــدم ظهــوره

ليصلح ما أفسده الناس  ،وما جرفوه من حكم اإلسالم.
إلس ــحاق ب ــن يعق ــوب  ،كم ــا يف صوقيعـ ـ
ا ـ ـواب  :ق ــد ورد يف جـ ـواب اإلم ــام احلج ــة
ي
ي َّ ي ي ن ي
ي
آمهللْنَا ال
اَّلين
الشريو  « :وأما علـة مـا وقـع يمـن الغيبـة  ،فـهن هللا ع َّـز وجـل يقـول  :ين أي ن ِ
ي يْ ن

ين

ي

ي

ي
ْني ْ ن ْ ن ْ
ك ني ( )5إن مل يكن أحد مـن آابئـت إ وقـد وقعـت يف عنقـ
ت نسألَا ع ن أش ي ء ِإن د همي تسو
بيعة لطاغية زمان  ،وإ أخرج حني أخرج  ،و بيعة ألحد يمن الطواغيت يف عنقت.
وأمــا وج ـ ا نتفــا ،يب يف غيبــيت فكا نتفــا ،ابلشــمس إذا غيبتهــا عــن األبصــار الســحاب ،
عم ــا
وإ ألم ــان أله ــل األرض  ،كم ــا أن النج ــوم أم ــان أه ــل الس ــماء  ،ف ــأغلقوا أب ـواب الس ـألال َّ

يعنــيكم  ،و صتكلف ـوا علــى مــا قــد كفيــتم  ،وأكثــروا الــدعاء بتعجيــل الفــرج  ،فــهن ذلــك فــرجكم ،
والسالم عليكم إسحاق بن يعقوب وعلى من اصبع امدى » (.)7
فالعلة يف غيبة اإلمام وفائدما أُمور :
واستشهد ابآلية.
 5ـ الغيبة سر يمن أسرار هللا فال صتكلفوه  ،كما ذكر اإلمام
 7ـ غيبت إًا وقعت لئال يكون يف عنق بيعة لطاغية.
 3ـ إن مثل وجوده ونفع للمجتمع كمثل وجود الشمس  ،فهن غيبتـ
بوجوده الشريو.
 3ـ اإلمام احلجة أمان ألهل األرض بوجوده ودعائ وبركاص .

____________
 5ـ املائدة .505 :
 7ـ الغيبة للشيخ الطوست  ، 757 :كمال الدين ووام النعمة .381 :
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ونـع يمـن ا سـتفادة

 1ـ طلب ـ الــدعاء ل ـ ابلفــرج  ،ألن صعــر ،املــألمنني إىل هللا بتعجيــل فرج ـ ل ـ أتثــس عنــد هللا
بتقريب ظهوره.
 3ـ إن حكـم وأسـرار فيهـا مـا هـو جلـت  ،ومنهـا مـا هـو خفـت  ،قـد أخفاهـا ملصـاحل صعـود
يف غيبت كذلك.
للعباد  ،وأمر املهدي
 7ـ إن وجود املهدي حجة قائمة يف األرض حيفل هللا ب البالد والعباد.
 8ـ قد يكون املانع يمن ظهوره هم الناس أنفسهم  ،لعدم وجود أنصار ل .
 5ـ إن أتخس ظهوره قد يكون إلعطاء فرصة ومهلة للرجو ،إىل هللا صعاىل.
 50ـ إن احلجــة املنتظــر بوجــوده حيفــل هللا التـوازن يف اجملتمــع البشــري  ،كمــا حتفــل ا اذبيــة
التوازن يف اجملموعة الكونية.
جعلنا هللا وإ كم حمل رضاه  ،ومجعنا ب العلت القدير عاجالً غس آجل  ،إن مسيع ييب.
وعلى ُكل واحد ـ أينما كان ـ أن اعل ارصباط اب صعاىل شفافاً  ،واضحاً  ،قو ً ومتكامالً.
نسألكم الدعاء.
( يوسف ـ الكويت ـ ) ....
غيبة املهدي تنفي مةلحة وجوب وجوده :
س  :اإلخوة الوائمني على هذا املركز  :حتية طيّبة  ،وشكراً على هذه اجلهود اجلبّارة  ،الـيت توومـون اـا

لرتويج مذهب تهل البيت

.

نستدل اا
قد يتري البعض شبهة حول األدلّة العولية اليت
ّ

مـو  ،صــاحب األمـر

وتصحاام الكرام

جءبات اإلمامة  ،من خالل ا حتجاا بغيبة

 ،وكمتــال علــى ذلـم  :حينمــا ّنـ ّـر بـذكر األدلّــة الــيت سـاقها تهــل البيــت

جءبات اإلمامة  ،وتّنّا ضرورة عولية ،

احلجة
احلجة من كتاب ّ
ابب ا ضطرار جي ّ

حجـة بعـد
األئمة
احتجـوا أبنّـه بـ ّد للنـاس مـن جمـام يكـون ّ
وتصحاام  ،قد ّ
تُصول الكا  :نر ت ّن ّ
يدل الناس على
النيب
 ،ويكون سفرياً هلل تعاي ّ
ّ
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ـردون جليـه شـ ّكهم
منافعهم ومةاحلهم  ،وما به بواؤهم  ،و تركه فناؤهم  ،وتنّـه بـ ّد للنـاس مـن جمـام ي ّ
وحريهتم.
ـدل النــاس علــى
ويــا ت ّن اإلمــام املهــدي
غائــب  ،فــال ميكنــه الويــام بتلــم الوظــائف  ،تي تنّــه يـ ّ
يردوّنـا جي العلمـاء  ،وهنـا تلـف الشـيعة
رد حـريهتم وشـ ّكهم جليـه  ،بـل ّ
مةـاحلهم  ،و يسـتطيع النـاس ّ
يردون مسائلهم جي علمائهم.
عن السنّة  ،فهم تيضاً ّ
وابلنتيجة  ،ميكن ا عتماد على هذه األدلّة العولية

جءبات اإلمامة  ،جذ لو اعتمـد ،عليهـا ألبطلنـا

يةح ا ستد ل بتلم األدلّة السابوة.
جمامة اإلمام املهدي
 ،ولو قلنا إبمامته ـ مع غيبته ـ فال ّ
للرد على هذه الشبهة.
ترجو تن تجد لديكم اإلجابة الشافية ّ

ج  :إن األدلــة العقليــة الــيت أشــر إليهــا هــت صــحيحة حمــيص منهــا ـ كمــا ذكــر يف حملـ ـ

ولكن اب التنب إىل مفادها  ،فهت أتخـذ علـى عاصقهـا إثبـاجم وجـود اإلمـام يف الكـون ي وهـذا أعـم
يسـتنتج منـ
من اإلمام احلاضر والغائب  ،فعلى سبيل املثـال  :دليـل ا حتجـاج بوجـود اإلمـام
 ،واإلمامــة
وجـوده فقـط وجـوده احلعــوري ي فالغيبـة صنفـت مصـلحة وجــوب وجـود اإلمـام
وامدايــة صنحصــر حبــال احلعــور  ،فمــثالً امدايــة التكوينيــة عالقــة مــا ابحلعــور أو الغيبــة  ،بــل
صرصبط جرد وجود اإلمام .
 ،مـن جهــة عــدم بســط
نعــم  ،إن صــفة الغيبــة صعــع عراقيــل يف طريــق ا صصــال ابحلجــة
يــده وعلمـ وإمامتـ الظاهريــة ي وهــذا وإن كــان مــورداً للقبــول عنــد كافــة الشــيعة  ،إ أنـ ملــا مل صكــن

 ،فاملسألولية يف هذا اجملال صبقى على عاصق الناس.
العلة يف الغيبة من جهت
وبعبــارة أوضــح  :لــو كانــت املصــاحل صقتعــت ـ ومنهــا صلقــت الوســط الع ـام مــن اجملتمــع قبــول
ـ ملــا اســتمرجم الغيبــة طـوال هــذه الفــرتة املديــدة  ،وهــذا معــىن كــالم بعـ العلمــاء « :
اإلمــام
وجوده لطو  ،وصصرف لطو آخر  ،وعدم منا ».
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( حيدر ـ  ....ـ ) ....
يطرت عليها البداء :
س  :شكراً على اإلجابة.

لود اطلعت على تسباب الغيبة  ،وسؤايل فوأ  :هل ميكن اعتبـار الغيبـة مـن تُمـور البـداء؟ حفظكـم هللا

ورعاكم.

ج  :إن أصــل مســألة اإلمــام املهــدي

وغيبتـ وظهــوره  ،مــن املبــادئ الــيت يطـرأ عليهــا

البداء.
نعــم قــد حيصــل يف بع ـ

اخلصوصــياجم  ،مــن طــول فــرتة الغيبــة أو قصــرها  ،وعالئــم الظهــور

وفقاً للمصلحة اإلمية.
وقد وردجم روايـة يف هـذا اجملـال صألكـد وصصـرأ هبـذا املوضـو ، ،عـن أيب هاشـم ا عفـري قـال :
 ،فجـرى ذكـر الســفيا  ،ومـا جــاء يف الروايـة مــن
كنـا عنـد أيب جعفــر حممـد بــن علـت الرضــا
 :هل يبدو يف اقتوم؟
أن أمره من اقتوم  ،فقلت أليب جعفر
 « :ج ّن الوــائم
 « :نعــم »  ،قلنــا ل ـ  :فنصــاف أن يبــدو يف القــائم! قــال
قــال
ن
َّ ي ي ْ ن
ار ال َي ِل ْف ال ِم يم يد (.)7
من امليعاد وهللا لف امليعاد » ( ، )5وفيها إشارة إىل اآلية ِإن
ومد علي ـ الكويت ـ ) ....
( جاسم ّ
شبهات وردود حول مسألة السرداب :
س  :تُريد توضيحاً كامالً عن مسألة السرداب  ،واإلجابة على الشبهات املتارة حوله  ،وشكراً لكم.

____________
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خــالل الفــرتة األُوىل مــن حياصـ  ،يعــيش يف بيــت أبيـ اإلمــام
ج  :كــان اإلمــام املهــدي
 ،وكـان يتسـرت عـن عيـون احلكـام وجواسيسـهم  ،ويلجـأ أحيـااً إىل بـأ يف البيـت ،
العسكري
يسمون « السرداب »  ،وكان السرداب ـ و يزال حّت اليوم ـ يستعمل يف بيوجم العراق للوقاية مـن
حر الصيو الالهب.
فـهذا اشــتد الطلــب عليـ  ،أو حوصــر بيتـ  ،كـان ــرج مــن البيـت حماطـاً بعنايــة هللا ورعايتـ ،
ويغي ــب م ــدة حيع ــر فيه ــا املواس ــم الديني ــة  ،أو ي ــزور ي ــالس أص ــحاب األوفي ــاء  ،حي ــل مش ــاكلهم ،
ويقعت حوائجهم  ،من حين يعرف إ الصفوة املصلصون منهم.
 ،خــرج مــن بيــت أبي ـ يف ســامراء إىل أرض هللا الواســعة ،
وحــني بــدأجم غيبت ـ الك ـربى
يعــيش مــع النــاس  ،ويقاســت مــا يقاســون  ،وحيعــر مواســم احلــج وغسهــا مــن املناســباجم  ،دون أن
يعرف أحد  ،حسب التصطيط اإلمـت  ،واملصـلحة اإلسـالمية العامـة  ،األمـر الـذي هـو سـر مـن سـر
هللا  ،وغيب من غيب  ،كما قال اإلمام الصادق .
يف سـامراء ،
وقد استغل احلاقدون ز راجم املـألمنني ملرقـد اإلمـامني امـادي والعسـكري
دخل السرداب وما زال فيـ  ،وهـذا شـك
وامموهم ابلقول أب م يعتقدون أن اإلمام املهدي
افرتاء رخيص  ،وادعاء ابطل.
 ،غــادر بيــت أبي ـ ائي ـاً  ،ليعــيش كمــا يعــيش غــسه مــن
فقــد عرفنــا أن اإلمــام املهــدي
الناس  ،وذلك حّت حيني وقت املهمة اليت ادخره هللا ما  ،فيظهر ليحق احلق ويزهـق الباطـل  ،و ـو
 ،الــذي
الـدنيا قســطاً وعــد ً  ،بعــد أن ُملئــت ظلمـاً وجــوراً  ،صســليماً بقــول الرســول األكــرم

ينطق عن اموى  ،ومصداقاً لوعد رب العاملني  ،أبن يري املألمنون األرض وما عليها.
وعلينــا حنــن إىل ذلــك الوقــت ـ وقــت ظهــوره الشـريو ـ أن جننــد أنفســنا لنكــون مــن أعوان ـ
 ،وأن نكون من أُمـة أتمـر ابملعـروف
وأنصاره  ،وذلك أبن نتقيد بتعاليم رسالة جده املصطفى
 ،وصنهى عن املنكر  ،وأت الظلم وحتارب
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ـ جنــود احلــق والعــدل واإل ــان ـ داعــني إىل هللا
الظــاملني  ،لنســتحق أن نكــون مــن جنــوده
سبحان أن يعجل فرج  ،ويسهل رج  ،واعلنا من أنصاره  ،والدعاة إىل سبيل .
كمــا قلن ــا  :إن الس ــرداب هــو املك ــان ال ــذي حيف ــر حتــت األرض يف األم ــاكن احل ــارة ع ــادة ،
يكــون بعيــداً عــن الشــمس  ،وقريب ـاً مــن الرطوبــة يكــون ابرداً  ،وقــد كــان ذلــك مــن القــدمي  ،ولكــن
اعتقـاد الشــيعة بـ لــيس ألجــل أنـ يســكن فيـ اإلمــام  ،حيــن مل يتفــوه بــذلك أحــد قــط  ،بــل ألجــل
 ،وأن اإلمـام احلجـة كـان يف أوائـل
أن كان يف بيت اإلمـام امـادي واإلمـام احلسـن العسـكري
عمــره فيـ  ،ألجــل كونـ ص ـراتً فيـ ذكــر جم األئمــة حنرتمـ  ،وأمــا كــون اإلمــام يســكن في ـ فهــو ممــة

مفرتاة  ،وهت ليست ممة مستحدثة  ،بل كانت من القدمي.
نعــم  ،هنــاك روايــة واحــدة صقــول  :إن اإلمــام حينمــا هجم ـوا علي ـ بعــد الصــالة علــى أبي ـ ،
التجأ إىل السرداب  ،وغاب عن األنظار  ،ولكن ليس معىن ذلك  ،أن مقيم في إىل اآلن.
وقــد علــق األُســتاذ حممــد أبــو زهــره عــن الفرقــة اإلثــىن عشـرية بقولـ  « :وا ثنــا عشـرية  ،يــرون
أن اإلمامة بعد احلسني لعلت زين العابدين ابن  ،مث قمـد البـاقر  ،مث عفـر الصـادق  ،وبعـد جعفـر
الص ــادق ابنـ ـ موس ــى الك ــاظم  ،مث لعل ــت الرض ــا  ،مث قم ــد ا ـ ـواد  ،مث عل ــت ام ــادي  ،مث للحس ــن
العسكري  ،مث قمـد ابنـ  ،وهـو اإلمـام الثـا عشـر  ،ويعتقـدون أنـ دخـل سـرداابً يف دار أبيـ بسـر

مــن رأى  ،وأُمـ صنظــر إليـ  ،ومل يعــد بعــد  ،وهــو املهــدي املغيــب  ،ويرتقبــون ُكــل حــني لــيحكم و ــو
األرض عد ً .» ...
وليـت األُسـتاذ أبـو زهـره قـد أتمـل ـ ولـو قلـيالً ـ لوجـد نفسـ غنيـاً عـن هـذه املقولـة اجملحفـة ،
 ،ودخولـ ـ إىل الس ــرداب كان ــت حال ــة طارئ ــة  ،دفعتـ ـ
فاإلمامي ــة صق ــول بغيب ــة اإلم ــام امله ــدي
 ،وكانــت خطــوة احرتازيــة ذكيــة  ،أربــك فيهــا
لالختفــاء في ـ عنــد مدامهــة الســلطة لبيــت أبي ـ
السلطة وقت ذاك  ،بعد أن كانت القوة
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املسلحة املرسلة من قبل اخلليفة مل صتوقع دخولـ يف سـرداب بيتـ  ،فـهن إخفـاء نفسـ يف بيتـ املـداهم
مل يكن متوقعاً  ،فمن املستبعد لديهم أن املهدي املالحق من قبلها  ،تفت يف مكان قريـب منهـا ،
مث هو رج مـن بيـنهم خـارج الـدار  ،وهـم ينظـرون إليـ  ،لعـدم صـوقعهم أن املالحـق هـذا الفـّت الـذي
رج من السرداب  ،ومل يعرفوا شكل حين أخفاه أبوه عـن أعـني العامـة  ،فمـّت يتـاأ للقـوة املدامهـة
معرفت  ،ومالحقت بعد ذلك؟
هذا ما كان من خـرب السـرداب الـذي صرويـ الشـيعة  ،وهـو املوافـق وامـاً للصطـواجم ا حرتازيـة
،
األمنيــة املتصــذة مــن قبــل أي شــصص مطــارد  ،وقــد دوهــم بيت ـ غيلــة  ،فع ـالً عــن املهــدي

الــذي اخــذ يف اختفائـ خطـواجم طبيعيــة  ،مث هــت منــاورة سـريعة غــس مرصقبــة مــن قبــل النظــام  ،و
م ــن قب ــل الق ــوة املدامه ــة  ،حي ــن أربكه ــا وامـ ـاً  ،واس ــقط م ــا يف أي ــديها  ،ورجع ــت خائب ــة مل حتق ــق
مهمتها بعد ذلك.
إذاً  ،مل صعد كلمة السرداب انتقاصاً ملسألة الغيبة  ،حـّت يعـدها اآلخـرون عمليـة مسـتهجنة ،
صــدلل علــى ســصو فكــرة الغيبــة  ،فأصــل الغيبــة ومســتلزماما عالقــة مــا أصـالً بقعــية الســرداب ،
إًــا هــو مقدمــة صكتيكيــة كــان اإلمــام قــد عملهــا بعــد مدامهــة قــواجم األمــن لبيت ـ  ،مث يعــاجلهم بعــد
ذلك ابخلروج فوراً دون أدع أتخس  ،فلم صكن مسألة السرداب هت املعرب عن الغيبة إذن.

ومل يقل أحد أن سيظهر مـن السـرداب  ،بـل صـردد يف األحاديـن أنـ ـرج يف بيـت هللا احلـرام
 ،نعــم قــد وردجم ز رة يف الســرداب  ،كمــا وردجم ز راجم يف أمــاكن أُخــرى  ،بــل صســتحب ز رصـ يف
ُكل مكان  ،ويف ُكل زمان.
إن اعتماد مفرداجم بسيطة مستهجنة سوف يوحت ليخـرين شـعوراً ابلسـصرية وا سـتصفاف
 ،وهك ــذا ف ــهن اقـ ـرتان أي ــة فك ــرة مهم ــا صك ــن عظيم ــة يف مجي ــع خطوام ــا هب ــذا النح ــو م ــن املف ــرداجم
الســاذجة ســيوحت بســذاجتها  ،ملــا يرتكـ هــذا ا قـرتان مــن انطبــا ،نفســت لــدى القــارئ أو الســامع ،
فالسرداب الذي جعل البع
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 ،هــو صســر ،غــس ئــق يف حتليــل فكــرة إســالمية أصــيلة  ،اســتندجم
شــعاراً لغيبــة اإلمــام املهــدي
إىل برامج علمت دقيق  ،وخطواجم أمنية حمسوبة  ،فعالً عن دعمها بنصو نبوية متواصرة.
إن خطواجم املشاريع التثقيفية  ،خصوصاً يف طرأ غيبة املهـدي  ،صرافقهـا خطـواجم اسـتفزازية

 ،حتف ــز الق ــارئ إىل احل ــذر م ــن فك ــرة امله ــدي  ،وصس ــلم إىل دائ ــرة التش ــكيك يف مبتني ــاجم الفك ــرة
املهدوية.
ولعل من أحسن من انصـو يف يـال التـاريخ للفرقـة اإلثـىن عشـرية  ،هـو األُسـتاذ أبـو زهـرة ،
ومع ذلك فهن صوجساً حييط كالم ابحلذر مرة  ،وا ستصفاف تنية  ،عنـد طرحـ لعقيـدة املهـدي ،
ولعل الذي دعاه إىل ذلك عدة أُمور  ،منها :
أو ً  :املوروي الثقايف الذي يطارده.
وتنيـاً  :فــهن عــدم رجوعـ إىل أحاديــن نبويــة قــد ســلم هــو هبــا  ،كمــا ســلم غــسه عــن ظهــور

املهدي  ،قد أربك صقييماص هذه  ،فجاءجم وكأ ا استجابة ملشاريع صقليدية معادة.
وتلثها  :ولعـل األهـم هـو إغفالـ لكتـب علمـاء اإلماميـة  ،ومراجعـة مـا أثبتتـ بطـرق الفـريقني
حــول فكــرة املهــدي  ،وكو ــا فكــرة إســالمية  ،قالــت هبــا مجيــع املــذاهب  ،وأن مســألة الســرداب مل
صكن شعاراً ألطروحـة الغيبـة اإلميـة  ،وإًـا هـت مـن إفـرازاجم العصـبية املذهبيـة  ،ابتـدعها نفـر للتقليـل

من شأن هذه األطروحة  ،وا ستصفاف بفلسفتها.
وقــد ســامهت حقبــة فكريــة غــس اضــجة يف قلــب صــورة احلــدي اإلســالمت  ،وراحــت ص ـزاحم
مبتنيــاجم صركيبــة العقــل املســلم  ،الــذي درج علــى مرصك ـزاجم اخلالفــة  ،والــيت عنونتهــا أدبيــاجم الفكــر

املعصــومت علــى إ ــا خالفــة نبــوة  ،وجاهــدجم مبتنيــاجم سياســية غــس رشــيدة  ،أن صعنو ــا علــى أ ــا
خالفة ملك قيصري  ،أو أهبة كسروية  ،وبني هذين العنوانيني حفلت مطو جم التاريخ
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اإلســالمت بالئحــة مــن التربيـراجم  ،يتكفلهــا الكاصــب التقليــدي  ،ليلــزم هبــا القــارئ املتطلــع إىل قــراءة
احلــدي اإلســالمت وضــوعية وواقعيــة  ،وهيــأجم هــذه احلقبــة الفكريــة للكاصــب اإلســالمت أن يكــون
يــرد ســارد قصصــت  ،حيــاكت يف نقــل التــاريخ قصــص ألــو ليلــة وليلــة  ،ليســرد احلــدي اإلســالمت
يكــون ســوى ــرج لــدراما قصصــية  ،يتفك ـ هبــا

هكــذا دون حتليــل  ،أو إذا أحســن التــدبس فهن ـ
القارئ ليعيفها إىل دائرة صرف األديب.
أثقلــت احلقبــة األُمويــة كاهــل التــاريخ اإلســالمت خبروقــاجم يرصكبهــا اخلليفــة األُمــوي  ،ليطلــب
بعــد ذلــك مــن كتــاب الــبال أن يألرخ ـوا شصصــية إســالمية  ،علــى أ ــا أســهمت يف صطــوير املفهــوم
اإلسالمت  ،وإعالء كلمة هللا يف ظل حكم .
مل يكن هذا التحرك الفكري ينطلق من فـراو  ،بـل كـان علـى أنقـاض سياسـة مـا بعـد الرسـول
 ،وال ــيت فتح ــت أب ـواب التربي ــر السياس ــت  ،واس ــتصدام مص ــطلحاجم ا عت ــذار  ،فم ــن حماول ــة
إطفــاء ائــرة الفتنــة الــيت صوجســها كــادر الســقيفة  ،كانــت أهــم أطروحــة صربيريــة سياســية مل صلــق جناحـاً
ملحوظـاً  ،حــّت حمــاو جم اســتصدام اصــطالحاجم اعتذاريــة  ،كاإلمجــا ، ،وأهــل احلــل والعقــد  ،وأقــل
ما يقال  :إ ا حماو جم مرصبكة أخفقت يف يال التطبيق امليدا .
هذه السياسة استصدمها األُمويون  ،ومج يف صطويرهـا منظـروهم مـن كتـاب الـبال  ،فقـدموا
صــيغاً صربيريــة جــاهزة  ،يســتصدمها الــبال حــّت مــا بعــد حيــاة اخلليفــة األُمــوي  ،فمــن اللهــو والعبــن
الذي قرره كتـاب الـبال  ،علـى أنـ صقـدم رائـع يف يـال الفـن اإلسـالمت  ،وصـورة مـن صـور صواضـع
اخلالفة  ،إىل الرتف والبذخ داخل البال  ،الذي عربوا عن أن قمة الكـرم والسـصاء  ،ومـن الـبطش
وا ـ ــربوجم الـ ــذي امتـ ــاز ب ـ ـ آل أُميـ ــة  ،فصـ ــوروه أبن ـ ـ البـ ــأس والشـ ــجاعة يف ذاجم هللا وعـ ــزة الدولـ ــة
اإلســالمية  ،إىل حــا جم اإلخفــاق الفكــري والثقــايف  ،فكــان يف منظــوره حالــة مــن حــا جم الــوعت
الفكري والنعوج الثقايف.
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مل صتوقــو حــا جم اخلــرق الفكــري هــذه عنــد بــي أُميــة فحسـب  ،بــل بعهــم علــى ذلــك بنــو
العبــاس  ،وافتتحـوا عهــد حكمهــم أبهــم شــعار صربيــري رفعــوه كالفتـ ثوريــة صنــادي ب ـ « الرضــا مــن آل
حممـد »  ،وأكـدوا علــى ذلـك يف مجيـع أدبيــامم  ،حـّت بـدأجم شــعارامم صتهـاوى إابن عهـد خليفــتهم
الســفاأ  ،الــذي قــرر مشــرو ،مالحقــة آل علــت  ،والتعــييق علــيهم  ،وأكــد ذلــك املنصــور  ،وطــوره
الرشيد  ،وصبع الباقون.
وإذا أردا دراس ــة ه ــذه احلق ــب احلاكم ــة  ،ومعرف ــة م ــا أثقلتـ ـ م ــن خروق ــاجم ش ــرعية وفكري ــة
وثقافيــة علــى املفهــوم اإلســالمت  ،فــهن دراســة صقليديــة مل صكــن لتقــدم املطلــوب  ،بــل حماولــة دراســة
التاريخ املقارن بني قائمتني من مدرسيت النزا ،كفيلة أبن صقدم الرواية اإلسالمية الواعية.
 ،ومــا صــاحبها مــن
فدراســة قائمــة خلفــاء مدرســة الــنص  ،املتمثلــة آبل البيــت النبــوي
قـ ـراءة س ــسة األئم ــة األطه ــار  ،ال ــذين مثلـ ـوا ال ــور ،والتق ــوى وام ــدى واخل ــس والص ــالأ  ،كفيل ــة أبن
صكشو خروقاجم قائمة خلفاء مدرسة اإلمجا ، ،وهو كما صرى فعح للتـاريخ التربيـري  ،الـذي درج
علي ـ الــبع مــن الكتــاب  ،وإســقا ميــع املرصك ـزاجم املغلوطــة يف أذهــان األُمــة  ،مــن أن اخلليفــة
ملك كسروي  ،أو أمس قيصري  ،بل إن اخلالفة وراثة نبوة  ،ومحل رسالة  ،وعيبة وحت السماء.
غـاب فيـ ـ كمـا زعمـ
وعلي ليس اشـتهار هـذا السـرداب بسـرداب الغيبـة  ،ألن احلجـة
الــبع مــن اهــل التــاريخ ـ بــل ألن بعـ األوليــاء صشــرف خبدمتـ  ،وحيــن إنـ مبيــت الثالثــة مــن
األئمة  ،ومعبدهم طوال املدة  ،كما حظـى فيـ عـدة مـن الصـلحاء بلقائـ  ،صـار مـن البقـا ،املتربكـة
 ،فينبغت إصيان خبعو ،وحعور قلب  ،والوقوف على الباب والدعاء.
وإن اإلماميــة صعتقــد أن احلجــة امسـ يطــابق اســم رســول هللا  ،وكنيتـ كنيتـ  ،والائلـ الائلـ ،
وقد ولد يف سر من رأى يف  51من شعبان سنة  713هـ  ،فلما
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ص ــوىف أب ــوه غ ــاب ع ــن األنظ ــار  ،أنـ ـ دخ ــل يف الس ــرداب  ،وأُمـ ـ صنظ ــر إليـ ـ  ،كم ــا صوج ــد ه ــذه
العبــاراجم يف بعـ كتــب العامــة  ،وأن الشــيعة اإلماميــة بـراء مــن هــذه املعتقــداجم  ،الــيت يلصــقها هبــم
من أراد احلط من كرامة مذهبهم.
لقد أمجعت الفرقة الناجية علـى هـذا الـرأي احلسـن  ،الـذي يعـرتي مـن اخلرافـاجم واخلـزعبالجم
الواهنة  ،والقدسية اليت نعقدها  ،ما هت إ ارصبا روحت ووجدا مع أثـر مـن آتر ثالثـة أئمـة مـن
أئمة املسلمني يف مكان واحد.
قعية يف غاية الغرابة.
أوردجم كتب التاريخ يف عصر قتل اإلمام احلسني
عل ــى أس ــنة الرم ــاأ  ،وط ــافوا بـ ـ البلـ ـدان واألقط ــار  ،م ــروا
فعن ــدما مح ــل رأس احلس ــني
براه ــب مس ــيحت يتعب ــد يف ص ــومعت  ،أاخـ ـوا الرح ــال قل ــيالً ليس ــرتحيوا م ــن عن ــاء الس ــفر  ،فس ــأمم
الراهب  :رأس من هذا؟ فقـالوا لـ  :رأس احلسـني بـن فاطمـة بنـت حممـد  ،فسـكت قلـيالً  ،مث أعـاد

الراهب السألال مرة أُخرى  :رأس من هذا؟ فقالوا لـ  :هـو رأس احلسـني بـن فاطمـة بنـت حممـد  ،مث
أعاد نفس السألال عليهم مرة تلثة  ،ا أتر غعبهم.
صعجــب الراهــب مــن عملهــم  ،واســتنكر علــيهم فعلــتهم املشــينة  ،فقــال مــم  :هــذا ابــن بنــت
نبيكم قتلتموه  ،وسـلبتم أهـل بيتـ وعيالـ  ،وحنـن مل جنـد مـا نتقـرب بـ إىل هللا  ،فنصـبنا معبـداً حلـافر
 ،بعــد

محـار نبينــا املســيح نتــربك بـ  ،ليقربنــا إىل هللا زلفــى  ،فاســلم الراهــب بربكــة رأس احلســني
أن محل عليهم وأثقل القول فيهم.
فهل يصح أن نـالم؟ وحنـن نتتبـع آتر العـرتة الطـاهرة  ،ونبحـن عـن بركـامم  ،وُكـل مـا يتصـل
هبم  ،مهما كانت ظروف صلك املوجوداجم  ،وطبائعها الكونية.
قطع ـاً  ،إن التجــاذب الروحــت  ،وعنصــر العاطفــة الــذي يتــأجج مــع اق ـرتاب اقبــوب مــن
حبيب ـ  ،هــو أســاس الســلوكياجم الــيت نســلكها مــع صلــك اآلتر الطيبــة  ،كتعبــس علــى مــدى احلــب
.
املتفجر من جوانب اقبني  ،واملوالني لوئمة
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خرجية ابتدائية )
( فاطمة ـ جيران ـ  29سنة ـ ّ
العامل

عةرها كالعامل

عةر الظهور :

س  :نشكركم على ما تبذلونـه مـن خدمـة ملـذهب تهـل البيـت

مناسب تن تطرحه هنا تم ؟

 ،لـدي سـؤال  :تدري هـل هـو

دائم ـاً مــا طــر ببــايل جذا حنــن مل تكــن لنــا الســعادة لكــي نكــون مــع ســيّد ،ومــو  ،تّب عبــد هللا احلســني
احلجة
لنفوز الفوز العظيم  ،و مسح هللا تن مل نكن مع مو ّ ،

تو نكون حتت ظلّه  ،فما هي السعادة اليت جيب تن حنةل عليها؟

لننةره  ،ونستشـهد بـني يديـه ،

تئمتنــا
تو بعبـارة تُخــر  :فمــا هـو ذنبنــا  ،ومــا هـو توةــري ،ألنّنــا مل نكـن مــع ّ

الذر؟ وهو نتيجة امتحاننا
ّ

ذلم العامل؟ وهللا ت ،تعلـم كيـف كنـت

؟ هـل هــذا يتبــع عــامل

ـذر  ،ولك ّـّن اةن ت ،قلـيب
عـامل ال ّ

يوطر دماً على فراق مو ي وموي ُك ّل مؤمن ومؤمنة تاب صاحل املهدي  ،روحي وترواث العاملني لرتاب مودمه

الفداء.

ـل عمــري وطــال الظهــور؟ متلمــا مل حنضــر زمــان تّب عبــد هللا لننةــره
و تعلــم هــل تفــوتّن الســعادة جن قـ ّ

ونستشهد بني يديه؟ وشكراً لكم.

ج  :إن العــاملني بــوظيفتهم يف عصــر الغيبــة ينــالون مــن املقــام والرفعــة والرصبــة مــا يقــل عــن

عصر الظهور  ،كما صرحت ب األحادين الكثسة :
 « :ج ّن تهل زمان غيبته الوائلون إبمامته  ،واملنتظرين لظهـوره
 5ـ قال اإلمام زين العابدين
تفضل تهل ُك ّل زمان  ...تُولئم املخلةون ح ّواً وشيعتنا صدقاً » (.)5
 7ـ عــن اإلمــام الصــادق عــن آابئ ـ

واعلم ت ّن تعظم الناس يويناً قوم يكونون
ٍ
بسواد بياض » (.)7

قــال  :قــال الن ـ

لعلــت

 « :اي علــي!

احلجـة  ،فـ منوا
ـيب  ،وحجـب عـنهم ّ
وخر الزمان  ،مل يلحووا الن ّ

____________
 5ـ كمال الدين ووام النعمة .370 :
 7ـ حبار األنوار .571 / 17
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 « :انتظار الفرج ابلصرب عبادة » (.)5
 3ـ قال رسول هللا
 « :مــن مــاجم مــنكم وهــو منتظــر مــذا األمــر  ،كمــن هــو مــع
 3ـ قــال اإلمــام الصــادق
يف فســطاط  ، ...بــل كمــن قــار ،معـ بســيف  ، ...وهللا أ كمــن استشــهد مــع
القــائم
» ( .) 7
رسول هللا
 « :من عرف إمام مث ماجم قبل أن يقوم صـاحب هـذا األمـر
 1ـ قال اإلمام الصادق
 ،كان نزلة من كان قاعداً يف عسكره » (.)3
 « :املنتظر ألمرا كاملتشحط بدم يف سبيل هللا » (.)3
 3ـ قال اإلمام علت
 « :أفعل أعمال أُميت انتظار الفرج من هللا عز وجل » (.)1
 7ـ قال رسول هللا
 « :انتظار الفرج من الفرج » (.)3
 8ـ قال اإلمام الرضا
 « :إن لصــاحب هــذا األمــر غيبــة  ،املتمســك فيهــا بدين ـ
 5ـ قــال اإلمــام الصــادق
كاخلار للقتاد » (.)7
 « :مـن مـاجم وهـو عـارف إلمامـ مل يعـره  ،صقـدم هـذا األمـر
 50ـ قـال اإلمـام البـاقر
أو أتخر » (.)8
 « :مــن عــرف هــذا األمــر فقــد فــرج عن ـ نتظــاره » (، )5
 55ـ قــال اإلمــام الصــادق
وغسه ــا م ــن األحادي ــن  ،ــا ص ــدل مجيعـ ـاً عل ــى م ــا ذك ــرا  ،بش ــر ا لتـ ـزام والبق ــاء عل ــى العقي ــدة
الصحيحة والعمل الصاحل.
____________
 5ـ الدعواجم  ، 35 :ا امع الصغس  ، 357 / 5ا امع ألحكام القرآن .373 / 3
 7ـ اقاسن  ، 573 / 5شرأ األخبار .175 / 3
 3ـ الكايف  ، 375 / 5الغيبة للنعما .375 :
 3ـ كمال الدين ووام النعمة  ، 331 :شرأ األخبار .130 / 3
 1ـ كمال الدين ووام النعمة .333 :
 3ـ صفسس العياشت  538 / 7و  ، 515الغيبة للشيخ الطوست .315 :
 7ـ اإلمامة والتبصرة  ، 573 :الكايف .331 / 5
 8ـ الكايف  ، 375 / 5الغيبة للنعما .330 :
 5ـ نفس املصدرين السابقني.
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( عبد املنعم اخللف ـ السعودية ـ  31سنة ـ دبلوم )
من تسبااا :
س  :ملـاذا اإلمــام املهــدي

غائـب جي هــذا الوقــت؟ ومـا احلكمــة مــن اختفائـه؟ واأل ُّمــة

احلاجة جليه؟ هذا ووفّوكم هللا  ،وس ّدد خطاكم.

ـس
تمـ ّ

كثسة  ،منها :
ج  :أسباب غيبة اإلمام املهدي
 5ـ عدم وجود الناصرين قدار الكفاية  ،ألن جـل مـن يتمنـاه أو يـدعو لظهـوره  ،إًـا يفعـل

طمعاً يف الراحة والرخاء  ،والطمأنينة الدنيوية اليت أيمل املسلمون أن حيصلوا عليها يف ظـل رعايتـ ،
وأ م ظهوره  ،فهأل ء إًا يدعون ألنفسهم.
 7ـ إن النفــوس غــس مســتعدة لتقبــل احلكــم علــى طبــق الواقــع  ،الــذي ســوف ارس ـ
وحيكم يف إطاره.
 3ـ غلبة األهواء وأهل الفسق والفجـور علـى أزمـة األُمـور يف جـل بـالد العـامل  ،و بـد إلزاحـة
هأل ء من نفوس طاهرة طيبة مطيعة ل مام  ،كهطاعة جوارأ اإلنسان ملشيئت وإرادص .
 ،وهـذه النقطـة احلقيقـة الـيت يـدور عليهـا غيبـة
 3ـ احلكمـة اإلميـة اقتعـت غيبـة اإلمـام
 ،وأمــا األُمــور األُخــرى املــذكورة فهــت أســباب أو حكــم ذكــرجم يف بعـ اآلتر  ،وهــت
اإلمــام
أجوبــة وقتيــة مطلقــة  ،ألن اإلمــام يراعــت الظــروف املوجــودة في ـ واملوضــوعاجم الــيت حتكــم الواقــع
اثــي عشــر إمام ـاً أكثــر و أقــل.
اخلــارجت  ،فالســر يف غيبــة اإلم ـام كالســر يف كــون األئمــة
وعلى املسلم املألمن التسليم ألوامر هللا سبحان وصعاىل وما صقتعي حكمت .

335

370

فاطمة الزهراء

:
( حسني احلائري ـ جيران ـ ) ....

التهديد حبرق اباا كتب تهل السنّة :
س  :تهدي سالمي وحتيّايت جي اإلخوة العاملني

هذا املركز املبارك.

هل هناك تدلّة عند تهل السنّة على استشهاد الزهـراء

األكرم

من حرق ابب دارها

 ،بسـبب احلادثـة الـيت وقعـت بعـد وفـاة النـ

؟

ج  :ل ــيس م ــن الع ــروري وامله ــم وج ــود م ــا نعتق ــد ب ـ عن ــد أه ــل الس ــنة وكت ــبهم  ،ب ــل امله ــم
والعروري هو وجوده يف مصادرا وكتبنا بطرق كثسة  ،ر ا صصـل إىل حـد التـواصر  ،فهنـاك الكثـس ـا
هو أبسـط مـن هـذا األمـر بـل وأشـهر  ،ومـع ذلـك زـد عـن أهـل السـنة إ مثـل مهـل الـنعم  ،وإ
النزر القليل والشاذ النادر  ،الذي يسطر ويـذكر يف كتابـ بععـاً منهـا  ،فكيـو هبـذا األمـر اخلطـس ،

الــذي حــاولوا بشــّت الطــرق كتمانـ والتســرت عليـ  ،ومــع ُكــل هــذا ا هــد املبــذول للتعتــيم  ،ظهــر مــن
هنا وهناك من كتاهبم وحفاظهم وعلمائهم  ،من أشار أو صرأ هبذه املصيبة العظمـى  ،نـذكر بععـاً
منهم :
 5ـ روى ابن قتيبة الدينوري سناده عن عبد الـرمحن األنصـاري  « :وإن أاب بكـر صفقـد قومـاً

خلفوا عن بيعت عند علت ( كرم هللا وجه )  ،فبعن إليهم عمر  ،فجاء فنـاداهم وهـم يف دار علـت
 ،فـأبوا أن رجـوا فـدعا ابحلطــب وقـال  :والــذي نفـس عمــر بيـده  ،لتصــرجن أو ألحرقنهـا علــى مــن
فيها!
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فقيل ل  :أاب حفص  ،إن فيها فاطمة؟ فقال  :وإن »!! (.)5
 7ـ روى أبــو الفــداء إمساعيــل  « :فأقبــل عمــر بشــتء مــن ار علــى أن يعــرم الــدار  ،فلقيتـ
فاطمــة وقالــت  « :جي تيــن اي بــن اخلطّــاب  ،تجئــت لتحــرق دار !!» ،قــال  :نعــم  ،أو صــدخلوا فيمــا
دخلت ب األُمة »! (.)7
 3ـ روى ابن جرير الطربي عـن ز د بـن كليـب قـال  « :أصـى عمـر بـن اخلطـاب منـزل علـت ،
وفي ـ طلحــة وال ـزبس ورجــال مــن املهــاجرين فقــال  :وهللا ألحــرقن علــيكم  ،أو لتصــرجن إىل البيع ــة!
فصرج علي الزبس مصلتاً ابلسيو  ،فعثر فسقط السيو من يده  ،فوثبوا علي فأخذوه » (.)3
 3ـ روى ا وهري عن مسلمة بن عبد الرمحن قـال  « :ملـا جلـس أبـو بكـر علـى املنـرب  ،كـان
علــت وال ـزبس واس مــن بــي هاشــم يف بيــت فاطمــة  ،فجــاء عمــر إلــيهم فقــال  :والــذي نفســت بيــده
لتصرجن للبيعة أو ألحرقن البيت عليكم » (.)3
 1ـ روى البالذري سناده عن سليمان التميمت  ،وعن ابن عون  « :أن أاب بكـر أرسـل إىل
علت يريد البيعة  ،فلم يبايع  ،فجاء عمر ومع قبس  ،فتلقت فاطمة على الباب.
ورقاً عل ّـي ابّب »؟ قـال  :نعـم  ،وذلـك أقـوى ملـا جـاء
فقالت فاطمة  « :اي بن اخلطّاب! تتراك ّ
ب أبوك » (.)1
 3ـ روى الشهرسـتا عـن النظـام أنـ قـال  « :وكـان عمـر يصـيح  :أحرقـوا دارهـا ـن فيهـا!!
وما كان يف الدار غس علت وفاطمة واحلسن واحلسني » (.)3
____________
 5ـ اإلمامة والسياسة .30 / 5
 7ـ املصتصر يف أخبار البشر  ، 755 / 5العقد الفريد .53 / 1
 3ـ ريخ األُمم وامللوك .333 / 7
 3ـ السقيفة  ، 17 :شرأ ج البالغة  13 / 7و .38 / 3
 1ـ مجل من أنساب األشراف .738 / 7
 3ـ امللل والنحل .17 / 5
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 7ـ روى ابـن أيب شـيبة عـن زيـد بـن اسـلم  ،عـن أبيـ اسـلم ـ وهـو مـوىل عمـر ـ  « :أنـ حـني
 ،ك ــان عل ــت والـ ـزبس ي ــدخالن عل ــى فاطم ــة بن ــت رس ــول هللا
بوي ــع أليب بك ــر بع ــد رس ــول هللا
فيشــاورو ا ويرزعــون يف أمــرهم  ،فلمــا بلــغ ذلــك عمــر بــن اخلطــاب  ،خــرج حــّت دخــل علــى فاطمــة
فقال  :بنت رسول هللا  ،وهللا ما من أحـد أحـب إلينـا مـن أبيـك  ،ومـا مـن أحـد أحـب إلينـا بعـد
أبيــك منــك  ،وأمي هللا مــا ذاك ــانعت إن اجتمــع هــأل ء النفــر عنــدك  ،إن أمــرمم أن حيــرق علــيهم
البيت » (.)5
وسند هذه الرواية صحيح  ،أو قل  :حسن ابلتعبس الدارج على ألسنة اقدثني.
 8ـ روى ابن عبد رب  « :فأما علت والعباس والزبس فقعدوا يف بيت فاطمـة حـّت بعـن إلـيهم
أبو بكر عمر بن اخلطاب ليصرجوا من بيت فاطمة  ،وقال ل  :إن أبوا فقاصلهم  ،فأقبـل بقـبس مـن
ار علــى أن يعــرم علــيهم الــدار  ،فلقيتـ فاطمــة فقالــت  « :بــن اخلطــاب  ،أجئــت لتُحــرق دارا

»؟ قال  :نعم  ،أو صدخلوا فيما دخلت في األُمة » (.)7
 5ـ وروى املتقـت امنــدي عـن أســلم  « :فلمـا بلــغ ذلـك عمــر بـن اخلطــاب خـرج حــّت دخــل
بيــت علــى فاطمــة فقــال  :بنــت رســول هللا  ...وأمي هللا مــا ذاك ــا نعــت إن اجتمــع هــأل ء النفــر
عندك أن آمر هبم أن حيرق عليهم البـاب  ،فلمـا خـرج علـيهم عمـر جايهـا قالـت  :صعلمـون أن عمـر
قد جاء وقد حلو اب لئن عد ليحرقن عليكم الباب » ( ، )3وغسها من مصادر أهل السنة.
و ــا يأليــد مــا ســبق اعـرتاف أيب بكــر وإقـراره  ،بــل وصظــاهره ابلنــدم علــى كشــف لبيــت الزهـراء
 ،فعــن عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال  « :دخلــت علــى أيب بكــر أعــوده فاســتوى جالس ـاً ، ...

فقلــت  :مــا أرى بــك أبسـاً واحلمــد
مصلحاً  ،فقال أبو بكر  :إ

 ،فــال أتس علــى الــدنيا  ،فــو هللا إن علمنــاك إ كنــت صــاحلاً

____________
 5ـ املصنو بن أيب شيبة .177 / 8
 7ـ العقد الفريد .53 / 1
 3ـ كنز العمال .315 / 1
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آســت علــى شــتء إ علــى ثــالي  ،وددجم أ مل أفعلهــن  :وددجم أ مل أكشــو بيــت فاطمــة
وصركت » (.)5
( علي ـ تمريكا ـ  21سنة ـ طالب )
موقفها من تّب بكر :
قةة فاطمة الزهراء
س  :ما هي ّ

األول  ،هل هي مؤّكدة؟
مع اخلليفة ّ

 ،فالشــيعة
ج  :إن الصــحابة ينقســمون إىل قســمني  :قســم مــنهم صوف ـوا يف زمــن الن ـ
 ،وهأل ء على قسمني :
وابقت املسلمني حيرتمو م  ،وقسم منهم صوفوا بعد وفاة الن
 ،فالشيعة وابقت املسلمني حيرتمو م.
األول  :منهم من عمل بوصية الن
ـ اليت أوصـى هبـا يف عـدة مـواطن ـ فالشـيعة وُكـل

الثا  :منهم من مل يعمل بوصية الن
منصو حيرتمهم.
وأمــا ابلنســبة إىل الســب  ،فالســب غــس اللعــن  ،ألن هللا صعــاىل قــد لعــن يف القــرآن الكــرمي يف
َّ َّ ي ْ ن ْ ي
ي ْ يْ يي يْ
ني
ْ
اْلخ ي
نر ِة
إِن ِ
اَّلي يوَان ار ياوهَع همهلل ْي ار ِي ا ن يا ِ

عدة مواطن  ،منها قولـ صعـاىل :
( .) 7
أن قال  « :فاطمة بععة مـي يـألذيي مـا
ومع ا مع بني هذه اآلية وما روي عن الن
آذاهـا  ،وينصــبي مــا انصـبها » ( ، )3وقــال أيعـاً  « :فاطمـة بعــعة مـي يـألذيي مــا آذاهــا  ،ويغعــبي

ما أغعبها » (.)3

____________
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ومــا روي أيعـاً يف صــحيح البصــاري وغــسه  :مــن أن فاطمــة
غعبانة ـ على أيب بكر ( )5يتبني ا واب عن سألالكم.

ماصــت وهــت واجــدة ـ أي

( تبو وسن ـ الكويت ـ ) ....
مةادر شيعية كسر ضلعها :
؟

ـحة قضـ ــية كسـ ــر ضـ ــلع الزه ـ ـراء
س  :نشـ ــكركم علـ ــى جهـ ــودكم العظيمـ ــة  ،مـ ــا الـ ــدليل علـ ــى صـ ـ ّ

هـو النصـو

الكثـسة الـواردة عـن

ج  :إن الدليل على صحة قعية كسـر ضـلع الزهـراء
 ،نذكر لكم ًوذجاً منها :
أئمة أهل البيت
بــني زوجهــا وبيــنهم عنــد ابب البيــت  ،فعـرهبا
 5ـ جــاء يف روايــة  « :وحالــت فاطمــة
قنفذ ابلسو على ععـدها  ،وإن بععـدها مثـل الـدملوج مـن ضـرب قنفـذ إ هـا  ،فأرسـل أبـو بكـر
إىل قنفــذ  :اض ـرهبا  ،فأ أهــا إىل عُعــادة ابب بيتهــا  ،فــدفعها فكســر ضــلعاً مــن جنبهــا  ،وألقــت
جنيناً من بطنها » (.)7
 « :املمنوعــة إرثهــا  ،املكســور ضــلعها  ،املظلــوم بعلهــا  ،املقتــول
 7ـ جــاء يف ز رمــا
ولدها » (.)3
 3ـ عن ابن عباس قال  :قال رسـول هللا  « :وأمـا ابنـيت فاطمـة  ...وإ ملـا رأيتهـا ذكـرجم مـا
يصنع هبا بعـدي  ،كـأ هبـا وقـد دخـل الـذل بيتهـا  ،وانتهكـت حرمتهـا  ،وغصـب حقهـا  ،ومنعـت
إرثها  ،وكسر جنبها  ،وأسقطت جنينها .)3( » ...
____________
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 3ـ روي يف كتاب سليم بـن قـيس  « :فأ أهـا قنفـذ لعنـ هللا إىل ععـادة ابب بيتهـا ودفعهـا
 ،فكســر ضــلعها مــن جنبهــا  ،فألقــت جنينـاً مــن بطنهــا  ،فلــم صــزل صــاحبة فـرام حــّت ماصــت صــلى
هللا عليها من ذلك شهيدة » (.)5
 1ـ قال السيد احلمسي يف شعره :
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربت واهتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وأذيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده طع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع

قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع هللا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهبا

ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك املتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

() 7

السلع  :الشق وا رأ.
 ،وذيوعـ ،

وشعر السيد احلمسي يدل على شيو ،هذا األمر يف عهـد اإلمـام الصـادق
حّت لتذكره الشعراء  ،وصندد ب  ،وصزري ب على من فعل .
ك ــن الحظ ــة ُك ــل م ــا ذك ــراه صك ــذيب ه ــذا األم ــر  ،م ــا دام أن
وخالص ــة األم ــر  :إن ـ
الق ـرائن متــوفرة علــى أ ــم قــد هامجوهــا  ،وض ـربوها  ،واســقطوا جنينهــا  ،وصــرحت النصــو ومــا
ش ــهيدة أيع ـاً  ،األم ــر ال ــذي اع ــل م ــن كس ــر الع ــلع أم ـراً معق ــو ً ومقب ــو ً يف نفس ـ  ،فكي ــو إذا
جاءجم روايت يف كتب الشيعة والسنة  ،بل وأشار إلي الشعراء أيعاً  ،و سيما املتقدمون منهم.
مث فى عليكم أننا حنتاج يف إثباجم هذه القعا إىل صحة السند  ،بل يكفـت الوثـوق
بصدورها  ،وعدم وجود دا ،إىل الكذب كاف لصحة األخذ ابلرواية.
( هويدا ـ  ...ـ ) .....
تسبيحتها وكيفيته :
س  :ما هي تسبيحة الزهراء؟ وكيف تكون؟

____________
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 7ـ الصرا املستقيم .53 / 3

373

قـد ورد يف فعـل الكثـس مـن الـروا جم عـن النـ

ج  :حنيطك علمـاً أبن صسـبيح الزهـراء
.
وأهل بيت
وكيفيت هت  :أن صقول أربع وثالثون مرة هللا أكرب  ،وثالي وثالثون مـرة احلمـد
وثالثون مرة سبحان هللا  ،وذلك بعد ُكل صالة فريعة.
فاطمة الزهراء
وأصل هذا التسبيح علم رسول هللا

 ،وثـالي

 ،كما ورد يف عدة روا جم.

(  ...ـ  ....ـ ) ....
قضيتها عوائدية اتر ية وضة :
س  :هنــاك مــن يعتوــد ويوــول  :أب ّن بعــض الوضــااي التار يــة جيــب علــى اإلنســان املســلم الشــيعي تن

اهلامـة
يوف عندها طويالً  ،ألّنّا ليست من األُمور ّ

اإلسـالم  ،كوضـية فاطمـة الزهـراء

 ،ومـا جـر

عليها من املةائب  ،فهي قضية حةلت منذ فرتة من الزمن وانتهت  ،وتنّه ليس من الضروري اخلـوض

تفاصيل تلم املسألة؟

فمــا هــو ر ّدكــم علــى هــذا الوــول؟ جذ مــن املعلــوم ح ّو ـاً أب ّن العوائــد توليــد فيهــا  ،جذ جيــب علــى الفــرد
تلم العوائـد ح ّـّت تطمـئن نفسـه  ،فسـؤايل هـو  :مـا هـي العوائـد الـيت تروّنـا

املسلم تن يبحث ويدقّق
توليــد فيهــا  ،فهــل املطــروث حالي ـاً الســاحة مــن اإلشــكا ت حــول مــا يطرحــه الــبعض مــن قضــية الزه ـراء
مثالً هو من العقائد؟ أدامكم هللا ل سالم واملسلمني.

ج  :إن ردا علــى هــذا القــول هــو  :إن أقــل مــا يفيــدا الوقــوف عنــد هــذه القعــية هــو كــون
مظلـومني  ،وأن القـوم ظلمومهـا  ،وظلمـوا أهـل البيـت  ،وأقـل مـا
 ،وأمس املألمنني
الزهراء
ي
يســتفاد مــن هــذه القعــية  ،والوقــوف عليهــا كــون أُولئــك القــوم ظــاملني  ،وقــد قــال هللا صعــاىل  :ال

َّ
يي ْ ي ن
اهظ لم ي
ني (، )5
يهلل ل ع ِدي
ِِ

____________
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377

وهــذا أقــل مــا يســتفاد مــن دراســة صلــك القعــية  ،أن فــالاً وفــالاً مل يكــوا ئقــني ألن الســا يلــس
 ،ويقومــا مقام ـ مــن بعــده  ،وهــذا أمــر يرجــع إىل مس ــألة اإلمامــة ال ــيت هــت عن ــدا مــن
الن ـ
أُصول الدين.
يف احلقيقــة  ،حتقيــق عــن مســألة عقائديــة هــت مــن صــلب
فــالتحقيق عــن قعــية الزه ـراء
اإل ــان  ،وليســت قعــية ر يــة حمعــة  ،ومــن يقــول هبــذه املقولــة الــيت ذكرووهــا  ،إن كــان جــاهالً
فعلينا أن نعلمـ وننبهـ  ،وإن كـان يفهـم مـا يقـول  ،ففـت قلبـ مـرض  ،والشـيعت حقـاً يقـول ثـل
هذا الكالم.
صرجـع إىل أمـر مـن صـلب الـدين  ،وصتعلـق بقعـية مصـسية ل سـالم
مث إن قعية الزهـراء
واملسلمني  ،وقد ذكرا أبن أقل ما يستفاد من هذه القعية  ،وصدل علي  :أن خصـوم الزهـراء وأمـس
.
املألمنني كانوا ظلمة  ،فلم يستحقوا اإلمامة والنيابة عن رسول هللا
صنتهــت إىل نفـت إمامــة وخالفـة غــس أمـس املــألمنني  ،مـن الــذين

إذن دراسـة قعــية الزهـراء
.
صصدوا األمر بعد رسول هللا
فهـذه القعــية إذن قعـية ضــرورية عقائديـة  ،وجــديرة ابلبحـن والتحقيــق فيهـا  ،وأمــا القعــا
العقائديــة األُخــرى املطروحــة يف الســاحة اآلن  ،والــيت صقــع موقــع البحــن والــرد واإليـراد  ،فتلــك علــى
قسمني :
منهــا  :مــا هــو مــن ضــرور جم الــدين واملــذهب  ،فهنــا اــب ا عتقــاد هبــا عــن اجتهــاد عــن
صقليــد  ،والعــروري هــو مــا اــب ا عتقــاد ب ـ  ،وإن إنكــاره أو التشــكيك في ـ خــروج عــن الــدين أو
املذهب.
ومنهــا  :مــا لــيس مــن ضــرور جم الــدين واملــذهب  ،وإنكــاره أو التشــكيك فيـ  ،لــيس صــرج
عن الدين أو املذهب  ،وقول علمائنا  :أبن أُصول الدين والعقائد صقليد فيها  ،لـيس معـىن ذلـك
أن يقول اإلنسان ا مواه نفس  ،بل املراد من عدم التقليد يف أُصول الدين واملسـائل العقائديـة هـو
 :أن يكون اإلنسان معتقداً بتلك العقيدة عن دليل  ،وبرهان قطعت.
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على أن مسـألة فاطمـة الزهـراء
وأبنائ
غصب احلق الشرعت لعلت
كن التغاضت عنها.

مرصبطـة ابإلمامـة ي ألن األمـور الـيت جـرجم عليهـا بسـبب
 ،فاملسألة مـن صـميم العقيـدة وليسـت هامشـية حـّت

( اهلادي ـ بريطانيا ـ ) ....
بعض األدلّة على عةمتها :
وشكراً.

س  :هــل هنــاك دليــل علــى عةــمة الزه ـراء

؟ ومــا هــو الــدليل علــى ضــرورة عةــمتها

؟

 ،منه ــا آي ــة التطه ــس ال ــيت ص ــدل
ج  :هن ــاك ع ــدة آ جم وروا جم ص ــدل عل ــى عص ــمتها
داخلـة حتـت هـذه
 ،واليت شبهة و خالف يف كـون الزهـراء
ابلصراحة على عصمتها

اآلية املباركة.
 ،و يعقل أن صكون بععت غس معصومة.
بععة الن
هذا معافاً إىل أ ا
 ،فليسـت العصـمة دائـرة مـدار اإلمامـة حـّت يقـال  :أبن
وابلنسبة إىل ضـرورة عصـمتها
مل صكــن إمام ـاً  ،وإًــا العصــمة منزلــة إميــة صوجــد عنــد اإلنســان  ،بفعــل قرب ـ مــن هللا
الزه ـراء

صعاىل  ،ويرتصب على ذلك وجوب إطاعت وا قتداء ب  ،وأن هللا صعاىل اعل حجـة بينـ وبـني اخللـق
 ،ومن حيتج ب هللا صعاىل بد وأن يكون معصوماً.
ومد جمساعيل قاسم ـ الكويت ـ  12سنة ـ طالب )
( ّ
نزول املالئكة عليها :
س  :ه ــل هن ــاك رواايت تو ــول أب ّن املالئك ــة مل تن ــزل عل ــى الس ــيّدة فاطم ــة الزهـ ـراء

صحيحة موابلة مع الرواايت الةحيحة واملعتةة  ،اليت توول أب ّن املالئكة قد نزلت عليها
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؟ وه ــل ه ــي
؟

وهل ت ّن قول الرسول يا معناه  :أب ّن الوحي سـينوطع مـن بعـده  ،هـل كـان يوةـد بـه الـوحي النبـوي جن

صح التعبري؟
ّ

ج  :صوجــد عنــدا روا جم صنفــت نــزول املالئكــة علــى فاطمــة الزه ـراء

 ،بــل العكــس

وصكلمهــا معهــا  ،ومــن هنــا ورد يف الــروا جم أن مــن
هنــاك روا جم صثبــت نــزول املالئكــة عليهــا
.
حمدثة  ،أي أن املالئكة كانت حتدثها بعد وفاة أبيها رسول هللا
ألقاهبا
وه ــذا ل ــيس ببعي ــد  ،بع ــدما نق ــل لن ــا الق ــرآن الك ــرمي ً ــاذج م ــن النس ــاء حت ــدثن وصكلم ــن م ــع
املالئكة  ،وهن لسن بنبياجم و وصياجم  ،وإًا كن ولياجم من أولياء هللا  ،منهن :
ي ن ي ي ني ي ي
ار ن
اص ي
نر يي ْي إ َّن ي
م ْة يي يم ن
نط يف ِك يا يع َّ ي
نر ِك
 5ـ مرمي
ت المالئِ
 ،قال صعاىل  :ا ِإَ ق ه ِ
ِ
ي ن ي ي يي
لَع ن يس ء اهن يم ليم ي
ني (.)5
ااصطف ِك
ِ
ِ
ي
ك
ن ْ ْ ي
ييي ن ي ن
ءت ْو ْهلْهللي إبن يرا ِه يي ب هنبْ ن ي
ْش  ...ياام يرأتنه قآئِ يمنة
 ،قـال صعـاىل  :اهدد ْ
 7ـ سارة
ِ
ِ
ي ي ي
ي ي ن ي ي ي ن ْ ي ي ي ن ي ي ن ي ي يي ْ ييين ي ْ ك ي ي ن
ك ن
ْشني يه بإ نه ي
ت فيبي َّ ن
َز ياهذا يَم ِِل
ح يق يا ِم اواء ِإهحق يمدَب ق هت ي ايلَّت أأ ِ اأن عا
فو ِح
ِِ
ي
ي
ي ن ً َّ ي ي ي ي ن ي ك ي ْ ن ي ن ي ي ن ن
ر .)7( ...
ش خ ِإن هذا ل
َش كء ع ِا ب ق لَا أ ما ِني ِم أم ِر ا ِ
ي
ي
ي
ْ
ي ن ي ن ي ي ِّ ْ ي
ََس أ نن أ نو ِ ِم ِه .)3( ...
 ،قال صعاىل  :اأاح هلل ِإَل أم م
 3ـ أُم موسى

يعــد غلــواً  ،و مبالغــة يف فعــلها ،
وا عتقــاد بنــزول املالئكــة علــى فاطمــة الزه ـراء
سـيدة نسـاء العـاملني مــن األولـني واآلخـرين  ،وأفعـل مـن مــرمي بنـت عمـران  ،ومـن ســارة
فهـت
 ،وقــد ثبــت ابلنصــو القرآنيــة مشــاهدمن للمالئكــة
 ،ومــن أُم موســى
ام ـرأة إب ـراهيم
وصكليمهن مم  ،فأي غلو يف نسبة مثل ذلك ملن هت أفعل منهن؟
____________
 5ـ آل عمران .37 :
 7ـ هود  35 :ـ .73
 3ـ القصص .7 :
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مث أن اإلحياء مل يقتصر على األنبياء واملرسلني  ،وعلى من ذكـراهم مـن النسـاء  ،فقـد أوحـى
هللا صعاىل إىل ُكل من :
ي
ي
ن
َّ
ي
ي
َّ ن
ي
اَّتذي ِم ي
اْل ي ِل َْ َْتً .)5( ...
 5ـ النحل  ،قال صعاىل  :ياأ ناَح يوُّك إَِل
اِلح ِل أ ِن ِ ِ
ِ

ي ن ي ن ي ن ْ ي ن ي ي ِّ ي ي ن ْ ن
اويني أن آ ِمهللنَا
ا ِإَ أاح ت إَِل احلَ ِ

ـ قـال صعـاىل :

 7ـ احلواريون ـ أصحاب عيسـى
َِل .)7( ...
ِِب ياُِّ ير ْه
ِ
ْ ِّ
ي ن ي ن يين ي
ي
ي
ي ي ي ْ َّ ي ن ي ي ي ي
ني اأاَح ِي ُك هنم ء
 3ـ السماواجم  ،قال صعـاىل  :فدو ه هن هنم ا ٍ
ات ِي ينَم ِ
يني ي
() 3
أمره . ...
ي َّ ي َّ ي
ك أي نا يَح ل ي ي
بِأن وُّ

.
 3ـ األرض  ،قال صعاىل :
ويظه ــر م ــن خ ــالل ه ــذه اآل جم القرآني ــة وآ جم أُخ ــرى  :أن ال ــوحت ل ــيس ــتص ابألنبي ــاء
والرسل فقـط  ،بـل هـو يتعـدى إىل أوليـاء هللا صعـاىل  ،نعـم الـوحت هنـا يف هـذه اآل جم  ،املفهـوم منـ
() 3

غس الوحت يف إبالو الرسا جم إىل األنبياء  ،بل هو شأن آخر من الوحت.
فــالوحت لغــة  :اإلع ــالم اخلفــت الس ـريع  ،واصــطالحاً  :الطريق ــة اخلاصــة ال ــيت يتصــل هب ــا هللا
صع ــاىل برس ــل وأنبيائ ـ إلعالمه ــم أل ـوان امداي ــة والعل ــم  ،وإً ــا ج ــاء صعب ــس ال ــوحت ع ــن ه ــذه الطريق ــة
ابعتبارها خفية عن اآلخرين  ،ولذا عرب هللا صعاىل عن اصصال برسول الكرمي ابلوحت.
َّ ي ن ي ن ي ي ن ي ي ي ي ن ي ن ي ي ْ
اِلب ِّ ي
َح يا َّ
ني ِم يَ نم ِد ِه .)1( ...
ٍ
قال صعاىل ِ :إن أاح هلل ِإيك بم أاح هلل ِإَل ن
ِ

____________
 5ـ النحل .38 :
 7ـ املائدة .555 :
 3ـ فصلت .57 :
 3ـ الزلزلة .1 :
 1ـ النساء .533 :
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ي
ي
ي ي ي ي ي ي ي ْ ي ِّ ي ْ ْ َّ ي ن
ح ًن أي نا من يا يواء ح ي
ان ٍب أ نا يْ نر ِهنل
ْش أن يملمه ار إِال ا
ِ
ِ
وقـال صعـاىل  :ام َكن ِهب ٍ
يْ ً
َال يف ْ ِ ي
ََح بإ نَنِ ِه يم ي ي يش ء إِنَّ ْه ي ٌّ
َع يح ِك كي (.)5
وه
ِِ
ِ

وه ــذه اآلي ــة األخ ــسة ح ــددجم مع ــىن ال ــوحت ال ــذي ــتص ابألنبي ــاء واملرس ــلني  ،أم ــا اآل جم

إًــا
األُخـرى املتقدمــة الـذكر  ،فلهــا معـا آخــر للـوحت  ،والــذي نقـول بـ  :إن فاطمـة الزهـراء
كانت حمدثة من قبل املالئكة بنحو من أحناء الوحت  ،الذي بينت اآل جم اآلنفـة الـذكر  ،فـال حمالـة
أن صكون قد حدثت من قبل املالئكة كما دل القرآن على إمكان وقو ،ذلك.
ي ــوحت مــا  ،وقــد أوحــى هللا
و أدري  ،ملــاذا صقــوم قيامــة الــبع إذا قلنــا أبن الزه ـراء
صعــاىل إىل الســماواجم واألرض واحلش ـراجم وهــت صعقــل  ،فمــا وج ـ نفــت الــوحت عــن الزه ـراء
وهت بشر  ،بل أفعل البشر قاطبة؟
.
فهن من أوحى ألحجار وحشراجم لقادر على أن يُوحت ألفعل بريت بعد رسول

وإذا رجعت إىل مرو جم أهـل السـنة لرأيـت العجـب العجـاب يف نـزول الـوحت علـى حمبـيهم ،
فلنلــق نظــرة علــى كتــب احلــدين والســسة والتــاريخ عنــدهم  ،لنــرى كيــو يــدعى حتــدي املالئكــة مــع
الكثس من رجامم :
 5ـ أخــرج البصــاري عــن أيب هريــرة  ،ومســلم عــن عائشــة  :أن عمــر بــن اخلطــاب كــان مــن

اقدثني (.)7
وقــد حــاول شــراأ البصــاري أن أيولــوه أبن امل ـراد أن ـ مــن امللهمــني  ،أو مــن الــذين يلقــى يف
روعهم  ،أو يظنون فيصيبون احلق  ،فكأن حدي  ، ...وهو كما صرى أتويل يساعد علي ظـاهر
اللفل.
____________
 5ـ الشورى .15 :
 7ـ أُنظــر  :صــحيح البصــاري  ، 700 / 3صــحيح مســلم  ، 551 / 7مســند أمحــد  ، 335 / 7مســند احلميــدي / 5
 ، 573كتــاب الســنة  ، 135 :كنــز العمــال  ، 177 / 55ريــخ مدينــة دمشــق  ، 53 / 33ســس أعــالم النــبالء / 55
 ، 133أتويـل تلــو احلـدين  ، 517 :ا ــامع ألحكــام القـرآن  ، 573 / 53ريــخ ابـن خلــدون  ، 550 / 5مــذيب
الكمال .373 / 75
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 7ـ ن أُدعـت أن املالئكـة حتـدثهم  ،عمـران بـن احلصـني اخلزاعـت ـ املتـوىف سـنة  17ه ـ ـ قـالوا
 « :كانــت املالئكــة صســلم عليـ حــّت اكتــوى ابلنــار فلــم يســمعهم عامـاً  ،مث أكرمـ هللا بــرد ذلــك »
( .) 5
 3ـ ومنهم أبـو املعـال الصـاحل ـ املتـوىف سـنة  377ه ـ ـ رووا أنـ كلمتـ املالئكـة يف صـورة طـائر
( .) 7
 3ـ أبو حيل الناقد ـ املتوىف سنة  781هـ ـ رووا أن كلمت احلوراء (.)3
وأمثــال هــذه املــرو جم يف كتــب أهــل الســنة غــس قليــل  ،ومل يســتنكر ذلــك أحــد  ،ومل يــتهم
أصحاهبا ابلغلو.
ومن ا دير ابلـذكر  :أن الـوحت لـ أسـاليب وأغـراض متعـددة  ،و صـالزم بـني الـوحت والنبـوة
 ،وإن كــان ُكــل نـ بــد أن يـُـوحى إليـ  ،وكــذلك صــالزم بــني الــوحت والقــرآن  ،فبالنســبة للرســول
مل يكن ُكل ما نزل علي من الوحت قرآاً  ،فهناك األحاديـن القدسـية  ،وهنـاك صفسـس القـرآن
وأتويل  ،واإلخبار ابملوضوعاجم اخلارجية  ،وأمثال ذلك  ،وُكلها ليست قرآاً.
مل يكن من الوحت النبـوي  ،و مـن الـوحت القـرآ
فاصعح أن حتدين املالئكة للزهراء
 ،و ــا يــدل علــى عــدم املالزمــة بــني حتــدين املالئكــة والنبــوة  :مــا رواه صــاحب بصــائر الــدرجاجم ،

 « :ج ّن عليـ ـاً ك ــان وـ ـ ّداثً »  ،فصرج ــت إىل
ع ــن محـ ـران ب ــن أع ــني ق ــال  :ق ــال ل أب ــو جعف ــر
يقــول « :
أصــحايب فقلــت م ـم  :جئــتكم بعجيبــة! قــالوا  :مــا هــت؟ قلــت  :مسعــت أاب جعفــر
كــان علي ـاً و ـ ّداثً »  ،قــالوا  :مــا صــنعت شــيئاً إ ســألت  :مــن حيدثـ ؟ فرجعــت إليـ فقلــت ل ـ  :إ
حدثت أصحايب ا حدثتي قالوا  :ما صنعت شيئاً إ سألت من حيدث ؟

____________
 5ـ أُنظر  :الطبقاجم الكربى  788 / 3و  ، 55 / 7املعجم الكبس  ، 507 / 58شرأ ج البالغة .53 / 5
 7ـ أُنظر  :صفة الصفوة .705 / 7
 3ـ ريخ بغداد .333 / 8
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فقال ل  « :حيدث ملك »  ،قلت  :فنقول  :إن ن ؟ قال  :فحـرك يـده هكـذا مث قـال « :
أو كصاحب موسى أو كذي القرنني أو ما أبلغتكم أن قال وفيكم مثل » (.)5
.
ومن الروا جم الدالة على نزول املالئكة على الزهراء
 « :إن فاطم ـ ــة مكث ـ ــت بع ـ ــد رس ـ ــول هللا
 5ـ ع ـ ــن أيب عبي ـ ــدة ع ـ ــن أيب عب ـ ــد هللا
أيصيهــا
مخســة وســبعني يومـاً  ،وقــد كــان دخلهــا حــزن شــديد علــى أبيهــا  ،وكــان جربائيــل
فيحسن عزاءها على أبيها  ،ويطيب نفسها  ،و ربهـا عـن أبيهـا ومكانـ  ،و ربهـا ـا يكـون بعـدها
يكتب ذلك  ،فهذا مصحو فاطمة » (.)7
يف ذريتها  ،وكان علت
قـال  « :مصـحو فاطمـة مـا فيـ شـتء مـن كتــاب
 7ـ عـن أيب محـزة عـن أيب عبــد هللا
هللا  ،وإًا هو شتء ألقت إليها بعد موجم أبيها صلواجم هللا عليهما » (.)3
يقـول  « :إن هللا صبـارك وصعـاىل ملـا
 3ـ عـن محـاد بـن عثمـان قـال  :مسعـت أاب عبـد هللا
 ،دخل على فاطمة من وفاص من احلزن ما يعلمـ إ هللا عـز وجـل  ،فأرسـل هللا
قب نبي
 ،فقـال مـا  :إذا أحسسـت
إليها ملكاً يسلت غمها وحيدثها  ،فشكت ذلك إىل أمس املألمنني
ب ــذلك فس ــمعت الص ــوجم فق ــول ل  ،فأعلمت ـ  ،فجع ــل يكت ــب ُكلم ــا مس ــع ح ــّت أثب ــت م ــن ذل ــك
مصحفاً » (.)3
عــن مصــحو فاطمــة
 3ـ عــن أيب بصــس قــال  :ســألت أاب جعفــر حممــد بــن علــت
 ،فقال  « :أنزل عليها بعد موجم أبيها »  ،قلت  :ففي شتء مـن القـرآن؟ فقـال  « :مـا فيـ
شتء من القرآن » (.)1

____________
 5ـ بصائر الدرجاجم .335 :
 7ـ املصدر السابق .573 :
 3ـ املصدر السابق .575 :
 3ـ املصدر السابق .577 :
 1ـ املصدر السابق .501 :
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 1ـ عـن إسـحاق بـن جعفـر بـن حممـد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـت قـال  :مسعـت أاب عبـد هللا
يقــول  « :إًــا مسيــت فاطمــة حمدثــة  ،ألن املالئكــة كانــت مــبط مــن الســماء فتناديهــا  ،كم ـا
صنــادي مــرمي بنــت عم ـران  ،فتقــول  :فاطمــة  ،إن هللا اصــطفاك وطهــرك  ،واصــطفاك علــى نســاء
العاملني  ،فاطمـة اقنـيت لربـك واسـجدي واركعـت مـع الـراكعني ـ إشـارة إىل آيـة  37مـن آل عمـران ـ
فتحدثهم وحيدثو ا.
فقالــت مــم ذاجم ليلــة  :أليســت املفعــلة علــى نســاء العــاملني مــرمي بنــت عم ـران؟ فقــالوا  :إن
مــرمي كانــت ســيدة نســاء عاملهــا  ،وإن هللا عــز وجــل جعلــك ســيدة نســاء عاملــك وعاملهــا  ،وســيدة
نساء األولني واآلخرين » (.)5
 3ـ عن إمساعيل بن بشـار قـال  « :حـدثنا علـت بـن جعفـر احلعـرمت صـر منـذ ثالثـني سـنة
ي ي
ين ي
ي ي ين ي ني
ْ
َّ
نَل اال
قال  :حدثنا سليمان قال  :حممد بن أيب بكـر ملـا قـرأ  :ام أوهلهلل ِم ق ِلنك ِمن وه ٍ

ني ٍّ
ِب ( )7و حمدي  ،وهل حيدي املالئكة إ األنبياء؟ قال  :إن مرمي مل صكن نبية وكانـت حمدثـة ،
ِ
وأُم موس ــى ب ــن عمـ ـران كان ــت حمدث ــة  ،ومل صك ــن نبي ــة  ،وس ــارة امـ ـرأة إبـ ـراهيم ق ــد عاين ــت املالئك ــة
فبش ـ ــروها س ـ ــحاق  ،وم ـ ــن وراء إس ـ ــحاق يعق ـ ــوب  ،ومل صك ـ ــن نبي ـ ــة  ،وفاطم ـ ــة بن ـ ــت رس ـ ــول هللا
كانت حمدثة  ،ومل صكن نبية » (.)3

واقــدي مــن صكلمـ املالئكــة بــال نبــوة  ،و رييــة صــورة  ،أو يلهــم لـ ويلقــى يف روعـ شــتء
مــن العلــم علــى وجـ اإلمــام واملكاشــفة مـن املبــدأ األعلــى  ،أو ينكــت لـ يف قلبـ مــن حقــائق خفــى
على غسه  ،أو غس ذلك من املعا اليت كن أن يراد من .
____________
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 ،وحـت نبـوي  ،أي يـدل علـى نبومـا ،
والنتيجة  :أن الوحت كان ينزل علـى الزهـراء
و وحـت قـرآ  ،أي أنـ حيمـل مـا آ جم قرآنيـة  ،بـل وحـت يـوحى مـا  ،كمـا أوحـت إىل مـرمي وســارة
وأُم موسى.
سّن )
( عبد هللا ـ البحرين ـ ّ
معّن  :ولو فاطمة ملا خلوتكما :
وجل قـال لرسـوله
ولدي سؤال ترجو منكم اإلجابة عليه  :توولون ت ّن هللا ّ
س  :ت ،من تهل السنّة ّ ،
عز ّ

ومد ملا خلوت األفالك  ،ولو علي ملا خلوتم  ،ولو فاطمة ملا خلوتكما » فكيـف
 « :لو ك اي ّ

يكون ذلم؟

هل ت ّن علياً وفاطمة تفضل من رسول هللا

؟ لذلك لو مها ملا خلق هللا رسول  ،وإ فما هو املقصود

بذلك الكالم؟ أرجو منكم اإلجابة ابلتفصيل.

ج  :إن فه ــم ه ــذا احل ــدين يتوق ــو عل ــى فه ــم مع ــىن اإلمام ــة عن ــد الش ــيعة ا ث ــي عشـ ـرية ،
وا لتفاجم إىل حقيقة اإلمامة عندهم  ،فهذا فهمت معـىن اإلمامـة عنـدهم  ،عنـد ذلـك صسـتطيع فهـم
احلدين  ،فلذلك نقول  :صعتقد الشيعة أن اإلمامة رسسة عامة علـى الـدين والـدنيا  ،ومنصـب إمـت
أبن يعلــم النــاس ب ـ  ،وأيمــرهم ابصباع ـ ،
تــاره ويعين ـ هللا صعــاىل بســابق علم ـ  ،وأيمــر الن ـ
ووظيفة اإلمام مكملة لوظيفـة النـ  ،فـالن هـو الـذي أييت بشـريعة ويبلغهـا إىل النـاس  ،واإلمـام مـن
بعــده يصــبح قــيم علــى الرســالة  ،ويكــون اظ ـراً عليهــا وعلــى األُمــة  ،وحفــل الــدين مــن التحريــو

والتبديل.
و ـا أن الــدين اإلســالمت احلنيــو رسـالة خالــدة  ،وشـريعة دائمــة علـى مــر األزمــان والــدهور ،
فالبــد فيهــا مــن وجــود إمــام بعــد النـ يكمــل املســسة النبويــة  ،وحيفــل الشــريعة الرابنيــة  ،هــذا مفهــوم
اإلمامة بشكل يمل عند الشيعة ا ثي عشرية.
وُكــل مــا صقــدم كــان مــن الناحيــة ال ُكليــة  ،وحتديــد معــىن اإلمامــة بشــكل عــام  ،أمــا يف مقــام
التطبيق اخلارجت  ،فالشيعة اإلمامية صعتقد أبن الن
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ألدلـة كثـسة ذكـرجم يف حملهـا :

نصب إمامـاً مـن بعـده  ،وذلـك اإلمـام هـو علـت بـن أيب طالـب
كحدين الثقلني  ،والكساء  ،والغدير  ،وغسها الكثس.
ي
ن
ن
ن
ي
ي ْ
ْ
من ن
نَ يم أك يملن ْ
قولـ صعــاىل  :ايين ن
ني ِدي نهللم ني
نت ه
ومــن صلــك األدلــة علــى إمامــة علــت
ين

ي

ي

ي

ي ي ن ْ ي ن ْ ن ني يي ْ
ْ ْ
ار نهال يم ِديهللً ( ، )5فعن أيب هريرة قـال  « :ملـا كـان يـوم
اأ ممت عل مي نِمم ِِت او ِ ت همي ِ
 « :من كنت مو ه فعلـي مـو ه » ،
غدير خم  ،وهو يوم مثا عشر من ذي احلجة قال الن
فنزل هللا اليوم أكملت لكم دينكم » (.)7
َّ ِّ ي ي َّ ن ي ن ي ن
ي ي ي َّ ْ ْ ي ِّ ن ي ْ ي ي ن ي
نل يف يمن بيلَّ نغنتي
نزل إِيك ِم وُّنك ا ِإن هني فم
وقولـ صعـاىل  :ي أي الرهَل بلغ م أ ِ
ي

ي

ي يْ ي ْ ن ْ ي
ك ِم ي َّ
اِل ِِ (.)3
ِوه َله اار يم ِصم
فقــد أخــرج احلــاكم احلســكا والقنــدوزي احلنفــت والســيوطت وابــن عســاكر وغــسهم أ ــا نزلــت
بغدير خم ( ، )3إىل غس ذلك من األدلة الكثسة.
يف شأن علت

إذا عرفــت معــىن اإلمامــة عنــد الشــيعة  ،وعرفــت أن اإلمــام هــو علــت بــن أيب طالــب  ،وولــده
 ،وهللا خلــق
األحــد عشــر  ،ســتعرف معــىن احلــدين  :فــا مل لــق الوجــود إ للن ـ حممــد
ن
َّ
ي
ْ
ْ
ي
ي ي َّ ي ن
ن ي ْ
نه ْ َّ
ني
اَّلي أع يط ُك َش ٍء خلد
الكون ألجل إيصال إىل الغاية املطلوبة من  ،كما قال  :وُّهلل ِ
يه يد ( ، )1فهو خلق ألجل أن يوصل إىل كمال املطلوب من .
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و ــا أن أفع ــل املوج ــوداجم ه ــو اإلنس ــان  ،وخل ــق هللا صع ــاىل اإلنس ــان ألج ــل أن يوص ــل إىل
يي ي ين ْ ن
اْلن َّ
كمال الالئـق بـ  ،أو قـل  :هـت معرفـة ربـ وعبادصـ  ،كمـا يف قولـ صعـاىل  :امن خلدنت ِ
يا ي َّ ي ن ْ ْ
ان ( ، )5وهذه العبادة حتتاج إىل معلـم ومرشـد يبينهـا  ،ويكـون عـارف هبـا  ،أو
ارنس إِال ِيم د ِ
ِ

الـذي هـو أشـرف
قل  :حيتاج اإلنسان إىل واسطة بني عامل الغيب وبينـ  ،والواسـطة هـو النـ
الكائناجم  ،وهو املبني للرسالة السماوية  ،فلو ه ملا خلق الكائناجم  ،ألن الكائنـاجم خلقـت ألجـل
 ،و ا أن اإلمامـة هـت واسـطة ومكملـة للنبـوة كمـا بيـنـا
غاية  ،وهذه الغاية حتصل إ ابلن
لك ذلك.
 ،فيكــون معــىن
فــهذاً النبــوة حتتــاج إىل اإلمامــة  ،و ــا أن اإلمــام هــو علــت بــن أيب طالــب
قولـ  « :ولـو علــي ملـا خلوتـم » أي  :أن الغايــة حتصـل إ بـك وبعلــت  ،وامـدف يكمــل إ
بكما  ،فأحدكما مكمل لدور اآلخر.
ولــيس يعــي ذلــك أن علي ـاً أفعــل مــن الن ـ  ،ألن ـ ورد يف آيــة املباهلــة أن علي ـاً نفــس الن ـ
 ،وورد يف أحادين أُخرى  :أن هللا خلق آدم ألجل هـأل ء اخلمسـة ـ كمـا يف حـدين الكسـاء
ـ فــهن هــذا صــوهم ابطــل  ،بـل املقصــود ابحلــدين هــو التوقــو يف الـدور الــذي صلعبـ اإلمامــة  ،إذ كمــا
أن الناس حباجة إىل النبوة هم ا
حباجة إىل اإلمامة.
هـت أُم األئمـة األحـد
وقول  « :لو فاطمة ملا خلوتكما » يصبح واضحاً  ،ألن فاطمة
عشــر بعــد اإلمــام علــت  ،و ــا أن اإلمامــة هــت املكملــة لــدور النبــوة  ،و ــا أن فاطمــة هــت أُم األئمــة
 ،فلذلك لو ها ملا حصلت الغاية واملطلوب من خلق املوجوداجم ومجيع الكائنـاجم  ،فهـت أُم
إحــدى عشــر إمامـاً  ،واإلمامــة هــت املكملــة ملســسة النبــوة  ،وصقــدم أنـ لــو النبــوة ملــا خلــق الكــون ،
هت أُم اإلمام املهدي الثا عشر  ،الذي يصلح العامل  ،ويقيم العدل اإلمت  ،فهو
وفاطمة
____________
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املوعود من هللا صـالأ األرض ومـن عليهـا  ،وهـذا الوعـد اإلمـت يتحقـق علـى يـده  ،وهـذا املهـدي
أُم فاطمة.
فاحلــدين يعطــت األفعــلية  ،و يفهــم من ـ ذلــك ملــن عــرف معــىن اإلمامــة  ،وملــن حــل
بقي ــة ال ــروا جم  ،ب ــل املقص ــود ابحل ــدين م ــا ذك ــراه  ،والثاب ــت عن ــد الش ــيعة أن الن ـ
الكائناجم على اإلطالق.

أفع ــل

( ت ُّم تدد ـ البحرين ـ ) ....
السر املستودع فيها :
تفسري ّ :
والسر املستودع فيها »  ،فمـا
س  :ما املوةود بـ  « :اللهم صلّي على فاطمة وتبيها  ،وبعلها وبنيها ،
ّ

ابلسر املستودع فيها؟
املوةود ّ

ج  :مل يرد نص خا يفسر لنا معىن « السر املستود ،فيها ».
نعم  ،كن أن يقال يف معناه عدة احتما جم :
.
 5ـ إشارة إىل األئمة من ولدها
 7ـ إشـارة إىل ولـدها اقسـن  ،الـذي أسـقطت اليـد الظاملـة  ،وصـار شـعاراً ملظلوميـة اإلمامـة ،

ابإلمامة.
ودليالً على أحقية أهل البيت
 ،الـذي ـو األرض قسـطاً وعـد ً  ،بعـدما ُملئـت
 3ـ إشارة إىل اإلمام املهدي املنتظـر
ظلماً وجوراً  ،وأن من ذريتها.
 3ـ إشارة إىل مظلوميتها.
 1ـ إشـارة إىل كو ـا حلقـة وصـل بـني النبـوة واإلمامـة  ،و ـا أن اإلمامـة هـت اسـتمرار للنبـوة ،
فلو حلقة الوصل ملا استمرجم النبوة ابإلمامة.
( رابب ـ  ...ـ ) .....
السر املستودع فيها :
معّن ّ :
جين تســألم حبـ ّق الزهـراء وتبيهــا  ،والسـ ّـر املســتودع فيهــا »  ،مــا
س:ت ّ
ُود تن اســأل مــا معــّن  « :اللهــم ّ

السر؟
السر املستودع فيها؟ وما هو هذا ّ
معّن ّ

385

ا  :الذي يوو

النظر ت ّن السر املذكور هو امليزة الفريدة اليت تودعها هللا تعاي

نشأة سيّدة نساء

النيب
العاملني الزهراء
 ،وهي كوّنا احللوة الوسيطة بني ّ
النبوة واإلمامة  ،فبما تّنّا بضعة ّ
النبوة ونيّزاهتا.
 ،وبتةريح الرسول
ـ كما ورد رواايت كترية ـ حتمل وجودها تسرار ّ

تكوينـاً

حتتع ــن اإلمام ــة  ،ــا أ ــا كان ــت عان ــب أم ــس امل ــألمنني
وم ــن جان ــب آخ ــر أص ــبحت
 ،فهـت أصـبحت صعتـرب أُمـاً لوئمـة املعصـومني
 ،صريب ولديها اإلمامني احلسن واحلسـني

.

 ،وهـذه
 ،وأُم األئمـة
 ،وزوجـة اإلمـام علـت
واب ملة  :فهت بنـت الرسـول
صفة نظس ما يف اخللق  ،وهبذا ا عتبار يبعد التوسل والتمسك هبـذا السـر املصـزون يف ذامـا ،
يف التقرب إىل هللا صعاىل  ،والعلم عند هللا.
( تبو علي البحراين ـ  ...ـ ) .....
مةادر ضراا وجسوا جنينها :
س  :هل صحيح ما نسمعه من بعـض الشـيوش وا،اضـرين  ،الـذين يـروون ت ّن فاطمـة الزهـراء

ـحة هــذه الروايــة؟ وهــل هــي مــن كتــب
قــد ضــربت مــن قبــل اخلليفــة التــاين  ،وتســوطت دلهــا تيضـاً  ،مــا صـ ّ

اإلمامية  ،تو من كتب السنّة؟ دمتم للخري.

ج  :لقـد نقلـت كتـب الفـريقني ـ قـد اً وحـديثاً ـ مـا جـرى علـى سـيدصنا فاطمـة الزهـراء
إىل الرفيــق األعلــى ـ أدجم هبــا إىل استشــهادها
مــن مأســاة وظالمــاجم ـ بعــد رحيــل رســول هللا
.
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من صلك الظالمـاجم الـيت صسـأل عـن وجودهـا  ،هـو ضـرهبا  ،وإسـقا جنينهـا
 ،وعليك ابملراجعة (.)5
لك بع املصادر اليت ذكرجم ضرهبا
 ،وعليك ابملراجعة (.)5
ونذكر لك بع املصادر اليت ذكرجم إسقا جنينها

 ،فنـذكر

( عبد املنعم ـ البحرين ـ ) ....
مظلوميتها اثبتة :
ـرد سـريعاً  ،وذلـم خـتالا
ـنص األكيـد؟ ترجـو مـنكم ال ّ
س  :هل قضـية ضـرب الزهـراء متبتـة ح ّوـاً وابل ّ

السؤال

ذهّن.

ي ي ي ن ي ْ َّ ن ي ن
اهنديهلل ه اِلاندي ِ

ج  :إن هللا صعاىل خلق اإلنسان وعرف طريق اخلس مـن الشـر ،
ليصتــار أي الطـريقني إ َّمنن يشنن ب ًرا ياإ َّمنن يب ْف ً
ننَوا ( ، )3واب ختيــار هــذا الــذي وهبـ هللا لعبــده
ِ
ِ ِ

() 7

يستحق العبد الثواب أو العقاب  ،ولو ا ختيار هذا لبطل األجر.
وإن هللا صعــاىل ـ وإوامـاً للحجــة ـ جعــل األنبيــاء واألوصــياء واألئمــة ليكونـوا حجــة هللا علــى
.
أخرب ب ُكل ما اري على أهل بيت  ،ابألخص ابنت الزهراء
اخللق  ،فالن

____________
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قى الكثس من التعدي واألذى من قوم  ،فصرب وصابر حـّت اسـتطا ،أن
وحّت الن
يوصل هذا الدين إىل األرض املعمورة  ،ويتم احلجة على الناس.
ظُلم ـوا
مث إن اإلمــام علــت وفاطمــة الزه ـراء واحلســن واحلســني وســائر األئمــة املعصــومني

وقُتلوا  ،وحتملوا أنوا ،األذى ألجل الدفا ،عن الدين وبقائ .
ف ُكــل هــذه املظلوميــة تبتــة بنصــو بلغــت بععــها حــد الت ـواصر  ،وبــذلك نعلــم عظمــة أهــل
يف ص ــربهم  ،وحتمله ــم أن ـوا ،الظل ــم  ،وس ــقيهم ب ــدمائهم ش ــجرة اإلس ــالم  ،ال ــيت من ــع
البي ــت
النواصب عنها املاء.
( نوث احلاا ـ لبنان ـ ) ....
هلا خادمة ينا زهدها :
س  :الســيّدة الزه ـراء

خادمة امسها فضة؟

ـم  ،لكــن اإلشــكال هــو  :كيــف كانــت هلــا
قمــة الزهــد دون شـ ّ
كانــت ّ

كانت املثل العليا لكافة الصـفاجم احلسـنة واملكرمـاجم األخالقيـة
ج  :إن فاطمة الزهراء
 ،كما صصرأ هبا نصو احلدين والتاريخ والسسة.
قــد منحه ــا ،

وأمــا يف موضــو ،الس ـألال  ،فــهن الــروا جم املتعــافرة دالــة علــى أن الن ـ
وعلمها التسبيحة اليت نسبت فيما بعد إليها  ،بد ً من ا ستعانة خبادمة يف البيت (.)5
امسها فعة  ،فهـذا قـد حـدي متـأخراً بعـد مـا حتسـن
وأما ما جاء من وجود خادمة ما
وضع املسلمني نوعاً مـا  ،بسـبب كثـرة الفتوحـاجم والغنـائم  ،فأحتفهـا الرسـول
هبا على بع األشغال يف البيت  ،حّت صتفرو لعبادما أكثر.

____________
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فعـة  ،لتسـتعني

مجيعـاً ـ وهـت
مث هناك نقطة هامة اب ا نتباه إليها ـ وهت مطـردة يف حيـاة املعصـومني
 :أ م كـانوا يربـون أشصاصـاً يف بيـومم حتـت عنـوان اخلـادم  ،والغـالم والعبـد واألمـة وغسهـا  ،وهـأل ء
ب ــني الن ــاس  ،وه ــذا م ــا نش ــاهده يف بع ـ
ب ــدورهم ك ــانوا يبث ــون عل ــوم ومع ــارف أه ــل البي ــت
األحادين املذكورة  ،والكلماجم املنقولة عن فعة مثالً.
وعلي ـ  ،فتواج ــد اخلادم ــة يف بي ــت فاطم ــة
 ،ق ــد ك ــان م ــن أج ــل صربيته ــا وصثقيفه ــا أو ً
وابلذاجم  ،كما حدي كذلك.
ومد الزين ـ البحرين ـ ) ....
( ّ
مظلوميتها من تساسيات املذهب من املسائل التار ية :
س  :م ــا رتي تكت ــر الفوه ــاء

مس ــألة ض ــرب الس ــيّدة الزهـ ـراء

املذهب؟ تم تنّه ارد مسألة اتر ية؟ ودمتم

خدمة اإلسالم.

؟ ه ــل يعت ــة م ــن تساس ــيات

ج  :فى على أحد أن من أهم أركان التشيع :
 5ـ التــول والو يــة  ،وهــو عبــارة عــن م ـوا ة أوليــاء هللا واصبــاعهم  ،وجعلهــم القــدوة يف ُكــل
األُمور.
 7ـ التربي والرباءة من أعداء هللا  ،سواء يف ذلك ابلعلن أو اخلفية  ،اب نان واللسان.
فال يصدق على أحد أن شـيعت إذا أخـل أبحـد هـذين  ،إذ كـن للـو ء أن يـتم مـن دون
التربي  ،وألجـل التـربي والـرباءة يف الفكـر الشـيعت لقـب الشـيعة ابلـرواف  ،وألجـل هـذا نشـاهد أن
املألرخني ينعتون من كان يروي من علماء أهل السنة روا جم يف فعـائل أهـل البيـت  « :شـيعت بـال
رف » أو « يتشيع بال رف ».
عموم ـ ـاً ،
وم ــن أه ــم املص ــاديق ال ــيت يبت ــي عليـ ـ الت ــربي  ،ه ــو مظلومي ــة أه ــل البي ــت
خصوصاً.
ومظلومية الزهراء
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 ،ومظلومي ــة الزهـ ـراء
فال ــذين يش ــككون ـ أ ً م ــن ك ــان ـ يف مظلومي ــة أه ــل البي ــت
 ،ه ــم ال ــذين يف قل ــوهبم م ــرض  ،يري ــدون أن اعل ـوا التش ــيع يف ال ــو ء فق ــط م ــن دون ص ــربي ،
وذلك ألغراض أضمروها يف قلوهبم.
وبعد هذا ُكلـ  ،كـن للقـارئ العزيـز أن يشـصص هـو بنفسـ أن مظلوميـة أهـل البيـت
خصوصاً  ،هـل هـت مـن أساسـياجم املـذهب  ،أم أ ـا يـرد مسـائل
عموماً  ،ومظلومية الزهراء
ر ية؟
( ت ُّم حسني ـ البحرين ـ ) ....
قوهلا « خري للمرتة تن تر رجالً » يعارض خطبتها
س:

متابعيت حلياة السيّدة الزهراء

و يراهـ ــا رجـ ــل »

حـ ــني ّتّنـ ــا

املسجد :

 ،وجدت تّنّا توول  « :خري للمرتة تن تـر رجـالً ،

قـ ــد ذهبـ ــت مـ ــع ءلّـ ــة مـ ــن نسـ ــاء بـ ــّن هاشـ ــم جي مسـ ــجد الرسـ ــول

 ،ملطالبة تّب بكر بفدك  ،وهو جالس مع مجاعة من املهاجرين واألنةار  ،وتلوت خطبتها الشهرية ،

حني تنّنا نعلم تيضاً ت ّن صوت املرتة عورة  ،تليس هناك تناقض

ذلم؟ مع شكري اجلزيل.

فيما هو اخلس للمرأة  « :أن صرى رجالً  ،و يراها رجـل » ( )5هـو
ج  :قول الزهراء
عــىن األفعــل واألحســن للمـرأة أن صــرى رج ـالً  ،و يراهــا رجــل  ،وذلــك يف األوقــاجم واحلــا جم
الطبيعي ــة العادي ــة  ،وأم ــا يف األوق ــاجم واحل ــا جم الع ــرورية  ،ال ــيت صتطلبه ــا مقتع ــياجم احلي ــاة ف ــال ،
كصروجها لصلة أرحامها  ،أو ذهاهبا إىل الطبيب ملعا تها  ،وغس ذلك.
بل قد يتوجب عليها اخلروج بسبب احلفـاظ علـى الـدين وضـرور ص  ،و ضـرورة أوجـب مـن
 ،وذلــك
الــدفا ،عــن اإلمامــة  ،وعــن مظلوميــة إمــام اغتصــبت فيـ اخلالفــة  ،كمــا فعلتـ الزهـراء
لتبيني احلقائق لوُمة اإلسالمية  ،وعلي فال صناق يف ذلك.
____________
 5ـ مناقب آل أيب طالب .555 / 3

353

( حسني قرقور ـ البحرين ـ ) ....
سبب خروجها لباب دارها عند هجوم الووم :
س  :من اةداب اإلسالمية  ،جذا جاء تحد لزايرة تحد البيوت را الرجل جي استوبال الزائر  ،فلماذا

مل را اإلمام علي

يوم هجـوم الوـوم علـى الزهـراء؟ وهـو جـالس

هو الذي را ليستوبلهم بدل الزهراء؟

تو ملاذا مل را تحد الةحابة الذين كانوا مع اإلمام علي

املنـزل؟ تلـيس علـى اإلمـام

يف ذلك الوقت ستقبامم؟ ملاذا صـذهب

امرأة ملقابلة رجال.

ج  :أو ً  :مل أيجم القوم إىل بيت الزهراء
جاء مجاعة للحرب على صورة مهجية بصياأ وعربدة.

ز رة  ،وإًا كان هجوماً كمـا ذكـر  ،حيـن

مــم كــان مــن ابب أن يرصــد ،القــوم مــن امجــوم علــى بيــت بنــت
وتنيـاً  :خــروج الزهـراء
 ،ألن املصاطب مم من وراء الباب هو بنت نبـيهم  ،الـيت قـال يف حقهـا رسـول هللا
رسول هللا
مّن  ،يريبّن ما ترااا  ،ويؤذيّن ما وذاها » (.)5
 « :فإ ّّنا هي بضعة ّ
فهــل ارصــد ،القــوم ورجع ـوا؟! أم أن عمــر ملــا أمــر ح ـراق البيــت  ،قيــل ل ـ  :إن فيهــا فاطمــة؟
فقال  :وإن!! ( ، )7وإن يف شصو الزهراء خلو الباب  ،وحماججتهـا مـع القـوم  ،هـو إوـام احلجـة
عليهم  ،وعلى مجيع املسلمني  ،ولكن أين من ل قلب؟! وأين من يلقت السمع وهو شهيد؟!

____________
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( تدد ـ السعودية ـ ) ....
كان علي

بيتها عند هجوم الووم :

س  :هل كان اإلمام علي

موجود

ج  :ذكرجم األخبار وجود اإلمام علت

البيت عندما ضربت فاطمة الزهراء

واحلسنني

علــى دار الزه ـراء
وفعة أيعاً (.)5
ه ــذا وق ــد اس ــتفاد ال ــبع م ــن وج ــود اإلم ــام عل ــت
.
لتكذيب ما ورد من املخست على الزهراء

؟

يف الدار  ،حـني هجـوم القـوم

 ،وعصــرها مــا بــني احلــائط والبــاب  ،وأضــافت بع ـ

األخبــار وجــود ال ـزبس

يف ال ــدار إلترة بع ـ ـ

يف ال ـ ــدار  ،وع ـ ــدم نص ـ ـ ـرص للزه ـ ـ ـراء

الش ــبهاجم
ين ـ ــايف

م ـ ــن صل ـ ــك الش ـ ــبهاجم  :أن وج ـ ــوده
الشجاعة.
قال ابن روزهبان عن حدين اإلحراق  « :لو صـح هـذا دل علـى عجـزه  ،حاشـاه عـن ذلـك
 ،فــهن غايــة عجــز الرجــل أن حيــرق هــو وأهــل بيتـ  ،وامرأصـ يف داره  ،وهــو يقــدر علــى الــدفع ...
».
وقد أجاب عن هذه الشبهة أحد علماء الزيدية ـ وهو ابـن محـزة ـ يف كتابـ الشـايف مـا نصـ :
« أا قــد بينــا أن ـ عــار علي ـ يف أن يغلــب  ،إذ ليســت الغلبــة د لــة حــق  ،و ابطــل  ،و علــى
ج ـ  ،وهــو إمــام معصــوم ابلــنص  ،يفعــل ابلعصــبية  ،وإًــا يفعــل ابألمــر  ،وقــد أُمــر ابلصــرب ،
 ،يقدم غعباً و حيجم جبناً .)7( » ...
فكان يصرب امتثا ً ألمر هللا صعاىل  ،وأمر رسول
يريـدون اسـتدراج اإلمــام
ابإلضـافة إىل هـذا الـرد  ،فقــد كـان املهـامجون علـى دار الزهـراء
ملعركة  ،يتعرر من خالما اإلسالم  ،فشجاعة علت
علت
وعدم استجابت لالستفزاز الذي مارسوه ضده .
____________
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هنا هـت بصـربه علـى األذى ،

يف الــدار  ،وصرك ـ زوجت ـ صبــادر لفــتح البــاب

ومــن صلــك الشــبهاجم أيع ـاً  :أن وجــوده
يتناىف مع الغسة واحلمية.
ونقول يف ا واب :

هو إمام الغياري  ،وهو صاحب النجدة واحلمية.
أو ً  :أن شك يف أن علياً
وتني ـاً  :املهــامجون هــم الــذين اعتــدوا  ،وفعل ـوا مــا ــالو الــدين والشــر ، ،والغــسة واحلميــة ،
فلــم يصــدر منـ شــتء مــن ذلــك  ،بــل هــو قــد عمــل
وحــّت العــرف ا ـاهلت  ،أمــا اإلمــام علــت
بتكليف  ،حّت ولو كلف ذلك روح اليت بني جنبي .
أيمـر بعـ زوجاصـ ـ كـأُم أ ـن ـ أبن زيـب مـن كـان يطـرق عليـ
وتلثاً  :لقد كان النـ
؟
الباب حني يتقعت األمر ذلك  ،وهل هناك أغس من رسول هللا
وأخساً  :فهن مثول بنت الرسول وراء الباب  ،وحماججتها معهـم ُ ،كـل ذلـك إوامـاً للحجـة ،

لكت يرجع القوم إىل احلق  ،ويعرفوا طريقـ ،
( .) 5

ِّ ي ن ي ي ن ي ي ي
ي
ك يع بييِّهللي ٍة يا يحن يَي يم ن ي َّ
َح يع بييِّهلل ٍة
ي ِلك م هل

(  ....ـ البحرين ـ ) ....
النيب لعلي تشمل السكوت عند ضراا :
وصية ّ
س  :م ــا ه ــو م ــدلول وص ــية الرس ــول

جي اإلم ــام عل ــي

ابخلالفة  ،وليس فيها ما يشري جي وصيّته ابلسكوت عند ضرب الزهراء

خاص ــة
؟ ف ــالبعض يو ــول ّ :جّن ــا ّ
.

ج  :إن الوص ــية امل ــذكورة مل صنق ــل إلين ــا بتمامه ــا وصفاص ــيلها  ،وإً ــا وردجم مق ــاطع منه ــا يف
ابلصــرب علــى غــدر
اإلمــام أمــس املــألمنني
نصــو تلفــة  ،صــدل ابجملمــو ،علــى أمــر النـ
األعداء  ،وماون البع وغس ذلك.

____________
 5ـ األنفال .37 :
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ومن ضمن األُمـور املنصوصـة يف هـذه الوصـية هـو  :الصـرب علـى انتهـاك احلرمـة  ،وقـد وردجم
عموم ـ ـاً  ،والزه ـ ـراء
نصـ ــو أُخـ ــرى خـ ــرب عـ ــن املظـ ــامل الـ ــيت سـ ــوف صقـ ــع علـ ــى أهـ ــل البيـ ــت
خصوصاً (.)5

فم ــن يم ــو ،ه ــذه األخب ــار  ،نس ــتنتج أن اإلم ــام
.
للمظامل اليت وردجم على فاطمة الزهراء

ك ــان م ــأموراً ابلص ــرب  ،ح ــّت ابلنس ــبة

( علي الشهراين ـ البحرين ـ  23سنة ـ طالب )
السبب

عدم دفاع اإلمام علي عنها :

س  :جيــادلو ،تهــل الســنّة ويوولــون لنــا  :مــا هــي األدلّــة ت ّن عمــر كســر ضــلع فاطمــة؟ وتســوأ جنينهــا؟

ـم  ،و تزحــزحّن تابطــيلهم  ،نعــم هــم الــذين هجمــوا علــى فاطمــة
وتحــرق بيتهــا؟ وطبع ـاً ت ،مــا عنــدي شـ ّ
.
الزهراء
ويوولون لنا  :ملاذا اإلمام علي ما دافع وقتلهم وهـم

بيتـه؟ ت ،الـذي تعرفـه مـن وصـية مـن رسـول هللا

 ،نرجو منكم ما حكمة هذه الوصية وفلسفتها  ،ونريد منكم غري الوصية من اإلءبااتت؟

وشكراً لكم  ،وطيّب هللا تنفاسكم  ،وجعلكم ذخراً لأل ُّمة اإلسالمية.

 ،وإس ــقا جنينه ــا  ،ولطمه ــا عل ــى خ ــدها ،
ج  :األدل ــة عل ــى كس ــر ض ــلع الزه ـ ـراء
وإحـ ـراق ابب داره ــا  ،وعص ــرها ب ــني احل ــائط والب ــاب  ،ه ــت النص ــو املتـ ـواصرة ال ــيت نقلته ــا كت ــب
الفريقني  ،بل بع أهل السنة مل يسكتوا عن نقلها حّت من أشدها رزية ومصيبة  ،منهم :
 5ـ الذه  « :إن عمر رفس فاطمة حّت أسقطت حسن » (.)7
 7ـ ابن قتيبة  « :إن حمسناً فسد من زخم قنفذ العدوي » (.)3

____________
 5ـ الصرا املستقيم .57 / 7
 7ـ سس أعالم النبالء .178 / 51
 3ـ مناقب آل أيب طالب  533 / 3عن املعارف بن قتيبة.
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 3ـ الشهرستا  « :إن عمر ضـرب بطـن فاطمـة يـوم البيعـة حـّت ألقـت ا نـني مـن بطنهـا »
( .) 5
 3ـ املسعودي  « :وضغطوا سيدة النساء ابلباب حّت أسقطت حمسناً » (.)7

 1ـ الصــفدي  « :إن عمــر ضــرب بطــن فاطمــة يــوم البيعــة حــّت ألقــت اقســن مــن بطنهــا »
( .) 3
عن هجوم القوم على بيت  ،هو :
والسبب يف عدم دفا ،اإلمام علت
ابلصـرب علـى مـا يالقيـ مـن القـوم للحفـاظ
وصية من أخيـ رسـول هللا
 5ـ قيدص
امتثــا ً ألمــر هللا صعــاىل  ،وأمــر رســول هللا

علــى بيعــة اإلســالم  ،فصــرب
األذى يف هذا السبيل.
 7ـ إن الظروف آنذاك ما كانت صسمح ل مام

 ،وحتمــل أن ـوا،

عن أن يدافع وحيارب القوم وذلك :

يف خطب هبذه النقطة.
أ ـ لقلة الناصر  ،فقد صرأ
أبن
ذكــر يف كالم ـ مــع الزه ـراء
ب ـ لعــيا ،الــدين اإلســالمت األصــيل  ،فهن ـ
مواجه ــة الق ــوم ص ــألدي إىل رف ــع الش ــهادة الثاني ــة م ــن األذان  ،وصش ــوي وصزيي ــو احلق ــائق  ،ومل يك ــن
ليفر يف دين يف سبيل شتء آخر.
يكشــو جملتمع ـ ولوجيــال القادمــة حقيقــة القــوم يف الت ـزامهم ملبــادئ الــدين

 3ـ أراد
اإلسالمت.
هــذا و فــى مــا للوصــية مــن حكــم يعلمهــا إ هللا صعــاىل  ،ولعــل مــن أبرزهــا هــو امتحــان
األُمة يف مدى وسكها ابلثقل الثا الذي أوصى ب رسول هللا
____________
 5ـ امللل والنحل .17 / 5
 7ـ إثباجم الوصية .533 :
 3ـ الوايف ابلوفياجم .51 / 3
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يف حدين الثقلني.

سّن ـ  21سنة )
( يوسف ـ اجلزائر ـ ّ
قةها اهول :
س  :تخةين شيخ شيعي  :ت ّن قة فاطمة الزهـراء غـري معلـوم ألّنّـا توصـت أبن يُعـرف  ،بينمـا تخـةين

تحد مشايخ الةوفية  :ت ّن قةها موجود

الوة عالمة.

وفسـر وصـيتها  ،تي تن توضـع علـى
البويع  ،وتنّه قد زاره ّ ،

بينما وجدت كتاب د ئل اخلريات للشيخ سليمان اجلزويل  :ت ّن قةها موجود جبوار الروضة الشريفة

 ،فما وجه الةواب

هذه املسألة اخلالفية؟

ج  :احلق ما أخربك بـ الشـيخ الشـيعت  ،مـن أن قربهـا غـس معلـوم  ،أل ـا أوصـت أبن صـدفن
ليالً  ،وأن يشهد أحد من أعداء هللا جنازما  ،و دفنها  ،و الصالة عليها.
وأمــا الــروا جم الــيت صقــول أن قربهــا يف البقيــع  ،فــذلك ألن الصــحابة صوقعـوا قربهــا يف البقيــع ،
فذهبوا فوجـدوا فيـ أربعـني قـرباً جـدداً  ،ألن اإلمـام قـد رم أربعـني قـرباً يف البقيـع  ،و يعـي هـذا أن

القرب ابلبقيع  ،حتمال كون يف غس البقيع  ،كما خرب بع األخبار األُخرى بذلك.
:
أما كون قربها يف الروضة  ،فهو أحد ا حتما جم على ما فهم مـن حـدين الرسـول
علـى مـا
« ما بني قربي ومنربي روضة من ر ض ا نة »  ،وذلك أبن الروضة هت قرب فاطمـة
.
صوضح بع الروا جم عن املعصومني
 ،يـزوره بعـ أهـل
وأما ما يف البقيع فهو قرب فاطمـة بنـت أسـد أُم اإلمـام أمـس املـألمنني
 ،ولكن احلقائق التار ية صثبت أن لفاطمة بنت أسد.
السنة على أن قرب فاطمة الزهراء
( تبو علي ـ السعودية ـ ) ....
خطبتها

مةادر تهل السنّة :

س  :ه ــل وردت كت ــب الو ــوم جش ــارات خلطب ــة س ــيّدتنا ومو تن ــا الزهـ ـراء

ابملةادر  ،وفّوكم هللا ل ُك ّل خري.
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؟ نرج ــو تزوي ــد،

أكثــر مــن خطبــة  ،والظــاهر أن م ـرادك هــو خطبتهــا يف
ج  :إن ملو صنــا الزه ـراء البتــول
بعـد منـع فــدك عنهـا  ،وبعـد مـا جـرى عليهــا  ،والـيت صقـول فيهـا  « :وزعمــتم أن
مسـجد النـ
منهــا؟ أم هــل
حظــوة ل و إري مــن أيب  ،و رح ـم بيننــا  ،أفصصــكم هللا آبيــة أخــرج أيب
صقولون إن أهل ملتني يتوارتن؟ أو لست أا وأيب من أهل ملة واحدة؟ .» ...
فقد ذكرجم هذه اخلطبة الشريفة  ،أو بععاً منها  ،عدة مصادر مـن أهـل السـنة  ،نـذكر لـك
بععــها  :الســقيفة للجــوهري  ،شــرأ ــج البالغــة بــن أيب احلديــد املعتــزل  ،جـواهر املطالــب بــن
الدمشقت الشافعت  ،بالغاجم النساء بن طيفور  ،ريخ اليعقويب (.)5
( سارة ـ اجلزائر ـ سنية )
ما هو لوحها :
س  :يشـ ّـرفّن تن تتواصــل مــع حضــرتكم ،

البدايــة يل ءوــة كبــرية

الشــيعة و صــدقهم  ،وترجــو تن

ـل صــدق  ،لوــد تعطـاين تحــد تقرابئــي كتــاابً يتحـ ّدإ عـن عوائــد الشــيعة  ،والــذي كــان حيمــل
جتيبـوا علـ ّـي ب ُكـ ّ

عوائد ليست

تردوا على سؤايل  :ما هو لوث فاطمة؟
املستو املطلوب  ،هلذا ترجو تن ّ

لــوأ شــاهده جــابر بــن عبــد هللا األنصــاري عنــد دخول ـ علــى فاطم ـة
ج  :لــوأ فاطمــة
الـذين
 ،في اسم الن ووالدصـ  ،وأمسـاء األئمـة ا ثـي عشـر
لتهنأما بو دة ابنها احلسن
( .) 7
فأهداه إىل فاطمة
نعتقد مامتهم  ،وأمساء أمهامم  ،قد أهداه هللا إىل رسول
____________
 5ـ الســقيفة  ، 533 :شــرأ ــج البالغــة  ، 715 / 53ج ـواهر املطالــب  ، 530 / 5بالغــاجم النســاء  ، 53 :ريــخ
اليعقويب .577 / 7
 7ـ أُنظر  :الكايف .8 / 5
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ومد ـ البحرين ـ ) ....
( سيّد جعفر سيّد ّ
العوامل اليت تغضبتها :
س  :تُريد معرفة األسباب اليت دفعت البعض جي جغضاب فاطمة الزهراء

مــن خــالل ذكــر ءالءــة تدلّــة اتر يــة تتعلّــق ابألحــداإ الــيت تعوبــت وفــاة الرســول األكــرم
السبب الذي دعا اإلمام علي

اإلجابة.

 ،وتعريضـها للظلـم
 ،مثّ مــا هــو

عما كان جيري ونذاك؟ وشاكرين لكـم حسـن
ّ
للغض عن ح ّوه وسكوته ّ

ج  :ابلنسبة إىل السألال األول  ،هو مردد بني احتمالني مها :
؟ أو مــا هــت العوامــل الــيت جعلــت الزهـراء
 5ـ أن يكــون املقصــود ملــاذا غعــبت الزهـراء
صغعب؟
؟ فـهن كـان
 7ـ أن يكون املقصود ما هت األسباب اليت جعلت الـبع يغعـب الزهـراء
بــل
واضــحة  ،فــهن الفــة وصــية الن ـ
املقصــود هــو األول  ،فأس ــباب غعــب الزه ـراء
ه ــو ال ــذي أتر
للصالف ــة م ــن بع ــد النـ ـ
وص ــية هللا س ــبحان يف صص ــدي أم ــس امل ــألمنني
غع ـ ـ ـ ــبها  ،وكي ـ ـ ـ ــو صغع ـ ـ ـ ــب للح ـ ـ ـ ــق وصس ـ ـ ـ ــكت ع ـ ـ ـ ــن صنفي ـ ـ ـ ــذ وص ـ ـ ـ ــية هللا س ـ ـ ـ ــبحان  ،والن ـ ـ ـ ـ
علــى البيعــة للــبع

؟! مث ملــاذا ُاــرب أمــس املــألمنني
غصب فدك ظلماً وعدوااً؟!
إن هذه بع العوامل اليت جعلت الزهراء

 ،ويُســحب إىل املســجد؟! وملــاذا أيعـاً

صغعب ـ هذا إذا كان املقصود هو األول.

وأمــا إذا كــان املقصــود هــو الثــا  ،فلعــل ا ـواب أوضــح  ،إذ هــم أرادوا اخلالفــة واملنصــب
يف ح ــق أم ــس
ألنفس ــهم لغ ــسهم  ،وه ــذا ك ــن أن يتحق ــق م ــم إ صالف ــة وص ــية الن ـ
إىل املسـجد وإجبـاره
 ،وإ بغصـب فـدك  ،وإ بسـحب أمـس املـألمنني
املـألمنني
على البيعة ـ هذا ابلنسبة إىل السألال األول.
وأما السألال الثا  ،فالذي دعا أمس املألمنني
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إىل أن يسكت أمران :

 5ـ قلة الناصر.
 7ـ إن اإلسالم حدين الوجود والو دة  ،فلـو وقـو اإلمـام
عن حق .
جد ً ل  ،فصوفاً على الوليد ا ديد سكت

وحـارب كـان ذلـك مديـداً

خريج اثنوية )
(  ....السعودية ـ  34سنة ـ ّ
اهلجوم على دارها بعد خطبتها :
س  :ســؤايل حــول األحــداإ الــيت وقعــت بعــد وفــاه الرســول األكــرم

ببضعته الزهراء البتـول

 ،وخةوص ـاً املتعلّــق منهــا

 ،حيـث يةـعب ترتيـب األحـداإ ترتيبـاً متسلسـالً  ،فمـتالً مـن حيـث النظـرة

األولية يةعب معرفة هل كان حرق الدار وعةر البتول وجسوا اجلنني كان قبل اخلطبة الفدكية تم بعدها؟
ّ
تعرض وخـر هلـا
وهل هناك ّ

مـن قبـل ذلـك امللعـون بعـد أخـذها ورقـة بفـدك مـن صـاحب ؟ ومـّت كانـت

للقوم إن وقعت؟ وما هو وج ا رصبا بني البيعة ووفاة الزهراء؟ فهل كـن أن صرشـدوا
بيعة أمس املألمنني
يف هذا اجملال؟ خدمة للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها.

ج  :م ــن خ ــالل متابع ــة األح ــداي الـ ـيت ج ــرجم عل ــى الزهـ ـراء

يتب ــني أن ح ــرق ال ــدار ،

مرض ــت بع ــد صل ــك احلادث ــة
وإس ــقا ا ن ــني ك ــان بع ــد اخلطب ــة الفدكي ــة  ،وذل ــك ألن الزه ـراء
األليمــة  ،و زمــت الفـرام  ،هــذا ابإلضــافة إىل أ ــا رفعــت التحــدي مــع أيب بكــر وعمــر بعــد صلــك
احلادثة  ،ورفعت أو ً دخول أيب بكر وعمر لعيادما واحلدين معهما.
والروا جم صذكر أ ا صعرضت لوذى بعد وزيق الصحيفة  ،ابإلضافة إىل األذى الـذي حصـل
عند الباب.
 ،فقســم مــن الــروا جم صــذكر أن البيعــة حصــلت بعــد
وهنــاك اخــتالف يف بيعــة اإلمــام
كرهاً إىل البيعة  ،وحصلت
امجوم على الدار  ،وأخذهم لعلت
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ســح يــده وهــت معــمومة علــى كــو أيب بكــر  ،واكتفــى القــوم بــذلك  ،وقســم آخــر مــن الــروا جم
.
صقول  :إن البيعة مل حتصل إ بعد وفاة الزهراء
( عبد هللا ـ الكويت ـ  21سنة ـ طالب جامعة )
بكاؤها على تبيها :
صحة هذا الكالم حول احلزن اهلادئ؟ وهل ميكنكم جيراد الرواايت اليت توول جّنّا كانت تبكي
س  :ما ّ

على تبيها؟ وهل بكائها على تبيها منوةة هلا؟

احلزن الرسايل  :جنّنا نسمع الكتري من الناس الذين حاصروا الزهراء

 ،يوولون  :جّنّا كانت تبكي

دائرة احلزن جي ح ّد اجلزع

يضجون من بكائها ح ّـّت قـالوا لعلـي ّ :جمـا
الليل والنهار  ،وكان تهل املدينة ّ

تي كالم هو هذا الكالم؟!
تن تبكي تابها ليالً تو ّناراً!! ّ

تعظم وتعظم مـن ذلـم  ،و سـيّما تنّنـا نوـرت حـديث عـن اإلمـامني البـاقر والةـادق
ج ّن الزهراء
ي
ي ي
ي ين
ك ي يم نم ْ
نننرا ٍ ( ، )1ق ــال  « :ج ّن رس ــول هللا
تفس ــري اةي ــة الكرمي ــة  :اال يم ِصننن هلل ِ
مت فـال ختمشـي عل ّـي وجهـاً  ،و ترخـي عل ّـي شـعراً  ،و تنـادي ابلويـل  ،و
قال لفاطمة  :جذا تّ ،

علي ،ئحة »  ،قال  :مثّ قال  « :هذا هو املعروف » (.)2
تويمن ّ

كان حزّنا حز ً،رسـالياً  ،كانـت تـذهب جي قـة رسـول هللا وقبـور الشـهداء و تزيـد عـن الوـول  « :هـا

هنا كان رسول هللا »  ،لتذ ّكر الناس كي ينسوا رسول هللا

يتجول فيها
مسجده  ،و مواقعه اليت كان ّ

 ،وكانت أتخذ احلسن واحلسني جي قة ج ّدمها وحت ّدءهما عن حركة تبيها هنا وهناك.
كان حزّنا حز ً،رسالياً هادائً منفتحاً على الرسالة
كان حيمل ا نفتاث على اإلسالم

تذ ّكرها لرسول هللا

____________
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 ،أل ّن التذكر لرسول هللا

وهـو يعـو النـاس  « :مـروا تهـاليكم

ُكلّه  ،و كتاب الكا يوول بعض الرواة عن تمـري املـؤمنني

فوـال  « :فـإ ّن
أ ابلزهـراء
ابلوول احلسن عنـد مـواتكم »  ،ويستشـهد اإلمـام علـي
هـذا اخلـ ّ
تسعدهتا بنات هاشم ـ على طريوة النساء عند املوت ـ فوالت  :اتركن التعداد ـ
فاطمة ملّا قُبض تبوها
تي تعددن اة م واألحزان ـ وعليكن ابلدعاء » (.)1
هكذا كانت الزهراء

حّت لو كان امليت رسول هللا
تفهم قضية ا حتفال يناسبة املوت ّ ،

،

موقــع اإلمامــة  ،ولكنّهــا كانــت

موقــع

لذلم فإ ّن هؤ ء الذين يتح ّدءون اذه الطريوة عن الزهـراء

رســول هللا

ووعــي الزه ـراء وعةــمتها  ،فــالزهراء مل تكــن

جزعهـا يسـيئون جليهـا  ،ابعتبـار وصـية

وطهرهم تطهرياً  ،وهذا دليل
العةمة  ،ألّنّا ّتو ً كانت من تهل هذا البيت الذين تذهب هللا عنهم الرجس ّ

عةمة علي واحلسن واحلسني وفاطمة.

واثنياً  :ألّنّا كانت سيّدة نساء تهل اجلنّة  ،و ميكن ج ّ تن تكون معةومة.

واثلتاً  :ألنّنا لو درسنا ُك ّل حياة الزهراء لرتيناها متتّل العةمة ُكلّها  ،وهلذا مل ختطئ

حياهتـا

قـول

تتةرف ج ّ ابحل ّق  ،سواء مع الذين يلتوون معها تو مع الذين
و فعل  ،كانت توول ج ّ ح ّواً  ،و
ّ
يلتوون معها.

 « :ادفـّن لـيالً »  ،تـدع هـؤ ء
قمة احتجاجها على الواقـع املنحـرف تّنّـا قالـت لعلـي
وكانت ّ
تئمـة تهـل البيـت
حيضرون جنـازيت ُ ،
ودفنـت لـيالً  ،واختلـف النـاس موضـع قةهـا  ،وهنـاك تحاديـث عـن ّ
تّنّا ُدفنت

بيتهـا  ،وعنـدما ُو ّسـع املسـجد دخـل بيتهـا وقةهـا

بني قةي ومنةي روضة من رايض اجلنّة » ( ، )2يشري جي الزهراء

البويع.

الزه ـراء

املسـجد  ،ولعـل احلـديث  « :مـا

 ،وهناك روايـة توـول جّنّـا ُدفنـت

ـل الوــيم الروحيــة
الطــاهرة  ،الة ـ ّديوة  ،املعةــومة  ،الــيت كانــت متتّــل التجســيد احلـ ّـي ل ُكـ ّ

واإلنسانية  ،كانت قوية

____________
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مواقع ّ
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احل ّق  ،وكانت عابدة ترتفع صلواهتا جي هللا  ،ومعلّمة تعطي العلم للنساء  ،وكانت تعيم مسـؤوليتها

راـا  ،وعنـدما
البيت واجملتمع مع تبيها وزوجها  ،فسـالم هللا عليهـا حـني ُولـدت  ،وحـني انتولـت جي رحـاب ّ

تُبعث حية.

ألّنــا مــن خــري مــن يُوتــد بــه  ،كانــت حبيبــة رســول هللا
ـاء ـ ّ
علينــا ت ّن جنعــل منهــا الوــدوة ـ رجــا ً ونسـ ً
:
وتلميذته ورفيوته  ،وقد قال تمري الشعراء تدد شوقي وهو يتح ّدإ عن الزهراء

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن غسه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء يزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواها

ج  :لقـد وردجم روا جم صــحيحة خــربا عــن بكــاء ســيدة نســاء العــاملني فاطمــة الزهـراء
بعد وفاص  ،ويسـتفاد أيعـاً مـن هـذه الـروا جم شـدة أتثرهـا وحز ـا لفـراق
على أبيها رسول هللا
 ،وكذلك لوحداي املألملة اليت جرجم بعد وفاص مباشرة.
أبيها
ومن ذلك ما رواه الشيخ املفيد بسنده عن عبد هللا بن حممد بن سليمان امـاالت  ،عـن

قالــت  « :ملــا اجتمــع رأي أيب بكــر
أبي ـ  ،عــن جــده  ،عــن زينــب بنــت علــت بــن أيب طالــب
فدك والعوال  ،وآيست من إجابت ما عـدلت إىل قـرب أبيهـا رسـول هللا
على منع فاطمة
 ،فألقت نفسها علي  ،وشكت إلي ما فعل القوم هبا  ،وبكـت حـّت بلـت صربتـ بـدموعها وندبتـ ،
مث قالت يف آخر ندبتها :
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدك أنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وهنبث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

لـ ـ ـ ـ ـ ــو كنـ ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ــاهدها مل صكثـ ـ ـ ـ ـ ــر اخلطـ ـ ـ ـ ـ ــب

إا فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداك فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األرض وابله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وأخت ـ ـ ـ ـ ــل قوم ـ ـ ـ ـ ــك فأش ـ ـ ـ ـ ــهدهم فق ـ ـ ـ ـ ــد نكبـ ـ ـ ـ ـ ـوا

إىل قوما :
فق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لقين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مل يلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
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فس ـ ـ ـ ــوف نبكي ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــا عش ـ ـ ـ ــنا وم ـ ـ ـ ــا بقي ـ ـ ـ ــت
وكــذلك روى الشــيخ القمــت

لن ـ ـ ـ ـ ــا العيـ ـ ـ ـ ـ ــون بتهمـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـ ــكب »

() 5

بســند صــحيح عــن عثمــان بــن عيســى ومحــاد بــن عثمــان ،

أنـ ـ ق ــال  « :مل ــا بوي ــع أليب بك ــر واس ــتقام لـ ـ األم ــر عل ــى مجي ــع امله ــاجرين
ع ــن أيب عب ــد هللا
منهــا  ،فجــاءجم فاطمــة
واألنصــار بعــن إىل فــدك فــأخرج وكيــل فاطمــة بنــت رســول هللا
من عندمها ابكية حزينـة  ...ودخلـت فاطمـة إىل املسـجد ،
إىل أيب بكر  ...فصرجت فاطمة
وهت صبكت » ( ، )7مث أنشدجم أبيا ً مقاربة ملا أورده الشيخ املفيد.
وطافت بقرب أبيها
قـال  :مسعتـ يقـول « :
وروى الشيخ الكليي بسندين صحيحني عن أيب عبـد هللا
بعـد أبيهـا مخسـة وسـبعني يومـاً مل صـر كاشـرة و ضـاحكة  ،أتيت قبـور الشـهداء
عاشـت فاطمـة
 ،هاهنـ ــا كـ ــان
يف ُكـ ــل مجعـ ــة مـ ــرصني  :ا ثنـ ــني واخلمـ ــيس  ،فتقـ ــول  :هاهنـ ــا كـ ــان رسـ ــول هللا
املشركون » (.)3
والكشــر كمــا نعــرف هــو بــدو األســنان عنــد التبســم  ،ومــن هنــا نعــرف أي حــزن وأمل عاشــت
.
يف صلك األ م بعد وفاة أبيها رسول هللا
الزهراء

يف أبي ــاجم الش ــعر  :س ــوف

ويف الروايــة الص ــحيحة األُوىل ع ــن الش ــيخ املفيــد ورد قوم ــا
نبكيك ما عشنا وما بقيت.
عاشـ ــت علـ ــى أكثـ ــر الـ ــروا جم سـ ــتة أشـ ــهر بعـ ــد رسـ ــول هللا
ومـ ــن املعلـ ــوم أن الزه ـ ـراء
 ،وأخــذ فــدك
 ،فــهذا عــددا املواقــو الــيت جــاء فيهــا ذكــر لبكــاء الزه ـراء مــن يــوم وفاص ـ
وامجــوم علــى بيتهــا وخطبهــا يف املســجد  ،والــدوران علــى بيــوجم األنصــار وغسهــا  ،وأخــذا نســبة
 ،يظهـر لنـا أن القـول بكثـرة بكائهـا بعـد
بينها وبني أ مها القالئل اليت عاشت فيها بعد الن
رج عن الصواب.
أبيها
____________
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كـن ا عتمـاد عليهـا
وأن الروا جم املصرحة بذلك الواردة عن طريق أئمـة أهـل البيـت
وا طمئنــان هبــا  ،وإن مل صكــن صرقــى إىل درجــة الصــحة  ،ولــذا جعلهــا علمائنــا مــورداً للقبــول علــى أا
نتعامل مع الروا جم التار ية كما نتعامل مع روا جم األحكام  ،فالحل.
مـع الشـر ، ،كمـا يريـد الـبع
الــذي
لفـراق ابنـ يوســو

و يتناىف هذا البكاء واحلزن املتواصل من سـيدة النسـاء
أن يـوحت بــذلك  ،فقـد ذكــر القـرآن الكــرمي شـدة أتثــر يعقـوب
ن
ي ن ي َّ ن ي ن ي ْ ي ْ ن
نزن يف ْ ي
نَ
كان يعلم بعدم موصـ  ،ولكنـ اهـل مكانـ  ،قـال صعـاىل  :ااَ ونت ع هللن ه ِمن احل ِ
ي
ب ِظ كي (.)5
وقــد ذكــر املفســرون أن ـ أُصــيب ابلعمــى نتيجــة هــذا احلــزن وشــدة البكــاء املتواصــل  ،وعــن
قـال  « :بكـى علـت بـن احلسـني علـى أبيـ حسـني بـن علـت عشـرين سـنة  ،أو
اإلمام الصـادق
أربعــني ســنة  ،ومــا وضــع بــني يديـ طعــام إ بكــى علــى احلســني  ،حــّت قــال ل ـ مــوىل لـ  :جعلــت
:

َّ ي ي ن ْ ي ِّ
ِإ م أشنكَ َن

فداك بن رسول هللا إ أخاف عليك أن صكون من امالكني  ،قـال
ْ ن ي
يي ن ي
ي ي ينيْ ي
ي
ْ
() 7
ر م ال ملمَن » .
ر اأعلي ِم ا ِ
ياحز ِِن إَِل ا ِ
قـال لـ مـو ه  :أمــا آن حلزنـك أن ينقعــت؟
 :إنـ ملـا كثــر بكـايه
وروى ابـن قولويـ
ي
ي ي
إىل ربـ يف أقــل ــا رأيـت حــّت قـال  :يين أ يهننَف يلَع
فقـال  « :وحيــك وهللا شـكى يعقــوب
يْ ْ
َه يف  ،إن فقد ابنا واحداً  ،وأا رأيت أيب ومجاعة أهل بييت يذحبون حول » (.)3
رســالياً كمــا يســمي هــذا املــدعت؟ وملــاذا يتنــاىف
فلمــاذا مل يكــن حــزن اإلمــام الســجاد
 ،وملــاذا يكتــب يف حز مــا مثلمــا
هــذا البكــاء مــع مســألولياجم اإلمــام ؟ ويعقــوب النـ

كتب هنا!؟
____________
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أنـ وقــو علــى قــرب رســول هللا
وقــد ورد عــن أمــس املــألمنني
إن الصرب ميل إ عنك  ،وأن ا ز ،لقبيح إ عليك » (.)5
على أبيها رسـول هللا
وعلي  ،فهن بكاء الزهراء

ســاعة دفنـ فقــال « :
ـ ويف الوقـت

الــذي صزامنــت في ـ صلــك األحــداي ا ســام مــن غصــب اخلالفــة  ،وغصــب اإلري  ،وكشــو البيــت
الطــاهر  ،وا ســتصفاف حبرمــة الــدين وأهل ـ ـ كــان بكــاءً علــى الرســالة  ،والــدين القــومي  ،واحلقــوق
املعـيعة  ،بـل هـو بكــاء علـى املاليـني مــن املسـلمني الـذين سـيكونون ضــحا هـذه املظـامل  ،وصبعــاجم
هذه األحداي.
صعلــم بتلــك األُمــور  ،ومــا ســتألول إلي ـ  ،لــذا كــان البكــاء عنــد الزه ـراء
والزه ـراء
يتجاوز معناه العاطفت اقدود إىل معان أُخرى من ا ستنهاض والثورة على الظـاملني  ،وبعـن رسـالة
إىل أعماق التاريخ أن يغفلوا عن أحداي هذه الفرتة الـيت غـسجم وجـ الـدنيا ابحنرافهـا وميلهـا عـن
الباطـل

إلعـالن احلـق ورفـ
احلق  ،فقد كان البكاء هو الوسيلة الوحيدة املتصذة أمام الزهـراء
 ،واستمراره ليالً و اراً هو استمرار املطالبة ابحلق واستمرار رف الباطل.
 ،لذا قاموا ابلتحـري عليـ ،
ومن هناك أدرك اخلصوم املعا اليت تز ا بكاء الزهراء
حــني بكــت علــى رســول
 ،والزهـراء
مــع أنـ مــن املســتحباجم البكــاء علــى ســيد املرســلني

وطــال حز ــا  ،وأظهــرجم هــذا احلــزن مل خــالو وصــية رســول هللا  ،فهــت  :مل خمــش علي ـ
هللا
وجهاً  ،ومل صرخ علي شعراً  ،ومل صناد ابلويل  ،ومل صقم علي ائحة  ...إًا كان بكايها بكاء الثـائرين
 ،وصواص ــل ه ــذا البك ــاء لق ــرون
عل ــى احلس ــني
 ...كم ــا ث ــل بك ــاء ش ــيعة أه ــل البي ــت
عليـ  ،كمـا ورد يف األحاديـن الصـحيحة املعتـربة  ،ثـورمم
متماديـة  ،وحـن أئمـة أهـل البيـت
ورفعهم للظلم والظاملني  ،ومن هنا جاءجم قوة منع من قبل سالطني ا ور وأئمة العالل.
____________
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ومــن هــذا يظهــر ســصو مــا رصــب علــى الفــرض مــن أن بكائهــا كــان ينــايف العصــمة  ،أو ــل
ابملسـألولية  ،أو أ ـا كانـت إىل حـد ا ـز ،ـ وإن كـان يف قـبح ا ـز ،يف مثـل هـذا املـورد كـالم ولنـا يف
يعقــوب أُســوة ـ وأن حز ــا كــان هــادسً  ،وإن احلــزن امــادئ هــو الرســال وغــسه فــال  ،وغــس ذلـك ــا

حيتوي هذا الكالم اإلنشائت  ،فهو ُكل مبي على فكـرة ابخـت يف عقـل قائلهـا  ،سـببها عـدم إدراك
حقيقت ملعىن بكاء الزهراء ودوافع منعها  ،فهذا وعينا ذلك سنجد أن ُكـل مـا قيـل سـينهار كالرمـاد ،
 « :ادفـّن
وإليك قول القائل  :وكانت قمة احتجاجهـا علـى الواقـع املنحـرف أ ـا قالـت لعلـت
ليالً .» ...
؟ وأيــن ه ــو م ــن
هللا أيــن هــذا مــن خطبته ــا الصــرحية بكفــرهم يف مس ــجد رس ــول هللا
مطالبة األنصار ابلثورة يوم كانت صدور عليهم وصطالبهم ابلوفاء ببيعة الغدير  ،أملثل الزهـراء يقـال إن
قمة احتجاجها أن صطالب بدفنها ليالً!
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فدك :
( خالد جاسم ـ سنغافورة ـ ) ....
غةبها :
س  :ما هو دليلكم على ت ّن ترض فاطمة الزهراء

ج  :حل ــق الرس ــول األعظ ــم
 ،وزوجاجم عدة.
الزهراء

مغةوبة؟

ابلرفي ــق األعل ــى  ،لفـ ـاً م ــن الورث ــة بنتـ ـ الوحي ــدة فاطم ــة

وكانت فدك ـا أفـاء هللا بـ علـى رسـول ـ عـام خيـرب ـ حنلهـا الرسـول
 ،وكانت يدها على فدك يوم وفاة أبيها.
وملــا اســتوىل أبــو بكــر علــى أريكــة اخلالفــة  ،ابتــز فــدكاً مــن فاطمــة

ابنتـ الزهـراء
واســتوىل عليه ــا ،

علــى أيب بكــر  ،وطالبــت حنلــة أبيهــا ـ لكــون هــذه األرض ــا مل يوجــو عليـ
فادعــت فاطمــة
،
خبيل و ركاب  ،فكان ملكاً خاصاً لرسول هللا
ـ وأشـهدجم زوجهـا أمـس املـألمنني عليـاً
علـى أن أابهـا
وابنيها احلسن واحلسني سيدي شباب أهل ا نـة  ،وأُم أ ـن حاضـنة رسـول هللا
حنلها فدكاً.
علـى أيب بكـر فهجرصـ فلـم

فرد أبو بكر دعواها  ،ورد شـهادامم مـا  ،فوجـدجم فاطمـة
صكلم حّت صوفيت.
هذا ما نقلت األخبار يف كتب الفريقني  ،فتكون دليالً على غصبها.

155

ومد ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
( ّ
السكوت عنها :
فدكاً ّتايم خالفته؟

س  :ملاذا مل يرجع اإلمام علي

ج  :إن املطالب ــة بف ــدك يف فكرم ــا األساس ــية ه ــت ل ش ــارة إىل غص ــب حق ــوق أه ــل البي ــت
على وج العموم  ،وليس فقط فيها مطالباجم مالية  ،حّت صرصفع بردها إىل أهلها.
 ،عندما كانوا يشسون إىل مسألة فدك  ،كانوا يريـدون التصـريح
واألئمة
فالزهراء
والتلويح ابملظامل اليت أوردما الزمرة الغاصبة يف سبيل احلصول على احلكم.
صـرأ يف أ م خالفتـ  :أبن ا انـب ا قتصـادي
ويدل على مـا قلنـا  :أن أمـس املـألمنني
من فدك  ،ليس ا
يف مطالبتـ  « :ومـا تصـنع
حبد أن يكـون حـافزاً وابعثـاً عـرتاض أهـل البيـت
ٍ
بفدك وغري فدك » (.)5
وورد يف بعـ الـروا جم  :أبن سـسة أهــل البيـت

هـت  :أن يســرتجعوا مـا أخـذ مــنهم

غصباً وعدوااً (.)7
فنــرى أن فيهــا إش ـارة واضــحة إلبقــاء صــوجم مظلــوميتهم علــى طــول التــاريخ  ،وحقــانيتهم يف
 ،واخــتالف ريــخ
اإلمامــة  ،وزعامــة الــدين والــدنيا  ،كمــا هــو احلــال يف اختفــاء مرقــد الزهـراء
استشهادها.
( تدد ـ السعودية ـ ) ....
من ر ّدها جي تهل البيت :
تود معرفة مجيع من غةب فدك فاطمة الزهـراء
سّ :

؟ من يوم غةبها على يد تّب بكر.
____________
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بردهـا جي تهـل البيـت
؟ ومجيـع مـن قـام ّ

أل ــا ــا مل يوج ــو عليه ــا خبي ــل و رك ــاب  ،مث
ج  :كان ــت ف ــدك ملكـ ـاً لرس ــول هللا
 ،فانتزعهــا اخلليفــة األول  ،وملــا
 ،وبقيــت عنــدها حــّت صــويف أبوهــا
قــدمها بنتـ الزهـراء
ول معاويــة  ،أقطعهــا مــروان بــن احلكــم ( ، )5مث صــفت لعمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان  ،فلمــا صــوىل
 ،مث انتزعه ـ ــا يزي ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد املل ـ ــك م ـ ــن أو د فاطم ـ ــة
احلك ـ ــم رد ف ـ ــدك عل ـ ــى ول ـ ــد فاطم ـ ــة
 ،فصارجم يف أيدي بي مروان حّت انقعت دولتهم (.)7
فلما قام أبو العباس السفاأ ابألمر  ،ردها على عبد هللا بن احلسن بـن احلسـني بـن علـت بـن
 ،مث قبع ــها أب ــو جعف ــر املنص ــور يف خالفتـ ـ  ،ورده ــا امله ــدي ب ــن املنص ــور عل ــى
أيب طال ــب
الف ــاطميني  ،مث قبع ــها موس ــى ب ــن امله ــدي م ــن أي ــديهم  ،ومل ص ــزل يف أي ــدي العباس ــيني ح ــّت ص ــوىل
املأمون فردها على الفاطميني سنة  750هـ.
وملـا بويــع املتوكـل انتزعهــا مــن الفـاطميني  ،وأقطعهــا عبـد هللا بــن عمــر البـاز ر  ،وينتهــت آخــر
عهد الفاطميني بفدك خبالفة املتوكل  ،ومنح إ ها عبد هللا بن عمر الباز ر.
( تدد ـ اإلمارات ـ ) ....
مل يرجعها علي ّتايم خالفته :
س  :هل قام اإلمام علي

إبرجاع فدك جي احلسن واحلسني بعد تولّيه اخلالفة؟ وملاذا؟

ج  :صـ ــرحت عـ ــدة روا جم بعـ ــدم إرجـ ــا ،اإلمـ ــام علـ ــت
صرحت ابلعلة اليت من أجلها مل يسرتجع اإلمام
____________
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قــال  :قلــت ل ـ  :يمل مل أيخــذ أمــس املــألمنني

 5ـ عــن أيب بصــس  ،عــن اإلمــام الصــادق
فدكاً ملا ول الناس  ،وألي علة صركها؟
فقال  « :ألن الظامل واملظلوم قد كاا قدما على هللا عز وجل  ،وأتب هللا املظلـوم  ،وعاقـب
الظامل  ،فكره أن يسرتجع شيئاً قد عاقب هللا علي غاصب  ،وأتب علي املغصوب » (.)5
 ،فقلــت لـ  :ألي علــة صــرك أمــس
 7ـ عــن إبـراهيم الكرخــت قــال  :ســألت أاب عبــد هللا
ملّا فتح م ّكة  ،وقد ابع عويل ابـن تّب
املألمنني فدكاً ملا ول الناس؟ فقال  « :لالقتداء برسول هللا
طالب داره  ،فويل له  :اي رسول هللا ت ترجع جي دارك؟

فقــال

وهــل صــرك عقي ــل لنــا داراً  ،إا أهــل بيــت نس ــرتجع شــيئاً يألخــذ منــا ظلم ـاً ،

فلذلك مل يسرتجع فدكاً ملا ول » (.)7
قــال  :ســألت عــن
 3ـ عــن علــت بــن احلســن بــن فعــال  ،عــن أبيـ عــن اإلمــام الكــاظم
ي
أل ،تهــل بيــت أنخــذ حووقنــا نّــن
أمــس املــألمنني
مل مل يســرتجع فــدكاً ملــا ول النــاس؟ فقــال ّ « :
ظلمنـا  ،ج ّ هـو ـ يعـي إ هللا ـ وحنـن توليـاء املـؤمنني  ،ج ّّنـا حنكـم هلـم  ،وأنخـذ حوـوقهم نّـن ظلمهـم  ،و
أنخذ ألنفسنا » (.)3

ومد ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
( ّ
املراد من اإلرإ املعّن اللغوي الفوهي :
نورإ »
س  :هل جاء حديث  « :حنن معاشر األنبياء
ّ

مةادر الشيعة؟

ج  :مل ي ــذكر ه ــذا احل ــدين يف مص ــادرا اخلاص ــة  ،ولك ــن املوج ــود ه ــو هب ــذه العب ــارة  :ع ــن
أن قال  « :إن العلماء ورثة األنبياء  ،وذلك أن
اإلمام الصادق
____________
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األنبيــاء مل يورث ـوا درمهـاً و دينــاراً  ،وإًــا ورثـوا أحاديــن مــن أحــاديثهم  ،فمــن أخــذ شــيئاً منهــا فقــد
أخذ حظاً وافراً .)5( » ...
مل لف ـوا ابلنس ــبة لوُم ــة ش ــيئاً م ــن األم ـوال  ،ب ــل إ ــم
وأم ــا معن ــاه فه ــو  :أن األنبي ــاء
ورثوهم العلم واألحادين.
ويظهر من هـذا املعـىن  ،أن كلمـة اإلري يف هـذه الـروا جم  ،قـد اسـتعملت يف معناهـا العـريف
واللغوي  ،معناها ا صطالحت والفقهت  ،ويدل على هذا التصريج عدة وجوه :
منهـا  :إن احلمـل علـى املعــىن الفقهـت مـن اإلري يتعـارض مــع ظهـور اآل جم ( ، )7كمـا ذكرصـ

يف خطبته ــا املعروف ــة  ،رداً عل ــى غاصـ ـ ف ــدك  ،إذ فيه ــا م ــا ي ــدل عل ــى أن التوري ــن
الزهـ ـراء
املصــطلح كــان ســاري املفعــول حــّت عنــد األنبيــاء  ،ومل صكــن أم ـوامم حبيــن يكــون النــاس فيهــا شــر،
سواء.
ومنهــا  :إن الق ـرائن املوجــودة يف صلــك الــروا جم فيهــا د لــة واضــحة إىل أن امل ـراد هــو املعــىن
حــّت درمهـاً واحــداً مــن
اللغــوي ـ الفقهــت ـ فمــثالً  :هــل يف الواقــع اخلــارجت مل يبــق األنبيــاء
األموال لرتكتهم؟! وهذا ما ينفي التاريخ والنقل.
ورءـوا العلـم » صـدل علـى مـا ذكـرا  ،مـن أن
ومنها  :إن عبـارة  « :ج ّّنا تورءوا تحاديث » أو « ّ
النفــت يف صــدر الــروا جم يكــون ابلنظــر إىل األُمــة إىل الورثــة العــاديني ي إذ هــل يعقــل أن صكــون
األحادين النبوية حصص إرثية؟!
ومنهــا  :إن عبــارة  « :فمــن تخــذ شــيئاً  » ...صــدل علــى إطــالق اآلخــذ أ ً مــن كــان ي وهــذا

أيعاً يـدل علـى أن التوريـن املسـتعمل يف هـذه الـروا جم لـيس مـن ابب الوراثـة املصـطلحة الفقهيـة ،
وإ فهل يعقل عدم صعيني الواري يف ا
إري ما  ،وصعليق على حنو البدلية بعبارة  « :فمن تخذ »؟!
____________
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وأخساً  :فهن الرواية املزعومة عند املصالفني صشتمل على صتمة وهـت  « :مـا تركنـاه صـدقة » ،
وأنــت ص ــرى أن ال ــروا جم الش ــيعية أبكمله ــا خالي ــة ع ــن ه ــذه العب ــارة  ،ب ــل وفيم ــا حتتويه ــا م ــن ذك ــر
األحاديـن والعلـم ـ كمـساي للنبـوة ـ متعارضـة مـع مـا ادعـوه  ،إذ مـن البـديهت أن األحاديـن والعلـم
ليست صدقة.
وعلي  ،فالعبارة املذكورة واضحة البطالن  ،ومـن مث فاسـتد ل القـوم دفاعـاً عـن غصـب حـق
م ــردود  ،إذ أن يه ــودهم العلم ــت يبت ــي عل ــى ورود ه ــذه العب ــارة يف ال ــروا جم  ،وه ــو
الزهـ ـراء
ا
منتو قطعاً كما ذكرا.
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فرق ومذاهب :
( مسري ـ سوراي ـ  21سنة )
العالقة بني العلوية والنةريية :
األئمة
س  :هل العلوية هم نفسهم النةريية؟ وكيف كانت عالقة ّ

مؤسس النةريية؟
مع ّ

ج  :قال الشيخ السبحا حول النصسية ما نص :
« الكتاب ــة ع ــن النصـ ـسية كس ــائر الف ــرق الش ــيعية أم ــر ص ــعب  ،س ــيما وأ ــم اض ــطروا إىل
التصفت وا نطواء على أنفسهم  ،وعاشـوا يف ظـل التقيـة  ،ومـن يتصـفح التـاريخ اـد أنـ مندوحـة
مــم مــن التكــتم والــتحفل يف عقائــدهم  ،فمعــاجم الفــرق مليئــة بــذمهم وصفســيقهم وصكفــسهم  ،وقــد
أخــذ بععــهم عــن بع ـ  ،و كــن ا عتمــاد علــى مــا نقلــوه عــنهم  ،إ ابلرجــو ،إىل كتــب صلــك
الفرقة  ،أو التعايش معهم يف أوطا م  ،حـّت ينجلـت احلـق  ،ليقـو اإلنسـان علـى مكـامن عقائـدهم
 ،وخفا أُصومم .)5( » ...
مث قال حتت عنوان  :النصسية فرقة ابئدة :
« إذا كانت النصسية هت اليت عرفها أصحاب املعاجم وغـسهم  ،فهـذه الفرقـة قـد ابدجم ،
زــد أحــداً يتبــىن أفكارهــا بــني املســلمني  ،إ إذا كــان مغف ـالً أو مغرض ـاً  ،ور ــا صكــون بع ـ
النسب  ،ا أصل ل يف الواقع  ،وإًا
____________
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هــذه

اممت هبا بع فرق الشيعة مـن قبـل أعـدائهم  ،فـهن خصـومهم مـن العباسـيني شـنوا محلـة شـعواء ،
ودع ــا جم مزيف ــة ومع ــللة ض ــدهم  ،ح ــّت ا ــد الباح ــن أن الكت ــاب وامل ـأللفني امل ــدعومني م ــن قب ــل
الســلطاجم  ،أيلــون جهــداً يف امــامهم أبرخــص الــتهم يف العقيــدة والعمــل  ،حــّت صــارجم حقــائق

راهنة يف حق هأل ء  ،وصبعهم غس واحد من أصحابنا  ،حلسن ظنهم ا كتب حومم » (.)5
وقال حتت عنوان  :العلويون وأصل التسمية ابلنصسية :
« إن هنــاك أقالمـاً مغرضــة  ،حاولــت أن صنســب العلــويني املنتشـرين يف الشــام والعـراق وصركيــا
وإيران إىل فرقة النصسية البائدة  ،اعتماداً على أُمور ينكرها العلويون اليوم قاطبة.

وأظــن أن الســبب يف ذلــك هــو جــور الســلطاجم الظاملــة الــيت أخــذجم صشــوه صــحيفة العلــويني
وصس ــودها  ،فأقام ــت ف ــيهم الس ــيو والقت ــل  ،والفت ــك والتش ـريد  ،ومل صكت ـ ي
ـو ب ــل أخ ــذجم اب ف ـرتاء
علــيهم  ،لتنفــر النــاس مــن ا خــتال هبــم  ،وأ ــم زمــرة وحشــية هجميــة  ،ــا زاد يف انكمــام هــذه
الطائفة على نفسها  ،لذا جند من املناسب الكتابة عنهم حسب ما كتبوه عن أنفسهم.
أمــا ســبب صســمية العلــويني ابلنصـسية  ،ألنـ ملــا فتحــت جهــاجم بعلبــك ومحــص  ،اســتمد أبــو
عبيــدة ا ــراأ جنــدة  ،فــأ ه مــن العـراق خالــد بــن الوليــد  ،ومــن مصــر عمــرو بــن العــا  ،وأ ه مــن
 ،وه ــم ــن حع ــروا بيع ــة غ ــدير خ ــم  ،وه ــم م ــن األنص ــار ،
املدين ــة مجاع ــة م ــن أصب ــا ،عل ــت
وعــددهم يزيــد عــن أربعمائــة ومخســني  ،فســميت هــذه القــوة الصــغسة نص ـسية  ،إذ كــان مــن قواعــد
ا هـاد وليـك األرض الــيت يفتحهـا ا ــيش لـذلك ا ــيش نفسـ  ،فقــد مسيـت األراضــت الـيت امتلكهــا
مجاعــة النص ـسية  :جبــل النص ـسية  ،وهــو عبــارة عــن جهــاجم جبــل احللــو  ،وبع ـ قعــاء العمرانيــة
املعروف اآلن  ،مث أصبح هذا ا سم علماً خاصاً ل ُكل جبال العلويني من جبل لبنان إىل إنطاكية.

____________
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وهــذا ال ـرأي أقــرب إىل الصـواب  ،ذلــك أن املــألرخني الصــليبيني أطلقـوا علــى هــذا ا بــل اســم
النصسة  ،ويبدو أن هذا ا سم قد حرف إىل نصسية  ،والذي يعزز القناعة بصحة هـذا الـرأي هـو :
أن إطالق اسم نصسية على هذا ا بل  ،مل يظهر إ أثناء احلمـالجم الصـليبية  ،أي بعـد عـام 358
هـ  ،وإذا كان معىن ذلك أن اسم نصسية قد صغلب على اسم ا بل يف زمن الشهرستا » (.)5
وقــال الســيد عبــد احلســني مهــدي العســكري  « :والنصـسية صنســب إىل أيب شــعيب حممــد بــن
 ،وهــم :
نصــس النمــسي  ،عــام يف القــرن الثالــن امجــري  ،وعاصــر ثالثــة مــن األئمــة عشــر
علت امادي  ،واحلسن العسكري  ،وحممد املهدي.
زعم ابن نصس أنـ البـاب إىل اإلمـام احلسـن  ،واحلجـة مـن بعـده  ،فتبعـ طائفـة مـن الشـيعة ،
مسوا النصسية  ،ولكن ابن نصس مل يكتو بذلك  ،وإًا ادعى النبوة والرسالة  ،وغـال يف حـق األئمـة
صــربأ من ـ  ،ولعن ـ وحــذر
 ،فنســبهم إىل األلوهيــة  ،وملــا بلغ ـت مقالت ـ اإلمــام احلســن العســكري
أصباع من فتنت » (.)7
( خالد ـ اجلزائر ـ  21سنة ـ التاسعة تساسي )
الطائفة اليزيدية :
مؤسسها؟
س:ت ّ
ُود تن تعرف شيئاً عن الطائفة اليزيدية؟ ومن هو ّ

ج  :إن يمل القول يف الطائفة اليزيدية كما يلت :

 5ـ هـذه الطائفــة صنحـدر مـن أصــل كـردي  ،ويســكن معظـم معتنقيهـا يف كردســتان العـراق ـ
حوال مدينة املوصل ـ كما أن نشأمم كانت هناك.
 7ـ مألسســو هــذه الفرقــة كــانوا ينتمــون إىل العائلــة األُمويــة  ،فزرع ـوا يف قلــوب م ـواليهم حمبــة
األُمويني  ،و ا أن اجملتمع اإلسالمت اقيط هبم كان يتربأ من
____________
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 ،قاومـت هـذه الفرقـة
بي أُمية  ،وعلى اخلصو من يزيد بن معاوية  ،ملا صنع أبهل البيـت
العــالة فكــرة اللعــن والـرباءة  ،بــل وصصــدجم مــا  ،وأظهــرجم و ئهــا ليزيــد  ،واســتمرجم يف هــذا الــنهج
الباطل حّت اعتقدجم في التألي  ،أو ما يقارب معمواً.

 3ـ ومــن منطلــق عــدم جـواز اللعــن  ،اســتحوذ علــيهم الشــيطان  ،فــاعتربوه أول املوحــدين ،
لرفع ـ الســجود لغــس هللا عــز وجــل  ،بــل ووــادوا يف غــيهم  ،وأعطــوه صــفة الربوبيــة  ،حتــت عنــاوين
تلفة  ،فعبدوه  ،وإن أنكر رجـال ديـنهم هـذا املعـىن  ،ولكـن الـذي يظهـر مـن سـلوك معتنقـيهم هـو
ما ذكراه.
 3ـ يذهب أكثر اقققني على أن املعتنقـني األوائـل مـن هـذه الطائفـة كـانوا علـى ديـن اجملـوس
 ،وعلــى ضــوء هــذه النظريــة  ،كــن صفســس بع ـ معتقــداجم اليزيديــة  ،أب ــا رواســب ذلــك الــدين
الســابق مــم  ،وعلــى ســبيل املثــال  ،يعتقــدون نشــأ اخلــس « هللا »  ،ومصــدر الشــر « الشــيطان » ،
وهذه هت عقيدة اجملوس ابلعبط.
مث تلفـون معهـم  ،أبن اجملـوس يـرون انتصـار احلـق علـى الباطـل ـ أي الـرمحن علـى الشـيطان ـ
يف منته ــى األم ــر  ،ولك ــن اليزيدي ــة ص ــرى ه ــذه النتيج ــة حتمي ــة الوق ــو ، ،وعلي ـ صتق ــرب ب ــل صعب ــد
الشــيطان خوفـاً مــن ســطوص وشــره  ،و مــتم لعبــادة الــرمحن  ،ألنـ مصــدر اخلــس  ،فــال يعاقــب أحــداً

على عدم عبادص !!
 1ـ صــدعت هــذه الفرقــة بوجــود كتــابني مســاويني مــا  :ا لــوه ومصــحو رشــد  ،ومــن خــالل
فق ـراجم وعبــاراجم هــذين الكتــابني  ،يتعــح جلي ـاً أ مــا مــن صــنع بع ـ املنحــرفني  ،و عالقــة ممــا

بوحت السماء  ،ففيهما أابطيل صعحك الثكلـى  ،ويشـتمالن علـى الفـاجم واضـحة للعقـل السـليم
 ،والنقل املتفق علي عند مجيع األد ن السماوية.
 3ـ وأخساً  :إن هذه الطائفة ليست ما أي منطق للتبليغ والدفا ،عن معتقداما  ،بـل حتتكـر
هذا الدين الباطل لنفسها  ،فمن الصعب احلصول على كافة أقواما
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وآرائها ي وما ذكراه هو القدر املتيقن املنقول يف كتبهم  ،وإ فهم يلتزمـون خبرافـاجم وأسـاطس ابطلـة
 ،قد فو ا على عامة الناس.
( فاطمة ـ العراق ـ ) ....
عويدة اليزيديني :
س  :ما هي عويدة اليزيديني عبدة الشيطان؟

ج  :اليزيدية إحدى الطوائو اليت صكتمت يف إظهار معتقداما  ،مـذا نـرى البـاحثني يف هـذا
املذهب تلفون يف نتائج حتقيقامم  ،فنرى مجاعة من ينسب اليزيدية إىل يزيد بن معاويـة األُمـوي ،
ومجاعــة صنســبهم إىل يزيــد بــن أنيســة اخلــارجت  ،ومجاعــة يرجعــو م إىل ديــن اجملــوس  ،ويــرون أن كلمــة
يزيديــة مشــتقة مــن الكلمــة الفارســية « يــزدان » الــيت صعــي هللا  ،وبععــهم يــدعت أن كلمــة اليزيديــة
مأخوذة من لفظة يزد  ،املدينة املشهورة يف إيران.
والظاهر أ م كـانوا يف بدايـة أمـرهم مـن اجملـوس  ،فـاعتنقوا اإلسـالم بعـد يوسـيتهم  ،وملـا حـل
الشيخ عدي بن مسافر األُموي بني ظهـرانيهم يف منتصـو القـرن السـادس للهجـرة  ،وأسـس طريقتـ
العدويــة  ،كــانوا أول مــن وا هــا واعتنقهــا  ،وقــد غلـوا فيـ ونســبوا إليـ مــا يصــح نســبت إىل لــوق
مثل  ،وبعد وفاص ظهر بني خلفائ بعـ مـن أضـلهم  ،وأبعـدهم عـن التعـاليم اإلسـالمية  ،فظهـرجم
فيهم براعم الدين القدمي.
وإًا مسو ابليزيدية أل م كانوا يعتقدون بصالأ يزيد بن معاوية اعتقاداً زاوز احلد حـّت قـالوا
في إماً.
ويرى اليزيدون أن الكون وجد من قوصني  :قوة اخلس وهـت هللا  ،وقـوة الشـر وهـت الشـيطان ،
ومذا يتحاشون عن ذكر اسم الشيطان.
وختلو العبادة اليت يتقرب هبا اليزيدية  ،فعبـادمم للشـيطان عبـادة صعـر ، ،وصعطـو وخشـية
 ،وعبادمم عبادة خعو ،وشكر وامتنان.
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وقــد بلــغ اخلــوف ابليزيديـة مــن الشــيطان درجــة أ ــم صركـوا عبــادة إلـ الرمحــة  ،مربئــني أنفســهم
من اخلطأ يف ذلك  ،إن هللا الذي حد لصـالح وجـوده وحمبتـ للصالئـق  ،يفعـل هبـم شـراً ألنـ
صاحل  ،أمـا الشـيطان فهـو منقـاد طبعـاً إىل عمـل الشـر  ،ألنـ مصـدر الشـر ومبـدأه  ،وعليـ فالفطنـة

صقتعت على من يريد سعادة احلياة أن يهمل عبادة هللا الصاحل بطبيعت  ،الذي يشاء عمـل الشـر
 ،ويطلـ ــب و ء الشـ ــيطان ومحايت ـ ـ خلص ـ ـاً مـ ــن أذاه  ،إذ للشـ ــيطان وحـ ــده أن يسـ ــلط الشـ ــرور وأن
يدفعها.
هــذه بع ـ عقائــد اليزيديــة يف الكــون  ،وأمــا عــن شــعائرهم التعبديــة ـ كالصــوم والصــالة ،
واحلج والزكاة  ،وسائر فروض العبادة ـ فه ا خالو ما فرض اإلسالم من احية الكم والكيو.
( املوايل ـ السعودية ـ ) ....
فرقة الكرامية :
تهم وراؤهم الفوهيـة والعوائديـة؟ ومـا رتي علمـاء املسـلمني فـيهم؟ وهـل
س  :من هم الكرامية؟ وما هي ّ

الوهابية الضالّة تعتة امتداداً هلم؟
الفرقة ّ

نرجو ذكر بعض املةادر اليت تتناوهلم ابلتفةيل  ،حفظكم هللا ورعاكم.

ج  :إن مألسـس فرقــة الكراميـة هــو  :حممـد بــن كـرام السجســتا ـ املتــوىف  711ه ـ ـ وابمسـ
مسيت هذه الفرقة  ،وهت من الفـرق املنحرفـة  ،ومـم آراء فاسـدة  ،كـالقول ابلتجسـيم  ،وأن علـى
العرم استقراراً  ،وعلى أن عهة فوق ذا ً  ،وأطلق عليـ اسـم ا ـوهر  ،ومسـألة اليـد والوجـ والرييـة
ُكلهــا مــن اعتقــادامم  ،ومل وــت الكراميــة ــوجم مألسســها  ،فلقــد عاشــت بعــد موصـ  ،حيــن صلقاهــا
امروي األنصاري  ،مث احتعنها ابن صيمية  ،واعتقد بكثس من عقائـدها  ،وكـذلك الوهابيـة املتـأثرون
أبفكار ابن صيمية.
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( حسن ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
حركة الورامطة حركة سياسية :
س  :من هم الورامطة؟ وما حويوة حركة الورامطة

اجلزيرة العربية؟

ج  :إن القرامطــة حركــة سياســية  ،ينتســبون إىل محــدان قــرمط  ،الــذي كــان أحــد دعــامم ـ
ومســت بــذلك  ،أي قــرمط  ،ألن ـ كــان يــرتقمط يف مشــيت  ،أي يقــارب بــني خطواص ـ  ،وقــد أقــام يف
الكوفة سنة  778هـ ـ وادعوا انتساهبم إىل الفرقة اإلمساعيلية.
والعباســيون يف ذلــك الوقــت كــانوا قــد أعلنـوا عــداءهم للفــاطميني و ة مصــر  ،وكــانوا حيــاولون
إلصــاق أيــة ممــة ابخلليفــة الفــاطمت آنــذاك  ،وابلفــاطميني أنفســهم  ،وقــد ســاعد بــن هــذه الــدعوى
أن محدان قرمط قد أدعى انتساب إىل اإلمساعيلية  ،وحـاول أن اعـل مـن نفسـ منتسـباً إىل املـذهب
اإلمســاعيلت  ،ســتقطاب العامــة مــن البســطاء إلي ـ  ،بــل ادعــى أكثــر مــن ذلــك  ،وهــو انتســاب إىل
الفاطميني  ،إ أن مل يثبت ذلك.
ويف ســنة  785ه ـ قــدم إىل البحـرين مــن يــدعت أنـ رســول املهــدي الفــاطمت  ،وطلــب مــنهم
ا نعمام إىل دعوة القرامطـة  ،فأجابـ بععـهم  ،وكـان أبـرزهم أيب سـعيد ا نـايب  ،وامسـ احلسـن بـن
هبرام.
ويف سنة  783ه ـ صـزعم أبـو سـعيد ا نـايب احلركـة القرمطيـة يف البحـرين  ،وسـار أبصـحاب إىل
القطيــو  ،مث إىل البصــرة  ،وقــد عهــد أبــو ســعيد ا نــايب إىل ابن ـ أيب طــاهر حركــة القرامطــة  ،ففــت
سنة  307هـ سار إىل البصرة فاستباحها  ،ويف سـنة  357ه ـ اعـرتض حجـاج بيـت هللا احلـرام فقتـل
منهم  ،وا زم الباقون.
ويف سنة  357هـ هجم على مكة  ،وقتل كثـساً مـن احلجـاج و ـب أمـوامم  ،ويف سـنة 355
ه ـ ســار أبــو طــاهر أيعـاً إىل مكــة  ،فقتــل احلجــاج واقتلــع احلجــر األســود  ،ومحلـ إىل هجــر  ،فلمــا
بلغ اخلرب إىل املهدي الفاطمت  ،كتب إلي ابلنكس واللعن  ،وهدده إذا مل يرجع احلجر األسود.

173

ه ــذه نب ــذة م ــن ري ــخ القرامط ــة  ،والش ــيعة م ــنهم ب ـراء  ،وم ــن أفع ــامم القبيح ــة  ،أع ــاذا هللا
وإ كم من الفو واألهواء  ،إن مسيع الدعاء.
( موايل ـ الكويت ـ  18سنة ـ طالب )
اإلخبارية وجنكارهم للعول :
نرد على اإلخبارية الذين ينكرون العول واإلمجاع
س  :كيف ّ

استنبا احلكم الشرعي؟

ج  :إن البحن يف هذا اجملال  ،ومـن مث احلكـم فيـ حيتـاج إىل دراسـة مفصـلة ملقطـع مـن علـم
األُصــول  ،و يســعنا التطــرق إليـ يف هــذا املصتصــر  ،ولكــن مــع هــذا نشــس إىل نقــا ذاجم صــلة يف
ا واب :
أو ً  :يـرى األُصـول حجيـة العقـل مطلقـاً ـ حـّت يـرد عليـ كـالم اإلخبـاري ـ بـل إن العقـل
عنــده حجــة يف فهـم احلكــم  ،والــدليل يف املســتقالجم العقليــة  ،وأمــا اإلمجــا ،ـ يف نظــر اقققــني مــن
األُص ـوليني ـ فلــيس حجيت ـ مــن جهــة نفس ـ  ،بــل حجيت ـ أتيت مــن اشــتمال علــى قــول املعصــوم
 ،فهن كان فهو  ،وإ ليس اإلمجا ،على اإلطالق حجة.
ويف الواقع  :أن اإلمجا ،املعتمد عند األُصول اققق مرجع إىل السنة والروا جم ليس إ .
وأما الدليل علـى كـالم األُصـول حلجيـة العقـل يف اجملـالني املـذكورين  ،هـو اسـتقالل العقـل يف
الد لة على املطلب  ،وعدم رد ،الشار ،عن  ،وهذا آية ارصعائ مذه السسة العقالئية.
وتنيـاً  :أمــا اآل جم والــروا جم الـواردة يف املنــع عـن ا عتمــاد علــى العقــل  ،ف ُكلهــا صنصــب يف
يـرى اصبــا ،العقـل بصــورة اقصــة  ،مـثالً يف ابب املنــع عــن القيـاس أو ا ستحســان  ،إذ يعقــل أن
نع من إجراء العقل بتا ً  ،فهن يفعت إىل عدم حجية النواهت يف هذه النصو املذكورة أيعاً.
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هــذا مــا صيس ـر لنــا صوضــيح  ،وللمزيــد مــن املعلومــاجم ينبغــت الرجــو ،إىل مظا ــا يف مباحــن
عل ــم األُص ــول  ،وعل ــى اخلص ــو إىل كت ــاب فرائ ــد األُص ــول  ،ال ــذي يطل ــق علي ـ الرس ــائل للش ــيخ
األنصاري.
( خالد ـ اسرتاليا ـ ) ....
عوائد الشيخية :
س  :تُريــد توض ــيحاً حــول الفرق ــة الشــيخية  ،ال ــذين ينتمــون جي الش ــيخ األحســائي  ،وم ــا هــو الف ــرق

األساسي بينهم وبني الفرق األُخر

الشيعة؟

ج  :إن الشيصية يف األصل هم أصبا ،الشيخ أمحد األحسائت  ،املتوىف  5735هـ.
أمــا العقيــدة املميــزة عنــدهم صبتــي علــى الرتكيــز بوجــود ركــن رابــع يف عصــر غيبــة اإلمــام املنتظــر
 ،بعـدما كـان يـرون أن اإلمـام املهـدي
 ،خول إليـ أكثـر مسـألولياجم وصـالحياجم اإلمـام
قــد غــاب عــن عــامل الــدنيا إىل عــامل األرواأ  ،وظهــوره هــو عــوده إىل هــذا العــامل  ،ومــن مث يقــوم
حذراً من صعطيل الشريعة.
الركن الرابع مقام
واصطالأ الركن الرابع جاء كهشارة إىل األركـان األساسـية األربعـة يف الـدين واملـذهب  ،وهـت
 :التوحيد  ،النبوة  ،اإلمامة  ،الركن الرابع.
ومن عقائدهم أيعاً نفيهم املعاد ا سما  ،بل يقولون عادة النفوس يوم القيامـة يف قالـب
مثال  ،الذي يصورون بصورة خاصة.
مث إن هذه الفرقة قد التفت حـول السـيد كـاظم الرشـيت عقيـب مـوجم األحسـائت كتلمي اـذ لـ ،
وركــن رابــع جديــد لطــائفتهم  ،الــذي هــو أيع ـاً صــوىف  5715هـ ـ  ،وخلــو التفــرق والتشــعب داخــل
حوزمم  ،ا أدى انقسامهم إىل فرق متعددة  ،أمهها فعالً طائفتان :
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شيصية كرمان الذين يتبعون حـاج حممـد كـرمي خـان القاجـار كوصـت للرشـيت  ،وهـذه اجملموعـة
قد احنرفت صدرااً عن ا لتزام ابلظواهر الشرعية واألحكام الدينية.
واإلحقاقية وهـم اصبـا ،مـال ابقـر ا سـكوئت التربيـزي  ،ويف زماننـا كـانوا صبعـاً للشـيخ اإلحقـاقت

الساكن يف الكويت  ،وحبسب املعلوماجم املتوفرة عندا  ،فهذه اجملموعة ابلـذاجم قـد خلـت كثـساً مـا
ع ــن صطرف ــاجم العقي ــدة األُم للفرق ــة  ،وصبن ــت الفك ــر الش ــيعت املعت ــدل املتمث ــل يف احل ــوزاجم العلمي ــة
ومراجع التقليد  ،كما يظهر ذلك من سسمم ومأللفامم  ،وهذا شتء يستحق التقدير إىل ح اـد مـا ،
والعلم عند هللا.
( هند ـ املغرب ـ  18سنة ـ طالبة اثنوية )
املذاهب اإلسالمية املوجودة حالياً :

س  :كم مذهب جسالمي موجود اةن؟

ج  :إن أكثر الفرق واملذاهب اإلسالمية انقرضت  ،واملشهور من الباقت منها اآلن  ،هت :
 5ـ املـذاهب اإلسـالمية األربعـة  :املـذهب احلنفـت  ،واملـالكت  ،والشـافعت  ،واحلنبلـت  ،وهـم
أصبا ،أيب احلسن األشعري يف أُصول العقيدة.
 7ـ األابضية  ،وهت إحدى فرق اخلوارج.
 3ـ الزيدية  ،وهت إحدى فرق الشيعة.
 3ـ اإلمساعيلية  ،وهت إحدى فرق الشيعة.
ول ُكل واحدة من هذه الفرق الثالي منهجها وفقهها اخلا هبا.
 1ـ الشـيعة اإلماميـة ا ثنـا عشـرية  ،وهـم أصبـا ،األئمـة املعصـومني
هللا

يف األُصول والفرو.،
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مـن آل بيـت رسـول

والسـبب يف صعـدد املـذاهب اإلسـالمية هـو اخـتالفهم مـن احيـة أُصـول العقيـدة ـ كـاختالفهم
يف صفاجم هللا  ،ويف عدل  ،ويف القعاء والقدر  ،وا رب وا ختيار  ،واإلمامة  ،والعصـمة  ،وغسهـا
ـ ـ وم ــن احي ــة من ــاهج اس ــتنبا األحك ــام الش ــرعية يف اس ــتعمال الـ ـرأي والقي ــاس  ،وا ستحس ــان ،
واملصاحل املرسلة  ،وسنة الصحايب  ،وسنة أهل البيت

وغسها.

سّن ـ  21سنة )
( بريطانيا ـ ّ
العلويون :
س  :ما هي العلوية؟ وما هي الشيعة؟ وما هي توجه ا ختالف والتشابه بينهما؟

ج  :إن الشيعة ا ثي عشرية صطلق على املذهب ا عفـري  ،الـذي يعتقـد مامـة اإلمـام أمـس
.
ـ ومن بعده األئمة املعصومني اإلحدي عشر
ـ كصليفة ووصت للن
املألمنني
عنـدهم إىل
نعـم  ،هنـاك فـرق مـن الشـيعة ـ كالزيديـة واإلمساعيليـة ـ صـتقلص عـدد األئمـة
أربعة أو ستة  ،ولكن هأل ء مل يعدوا من املذهب ا عفري ا ثي عشري.
وأمــا العلويــة  ،فحســب املعلومــاجم املتــوفرة عــنهم  ،فــه م شــيعة إماميــة جعفريــة  ،يعتقــدون
.
ابألئمة املعصومني ا ثي عشر
نعــم ُ ،كــل مــا هنــاك أ ــم انعزلـوا يف طــول التــاريخ عــن اجملتمعــاجم الشــيعية  ،بســبب مطــاردمم
من قبل حكام ا ور  ،والسلطاجم الظاملة بني حني وآخر هنا وهنـاك  ،ـا أدى إىل ظهـور التصلـو
الـديي نوعـاً مـا يف بعـ طبقـاجم العـوام مـنهم  ،وهـذا أصـبح سـبباً قـو ً يف رمـيهم ابلـتهم ي وإ فهــم
شيعة جعفريون  ،يعتقدون ما صعتقده الشيعة ا ثنا عشرية يف العقائد واألحكام  ،من األُصول
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والفــرو ، ،وهــذا ــا صشــهد لـ آترهــم املكتوبــة  ،وشــهادة علمــاء احلــوزاجم العلميــة الشــيعية  ،وســسة
علمائهم يف كافة يا جم العلم والعمل.
وعلي ـ  ،فــهذا ُمســع عــنهم شــتء يتفــق مــع اخلــط العــام للثقافــة الشــيعية  ،فهــو إمــا موضــو،
و تلق  ،وإما هو صادر عن بع العوام منهم  ،فال د لة ل على التزاماجم مذهبهم.
بقــت علينــا أن نــذكر  :أبن العلــويني أبنــاء عشــائر وقبائــل خاصــة صلتــزم ابملــذهب الشــيعت ،
فاملــذهب الشــيعت هــو اإلطــار العــام للعلــويني  ،وغــسهم مــن أبنــاء املــذهب  ،وبنــاءً عليـ ف ُكــل علــوي
شيعت  ،ولكن ليس ُكـل شـيعت اـب أن يكـون مـن العلـويني  ،فهـم امتـداد عرقـت يعتقـدون ابلتشـيع

من األول حّت اآلن.

( علي ـ املغرب ـ  22سنة ـ ليسانس )
نوطة اخلالف بني الشيعة وبوية املذاهب :
س  :مــا هــي مــواطن ا خــتالف بــني امل ــذهب اجلعفــري وابقــي املــذاهب الشــيعية  ،خةوص ـاً الزيدي ــة

األئمة و ّددون يوتضى نةوم الرسول األعظم.
واإلمساعيلية؟ وملاذا هذا ا ختالف مادام ت ّن ّ

ج  :إن املـ ــذهب اإلمـ ــامت ا ثـ ــي عشـ ــري  ،يلتـ ــزم يف أساس ـ ـ مامـ ــة األئمـ ــة ا ثـ ــي عشـ ــر

 ،وهذا هو نقطة اخلالف بين وبني ابقت املذاهب الشيعية  ،فمـثالً الزيديـة صشـرتك
املعصومني
معنا يف ا عتقاد أبربعة من أئمتنا فقط  ،يف حني أن اإلمساعيلية صوافقنا يف ستة منهم.
وأمــا دليــل عــدم قبــول هــذه املــذاهب مجيــع أئمتنــا مــع ورود الــنص النبــوي  ،ونصــو األئمــة
 ،فهن يرجع إىل عدم رضوخهم للحـق  ،شـأ م يف ذلـك شـأن أهـل السـنة يف عـدم انصـياعهم
 ،وأو ده املعص ــومني
لووام ــر والوص ــا املتـ ـواصرة واملستفيع ــة يف إمام ــة وخالف ــة أم ــس امل ــألمنني
.
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( هادي ـ لبنان ـ ) ....
الفرق بني ا خباريني واألُصوليني :
ُود تن تزعجكـم اـذا السـؤال  :مـن هـم ا خبـاريون؟ ومـا
س  :جناب اإلخوة األعزاء تدامكـم املـوي  ،ت ّ

العالقة بينهم وبني األُصولية؟

ج  :إن اص ــطالأ ا خب ــاريني يطل ــق عل ــى مجاع ـ اـة م ــن علم ــاء الش ــيعة  ،ك ــانوا ي ــرون طري ــق
ا جتهـاد املــألوف عنـد األُصـوليني مغلقـاً  ،واــب العمـل فقــط مطابقـاً للنصــو الروائيـة املوجــودة ،

وعلى األخـص الكتـب األربعـة  ،مـن حيـن أ ـا صـحيحة السـند أبكملهـا  ،ويتفـر ،علـى هـذا املبـىن
حكمهم اب حتيا يف الشبهاجم احلكمية التحر ية  ،كشرب التبغ وغسه.
نعم  ،ا ختالف بـني األُصـوليني واإلخبـاريني اخـتالف يف املبـا الفقهيـة واألُصـولية  ،ولـيس
اختالفاً يف أُصول مبا املذهب.
( عالء عالونة ـ  ....ـ ) ....
احلركة البهائية حركة استعمارية :
ـص
وتي شــيء ـ ّ
أبي معلومــات ختـ ّ
ـص احلركــة البهائيــة  ،ومعتوــداهتم وطووســهم ّ ،
س  :الرجــاء تزويــدي ّ
هذه احلركة  ،وفّوكم هللا.

ج  :إن احلركــة البهائي ــة وقس ــيمها األزلي ــة وأص ــلهما البابي ــة  ،حرك ــة اس ــتعمارية عالق ــة م ــا
ابألد ن الســماوية  ،ومنشــألها فكــرة عش ـوائية صــدرجم مــن اخلــبط احلــادي يف عقــل شــصص يــدعى

سيد علت حممد ـ الذي ُمست فيما بعـد ب ـ « ابب » ـ مـن صالمـذة السـيد كـاظم الرشـيت نزيـل كـربالء ،
وقط ــب الش ــيصية آن ــذاك  ،فاس ــتغلها ا س ــتعمار الروس ــت أو ً  ،والربيط ــا تنيـ ـاً لتحق ــق مخرهب ــا ،
فألقوها يف أحعان الصهيونية ابملخل  ،وهذا ا يشهد التاريخ ب .
مث إن هذه احلركة صشعبت بعد الباب إىل فرقتني رئيسيتني  :البهائية واألزليـة ـ صسـميةً أللقـاب
مزعومة لدى قطبيها  :هباء هللا وصبح أزل ـ و ا أن البهائية
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حتالفــت مــع ا ســتعمار الربيطــا  ،وأبــدجم اســتعدادها يف العمالــة والتجســس أكثــر مــن األزليــة ،
صبناه ــا الربيط ــانيون وبع ــدهم األمريك ــان والص ــهاينة  ،ومل يب ــق ذك ــر م ــن األزلي ــة إ القلي ــل يف جزي ــرة
قـرب  ،وعلـى العكـس وامـاً انتشــرجم البهائيـة بـدعم مـن ا سـتعمار  ،حــّت أ ـا حـازجم علـى إجــازة

أتسيس مركز رئيست ما يف حيفا يف فلسطني  ،ذن من سلطاجم ا حتالل الربيطا يف وقت .
وأما العقائـد واألحكـام عنـدهم  ،فهـت ختلـو ابخـتالف أذواق و مـم  ،فمـثالً أن « هبـاء »
قد نسخ مجلة من أحكام « ابب » للتسهيل.
وعلــى ا ملــة  ،جنــد أث ـراً اســتد لياً مــم يف العقائــد  ،وأمــا يف األحكــام فقــد أخــذوا فيهــا

شــطراً مــن األد ن الســماوية  ،وخلطوهــا آبرائهــم ريثمــا يظهروهــا علــى البســطاء  ،أب ــا مــن جعــل
السماء!!
وأمــا كتــبهم املقدســة فهــت يف الواقــع كتــاابجم شصصــية  ،مل يوجــد فيهــا أي جهــة إعجــاز  ،أو
ـ كم ــا يراه ــا ذوو

إش ــارة أب ــا متلق ــاة م ــن ال ــوحت  ،وه ــت مش ــحونة ابألغ ــال األدبي ــة والعلمي ــة
ا ختصا ـ.
واب ملــة  :فهــذه احلركــة حركــة مفتعلــة  ،نصــيب مــا مــن الواقــع  ،و صســتحق اخلــوض يف
التحقيق عنها أبكثر من هذا.
ومد جبراهيم اإلبراهيم ـ الكويت ـ ) ....
( ّ
الدولة الفاطمية كانت جمساعيلية :
س  :عندي ع ّدة تسئلة عن الدولة الفاطمية  ،وهي :
 1ـ هل الدولة الفاطمية شرعية؟

 2ـ هل فعالً وقع العلويني عن نسب املهدي؟

النص  :ومل يستطع اخلليفة العباسي املوتدر ابهلل تن يدفع قيامها  ،وُك ّل ما فعله تنّـه تصـدر منشـوراً
هذا ّ
ابلطعن نسب املهدي  ،وقّعه وجهاء اهلامشيني يا فيهم العلويون؟
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 3ـ هل كانت الدولة الفاطمية تنشر علوم تهل البيت تم ؟ وملاذا حياربوّنا السنّة؟
 4ـ هل فعالً استعانت الدولة الفاطمية ابليهود؟ ونسألكم الدعاء.

ج  :إن الدولة الفاطمية كانت على املذهب اإلمساعيلت  ،واملذهب اإلمسـاعيلت لـ خالفـاجم

جذرية مع اإلمامية  ،وإن كانت ما بع املشرتكاجم مع اإلمامية.
واخلليفـة العباسـت ـ كمـا ورد يف التـاريخ وثبـت عنـد اقققـني ـ عمـل عريعـة طويلـة يف القـدأ
بنسب الفاطميني  ،أجرب العلماء على التوقيع فيها  ،وأكـد علـى علمـاء اإلماميـة ـا فـيهم األشـراف
والسادة منهم  ،وأجربهم على التوقيع  ،وهـدد مـن مل يوقـع يف هـذه العريعـة  ،ومـع هـذا فـهن الشـيخ
املفيد مل يرد امس فيمن وقع  ،وكذلك الكثس من زعماء اإلمامية ن امتنع من التوقيع.
والدولــة الفاطميــة وإن كانــت إمساعيليــة  ،إ أن مــا مشــرتكاجم مــع اإلماميــة  ،لــذا مــا قامــت
ينصــب نفع ـ علــى اإلماميــة أيع ـاً  ،ومل يثبــت عــن الدولــة
ب ـ مــن نشــر أحاديــن أهــل البيــت
الفاطمية أ ا استعانت ابليهود  ،وإًا هت افرتاءاجم وجهها النواصب إليهم للطعن هبم.
ويف اخلتام  :نود أن ننب على أن مـا ذكـره التـاريخ واملألرخـون عـن الدولـة الفاطميـة الكثـس منـ
غس صحيح  ،وإًا هت أكاذيب افتعلتها األيدي األثيمة للطعن ابلدولة الفاطميـة  ،وإن كنـا ننـزه
الدولة الفاطمية أيعاً من بع

ا حنرافاجم.
( تايد ـ السعودية ـ ) ....

عوائد الدروز :

س  :هل تعتة الطائفة الدرزية من الطوائف اإلسالمية؟ وما هي عوائدهم؟
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اآلراء ح ـ ــول

ج  :اختلف ـ ــت اآلراء واألحب ـ ــاي ح ـ ــول الطائف ـ ــة الدرزي ـ ــة  ،ننق ـ ــل لك ـ ــم بعـ ـ ـ
عقائدهم :
 5ـ ما ورد يف دائرة املعارف البستانية  « :وإ ان الدروز أن هللا واحد أحـد  ،بـداءة لـ و

ايـة  ،وأن النفـوس لـدة صـتقمص ابألجسـاد البشـرية ـ التناسـخ ـ و بـد مـا مـن ثـواب وعقـاب يـوم
املعــاد حبســب أفعامــا  ، ...وعنــدهم للوصــية نفــوذ م  ،فــهن اإلنســان تــار أن يوصــت قبــل موص ـ
أبمالك ملن يشاء  ،قريباً كان أم غريباً .)5( » ...
 7ـ مـا ورد يف دائـرة املعـارف املصـرية  « :مـن معتقـدامم أن احلـاكم أبمـر هللا هـو هللا نفسـ ،
وق ــد ظه ــر عل ــى األرض عش ــر م ــراجم  ، ...ويعتق ــدون أن إبل ــيس ظه ــر يف جس ــم آدم  ،مث ن ــوأ مث
إب ـراهيم مث موســى مث عيســى مث حممــد  ، ...ويعتقــدون أبن عــدد األرواأ حمــدود  ،فــالروأ الــيت خــرج
من جسد امليـت صعـود إىل الـدنيا يف جسـد طفـل جديـد  ، ...ويعتقـدون ابإلجنيـل  ،فيصتـارون منهـا
ما يستطيعون أتويل  ،ويرتكـون مـا عـداه  ، ...ويعتقـدون أن احلـاكم أبمـر هللا زلـى مـم يف أول سـنة
 308ه ـ  ،فأســقط عــنهم التكــاليو مــن صــالة وصــيام  ،وزكــاة وحــج وجهــاد  ،وو يــة وشــهادة ...
».
 3ـ مــا ورد يف دائــرة املعــارف اإلســالمية  « :وقــد قــام مــذهب اإلمساعيليــة علــى فكــرة أن هللا
قــد زســد يف اإلنســان يف مجيــع األزمــان  ،وهــم يتصــورون أن هللا ذاصـ أو علــى األقــل القــوة اخلالقــة ،
صتكـون مــن مبــادئ متكثـرة  ،يصــدر الواحــد منهــا عـن اآلخــر  ،ويتجســد ُكــل مبـدأ مــن هــذه املبــادئ
يف اإلنسان  ،وقد احتفظت العقيدة الدرزية هبذا املذهب.
فاخلليفـة احلـاكم ـ وفقـاً مـذه العقيـدة ـ ثـل هللا يف وحدانيتـ  ، ...ومعرفـة ذاجم هللا وصــفاص
وزلياص يف سلسلة املبادئ املتجسدة يف األئمة هت عقائد هذا املذهب .)7( » ...
____________
 5ـ دائرة املعارف .371 / 7
 7ـ دائرة املعارف اإلسالمية .757 / 5
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 3ـ مــا ورد يف موســوعة األد ن يف العــامل  « :كــان املوحــدون الــدروز منــذ نشــأة مــذهبهم يف
مطلــع القــرن اخلــامس للهجــرة حمرتســني يف كتمان ـ  ،مشــيحني عــن إعالن ـ  ،ص ــيانة ألنفســهم مــن
ا ضــطهاد  ،ووقايــة مــا مــن العــدوان يف ذلــك الزمــان  ،هــذه الفرقــة املتفرعــة مــن الشــيعة  ،كان ــت
عرضة لنقمة الشيعة والسنة على السواء .)5( » ...
عقيدة التجلت اإلمت يف الدرزية  ،هت أجل العقائد وأشرفها .)7( ...
إن موقو الدروز املعاصرين مـن اإلسـالم واملسـلمني ملثـس للدهشـة والغرابـة  ،فالكتـب الدرزيـة
املعاص ــرة مش ــحونة ابملغالط ــاجم ح ــول ه ــذا املوض ــو ، ،إن ال ــدروز يفت ــأون يعلن ــون انتم ــاءهم إىل
اإلسالم ويفاخرون بذلك  ،ويف ثنا الكتب الدرزية املعاصـرة حمـاو جم كثـسة لتربئـة الـدروز مـن ممـة
املروق عن اإلسالم  ،وذلك صبعاً ملبدأ التقية (.)3
 1ـ مــا ورد يف كتــاب « املوحــدون الــدروز يف اإلســالم » ملأللفـ الشــيخ مرســل نصــر  ،رئــيس
اقكمة ا ستئنافية الدرزية العليا يف لبنان  « :إن املوحدين الدروز انطالقاً من إ ا م ابإلسالم دينـاً
رســو ً  ،يشــهدون أن إلـ إ هللا  ،وأن حممــداً عبــده ورسـول  ،ويقــرون بوجــوب
 ،و حمــد
الصالة والصيام  ،والزكاة واحلج  ،وا هاد والو ية » (.)3
وبعــد يتبــادر إىل ذهــن القــارئ الكــرمي الس ـألال اآليت  :مــا هــت الف ـوارق بــني مــذهب التوحيــد
وبقية املذاهب اإلسالمية؟ فا واب  :على ذلك أن مثة فوارق عدة  ،وهت :
 5ـ اعتماد الزوجة الواحدة.
____________
 5ـ موسوعة األد ن يف العامل  /الدروز املوحدون .75 :
 7ـ املصدر السابق .33 :
 3ـ املصدر السابق .533 :
 3ـ املوحدون الدروز .33 :
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 7ـ عدم إعادة املطلقة.
 3ـ حرية اإليصاء.
 3ـ التقمص اجتهاداً (.)5
هذه بع

األقوال عن الطائفة الدرزية من املأليدين والنافني  ،وهللا العامل حبقائق األُمور.
( خالد ـ اجلزائر ـ  21سنة ـ التاسعة تساسي )

تعويب على اجلواب السابق :
لدي تعليق بسيأ حول الطائفة الدرزية جذا مسحتم :
ّ

ومد جواد مغنية
يوول العالّمة الشيخ ّ

وسـئلت تكتـر مـن م ّـرة  :هـل
ومديـة ُ « :
كتابـه نفحـات ّ

ـيب
الدروز مسلمني؟ وكان جواّب  :ت ّن تهل اإلسالم هم الووم الذين يدينون به  ،تي جسالم الورون وسـنّة الن ّ
ا،مدية  ،ويةلّون جي الوبلة  ،ويعلنون من على
 ،وهم الذين ّ
حيجون جي الكعبة  ،ويزورون الروضة ّ
و،مــد ابلرســالة  ،ويةــومون رمضــان  ،وأيتــون الزكــاة  ،ويدرســون الوــرون
املـ ذن الشــهادة هلل ابلوحدانيــة ّ ،

والسنّة النبوية ....

والدروز يلتزمون بشعائر اإلسالم  ،اليت تشر ،جليها كما يفعل السنّة والشيعة  ،و يعلنون ما يدينون

 ،نو ــول ه ــذا م ــع ا حـ ـرتام لعوي ــدهتم الديني ــة  ،ولغ ــريهتم اإلنس ــانية  ،وتخالقه ــم العالي ــة  ،وم ــع ا عـ ـرتاف

بشهامتهم وشجاعتهم » (.)2
وتظن ت ّن الشيخ

هللا وبركاته.

تعلم بعويدة الدروز  ،نظراً لتواجدهم بكترة

____________
 5ـ املصدر السابق .15 :
 7ـ نفحاجم حممدية .573 :
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لبنان  ،والسالم عليكم وردة

( زهري ـ  ...ـ ) .....
عوائد األشاعرة :
تهم عوائدهم
س  :من هم األشاعرة؟ وما هي ّ

ا ختالف مع األ ُّمة اإلسالمية؟

ج  :هــم أصــحاب أيب احلســن علــت بــن إمساعيــل األشــعري البصــري  ،ومــن عقائــدهم  :أن

صفاجم البـاري صعـاىل ـ كعلمـ وحكمتـ وقدرصـ وحياصـ ـ هـت أشـياء زائـدة علـى ذاصـ سـبحان  ،وهـت
ا
فحينئذ يلـزم صعـدد القـدمي  ،وهـو شـرك  ،وهـذا الشـرك يسـمى شـرك
أيعاً قد ة  ،كذاص جل وعال ،
الصفاجم.
وإن أاب احلسن األشعري كان صلميذاً أليب علـت ا بـائت مـن شـيوخ املعتزلـة  ،مث أعـرض عنـ ،
واحنــاز إىل الكالبيــة ـ أصــحاب عبــد هللا بــن ســعيد الكــاليب ـ وأختــار مذهبـ يف إثبــاجم الصــفاجم ،
وإثبــاجم القــدر خــسه وشــره مــن هللا صعــاىل  ،وأبطــل القــول بتحســني العقــل وصقبيح ـ  ،ألن العقــل
يوجب املعارف بل السـمع  ،وأن املعـارف حتصـل ابلعقـل وزـب ابلسـمع  ،و اـب علـى هللا شـتء

ابلعقــل  ،والنبــواجم مــن ا ــائزاجم العقليــة والواجبــاجم الســمعية  ،وأكثــر أهــل الســنة اليــوم علــى هــذا
املذهب.
 « :القدري ــة
واألش ــاعرة يكف ــرون املعتزل ــة  ،واملعتزل ــة يكف ــرون األش ــاعرة  ،لق ــول النـ ـ
يوس هذه األُمة » ( ، )5فاملعتزلة يقولون  :القدريـة هـم األشـاعرة  ،واألشـاعرة يقولـون  :القدريـة هـم
املعتزلة.
( علي الشهراين ـ البحرين ـ  23سنة ـ طالب )
توسيم العلماء جي جخباريني وتُصوليني يتري الفتنة :
س  :توولون  :ج ّن نعمة هللا اجلزائري  ،والسيّد هاشم البحراين  ،والشيخ النوري كلّهم جخباريون وليسوا

تُصوليني  ،ما الذي توةدون؟ هل هم على

____________
 5ـ سنن أيب داود  ، 350 / 7املستدرك  ، 81 / 5السنن الكربى للبيهقت  ، 703 / 50كتاب السنة .535 :
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واحلساسية  :هذا جخباري وهذا تُصويل؟ ت ،تعتود من املراجع يوبل هذا.
خطأ؟ ملاذا تتريون الفتنة
ّ

ج  :العلمــاء س ـواء كــانوا مــن اإلخبــاريني أو األُص ـوليني ف ُكلهــم مــن علمــاء الطائفــة احلقــة ،
حنــرتمهم وهــم قــدوصنا  ،رض ـوان هللا علــيهم  ،حــّت أن مــدير مركــز األحبــاي العقائديــة مساحــة الشــيخ
فــارس احلســون ( رمح ـ هللا ) ألــو كتــاابً تص ـاً حبيــاة الســيد هاشــم البح ـرا  ،وهــو كتــاب قــيم في ـ
دراسة معمقة عن هذا العامل ا ليل.
ولكــن األمــر اخــتلط علــيكم  ،وذلــك لعــدم معــرفتكم بــا الطــرفني  ،إذ اإلخبــاريون يقولــون
بصــحة ُكــل الكتــب األربعــة وغسهــا مــن كتــب احلــدين لقــدامى األصــحاب  ،بينمــا األُص ـوليون
يقولون هبذا  ،وارون قواعد ا رأ والتعديل عل ُكل األحادين.

و ا أن املشهور من العلماء هم األُصوليون  ،فما حيتج ب علينا من روا جم ننـاقش سـندها ،
و نقول بقول اإلخباريني أبن ُكل أحادين الكتب األربعة صحيحة.
( علي الشهراين ـ البحرين ـ  23سنة ـ طالب )
تعويب على اجلواب السابق :
متفهمني وضعي  ،كما تعرفون ُك ّل الفوهاء
لعلّكم ّ

الدين

 ،كما حنرتمهم حنن

ومد تمني زين
البحرين جخباريني  ،ووخرهم الشيخ ّ

البحرين  ،كما حنرتم األُصوليني  ،ج ّ ت ّن هناك اختالف كما تشر  ،وهذا

بني الفوهاء  ،هم حي ّددون هذه الرواية صح تم خطأ كما قلتم.

ـل مـا توولـون  ،ولكـن كمـا يفهـم
ترجو السماث علـى تعبـريي جن كـان ح ّ
ـاداً  ،ت ،تحـرتمكم وتءـق بكـم ب ُك ّ

هتجم على اإلخباريني.
منكم هناك ّ
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( هشام ومود ـ مةر ـ ) ....
طرق الةوفية نتزجة بني احل ّق والباطل :
س  :اإلخوة األفاضل  :ما هو قولكم

طرق الةوفية  :متل العزمية واخلليلية و ، ...وُك ّل منهم يوول

الرد  ،وجزاكم هللا خرياً.
تنّه جمام العةر؟ ترجو ّ

ج  :إن أكثر طرق الصوفية هت من اخرتاعاجم البشر  ،ومل يرد يف الشر ،ما ينص علـى هـذه
الطرق  ،فهت طرق تزجـة بـني احلـق والباطـل  ،بـني األذكـار احلقـة وبـني اإلصيـان هبـا بطريقـة مـا أنـزل

هللا هبـا مـن سـلطان  ،وعليـ فـهن علينـا البحـن فيهـا  ،فمـا وافـق الـنص منهـا يألخـذ بـ  ،ومـا خـالو
النص والدليل يرتك.
( هداية ـ السعودية ـ ) ....
الفوارق واملشرتكات بني الشيعة واملعتزلة :
س  :ما هي الفوارق واملشرتكات الكالمية بني الشيعة واملعتزلة؟

ج  :فــى علــيكم أن الفــروق واملشــرتكاجم بــني الشــيعة واملعتزلــة كثــسة  ،وقــد ذكــر الشــيخ
املفيد يف كتاب « أوائل املقا جم » صلك الفروقاجم الكالمية  ،وحنن نـذكر بععـها لالختصـار ،
وهت :
 5ـ القول ابإلمامة :
اصفق أهل اإلمامة علـى أنـ بـد يف ُكـل زمـان مـن إمـام موجـود  ،حيـتج هللا عـز وجـل بـ علـى
عباده املكلفني  ،ويكون بوجوده وام املصلحة يف الدين  ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
واصفقــت اإلماميــة علــى أن إمــام الــدين يكــون إ معصــوماً مــن اخلــالف صعــاىل  ،عامل ـاً

عميع علوم الدين  ،كامالً يف الفعل  ،ابيناً من ال ُكل ابلفعل عليهم يف األعمـال الـيت يسـتحق هبـا
النعيم املقيم  ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
واصفقت اإلمامية على أن اإلمامة صثبت مع عدم املعجز لصـاحبها  ،إ ابلـنص علـى عينـ
والتوقيو  ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.

137

واصفقت اإلمامية على أن اإلمامة بعد الن
 ،وم ــن بع ــد يف ول ــد احلس ــني
واحلس ــني
املعتزلة على خالف ذلك.

يف بي هاشم خاصـة  ،مث يف علـت واحلسـن
دون ول ــد احلس ــن إىل آخ ــر الع ــامل  ،وأمجع ــت

يف حياصـ  ،ونــص
اســتصلو أمــس املــألمنني
واصفقــت اإلماميــة علــى أن رســول هللا
علي ـ ابإلمامــة بعــد وفاص ـ  ،وأن مــن دفــع ذلــك فقــد دفــع فرض ـاً مــن الــدين  ،وأمجعــت املعتزلــة علــى
خالف ذلك.
نــص علــى إمامــة احلســن واحلســني بعــد أمــس املــألمنني
واصفقــت اإلماميــة علــى أن الن ـ
 ،وأمجع ــت املعتزل ــة عل ــى

 ،وأن أم ــس امل ــألمنني أيعـ ـاً ن ــص عليهم ــا كم ــا ن ــص الرس ــول
خالف ذلك.
ن ــص عل ــى عل ــت ب ــن احلس ــني
واصفق ــت اإلمامي ــة عل ــى أن رس ــول هللا

 ،وأن أابه

 ،وأنـ كـان بـذلك إمامـاً للمـألمنني  ،وأمجعـت املعتزلـة

وجده نصاً علي كما نـص عليـ الرسـول
على خالف ذلك (.)5
:
 7ـ القول يف حماريب أمس املألمنني
واصفقــت اإلماميــة  ...علــى أن النــاكثني والقاســطني مــن أهــل البصــرة والشــام أمجعــني كفــار
 ،وأ ـم بـذلك يف النـار لـدون  ،وأمجعـت
ضـالل  ،ملعونـون حبـرهبم أمـس املـألمنني
املعتزلة سوى الغزال منهم وابن ابب  ، ...على خالف ذلك.
املــارقني عــن الــدين  ،كفــار
واصفقــت اإلماميــة  ...علــى أن اخل ـوارج علــى أمــس املــألمنني
خبروجهم علي  ،وأ م يف النار بذلك لدون  ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك (.)7
____________
 5ـ أوائل املقا جم .75 :
 7ـ املصدر السابق .37 :
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:
 3ـ القول يف أن العقل ينفك عن مسع  ،وأن التكليو يصح إ ابلرسل
واصفقــت اإلماميــة علــى أن العقــل حمتــاج يف علمـ ونتائجـ إىل الســمع  ،وأنـ غــس منفــك عــن
مسع ينب العاقـل علـى كيفيـة ا سـتد ل  ،وأنـ بـد يف أول التكليـو وابتدائـ يف العـامل مـن رسـول ،
وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
:
 3ـ القول يف الفرق بني الرسل واألنبياء
واصفقــت اإلماميــة علــى أن ُكــل رســول فهــو نـ  ،ولــيس ُكــل نـ فهــو رســول  ،وقــد كــان مــن
أنبيــاء هللا عــز وجــل حفظــة لشـرائع الرســل وخلفــائهم يف املقــام  ، ...وأمجعــت املعتزلــة علــى خــالف
ذلك.
 ،وأُم وعم أيب طالب .
 1ـ القول يف آابء رسول هللا
مــن لــدن آدم إىل عب ـد هللا بــن عبــد املطلــب
واصفقــت اإلماميــة علــى أن آابء رســول هللا
مألمنون اب عز وجل موحدون ل ....
م ــاجم مألمنـ ـاً  ،وأن آمن ــة بن ــت وه ــب كان ــت عل ــى
وأمجعـ ـوا عل ــى أن عمـ ـ أاب طال ــب
التوحيد  ،وأ ا حتشر يف مجلة املألمنني  ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
 3ـ القول يف الرجعة والبداء وأتليو القرآن :
واصفقت اإلمامية على وجوب رجعة كثس من األمـواجم إىل الـدنيا قبـل يـوم القيامـة  ،وإن كـان
بينهم يف معىن الرجعة اختالف.
واصفقوا على إطالق لفل « البداء » يف وصـو هللا صعـاىل  ،وأن ذلـك مـن جهـة السـمع دون
القياس.
واصفقـوا علــى أن أئمــة العــالل خــالفوا يف كثــس مــن أتليــو القــرآن  ،وعــدلوا في ـ عــن موجــب
 ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
التنزيل وسنة الن
 7ـ القول يف الوعيد :
واصفقــت اإلماميــة علــى أن الوعيــد ابخللــود يف النــار متوجـ إىل الكفــار خاصــة  ،دون مـرصك
الذنوب من أهل املعرفة اب صعاىل  ،واإلقـرار بفرائعـ مـن أهـل الصـالة  ، ...وأمجعـت املعتزلـة علـى
خالف ذلك.
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واصفقــت اإلماميــة علــى أن مــن عــذب بذنب ـ مــن أهــل اإلق ـرار واملعرفــة والصــالة  ،مل لــد يف
العذاب  ،وأخرج من النار إىل ا نة  ،فينعم فيها على الدوام  ،وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
 8ـ القول يف الشفاعة :
يشــفع يــوم القيامــة  ،ماعــة مــن مـرصك الكبــائر
واصفقــت اإلماميــة علــى أن رســول هللا
يشــفع يف أصــحاب الــذنوب مــن شــيعت  ،وأن أئمــة آل حممــد
مــن أُمت ـ  ،وأن أمــس املــألمنني
يش ــفعون كـ ــذلك  ،وينج ــت هللا بشـ ــفاعتهم كث ـ ـساً مـ ــن اخل ــاطئني  ...وأمجعـ ــت املعتزل ــة علـ ــى
خالف ذلك.
 5ـ القول يف األمساء واألحكام :
واصفق ــت اإلمامي ــة عل ــى أن مرصك ــب الكب ــائر م ــن أه ــل املعرف ــة واإلقـ ـرار ــرج ب ــذلك ع ــن
اإلس ــالم  ،وأن ـ مس ــلم  ،وإن ك ــان فاس ــقاً ــا فعل ـ م ــن الكب ــائر واآلتم  ...وأمجع ــت املعتزل ــة عل ــى

خالف ذلك.
 50ـ القول يف اإلسالم واإل ان :
واصفقــت اإلماميــة علــى أن اإلســالم غــس اإل ــان  ،وأن ُكــل مــألمن فهــو مســلم  ،ولــيس ُكــل
مسلم مألمنـاً  ،وأن الفـرق بـني هـذين املعنيـني يف الـدين كمـا كـان يف اللسـان  ،وأمجعـت املعتزلـة علـى
خالف ذلك.
 55ـ القول يف التوبة وقبوما :
واصفقــت اإلماميــة علـى أن قبــول التوبــة صفعــل مــن هللا عــز وجــل  ،ولــيس بواجــب يف العقــول
إسقاطها  ...وأمجعت املعتزلة على خالف ذلك.
 57ـ القول يف أصحاب البد ، ،وما يستحقون علي من األمساء واألحكام :
واصفقــت اإلماميــة علــى أن أصــحاب البــدُ ،كلهــم كفــار  ،وأن علــى اإلمــام أن يســتتيبهم عنــد
التمكن بعد الدعوة مم  ،وإقامة البيناجم عليهم  ،فهن بـوا عـن بـدعهم وصـاروا إىل الصـواب  ،وإ
قــتلهم لــردمم عــن اإل ــان  ،وأن مــن مــاجم مــنهم علــى صلــك البدعــة فهــو مــن أهــل النــار  ،وأمجعــت
املعتزلة على خالف ذلك.
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:
 53ـ القول يف املفاضلة بني األنبياء واملالئكة
واصفقت اإلمامية على أن أنبياء هللا عز وجل ورسل من البشر أفعل من املالئكة  ،وأمجعـت
املعتزلة على خالف ذلك.
وأما املشرتكاجم بني الشيعة واملعتزلة  ،فمنها :
 5ـ القول يف التوحيد :
إن هللا عــز وجــل واحــد يف اإلميــة واألزليــة يشــبه شــتء  ،و اــوز أن اثلـ شــتء  ،وأنـ
ف ــرد يف املعبودي ــة ت ل ـ فيه ــا عل ــى الوج ــوه ُكله ــا واألس ــباب  ، ...واصفق ــت املعتزل ــة البغ ــداديون

والبصريون معنا يف هذا القول.
 7ـ القول يف الصفاجم :
إن هللا عــز وجــل حــت لنفس ـ

حبيــاة  ،وأن ـ قــادر لنفس ـ وعــامل لنفس ـ  ، ...وإن كــالم هللا

صعــاىل حمــدي  ، ...وإن القــرآن كــالم هللا ووحي ـ  ،وأن ـ حمــدي كمــا وصــف هللا صعــاىل  ،وامنــع مــن
إطـالق القــول عليـ أبنـ لـوق  ، ...وإن هللا صعــاىل مريــد مــن جهـة الســمع وا صبــا ،والتســليم ، ...
وإن إرادة هللا صعــاىل ألفعال ـ هــت نفــس أفعال ـ  ،وإرادص ـ ألفعــال خلق ـ أمــره ابألفعــال  ، ...وإن ـ
 ،أو مســاه بـ
اــوز صســمية البــاري صعــاىل إ ــا مســى بـ نفسـ يف كتابـ  ،أو علــى لســان نبيـ
من خلفاء نبي  ،واصفقت املعتزلة البغداديون معنا يف هذا القول.
حجج
 3ـ القول يف وصو الباري صعاىل أبن مسيع بصس وراء ومدرك :
إن اســتحقاق الق ــدمي س ــبحان مــذه الص ــفاجم ُكله ــا م ــن جهــة الس ــمع دون القي ــاس ود ئ ــل

العق ــول  ،وإن املع ــىن يف مجيعه ــا العل ــم خاص ــة  ،دون م ــا زاد علي ـ ـ يف املع ــىن  ،إذ م ــا زاد علي ـ ـ يف
معقولنـا ومعـىن لغتنـا هـو احلـس  ،وذلـك ـا يسـتحيل علـى القـدمي  ، ...واصفقـت املعتزلـة البغـداديون
معنا يف هذا القول.
 3ـ القول يف وصو الباري صعـاىل ابلقـدرة علـى العـدل وخالفـ  ،ومـا علـم كونـ ومـا علـم أنـ
يكون :
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إن هللا عــز وجــل قــادر علــى خــالف العــدل  ،كمــا أن ـ قــادر علــى العــدل  ،إ أن ـ يفعــل
جــوراً و ظلم ـاً و قبيح ـاً  ، ...وإن ـ ســبحان قــادر علــى مــا علــم أن ـ يكــون  ،ــا يســتحيل
كاجتما ،األضداد وحنـو ذلـك مـن اقـال  ، ...واصفقـت املعتزلـة البغـداديون والبصـريون معنـا يف هـذا
القول.
 1ـ القول يف نفت الريية على هللا صعاىل ابألبصار :
إن يصح ريية الباري سبحان ابألبصار  ، ...واصفقت املعتزلة البغـداديون والبصـريون معنـا
يف هذا القول.
 3ـ القول يف العدل واخللق :
إن هللا عـز وجـل عــدل كـرمي  ،خلــق اخللـق لعبادصـ  ،وأمــرهم بطاعتـ  ،و ــاهم عـن معصــيت ،
وعمهـم هبدايتـ  ،بـدأهم ابلــنعم  ،وصفعــل علـيهم ابإلحســان  ،مل يكلـو أحــداً إ دون الطاقــة  ،ومل

أيمــره إ
القول.

ــا جعــل ل ـ علي ـ ا ســتطاعة  ، ...واصفقــت املعتزلــة البغــداديون والبص ـريون معنــا يف هــذا

 7ـ القول يف كراهة إطالق لفل « خالق » على أحد من العباد :
إن اخللــق يفعلــون وحيــدثون و رتعــون  ،ويصــنعون ويكتســبون  ،و أطلــق القــول علــيهم أب ــم
لق ــون  ،و أق ــول أ ــم خ ــالقون  ،و أصع ــدى ذك ــر ذل ــك فيم ــا ذك ــر هللا صع ــاىل  ،و أز ــاوز بـ ـ
مواضع من القرآن  ،واصفقت املعتزلة البغداديون معنا يف هذا القول.
 8ـ القول يف اللطو واألصلح :
إن هللا صعــاىل يفعــل بعبــاده مــاداموا مكلفــني  ،إ أصــلح األشــياء مــم يف ديــنهم ودنيــاهم ،
وإنـ يــدخرهم صــالحاً و نفعـاً  ،وإن مــن أغنــاه فقــد فعــل ب ـ األصــلح يف التــدبس  ،وكــذلك مــن
أفقــره ومــن أصــح ومــن أمرضـ فــالقول فيـ كــذلك  ،واصفقــت املعتزلــة البغــداديون والبصـريون معنــا يف
هذا القول (.)5
____________
 5ـ املصدر السابق .15 :
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( مةطفى البحراين ـ عمان ـ  21سنة ـ طالب اثنوية )
الفرق بني األُصولية واإلخبارية والشيخية :
س  :هـل يوجـد اخـتالف

العوائـد بـني الفــرق الشـيعية ا ءـّن عشـرية اإلماميـة اجلعفريـة « األُصــولية ،

ـل
اإلخباريــة  ،الشــيخية »؟ وجذا كــان هنــاك اخــتالف فمــا هــو؟ ويــاذا يسـ ّ
ـتدل ُكـ ّ
اختالف؟

معتوــده جذا كــان هنــاك

ج  :يوجد هناك فروق بني الطرق واملسالك اليت ذكرووها ـ بعد اصفاقهم على أُسس املـذهب
من اإلمامية وغسها ـ فاألُصولية صعتقد حبجية ا جتهاد يف الرأي داخل نطـاق الـروا جم  ،واإلخباريـة
خ ــالفهم وصس ــد ابب ا جته ــاد لك ــت صعم ــل ب ــروا جم الكت ــب األربع ــة  ،إذ صراه ــا ص ــحيحة الس ــند
أبكملها  ،ومن هنا يظهر الفرق بني الفقهني األُصول واإلخبـاري  ،ففـت الشـبهة احلكميـة التحر يـة
يتشدد اإلخباري  ،وحيكم اب حتيا  ،بينما يرى األُصول أ ا يرى قاعدة الرباءة.
وأما الشيصية ـ أصبا ،الشيخ أمحد األحسائت ـ يرون أن أُصول الدين صبتـي علـى أربـع أُسـس :
التوحيد والنبوة واإلمامة والركن الرابع.
وهذا اعتقادهم ابلـركن الرابـع هـو الفـارق الرئيسـت بيـنهم وبـني غـسهم مـن الطوائـو األُخـرى ،
فه ــم يعتق ــدون أبن اإلنس ــان الكام ــل يف ُك ــل عص ــر يف زم ــان الغيب ــة ه ــو الوس ــيط ب ــني احلج ــة
من عاملنا اليـوم وانتقالـ إىل
والشيعة  ،ومن جهة أُخرى يرون أن الغيبة هت عىن غياب اإلمام
مــن حجيــة رأي الــركن الرابــع بتمــام الكلمــة  ،فطاعت ـ طاعــة اإلمــام

عــامل املثــال  ،وعلي ـ فــال منــا
.
وأيعـاً مــم كــالم يف املعـاد ا ســما  ،فيعتقــدون بعـدم إعــادة هــذا ا سـم الــدنيوي يف النشــأة

اآلخرة  ،هذا يمل ا ختالف بني هذه الطوائو  ،ول ُكل مـنهم د ئـل ـ بـني الصـحيح والسـقيم ـ
يال للبحن واألخذ والرد فيها هبذه العجالة  ،فلساجع يف مظا ا.
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( علي نزار ـ الكويت ـ  23سنة ـ طالب ُكلّية الدراسات التجارية )
الفرق بني املعتزلة واألشاعرة :
س  :تُريد تن تعرف من هم املعتزلة واألشاعرة؟

ج  :صنقسـم السـنة ـ يف مقابـل الشـيعة ـ مـن جهـة الفقـ واألحكـام إىل مـذاهب أربعـة  ،وهـت
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية.
وصنقسم السنة من جهة العقائد والكالم إىل معتزلة وأشاعرة.
فاملعتزلــة  :فرقــة مــن فــرق الســنة  ،ظهــرجم يف أوائــل القــرن الثــا  ،وســلكت منهجـاً عقليـاً يف
حبن العقائد اإلسالمية  ،ومألسسها واصل بن عطاء الغزال  ،املتوىف  535هـ.
وقيل  :مسيت ابملعتزلة ألن واصل من صالمذة التابعت احلسن البصري اعتزل عن أُستاذه.
مث أن املعتزلــة قــد افرتق ـوا إىل مــا يقــارب اثنتــني وعش ـرين فرقــة  ،منهــا  :الواصــلية  ،النظاميــة ،
امشامية  ،الصاحلية  ،ا بائية  ،احلمارية.
وُكــل فــرق املعتزلــة زمــع علــى أُمــور يســمو ا األُصــول اخلمســة  ،وهــت  :التوحيــد  ،العــدل ،

الوعد والوعيد  ،املنزلة بني املنزلتني  ،األمر ابملعروف والنهت عن املنكر.
وأمـا األشـاعرة  :فهـت فرقـة مـن فـرق السـنة  ،ظهـرجم يف أواخـر القـرن الثالـن ـ أو يف بـدا جم
القــرن الرابــع ـ وســلكت منهج ـاً نقلي ـاً وعقليـاً يف حبــن العقائــد اإلســالمية  ،ومألسس ـها أبــو احلســن

األشعري  ،املتوىف  373هـ.
وكان األشعري شافعت املذهب  ،وكان صلميذاً متحمسـاً للجبـائت الفقيـ املعتـزل  ،مث انفصـل
عن أُستاذه  ،وسلك طريق اخلا .
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وكانــت احلنفيــة صــألثر رأي املــاصردي الــذي عاصــر األشــعري  ،وكــان الف ـ يف بع ـ
الفرو ، ،واستمسك احلنابلة آبراء السلو  ،وظلوا خصوماً ملذهب األشعري (.)5

مســائل

( حسني قرقور ـ البحرين ـ  34سنة ـ مهندس معماري )
معّن املرجئة :
التكرم بشرث موجز عن معّن املرجئة  ،وشكراً.
س  :ترجو منكم ّ

أخرص ـ  ،ومن ـ قــول هللا صعــاىل :
ج  :املرجئــة لغــة  :مــن أرجيــت الشــتء وأرجأص ـ إذا أنــت َّ
تْ نر ِِج يم ت ي يش ء ِمهللن ْ َّ ( ، )7وإًـا ُمسـوا بـذلك أل ـم زعمـوا َّ
أن اإل ـان قـول  ،وأرجئـوا العمـل  :أي
قدموا اإل ان على العمل.
أو  :هم يعتقدون أبن يعر مع اإل ان معصية  ،كما أن ينفع مع الكفر طاعة.
أخره عنهم.
ُمسوا مرجئة عتقادهم أن هللا أرجأ صعذيبهم على املعاصت  :أي َّ
فاصطالأ اإلرجاء  :إما أن يكـون مـأخوذاً مـن التـأخس  ،وإمـا أن يكـون مـأخوذاً مـن الرجـاء

 ،أي األمل.

( جعفر سلمان عبد هللا ـ البحرين ـ  24سنة ـ طالب جامعة )
الداينة األددية وعوائدها :
س  :ما هي الداينة األددية؟

ج  :األمحديـ ــة  :فرقـ ــة صنس ـ ــب إىل املـ ــسزا غ ـ ــالم أمحـ ــد القـ ــاد
الكوركا  ،كانوا يسيطرون على و ية كش من بالد ما وراء النهر ،
____________
 5ـ دائرة املعارف اإلسالمية .755 / 7
 7ـ األحزاب .15 :
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 ،يرج ـ ــع نس ـ ــب إىل صيم ـ ــور

مث هــاجروا إىل خراســان مث إىل امنــد  ،وســكنت منطقــة ــر بيــاس  ،وقــام عميــد األُســرة بتشــييد قريــة
مساها اسالمبول ابلقرب من النهر.
ولـد غـالم أمحـد يف سـنة  5711ه ـ ـ  5835م  ،ودرس العلـوم اإلسـالمية  ،وبعـد أن أكمـل
الدراســة الدينيــة دخــل يف خدمــة احلكومــة اإلجنليزيــة  ،وعمــل يف خــدمتها إىل ســنة  5831م  ،مث
اعتــزل اخلدمــة وأختــار العزلــة يف مســقط رأس ـ قــاد ن  ،ويف ســنة  5880م أصــدر كتاب ـ الــديي «
الرباهني األمحدية »  ،وهو يف األربعينياجم من عمره.
وعنــدما اهــز اخلمســني بشــر بنفس ـ  ،وزعــم أن ـ يــوحى إلي ـ  ،كمــا أدعــى أن ـ مــأذون بقبــول
البيعة  ،ويف سنة  5503م أطلق علـى نفسـ املسـيح واملهـدي املوعـود  ،وكـان يقـول  :إن املسـيح مل
يصلب  ،وإًا فر من أعدائ  ،وسافر إىل امنـد  ،وأقـام يف كشـمس  ،وأنـربى لتعلـيم اإلجنيـل  ،وعمـر
مائة وعشرين سنة مث ماجم  ،ودفن يف سري صكر  ،ومرقده معروف « يوذاسو ».
صــويف غــالم أمحــد ســنة  5373ه ـ ـ  5508م  ،فانتصــب أصباعـ شصصـاً يــدعى مولــوي نـور
الــدين  ،وبعــد فــرتة انتصبـوا جنلـ املــسزا بشــس الــدين حممــود بصــفت خليفــة املســيح الثــا  ،حكــم هــذا
أربعني سنة  ،وأضفى على املذهب أُمور أُخرى جديدة.
أما عقائدهم  :فهم يفرتقون عن املسلمني بثالثة أُمور :
األول  :طبيع ــة املس ــيح ي ف ــهن األمحدي ــة يألمن ــون أبن املس ــيح مل يص ــلب  ،ولكن ـ ـ م ــاجم يف
الظاهر فقط  ،ودفـن يف قـرب خـرج منـ بعـد ذلـك  ،وهـاجر إىل امنـد  ،وابلتحديـد إىل كشـمس لـيعلم
اإلجنيل  ،ويقال  :إن صويف هناك ابلغاً من العمر مائة وعشرين عاماً  ،ودفن يف سري صكر.
الثــا  :املهــدي ي حيــن يعتقــدون أن املهــدي يتجســد في ـ املســيح والن ـ يف وقــت واحــد ،
وا عرتاف ب من اإل ان.
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الثالـ ــن  :ا هـ ــاد ي فـ ــهن األمحديـ ــة يألمنـ ــون أبن الوظيفـ ــة األُوىل هـ ــت الـ ــدعوى إىل اإلسـ ــالم
وا هاد  ،اب أن يقوم على امتشاق احلسام  ،بل اب أن يقوم على وسائل سليمة.
يقــول غــالم أمحــد  :اــب أن يكــون ا هــاد يف عصــرا ابحلــرب والســيو  ،بــل اــب أن
يكون جهاداً يقوم ب أصبا ،ذلك املذهب لنشر عقائدهم وصوسيعها بسالم وهدوء.
( عباس الشيخي ـ العراق ـ  29سنة ـ ماجستري فيزايء ـ شيعي شيخي كرماين )
حبث موضوعي عن الشيخية :
س  :مـن تيــن لكــم هــذه ا فـرتاءت علــى الشــيخية الكرمانيــة  ،ومــا هــو دلــيلكم الشــرعي والعولــي علــى

بطالن عويدهتم  ،وشكراً مسبواً على اإلجابة.

ج  :س ــنذكر لك ــم حبثـ ـاً مفصـ ـالً ح ــول الش ــيصية وعقائ ــدهم  ,وال ــذي حاولن ــا أن نلت ــزم فيـ ـ

ابملوضوعية الكاملة  ,ليكون مرجعاً إىل ُكل من يريد معرفة حقيقة األمر  ,فنقول :
الشيصية  :فرقة من الشيعة اإلمامية ظهـرجم يف أواخـر النصـو األول مـن القـرن الثالـن عشـر
امجـري ـ التاسـع عشــر املـيالدي ـ ومسيــت بـذلك نسـبة إىل زعيمهـا األول شـيخ أمحـد األحســائت ،
املتوىف  5735ه ـ ـ  5871م  ،وصسـمى ابلكشـفية أيعـاً ملـا يصـرأ بـ زعيمهـا مـن الكشـو واإلمـام

 ،أو ألن هللا سـبحان قــد كشــو غطــاء ا هـل وعــدم البصــسة يف الــدين عـن بصــائرهم  ،كمــا صســمى
ابلركنيــة أيع ـاً لقومــا ابلــركن الرابــع  ،والشــيعت الكامــل  ،واعتبــاره مــن أُصــول الــدين  ،كمــا ســيأيت ،
وه ــذه األفك ــار ال ــيت أدجم إىل حـ ـوادي نزعه ــا بينه ــا وب ــني الش ــيعة األُصـ ـولية  ،ال ــذين أنك ــروا ه ــذه
املسائل.
وهــذه املســائل الــيت طرحهــا الشــيخ أمحــد األحســائت أدجم إىل الــبع
صلميذه املقرب السيد كاظم الرشيت  ،إذ بعد وفاة الشيخ أمحد عهد
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بتبنيهــا  ،وابألخ ــص

إلي ـ ابخلالفــة ألُســتاذه  ،أو ابلركنيــة واملرجعيــة ألُمــور الــدين  ،واســتمر أمــر هــذه الفرقــة متبني ـاً ألراء
األحس ــائت  ،وصلمي ــذه الس ــيد الرش ــيت إىل أن حص ــل ا ف ـرتاق بينهم ــا بع ــد حس ــن ج ــوهر  ،وهك ــذا
بــرزجم إىل الوجــود مدرســتان  ،مدرســة صربيــز واملســماة بشــيصية صربيــز  ،ومشــيصة كرمــان  ،ووقــع از،
بينهما.
وزع ــيم الش ــيصية التربيزي ــة اآلن عب ــد هللا عب ــد الرس ــول اإلحق ــاقت وموطنـ ـ الكوي ــت  ،وزع ــيم
الشـيصية الكرمانيـة اآلن عبــد الرضـا خــان اإلبراهيمـت  ،وموطنـ كرمــان  ،ومـم مركــز واسـع يف العـراق
يف البصرة  ،وأكثرهم يف منطقة التنومة  ،واملدينة  ،وينوب عن الزعيم اخلان السيد علت املوسوي.
وقد بثت هذه الطائفة بع اآلراء واألفكار اليت أدجم إىل حدوي النزا ،بينهم وبني الطـرف
اآلخــر  ،وقــد ذكــروا عــدة فــروق بيــنهم وبــني الشــيعة األُصـولية  ،صزيــد علــى ثالثــني فرقـاً  ،إ أ ــا يف
احلقيقــة مســائل جزئيــة كــن جعلهــا مــن اخلصــائص املكونــة للفرقــة الشــيصية  ،وأهــم املســائل الــيت
 ،واملعـراج

طُرحت  ،وهت حمل اخلالف بني الطرفني هت أربـع  :املعـاد ا سـما  ،والغلـو والتفـوي
 ،والركن الرابع  ،فهن هذه املسائل هت أهم نقا اخلالف بني الشيصية وغسهم.
وقــد أدجم األفكــار الــيت طرحتهــا الشــيصية إىل حصــول ن ـزا ،شــديد بيــنهم وبــني خصــومهم ،
واخــاذ بعـ املواقــو مــن قبــل مــا صبنونـ مــن آراء وأفكــار  ،وعموم ـاً فــهن مــن يرجــع إىل أفكــار الــيت
طرحهــا ا انب ــان الكرمانيــة والتربيزي ــة اــدها حتت ــوي علــى أُم ــور غريبــة  ،و ــت إىل الــدين بص ــلة ي
حين جعلوا الفرو ،من األُصول  ،بل وأضافوا إىل األُصول أشياء مل يقم عليها دليل قرآ أو روائـت
 ،كمســألة الــركن الرابــع  ،والــيت جعلوهــا مــن أُصــول الــدين  ،ومــن مل يــألمن هبــا أو مل يعرفهــا  ،فهــو مل
يعرف التوحيد و النبوة و اإلمامة.
وسندرس هذه النقا األربعة صباعـاً  ،ونطـرأ مـا يـألمن بـ الشـيصية فيهـا  ،مث التعقيـب عليهـا
ا أمكن.
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النقطــة األُوىل  :املعــاد ا ســما  :يعتقــد الشــيعة اإلماميــة كمــا يعتقــد ســائر املســلمني أن هللا
عز وجـل يعيـد اخلالئـق وحييـيهم بعـد مـومم يـوم القيامـة للحسـاب وا ـزاء  ،وأن املعـاد هـو الشـصص
بعين ـ وجســده وروح ـ لــو رآه الرائــت لقــال  :هــذا فــالن  ،فهــم ــن يقــول صيــان املعــادين ا ســما
والروحا .
لكن الشيصية قالوا  :إن ا سم جسمان  ،وا سد جسدان  :جسد عنصري دنيـوي  ،وهـو
لوق من عناصر هذه الدنيا اليت حتت فلك القمر  ،وهذه صفىن ويلحق ُكـل شـتء إىل أصـل ويعـود
إليـ  ،فيعــود مــايه إىل املــاء  ،وه ـوايه إىل امـواء  ،واره إىل النــار  ،وصراب ـ إىل ال ـرتاب  ،و يرجــع و
يعود ; ألن كالثوب يلقى من الشصص.
والثا  :جسد أصلت من عناصر « هورقليـا »  ،وهـو كـامن يف هـذا اقسـوس  ،وهـو مركـب
من الروأ فيقوم للحساب  ،وهو ا سد الذي يتأمل ويتنعم  ،وهو الباقت وب يدخل ا نة والنار.
وهكــذا صلميــذه كــاظم الرشــيت كمــا ذكــر ذلــك يف كتابـ « دليــل املتح ـرين  ، » 75 :والشــيخ
حسن جوهر يف كتاب « املصازن .» 573 :
فالشــيخ األحس ــائت وصالمذص ـ م ــن بع ــده ومــن اص ــبعهم يألمن ــون أبن ه ــذا ا س ــد يرج ــع يف
اآلخرة  ،وإًا هناك مادة « هورقليا » هت اليت صعاد يوم القيامة  ،وهت اليت صنعم بعد املـوجم  ،فقـال
يتأكــل ح ــّت يبق ــى من ـ إ الطين ــة  ،فق ــد فســرها األحس ــائتب ـ ـ « امورقلي ــا » إىل امل ــادة األص ــلية
الباقية اليت صُفىن.
وهــذا الكــالم خــالف مــا عليـ الشــيعة اإلماميــة األُصـولية  ،وكــذلك فالســفتهم ومتكلمــيهم ،
فهم يألمنون ا نطقت ب الشريعة احلقـة  ،مـن أن املعـاد للـروأ وا سـد معـاً ; ألن ذلـك مـا أخـرب بـ
الصادق األمني  ،وُكل أخباره حق ريب فيها.
وعلي  ،فيكون منكر ذلك منكر ألمر متفق علي بني الشيعة  ،ومسلم عنـدهم  ،لكـن علـى
أي حال كن القول أبن الشيخ أمحد األحسائت ينكر املعاد ا سما  ،وإًـا هـو وقـع يف خطـأ
يف فهم املعاد ا سما  ،وبعد ورود
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اإلشــكا جم علــى مســألة املعــاد ا ســما  ،وإضــافة إىل روا جم الطينــة وغسهــا اخــرت ،الشــيخ أمحــد
ل نسان جسـماً آخـر مسـاه « هورقليـا »  ،وبـني أنـ هـو ا سـم احلقيقـت دون غـسه  ،وأنـ هـو الـذي
يتأمل و رض وغس ذلك  ،وأما هذا ا سم العنصري فال قيمة ل يف أمل أو حس أو غس ذلك.
عـرج إىل السـماء

النقطة الثانية  :املعراج النبوي  :اصفق املسـلمون عمومـاً علـى أن النـ
 ،وأُسري ب من مكة إىل املسجد األقصى  ،ومن هناك كان عروج إىل السماء.
إىل ربـ  ،فهـل كـان عسـده وروحـ معـاً  ،أم كـان بروحـ
وقد اختلفوا يف كيفيـة عروجـ
دون جسده؟ ذهب عموم املسلمني إ ما شذ مـنهم إىل أن عروجـ كـان بروحـ وجسـده معـاً  ،وأن
 ،وشـذ بعـ

ذلك من املعجزاجم اإلمية الـيت صثبـت نبـوة النـ
جسده فقط.
ْ ن ي ي َّ
اَّلي
والش ـيعة اإلماميــة صــألمن أبن املع ـراج كــان ابلــروأ وا ســد لقول ـ صعــاىل  :هننن ح ن ِ
ني ي ي ن
ي ن ي ي ن ي ن ً ِّ ي ن
ين ي
ن
ن
ي
ي
أْس بِم ِدهِ يال م المس ِا ِد احلرامِ إَِل المس ِا ِد األقَص

إىل الـذهاب بعـروج روحـ دون

 ،فقد أطلق املعراج علـى الظـاهر
وهــو هيكل ـ املــادي والروح ـت  ،وأيع ـاً لكــون املع ـراج معجــزة مــن املعــاجز  ،فلــذلك
مــن الن ـ
كان بروح وجسده معاً  ،هذا ما صعتقده الشيعة اإلمامية ا ثي عشرية.
 ،وينكــرون كــون الن ـ
وأمــا الشــيصية فهــم يعتقــدون ابلعــروج ا ســما للن ـ
() 5

عرج بروح وجسده املادي الذي كان متلبساً ب  ،وإًا عرج بروح و ادة.
قـال الشـيخ أمحـد األحســائت  « :إن الصـورة البشـرية عنـد إرادة صــعوده اـوز فيهـا احتمــا ن
 ،يف الواقع مها سواء  ،ويف الظاهر األول أبعد من املعقول واآلخر أقرب!!
____________
 5ـ اإلسراء .5 :
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فاألول  :إن الصاعد ُكلما صعد ألقى من عند ُكل رصبة ما منها فيها  ،مـثالً  :إذا أراد زـاوز
امواء ألقى ما في من امواء فيها  ،وإذا أراد زاوز كرة النار ألقى ما في منهـا فيهـا  ،فـهذا رجـع أخـذ
ما ل من كرة النار  ،وإذا وصل امواء أخذ ما ل امواء.
يقــال علــى هــذا  :إن هــذا قــول بعــروج الــروأ خاصــة  ،مــن ألنـ إذا ألقــى مــا فيـ عنــد ُكــل
رصبة مل يصل من إ الروأ؟
ألا نقول  :إا لو قلنا بذلك  ،فاملراد هبا إعراض ذلـك ي ذواجم صلـك لـو ألقاهـا بطلـت بنيتـ
ابل ُكليــة  ،فيجــب أن يكــون ذلــك مــو ً ; ألن القــائلني بعــروج الــروأ يقولــون  :إن بنيت ـ ابقيــة
صتفكــك  ،وإًــا م ـرادا أن ا ســم ابلنســبة إىل عــامل الفســاد يتلطــو إذا صــعد إىل عــامل الكــون  ،وإ
فهو على ما هو علي من التجسد والتصطيط.
والثــا  :إن الصــورة البش ـرية الــيت هــت املقــدار والتصطــيط بعــة للجســم يف لطافت ـ وكثافت ـ ،

وإن األجساد اللطيفـة النورانيـة صكـون حبكـم األرواأ صـزاحم فيهـا و صعـايق  ،ومـذا يبلـغ املعصـوم
من مشرق الدنيا إىل مغرهبا يف أقل من طرفة عني » (.)5
وهــو هنــا أن حــاول التقســيم واللــو والــدوران  ،لكــن رأيـ واضــح يف أن العــروج مل يكــن هبــذا
ا سد الكثيو ; ألن صعود العناصر صقعت اخلرق وا لتئام.
ولــذلك رد عليـ الشــيخ حممــد رضــا اممــدا بقولـ  « :وقالــت الشــيصية ــا هــو لفــل الشــيخ
يف رســالت املســماة ابلقطيفيــة قــال  :أن ـ ملــا أراد العــروج ألقــى يف ُكــل كــرة مــا منهــا  ،فــألقى صراب ـ يف
ال ـرتاب  ،ومــاءه يف املــاء  ،وه ـواءه يف ام ـواء  ،واره يف النــار  ،وُكــل قبعــة يف صلــك الســماء  ،مث ملــا
رجع أخذ من ُكل كرة ما ألقى
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فيها » ( ، )5وقد خالو بذلك ما علي الشيعة اإلمامية  ،من أن عروج كان هبذا ا سـم الكثيـو ،
وهو من معجزاجم النبوة.
عنــد عروج ـ ألقــى ُكــل مــا فيـ مــن هـواء ومــاء
وأمــا مســألة اخلــرق وا لتئــام  ،وأن النـ

وحرارة وصراب يف فلكها السماوي املصصو ب  ،فهو كال غس صحيح.
وذلــك  :أو ً  :إن نظريــة األفــالك  ،وإن هنــاك أفــالك اريــة  ،وأفــالك مائيــة  ،وأفــالك صرابيــة
وغـس ذلــك غـس صــحيحة  ،خصوصـاً بعــد مالحظـة أن األفــالك صكتسـب حرارمــا مـن غسهــا  ،فهــت
غس ارية ابلذاجم  ،وإًا النارية عارضة ما  ،وكذلك املائية واموائية.
تني ـاً  :إن نــز ،ذلــك يف حقيقت ـ هــو نــز ،للجســد ; ألن ـ يــألمن أن ا ســد مكــون مــن هــذه
العناصر األربع  ،فهذا نزعها انتفت عن وانتهت ».
النقطة الثالثة  :الغلو  :الـدين اإلسـالمت ديـن مسـاوي  ،مبـي علـى أُصـول شـرعية وعقالئيـة ،
جــاء موافق ـاً للفط ــرة وللــذوق العقالئــت  ،وج ــاء هــاد ً النــاس إىل أن يعتق ــدون أبُلوهيــة هللا س ــبحان

وصعـاىل  ،و يشــركون بـ شــيئاً  ،فهـو املوجــد للكـون وخالقـ  ،ويـري حركاصـ وسـكناص  ،وهــو رازق
مــن في ـ  ،وحمــت ُكــل حــت  ،و يــت ُكــل ميــت  ،وهــو الــذي يشــفت  ،وهــو الــذي ــرض  ،و شــيئت
ي
ي
ي
حيصل كل شتء  ،قال صعاىل  :يا ْه يَ َّاَّلي ي َّ
الس يم ء ِإ كع يا ِِف األ نو ٌِ ِإ كع (.)7
ِ ِ
ُ
ن

ي

وبني أن القـاهر فـوق عبـاده فقـال  :يا ْه يَ اه يد ِه ْر ف نَ يا ِع ين ِد ِه ( ، )3وبـني أن ُكـل مـن يف
ي ي
َّ
األ ن
نر ن ي
الس ي
األرض عبيـده  ،وكـل آصيـ طوعـا أو كرهـا  :إن ُْك يمن ي َّ
ال آيت الن َّ
نم ي
ْح
إ
ٌ
و
ا
ات
ا
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ن ًدا ( ، )3وصور ل نسان أن هو اخلالق ل
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ي ْ ي يي ْ ن يي ينيْ ي
َن (.)5
ول ُكل شتء فقال  :اار خلدمي ام ممل
ي
ي
َّ
ن
ي
َّ
ي
ْ
ن
ن ي ي ْ يي ي
ندأ يخلن ي
نق
اَّلي أح يس ن ي ُك َش ٍء خلدننه اُّن
وقــال مبينـاً خلــق اإلنســان وكيفيــة إنشــائ :
ِ
ْ َّ ي َّ ْ ي ي ي
ْ َّ ي ي ي ي ن ي ْ
ْ ي ي ِّ َّ َّ
ي
اح ِه (.)7
ني * ْي هَاه يا فخ ِف ِه ِم و ِ
ني * ْي ْمل نسله ِم هاله ٍة م م ء م ِ ٍ
ارنس ِن ِم ِع ٍ
ِ

ي ينْ ن
ي يني ن
كَين ِب ال غلنَا
وقد ذم هللا سبحان وصعاىل غلو املسـيحيني يف عيسـى فقـال  :ي أهل اه ِ
ي ن ْ ينيي يْ ْ
ْ ن ي يْ ْ ن يي
ي ّْ ي ْ ْ ين ي ي
َّ ّ َّ ي ن ي ْ
ر اِّكمَه أهد هن
ر إِال احلق إِ م الم ِس ح ِعيَس اَ مريي وهَل ا ِ
ِي ِدي ِهللمي ياال دَلَا لَع ا ِ
إ يَل يم نر يي يي يا ْو ك
اح ِّمهللن ْه (.)3
ِ
ن
ي
يْ يي ْ ين
ي
ننب ال
وبــني هللا ســبحان وصعــاىل أن ـ املتفــرد ابلعلــم ابلغيــب فقــال  :ا ِعهللننده مفنن تِح اهغ ِ
ني
يني
ن ي ِّ ي ن ي ن
ي ْ نين ي ي ْ ن ْ يي ي ن ي ي ً
َّ ْ
() 3
ب فال يظ ِ ر لَع غ ِ ِه أحدا
اَح ِر
يمل ْم ي إِال ه يَ يا ييمل ْي يم ِي اهَب ا
 ،وقـال ً :علِي اهغ ِ
َّ ي ن ي ي
َّ ْ
َل (.)1
* ِإال م ِ اوتَض ِم وه ٍ

وبــني هللا ســبحان وصعــاىل اختصاصـ ابلــرزق واإلحيــاء واإلماصــة واإلمـراض وا شــفاء  ،وغسهــا
بشـكل واضــح
ـا هـت مـن شـألون ربوبيــة هللا سـبحان وصعـاىل  ،والـيت أكـدها أئمــة أهـل البيـت
وصريح.
 « :حممــد
فقـد ورد يف ا حتجـاج رداً علـى املفـرتين الغـالة  ،قـال فيـ اإلمـام املهـدي

بــن علــت صعــاىل هللا عــز وجــل عمــا يصــفون  ،ســبحان وحبمــده  ،لــيس حنــن شــركايه يف علم ـ و يف
ْ َّ
ال يي نملي ْ
ني يمن ِي
قدرص  ،بل يعلم الغيب غسه  ،كما قال يف حمكم كتاب صباركـت أمسـايه  :قل
ي
ن ي ن ي َّ
ال ْ
َّ ي ي
ار ( ، )3وأا ومجيــع آابئــت مــن األولــني  :آدم ونــوأ وإب ـراهيم
ات يااأل نو ٌِ اهغ ننب ِإ
السننم ا ِ

وموسى وغسهم
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مــن النبيــني  ،ومــن اآلخـرين حممــد رســول هللا وعلــت بــن أيب طالــب وغــسهم  ،ــن معــى مــن األئمــة
يي ن ي ن ي ي
نرٌ
إىل مبلغ أ مت ومنتهى عصري عبيد هللا عز وجـل  ،يقـول هللا عـز وجـل  :امن أع
ن
ي َّ ي ي ً ي ً ي ي ن ْ ْ ْ ي ن ي ن ي ي ي ن ي ي ي ي ِّ ي ي ي ن ي ي ن ي ي ي ن
يع َِب ِري فإِن ع م ِميشة هللَك اَنْشه يَم اه ِد م ِة أع * ق ل وب لِي حْشنت ِِن أعن اقند
ْ ْ ي ً ي ي ي ي ي يين ي ي ْي يي يي يي ي ي نين ي ْ ي
() 5
بهللت ب ِصوا * ق ل بذلِك أ َك آي هلل فِ ِسيَ اكذلِك ايَم تَِس .

حممــد بــن علــت آذاا جهــالء الشــيعة ومحقــايهم  ،ومــن دين ـ جنــاأ البعوضــة أرجــح من ـ ،
ومالئكتـ وأنبيــايه وأوليــايه
فأشــهد هللا الــذي إل ـ إ هــو وكفــى ب ـ شــهيداً  ،ورسـول حممــد

 ،وأشهدك وأشهد ُكل من مسع كتايب هذا أ بـريء إىل هللا وإىل رسـول ـن يقـول  :إا نعلـم
الغيــب  ،ونشــارك يف ملكـ  ،أو حيلنــا حمـالً ســوى اقــل الــذي رضــي هللا لنــا وخلقنــا لـ  ،أو يتعــدى
بنا عما قد فسرص لك وبينت يف صدر كتايب.
وأشهدكم ي أن ُكل مـن نـربأ منـ  ،فـهن هللا يـربأ منـ ومالئكتـ ورسـل وأوليـايه  ،وجعلـت هـذا
التوقيع الذي يف هذا الكتاب أمانة يف عنقك .)7( » ...
واضحة املعامل حمدودة األُصول واألطراف  ،وهـت
فعقيدة اإلسالم واملتمثلة أبهل البيت
موافقــة لكتــاب هللا ســبحان وصعــاىل  ،يف نفــت املشــاركة لـ يف الــرزق واإلحيــاء واإلماصــة والغيــب وغــسه
ذلك  ،وهبذا وغسه ينفى ُكل شتء دخيل عليها أو شتء يوهم غس ذلك من نسبة أُمور واقع مـا
.
إىل أئمة أهل البيت
إ أن الشيخ أمحد األحسائت جنـده غـس ذلـك وامـاً  ،ففـت كلماصـ زـد مـا ينفـت قـول األئمـة
فيهم أنفسهم  ،فهو ينسب إليهم اإلحياء واإلماصة والـرزق  ،وصـفاجم تصـة اب سـبحان وصعـاىل ،
قــال يف شــرأ الــز رة ا امعــة  « :أ إىل هللا صصــس األُمــور  :أ ــا صصــس إىل علــت  ،وبيــان ذلــك أن
األُمور حادثة لوقة ،
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واحلادي املصلوق يصل إىل القدمي  ،و يرجع إليـ سـبحان ; ألنـ صعـاىل متعـال عـن ُكـل شـتء ،
وإًــا املعــىن أن األُمــور صصــس وصرجــع إىل أمــره صعــاىل  ،وأمــره صعــاىل جعلـ عنــد وليـ  ،فاملصــس إىل إليـ
َّ ي ن ي ي ي ْ ن ْ َّ َّ ي ي
نني إِن يعل نهللنن
مصــس إىل هللا  ،وال ـراد إلي ـ راد إىل هللا  ،وقــد قــال صعــاىل  :إِن إِيهللنن إِينن َ ي * ْ
ِح يس يَ ْ ني (.)5
وق ــد دل ــت األدل ــة القاطع ــة م ــع اإلمج ــا !!،عل ــى إ ب اخلل ــق إل ــيهم وحس ــاهبم عل ــيهم  ،ف ــهن
األخبار متواصرة بذلك .)7( » ...
ويقــول  « :األربعــة عشــر معصــوماً هــم صــفاجم هللا وأمســايه واآليه ونعم ـ  ،ورمحت ـ الواســعة

ورمحتـ املكتوبــة  ،وهــم معانيـ  ،وهــم وجـ هللا الــذي يتوجـ إىل األوليــاء  ،وهــم اســم هللا املبــارك ذي
ا ــالل واإلكـرام  ،ووجهـ البــاقت بعــد فنــاء ُكــل شــتء  ،والوجـ الــذي ينقلــب يف األرض  ،ومقصــد
ُكــل متوجـ  ،وســائر مــن مطيــع حيــن حيــب هللا  ،ومــن عــا حيــن يكــره هللا  ،وهــم أوعيــة غيبـ ،
وهم ظاهره يف سائر املراصب  ،ومجيع املعا واملقاماجم  ،آ مم ظـاهرة يف اآلفـاق  ،ويف أنفـس اخللـق
 ،ومعجزامم ابهرة  ،وهم ملوك الدنيا واآلخرة » (.)3
وقال  « :والطاعة حادثة وهم ذلك احلدي » (.)3
وقـال  « :فاحنصـرجم العبـادة الـيت هـت فعـل مـا يرضـت والعبوديـة الـيت هـت رضـا مـا يفعـل فــيهم

 ،ف ــهن التس ــبيح والتق ــديس والتحمي ــد والتكب ــس والتهلي ــل واخلع ــو ،واخلش ــو ،والرك ــو،
وهب ــم
والس ــجود ومجي ــع الطاع ــاجم وأقس ــام العب ــاداجم وك ــذلك العبودي ــة ; ُك ــل ذل ــك أمس ــاء معانيه ــا صل ــك
الذواجم القدسية واحلقائق اإلمية » (.)1
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وقال  « :و األمساء احلسىن  ،أي ملك وخلق  ،فادعوه هبـا  ،فتقـول  :كـرمي رحـيم
غفور إىل سائر أمسائ  ،وهت هم ـ يعي أهل البيت ـ »!! (.)5
وق ــال  « :إن أه ــل البي ــت خل ــق ف ــوق ب ــي آدم وجس ــومهم ل ــن ص ــرى يف األبص ــار ب ــل ح ــّت
البصائر »!! (.)7
وقـال  « :فـهذا كـان هللا غنيـاً مل يـرد شـيئاً لنفسـ  ،وإًـا يريـده لغـسه وهـم ـ يعـي أهـل البيـت ـ
ذلك الغس  ،والطاعة حادثة  ،وما صنسب لغس حادي  ،وهم ذلك احلادي املنسوب إلي احلادي.
إن هللا صعاىل حصر شألون يف أهل البيت  ،وحصر حاجاجم خلق عندهم » (.)3
وقــال  « :وهــم العلــل األربعــة للمصلوقــاجم  ،فالعلــة الفاعلــة هبــم  ،والعلــة املاديــة مــنهم  ،أي
مــن شــعاعهم وظلهــم  ،والعلــة الصــورية هبــم علــى حســب قوابــل األشــياء مــن خــس أو شــر  ،والعلــة
الغائية هم ; ألن األشياء ُخلقت ألجلهم » (.)3
وقـال  « :وأمــا الــرزق فهــو مــا ينتفـع بـ احلــت  ،ولــيس لغــسه منعـ منـ  ،واملـراد ابلغــس غــس هللا
وغس رسول وأهل بيت » (.)1
ويــذهب الشــيخ أمحــد األحســائت إىل ف ــوق ذلــك فيق ــول  « :أبن اخللــق ُكلهــم عبيــد أله ــل
عبودية رقية ملكية  ،وليست عبودية طاعة  ،قـال  :أمـا نسـبة العبـد إىل هللا فـال صوقـو
البيت

ألحــد يف أنـ عبــد رق وعبــد طاعــة لــك شــيئاً مــن أمــره  ...وأمــا نســبتهم إىل اخللــق  ،فــاملعروف
عند كثس من العلماء  ،ومن بع األخبار أ م عبيد طاعة عبيد رق.
____________
 5ـ املصدر السابق .785 :
 7ـ املصدر السابق .381 :
 3ـ املصدر السابق .338 :
 3ـ املصدر السابق .383 :
 1ـ حياة النفس .18 :
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والـذي يـدل عليـ الـدليل عقـالً ونقـالً أنـ ـ يعـي اإلمـام ـ أوىل هبـم مـن أنفسـهم ابألولويـة الـيت
كانت لرسول هللا  ،وهت إن سبحان خلق األشياء ل وألهل بيت الطاهرين  ،ويف احلدين القدسـت
 « :خلوتم ألجلي وخلوت األشياء ألجلم ».
 « :حنن صنائع ربّنا  ،واخللق بعد صنائع لنا » أي صنعهم هللا لنا  ،والالم يف
وقول علت
لنا للملـك  ،وهـذا املعـىن هـو الـذي صقيـده أخبـارهم إارة  ،ألن التصـريح فيـ فصـح ابحلكمـة فوجـب
اإلشارة للتقية » (.)5
وهناك كلماجم كثسة ضربنا عنها صفحاً روماً لالختصار.

لكــن نقــول  :إن علمــاء الشــيصية يف القـدمي واحلــدين قــد زــاوزوا احلــد يف صقــديس أئمــة أهــل
 ،وغ ــالوا يف ح ــبهم كث ـساً  ،وفوض ـوا إل ــيهم بع ـ األُم ــور  ،م ــدعياً يف بع ـ األحي ــان
البي ــت
اإلمجــا ،عل ــى مــا يعتقدون ـ !! وهــو بعي ــد ُكــل البع ــد  ،ألن زعمــاء الطائف ــة يف القــدمي واحل ــدين ق ــد

وبينــوه بشــكل يالئــم العقــل والفطــرة والوجــدان  ،وقــاموا ابألخــذ
طرحــت مــذهب أهــل البيــت
من منبـع النبـوة الصـايف  ،الـذي يعـرض الـدين اإلسـالمت احلنيـو وأئمتـ بشـكل حيـدد ل ُكـل شـصص
مقام ـ ووظائف ـ  ،يتجاوزهــا و حييــد عنهــا  ،والتحــذير مــن الــروا جم الغريبــة والعــعيفة الــيت فيهــا
ك ــالم ــالو األُص ــول ال ُكلي ــة  ،والقواع ــد العام ــة ال ــيت بينه ــا هللا صع ــاىل  ،وبينه ــا أئم ــة أه ــل البي ــت
يف كلمامم وأقوامم وأفعامم.
حيـن قـال  :قلـت للرضـا
ومثا ً على ذلك ما قال سر اخلادم نقالً عـن اإلمـام الرضـا
أمـر دينـ  ،فقـال
 :ما صقول يف التفوي ؟ قـال  « :إن هللا صبـارك وصعـاىل فـوض إىل نبيـ

ي ن
ي ي ي ْ ْ َّ ْ ْ ي ْ ْ ْ ي ي ي ي ْ
ك ني يعهللن ْه ف َي ْ َا ( )7فأما اخللق والرزق فال .)3( » ...
 :ام آت كي الرهَل فخذاه ام
____________
 5ـ شرأ الز رة .78 :
 7ـ احلشر .7 :
 3ـ عيون أخبار الرضا .755 / 5
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حينمــا صــربأ مــن نســبة بع ـ

األفعــال إلــيهم  ،كعلــم

ومــا نقل ـ آنف ـاً عــن اإلمــام احلجــة
الغيب وحنوه.
ويف احلقيقــة أن هــذه األقـوال والكلمــاجم وا عتقــاد هبــا جــر علــى أئمــة أهــل البيــت وشــيعتهم
ويالجم كثسة  ،وأدجم إىل طرأ املذهب الشيعت املتمثـل ابإلسـالم احلقيقـت بشـكل مشـوه  ،وبشـكل
ينفر من الطبع اإلنسا  ،بل واملنبـع الصـايف ل سـالم  ،وأدجم إىل الطعـن أبئمـة وشـيعة أهـل البيـت
 ،ورم ــيهم ابلغل ــو والزندق ــة  ،وام ــامهم أب ــم أه ــل ابط ــن يع ــسون للحي ــاة ال ــدنيا أي أمهي ــة  ،فه ــم
وجــاء ب ـ
مــذهب كهنــويت قنصــوي أقــرب مــن كــو م يطرحــون اإلســالم الــذي جــاء ب ـ الن ـ
القــرآن الكــرمي  ،وهــذا واضــح لــدى أبســط فــرد احتــك بشــصص مســلم مل يطلــع إ علــى هــذه اآلراء
الشصصــية الــيت شــذجم عــن علمــاء الطائفــة  ،وارأتجم روا جم خاصــة يرويهــا بعـ الغنوصــني كعلــت
بن محزة البطائي وغسه.
لقــد جــاء اإلســالم ليصــرج النــاس مــن الظلمــاجم إىل النــور  ،مبين ـاً صفــرد هللا ســبحان وصعــاىل
ابألُلوهيـة  ،ومـا يتبعهـا مـن شـألون مـن إحيــاء وإماصـة  ،ورزق وعلـم ُكـل شـتء وغـس ذلـك  ،وإن هــذا
الرسول الذي أُرسل إليهم وظيفتـ صبليـغ شـر ،هللا صعـاىل  ،و لـك مـن نفسـ شـيئاً ـا أضـافت إليـ
هذه األفكار الكهنوصية القنوصية  ،واإلمـام مـن بعـده هـو حـافل للشـريعة عـن ا حنـراف وا نعطـاف
يف املزالــق واملهــاوي املهلكــة  ،لكــون ألنفســهم شــيئاً و رزق و إماصــة وإحيــاء و غــس ذلــك ،
وُكــل هــذا هــو خــروج عــن صعــاليم الســماء  ،وا نعطــاف ابلرســالة مــن مســسها األصــلت الــذي جــاءجم
ب  ،وهو أُلوهية هللا صعاىل وحاكميت على الكون ُكل .
وعلي ـ صتفــرُ ،كــل األُمــور األُخــرى مــن عبوديــة ل ـ  ،وصش ـريع ــتص ب ـ وقــدرة ــتص هبــا ،
وصصرف ابلشألون  ،وغس ذلك ا يعد و حيصى.
النقطة الرابعة  :الركن الرابع  :إن الدين اإلسالمت واملذهب الشـيعت يقـران أبن هللا صعـاىل هـو
اإلل املنفرد ابألُلوهية  ،وأن هللا سبحان هو الذي زب طاعت
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عق ـالً وشــرعاً  ،وأن هللا صعــاىل أرســل رس ـالً مبش ـرين ومنــذرين  ،وزــب طــاعتهم أل ــم رســل هللا إىل
 ،فهــذه هــت السلســلة
البشــر  ،وكــذلك اإلمــام بعــد الن ـ زــب طاعت ـ أل ــا طاعــة وللن ـ
احلقيقة اليت اب ا رصبا هبا  :هللا  ،الرسول  ،اإلمام.
وهللا صعاىل هو اإلل املتفرد بشألون اخللق والرزق واحلاكمية واألُلوهية.
والنـ واإلمــام قــد عصــمهم هللا صعــاىل  ،ولــذلك وجبــت طــاعتهم أل ــم ثلــون الشـريعة اإلميــة
الصــادقة  ،وأمــا غــس النـ واإلمــام فهــم بشــر حــامم حــال غــسهم  ،زــب طاعــة أحــد ألحــد  ،و
اـب األخــذ بكــالم أحــد دون أحــد بــل هــم سواســية  ،والفقيـ يرجــع إليـ يف األُمــور الفقهيــة الفرعيــة
املرصبطة أبُمور الدين  ،ألن من أهل ا ختصا ومـن أصـحاب هـذا الشـأن  ،فـارجع اإلمـام إليـ يف
احلكم والفتوى يف الدين  ،وهـو إنسـان طـئ ويصـيب لـيس معصـوماً أو كـامالً مـاً حبيـن طـأ
 ،وإًا هو بشر فيجري ما اري على البشر.
بعد أن عرفنا أن العصمة تصة أبربعة عشر معصوماً غس  ،وهـو وظيفتـ إرشـاد األُمـة إىل
ما في اخلس والصالأ  ،واألمر ابملعروف والنهت عـن املنكـر  ،ولـزوم الرجـو ،إليـ ابعتبـاره متصصصـاً
ابلفق  ،واستنبا األحكام الشرعية بعـدما كـان يعجـز أي إنسـان ـارس ذلـك الفنـون معرفـة احلكـم
الشرعت.
هــذه هــت عقيــدة الشــيعة يف العــامل اجملتهــد الفقيـ  ،وألجــل ذلــك جــاز عنــدهم صعــدد الفقهــاء
ووجود أكثر من واحد منهم يف زمن واحد.
إ أا جنــد الشــيصية قــد خــالفوا ذلــك  ،وادعـوا أن هنــاك مــا كــن صســميت ابلنيابــة اخلاصــة ،
وأن الفقيـ هـو النائـب عـن املعصـوم اخلـا  ،ويكـون عاملـاً ب ُكـل مـا حيتـاج إليـ النـاس  ،ويكـون هــو
الواسطة بني اإلمـام والرعيـة  ،واـب دعـوة اخللـق إليـ  ،و حيـق لغـسه أن يتصـدى لوُمـور العامـة إ
ذن  ،وألجل ذلك مسـوه ابلنـاطق والنائـب والقطـب والـركن الرابـع  ...وغـس ذلـك مـن التسـمياجم ،
وهو إنسان كامل م.
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ق ــال الكرم ــا يف رس ــالة أرس ــلها إىل الس ــيد ك ــاظم الرش ــيت  « :اعتق ــادي أن م ــن مل يع ــرف
السابق علي  ،والبـاب الـذي زـري منـ مجيـع الفيـوض مل يعـرف شـيئاً مـن التوحيـد والنبـوة واإلمامـة ،
وأا عبدك األثيم!! حممد كرمي قد انقطعت من الدنيا ُكلها إليك.
فيـ  :أنــت قطــب!! فالشــيخ

إن الشــيخ األجــل األيــد كــان قطــب زمانـ لتصـريح النـ
األكرب هو الذي يعبد ب الرمحن وصكتسب ب ا نان ; ألن العقل.
وقــد رأينــا أن األمــر بعــده رجــع إليــك ظــاهراً  ،فأنــت ائب ـ ابلــنص ا لــت من ـ  ،فــهذن أنــت
الذي يُعبد ب الـرمحن ويُكتسـب بـ ا نـان  ،وأنـت ابب هللا يـألصى إ منـ  ،كمـا مسعـت منـك يف

الطيو!!
واآلن يكون قرب ثالي سـنني إ جعلتـك لـوجهيت ابب زـاهت يف أوقـاجم دعـوايت وصـلوايت
 ،وأقــدمك بــني يــدي حـوائجت وإراديت يف ُكــل أحـوال وأُمــوري  ،وأعتقــد أن مــن مل يفعــل هــذا صــلى

إىل غس القبلة والوجهة!!
فهن كان كـائن عليـك أراا هللا ذلـك  ،فمـن ول األمـر بعـدك؟ ولـو كـان اـوز نـ بعـد نـ
وادعيــتم النبــوة مل نطلــب مــنكم معج ـزة  ،بــل وهللا مــع ذلــك لــو ادعيــت ذلــك اآلن لصــدقتك بــال
معجزة »!! ( ، )5وهذا كفر بعين .
فانظر إىل هذا الكالم حين أشار في :
 5ـ وجود الركن الرابـع الـذي هـو خليفـة اإلمـام  ،وهـو الـذي يكـون القبلـة  ،وهـو الـذي يعبـد
ب الرمحن  ،ومن مل يقر بذلك يكن غس مدركاً و لرسول و ل مام!!
 7ـ إن الشيخ أمحد هو ابب اإلمام  ،وأن الن

ائ .
____________
 5ـ إحقاق احلق لوحسائت .538 :
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نصب ذلك املنصب  ،وقال لـ  :أنـت

 3ـ إن كاظم الرشيت هو ائب األحسائت  ،وذلك رآه الكرما يف املنام « الطيو ».
 3ـ إن كاظم الرشيت لـو ادعـى النبـوة لصـدق الكرمـا بـال حاجـة إىل معجـزة!! وأرى أن هـذا
الك ــالم حيت ــاج إىل صعلي ــق ; ألن ـ فاس ــد وابط ــل أبوض ــح الب ــديهياجم  ،لك ــن النقط ــة األخ ــسة من ـ
خطــسة جــداً  ،حيــن أن املعتقــد هبــا ــرج عــن امللــة لكون ـ غــس معتقــداً خبــتم النبــوة حمــد
وحشرا مع حمبي  ،وهو خالف البديهت من الدين اإلسالمت.
وإذا انتقلنـا مــع الكرمــا يف كتابـ « إرشــاد العـوام » ـ ابللغــة الفارســية ـ جنــده يصــرأ بكــالم
خطــس جــداً كــن ألي مســلم قبولـ  ،وخالصــة كالمـ املثبــت يف ا ــزء الرابــع هــو  :إن صــاحب

قـد معـى إىل حـال سـبيل  ،وانتفـى موضـوع إن ابملـوجم وإن ابلغيبـة
الزمان أو املهدي املنتظر
 ،ومل يعــد صــاحلاً لالســتفادة مــن الوج ـ مــن الوجــوه  ،وعلينــا أن نســعى ملعرفــة اإلمــام النــاطق احلــت
الــذي اــب أن يكــون بيننــا لن ـراه وحنادث ـ  ،ونعــرض علي ـ مــا حيــدي لنــا مــن مشــاكل ونطلــب من ـ
صالفيها  ،وإااد احللول ما ».
وقــال  « :فكيــو أســتطيع مــع لســا الكليــل ويــدي القاصــرة ونفســت العــعيفة  ،أن أمحــل
هـذا األمـر علـى رقـاب هـأل ء النـاس املنكـوبني  ،الـذين عاشـوا يف جاهليـة الغيبـة ألفـاً وعشـر سـنني ،
ونشألا على امدى واخليا جم ».
ـ كان قبل ألـو سـنة يصـلح اليـوم  ،و
وقال  « :إن حاكماً ـ يقصد اإلمام املهدي
قــد ود،
كــن ضــبط العــامل والســيطرة عليـ حبــاكم قــد ود ،الــدنيا »!! فهنــا يــألمن أبن املهــدي
الدنيا!!
وق ــال  « :إن وج ــود احل ــاكم ب ــني اخلل ــق ض ــروري لك ــت ي ــروه ويس ــمعوا منـ ـ  ،وإذا ك ــان يف
اإلمكان أن يروه فاألجدر هبـم أن يكتفـوا اب الـذي يرونـ  ،وعليـ فقـد اختفـت مثـرة احلكومـة
وفائدما إذا مل يروه ويستمعوه ويشكوا إلي
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دايهم  ،ويطلبوا من العالج ما  ،فما هو الفرق بني اإلمام الغائب وهللا؟ فكالمها غس مدرك.
وإذا اس ــتطا ،اخلل ــق الي ــوم أن يكتفـ ـوا اب فق ــد اس ــتطاعوا ا كتف ــاء ابإلم ــام الغائ ــب ; ألنـ ـ
يتصرف يف امللك وراء الستار ويف ظهر الغيب  ،وهللا كذلك فما الفرق بينهما؟
وإذا كان احلجة على اخللق صتم ابإلمام الغائب؟ فما هت احلاجة إىل إرسال الرسـل وصعرضـهم
للمشــاق؟ فليبق ـوا وراء الغيــب ويتصــرفوا يف العــامل!! وقــد علمــت أبن احلجــة علــى اخللــق صــتم إ
شـاهدة مـن يقـيم علـيهم احلجـة  ،وأي حجـة وكــن إقامتهـا  ،واإلمـام غائـب يف الوقـت الـذي يولــد
في الناس و وصون واإلمام غائب؟
وإذا كــان التــاريخ واخلــرب كــافيني كــان وجــود الن ـ وحــده كافي ـاً  ،ومل صكــن هنــاك حاجــة إىل
أوصيائ الـذين حتملـوا يف سـبيل أتديـة رسـالت وحفظهـا مـا يطـاق مـن املصـائب  ،ومـن هـذا يظهـر
أن األحادين والكتب السالفة صكفت ».
وقال  « :وقد اصعح من هذا الفصـل أن قـوام بقـاء هـذا العـامل ومـداره هـو احلـاكم واقكـوم ،
إذ كــن أن لــو إن ظــاهراً وإن ابطنـاً مــن حــاكم إمــت يقــوم مقامـ صعــاىل وينــوب عنـ  ،علــى أن
يكــون مشــهوداً مرئي ـاً  ،وكــان اهب ـاً للغايــة وذكي ـاً  ،والتفــت إىل أننــا نــوز ،املطالــب يف هــذا الكتــاب
ونفرقها على عدة أماكن  ،ونقول يف ُكل موضع شيئاً لئال حيـرم أهـل احلكمـة  ،ولـئال يلتفـت فاقـدوا
األهلية  ،وينتبهوا إىل جواهر وأسرار احلكمة اإلمية  ،وادوا طريقاً إليها  ،و قوة إ اب ».
وقــال  « :وبــديهت أن األُســتاذ الغائــب واألُســتاذ امليــت يعلــم و يقبــل صالميــذه  ،وهــم
يســتطيعون أن حيصــلوا منـ علــى معرفــة شــتء  ،كمــا مل زــر عــادة هللا أبن يــتعلم أحــد هبــذا الشــكل ،

وإذن فالواجب أن يكون يف ُكل عصر أُستاذ حاضر موجود ».
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وقال  « :ومل يكـن مـن طبيعـة هـذا العـامل و جـرى العـادة فيـ أن حيصـل اإلنسـان علـى العلـم
من األمواجم  ،وأن يقنع هبم ويكتفت يف التعليم ».
وقــد صــرأ يف مــوطن بعــدم ضــرورة عصــمة اإلمــام  ،بينمــا يصــرأ يف مكــان أبن الــركن الرابــع
معصوم!!
ق ــال مص ــرحاً بع ــدم ض ــرورة عص ــمة اإلم ــام  « :وإذا مل يك ــن معص ــوماً فه ــو كأح ــد الن ــاس ،
واب أن يكون معصوماً يف حفل الدين على األقل  ،ولو ساعدة الغـس  ،إذا مل يكـن معصـوماً يف
ُكل شتء ».
وقــال مصــرحاً بعصــمة الــركن الرابــع  « :وإذن فاإلمــام الغائــب اــدي النــاس نفع ـاً  ،وهــم
يريدون إماماً حياً حاضراً معصوماً ».
وهـذا الكــالم كــن أن يقــر بـ إنســان مســلم شــهد الشـاهدصني  ،وآمــن اب ورسـول وأئمــة

 ،إذ إن هــذه املسـألة ـ وهـت القــول ابلـركن الرابــع  ،واصباعهـا يســمون الركنيـة وهــت
أهـل البيـت
تصــة بشــيصية كرمــان املوجــودين يف إيــران والع ـراق يف البصــرة وك ـربالء ـ مل يــرد هبــا دليــل  ،ومل صقــم
عليهــا حجــة  ،بــل الــدليل علــى خالفهــا ; ألنـ حاكميــة ألحــد بعــد هللا ورسـول  ،ومــن نصــب هللا
ورسول وجعل هاد ً ومعتمداً  ،ومل ينطق هبـا لسـان الشـر ،أبـداً  ،فعـالً عـن جعـل الـركن هـو البـاب
إىل هللا ورس ـول وأئمت ـ  ،حبيــن مــن مل يعرف ـ فهــو مل يعــرف التوحيــد و النبــوة و اإلمامــة  ،فــهن يف
اب هــل وعــدم اإل ــان ;
ذلــك رمــت للقــائلني بشــهادة أن إلـ إ هللا  ،وأن حممــداً رســول هللا
أل م أخلوا ابلتوحيد  ،وابلتـال هـو إدخـال شـر يف التوحيـد  ،وأن املسـلم يصـح منـ صوحيـده مـا
مل يقــر ابلــركن الرابــع  ،ويعــرتف ل ـ ابلوجي ـ والبابيــة وغــس ذلــك  ،ويكــون فاقــداً للشــهادة مــا مل يقــر
بذلك!!
وهـذا حتميــل لشـريعة الســماء ــا مل زــئ بـ أصـالً  ،وإدخــال شــتء فيهــا مل يقلـ هللا ورسـول ،
وهذا يدخل ضمن املغا ة يف الـدين  ،وا حنـراف عـن املسـار احلقيقـت الـذي رمستـ شـريعة السـماء ،
واليت بينت يف صعاليمها من لزوم اإل ان
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اب وا عتق ــاد بوحدانيتـ ـ  ،وأنـ ـ إلـ ـ إ ه ــو وح ــده شـ ـريك لـ ـ  ،وأنـ ـ أرس ــل رس ــل ابم ــدى
مبعوي للبشر كافة  ،حيمل صعـاليم السـماء املتمثلـة
مبشرين ومنذرين  ،وإن آخرهم الن حممد
ابلقرآن الكرمي.
مــا خفــت منـ ومــا أمجــل وبينـ للنــاس  ،وعلــى النــاس اصباعـ واقتفــاء
وقــد شــرأ الرســول
أثــره  ،وقــد نصــب مــم إمام ـاً بعــده  ،وأن ـ الــذي يرشــد النــاس علــى اخلــس والصــالأ  ،وحيــافل علــى
ش ـريعة الســماء مــن ا حن ـراف  ،ويوضــح مــا خفــت منهمــا ومــا أُمجــل  ،وعلــى املســلم القيــام بتعــاليم
اإلســالم مــن واجبــاجم وحمرمــاجم  ،فمــن التــزم بــذلك ابإل ــان اب ورس ـول وعمــل مــا فــرض علي ـ ،
وانتهى عما ت عن  ،عند ذلك يكون إنسااً مسلماً مألمناً مستحقاً لدخول ا نة.
وبقيــة األُمــور مســائل مصــطنعة وــت بصــلة إىل اإلســالم أص ـالً  ،كاإل ــان ابلــركن الرابــع ،
وكاإل ان أبن األئمة هم وجـ هللا  ،وأ ـم محلـة العـرم  ،وأ ـم يوجـ إلـيهم املسـلم يف صـالص  ،وأ ـم
يرزقــون و لقــون وإىل غــس ذلــك مــن املســائل  ،الــيت ارصبــا مــا بتعــاليم اإلســالم احلنيــو  ،وهــت
مسائل خارجة خروجاً ماً عن جوهر اإلسالم وحقيقت .
هــذا هــو الــذي ينبغــت ل نســان املســلم ا لتـزام بـ وا عتقــاد بـ  ،وأن يعــيش اإلســالم حقيقــة
واقعية وارس حياص العملية اليومية  ،حبين يراها اري مع يف العبادة اخلاصـة  ،ويف املصـنع واملعمـل
ويف الشار ،ويف الدائرة  ،يراه يتعايش مع كافة جوانب احلياة اليت هـت كنهـر جـار يقـو عنـد حـد
 ،فعلي ـ جع ــل اإلس ــالم ك ــذلك حب ـراً ع ــذابً ج ــار ً يق ــو عن ــد ح ــد وح ــدود  ،و اعل ــوه طق ــوس
كهنوصية صتعايش ابلرموز أو األلغاز أو املنامـاجم الليلـة  ،واألحـالم اخلياليـة  ،وحصـر اإلسـالم العظـيم
ال ــذي فيـ ـ اخل ــس للبشـ ـرية دنيـ ـاً وآخ ــرة حص ــره ف ــاهيم وألغ ــاز أق ــرب للش ــعوذة منه ــا إىل الواقعي ــة ،
والتعامل مع كدين يعا الـروأ أو يتعامـل بعـوامل امللكـوجم والالهـوجم  ،ومـا شـاب ذلـك مـن كـالم مل
ينزل ب سلطااً.

133

اإلســالم ديــن الفطــرة الســليمة والوجــدان الصــايف  ،والــروأ املعتدلــة الــيت صعــرف حقهــا  ،وحــق
ا سد الذي هويتها اليت صعيش في ; جاء اإلسالم ورسالت خلس ا ثنني معاً واحداً منها.
 « :بعتـت ابلشـريعة السـهلة السـمحاء
وأيعاً جاء بتعاليم ُكلهـا مسحـاء  ،كمـا قـال النـ

» ( ، )5الـيت صعاليمهـا واضـحة ل ُكـل أحـد  ،صتــاأ إىل عنـاء وصكلـو  ،وصعاليمهـا فيهـا مرونـة كاملــة
حبيــن صســهل األمــر علــى العــاجز والعــعيو وصــاحب احلاجــة  ،صكلــو اإلنســان مــا هــو فــوق
َّ
ْ
ْ ين
ي ي ِّ ْ
ار ف ًس إِال ْا نه يم ي ( ، )7و حيمل ا ريرة والتبعة على غس مرصكبهـا ُك
طاقت ال يْملف
ي
ك
ن
يف ٍس بِ يم ب يس ي نت يو ِه هللية ( ، )3وما حقوق وكيان واحرتام  ،وعليها حقوق وأُمـور اـب أن صألديهـا
حفظـاً لكيا ــا  ،وحفظـاً للكيــان ا جتمــاعت الــذي صعــيش فيـ  ،ليتعــايش املســلمون فيمــا بيــنهم بــود
واح ـرتام وكينون ــة  ،ذاجم بن ــاء حمك ــم وش ــامخ ; فوج ــل ذل ــك ج ــاءجم صع ــاليم صنس ــجم م ــع الفط ــرة ،
وصنســجم مــع العقــل اإلنســا هــذا الكيــان العظــيم  ،فمــن الظلــم بعــد ذلــك حتميــل رســالة الســماء

مســائل وأشــياء مل ينــزل هللا هبــا ســلطااً  ،أو حصــرها بيــد أُاس هــم بشــر طــألون ويصــيبون  ،و
عصمة مم بقول أو بفعل  ،وجعلهم مقياساً يقاس ب صعاليم السماء  ،بدل عكـس األُمـور ومقايسـة
أفعامم إىل الشر ،املبني.
ومــن األُمــور املهمــة الــيت صفتقــدها الشــيصية بقســميها مســألة التقليــد ي حيــن إ ــم يرجعــون
يف الفــرو ،إىل فقيـ يقلدونـ وأيخــذون منـ أحكــام ديــنهم  ،وإًــا يرجعــون إىل أُاس لــيس مــم أهليــة
الفتوى.
ويف الواق ــع أن هن ــاك صالعبـ ـاً عن ــد زعم ــاء الش ــيصية يري ــدون اإلقـ ـرار بـ ـ اآلن  ،وإًـ ـا أق ــر بـ ـ
الكرما سابقاً حين شجب مسألة التقليد  ،واعتقد أبن اإلنسان

____________
 5ـ احلبل املتني .50 :
 7ـ البقرة .783 :
 3ـ املدثر .38 :
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م ــن دون حاج ــة إىل صقلي ــد فقي ـ أو يته ــد  ،وكان ــت
يرج ــع مباش ــرة إىل روا جم أه ــل البي ــت
األدلــة عنــد احلــاج حمم ـد كــرمي خــان صقتصــر علــى الكتــاب والســنة ويقــول  « :فالواجــب صقليــد آل
حممد » (.)5
وكــان يقــول  « :لــيس مثــة حاجــة إىل الرســائل العمليــة  ،فــهن رســائل املشــايخ املوجــودة لــديهم
كافية  ،وهت عني متون أخبار آل حممد » (.)7
وقال  « :ينبغت أن يقلص زديد الرسائل والفتاوى املصتلفة ; ألن الدنيا اب أن صسـس حنـو
الوحدة والتكامل وصوحيد الكلمة » (.)3
____________
 5ـ فصل اخلطاب للكرما .3 :
 7ـ فهرست كتب مرحوم شيخ أمحد احسائت .73 / 5
 3ـ املصدر السابق .1 / 5
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الفرقة الناجية :
سّن )
( صالث ـ  .....ـ ّ
الشيعة اإلمامية هم الفرقة الناجية :
ـدي
س  :املالحو تنّكم تبذلون جهـوداً جبّـارة جءبـات ت ّن مـذهب الشـيعة هـو املـذهب احلـ ّق  ،لكـن ل ّ
بعــض املالحظــات  :مــا مــد مةــداقية مــا تنولونــه مــن نوــائص تهــل الســنّة  ،ومــنهم الســلفية  ،وملــاذا
التعةب؟
يكون الدافع هو
ّ
وما رتيكم

تهل النار؟

من يوول من علمائكم  :ت ّن الشيعة اإلمامية هـي الفرقـة الناجيـة  ،وتن ماعـداها ك ّفـار مـن

ج  :إن م ــدى مص ــداقية م ــا ننقل ـ م ــن النق ــائص ع ــن أه ــل الس ــنة والس ــلفية  ،إذا ك ــان غ ــس

ا
معتمد على دليل  ،ومـن كتـب أهـل السـنة  ،فـذلك يعـد افـرتاءً وهبتـااً  ،أمـا إذا كـان كالمنـا معتمـداً
على دليل من نفس كتب أهل السنة  ،فأظن ذلك أجدر أن يكـون حجـة حنـتج هبـا أمـام ربنـا صعـاىل
 ،ولك احلق أن صذكر مورداً واحداً يعتمد على دليل  ،ومن نفس كتب أهـل السـنة  ،لكـت نقـول

 :نعم هذا دافع التعصب.
أمــا دليلنــا علــى أن الفرقــة الناجيــة هــم الشــيعة اإلماميــة  ،فــذلك يســتند إىل دليلــني  ،نقلــت
وعقلت.
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أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــدليل العقلـ ـ ـ ــت  ،فيسـ ـ ـ ــتند إىل مقـ ـ ـ ــدمتني  ،املقدمـ ـ ـ ــة األُوىل  :أن قـ ـ ـ ــول رسـ ـ ـ ــول هللا
 « :وستفرتق ت ُّميت جي ءالإ وسبعني فرقة ُكلّها النار ج ّ واحدة » (.)5
قـد أشـار إىل حـدوي اخـتالف مـن بعـده  ،صفـرتق فيـ أُمتـ إىل
ومعىن ذلك  :أن الن
ثالي وسبعني فرقة  ،فرقة منها اجية.
أم ــا املقدم ــة الثاني ــة  :ب ــد م ــن صش ــصيص الفرق ــة الناجي ــة  ،وصشصيص ــها هك ــذا  :مل ــا ك ــان
املســلمون قــد افرتق ـوا إىل عــدة مــذاهب ُ ،كلهــا صقــول مام ـة أيب بكــر  ،وكون ـ هــو اخلليفــة مــن بعــد
 ،واختلفـ ـوا فيم ــا بي ــنهم اب زئي ــاجم  ،ع ــدا الفرق ــة اإلمامي ــة ا ث ــي عشـ ـرية  ،فه ــا
رس ــول هللا
 ،ويتلــوه أحــد عشــر إمامـاً  ،يتبــني لنــا اصفــاق مجيــع الفــرق علــى
اختلفــت معهــم يف صقــدمي علــت
مشـ ا
 ،يف حــني أن اإلماميــة ا ثــي عشـرية ختلــو
ـرتك واحــد  ،وهــو صقـدمي أيب بكــر علــى علــت
 ،فقــد صبــني لنــا وييــز فرقــة واحــدة ختلــو مــع بقيــة الفــرق  ،وهــو
مــع ا ميــع يف صقــدمي علــت
 :أن هن ــاك فرق ــة واح ــدة ب ــد أن ختل ــو م ــع ا مي ــع  ،وه ــت الفرق ــة
نتيج ــة ق ــول رس ــول هللا
الناجيــة  ،فثبــت أن اإلماميــة ا ثــي عشـرية هــت املصتلفــة مــع ا ميــع  ،وبــذلك ســتكون هــت املشــار
.
إليها يف قول
أم ــا بقي ــة الف ــرق الش ــيعية  ،فتل ــك أكثره ــا منقرض ــة غ ــس موج ــودة  ،فه ــت ليس ــت داخل ــة يف
مصــداق احلــدين الش ـريو  ،ومــا بقــت منهــا ـ كاإلمساعيليــة والزيديــة ـ فهــت غــس متفقــة مــع ا ثــي
عشـرية  ،أمــا الزيديــة فتقــول مامــة أيب بكــر  ،وأمــا اإلمساعيليــة فــال صقــول مامــة اثــي عشــر إمــام ،
فثبت أن املذهب اإلمامت هو الذي تلو عن بقيـة املـذاهب اإلسـالمية األُخـرى  ،ولـيس لـ معهـا
أي مشــرتك آخــر يف اإلمامــة  ،وهــت احلقيقــة الــيت صشــاهدها اآلن  ،فــهن مجيــع الفــرق صقــول شــروعية
غسها  ،ومجيع الفرق يف نفس الوقت صتفق على عدم مشروعية اإلمامية ا ثي عشرية.
____________
 5ـ ســنن الــدارمت  ، 735 / 7ســنن ابــن ماجــة  ، 5377 / 7ســنن أيب داود  ، 350 / 7ا ــامع الكبــس ، 531 / 3
املستدرك  ، 578 / 5املعجم الكبس .773 / 8
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فثبت أن الفرقة اليت أشار إليها الن
فهت الفرقة الناجية إذاً.
أمــا الــدليل النقلــت  :فقــد روي عــن الن ـ

واملصتلفـة مـع غسهـا مطلقـاً  ،هـت ا ثنـا عشـرية ،
أبلفــاظ متعــددة  ،ومعــمو ا أن شــيعة علــت

هــم الفــائزون  ،أي النــاجون  ،وشــيعة علــت هــم الــذين يقولــون مامت ـ  ،وإمامــة ولــده األحــد عشــر
إماماً  ،وهم ا ثنا عشرية.
أضــو إىل ذلــك حــدين الثقلــني  ،املــروي مت ـواصراً يف مصــادر الف ـريقني  ،الــذي يعتــرب ثابــة
 « :إ رك فيكم الثقلني  :كتاب هللا وعـرتيت أهـل بيـيت
ألُمت  ،وهو قول
وصية الن
 ،ما إن وسكتم هبما فلن صعلوا بعدي أبداً »  ،واملتمسك هبذه الوصية حبذافسها هم الشيعة.
 « :يكـون بعـدي
وكذلك احلدين املشهور املـروي يف مصـادر الفـريقني عـن رسـول هللا
اثنا عشر أمساً أو خليفة ُكلهم من قريش »  ،والفرقـة الوحيـدة الـيت صعتقـد ثـي عشـر خليفـة أو أمـس

هــم الشــيعة  ،الــذين عُرف ـوا اب ثــي عش ـرية  ،فثبــت أن الفرقــة الناجيــة هــم ا ثنــا عش ـرية  ،ابلــدليلني
العقلت والنقلت.
سّن )
( تدد ـ ابكستان ـ ّ
متسكت أبهل البيت :
هي اليت ّ
ومد
س  :قال الرسول ّ

فيما معناه  « :تنوسـم ت ُّمـيت جي بضـع وسـبعني شـعبة ُ ،كلّهـا

ومــد
ج ّ واحــدة »  ،وهــي الــيت اتبعــت ســنّة الرســول ّ
العلي الودير لكم اهلداية والةالث.
ّ

ج  :لقد أخرب رسول هللا

النـار

 ،جعلــّن هللا مــن متّبعــي ســنّة نبيّــه  ،وتســال هللا

أبن أُمت سوف صفـرتق إىل ثـالي وسـبعني فرقـة  ،حيـن قـال

 « :وستفرتق ت ُّميت جي ءالإ وسبعني فرقة ُكلّها النار ج ّ واحدة ».
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 ،ورجعـت
والفرقة الناجية هت الفرقة الـيت وسـكت حببـل و ء آل بيـت النـ املصـطفى
يف عقائ ــدها  ،وعبادام ــا  ،وأحكامه ــا  ،وأخالقه ــا  ،وصل ــك الفرق ــة ه ــم الش ــيعة ا ثن ــا
إل ــيهم
عشرية.
وعلــى ه ــذا  ،فــهن املقي ــاس ملعرفــة وصش ــصيص الفرقــة الناجي ــة  ،هــو الرج ــو ،إىل أهــل البي ــت
يف الــو ء  ،ويف أُصــول الــدين وفروع ـ  ،وذلــك لودلــة الكثــسة القرآنيــة والروائيــة الــيت أكــدجم
.
وأوجبت الرجو ،والو ء إليهم
( وبّة تهل البيت ـ  ...ـ ) .....
من هي؟
س  :هنــاك حــديث للرســول

يوــول  « :تنوســم ت ُّمــيت مــن بعــدي  13فرقــة  ،واحــدة مــن هــذه

الفرق هي الناجية »  ،فمن هي الفرقة الناجية وما الد ئل؟!

قــال يف عــدة م ـواطن « :
ج  :روى علمــاء احلــدين مــن الشــيعة والســنة أن رســول هللا
إ رك فيكم الثقلني  :كتاب هللا وعرتيت أهل بييت  ،ما إن وسكتم هبما فلن صعلوا بعـدي أبـداً »
 ،وهــذا احلــدين هــو املعــروف حبــدين الثقلــني  ،بلــغ حــد الت ـواصر  ،وهــو يعــد وصــية مــن رســول هللا
إىل أُمت  ،فمن عمل هبذه الوصية يكون من الفرقة الناجية  ،ومن صركها فليس منها.
ور ا قال قائل  :أبن احلدين روي بلفل  « :كتاب هللا وسنّيت ».
فنقــول  :إن احلــدين املــروي بلفــل « كتــاب هللا وســنّيت » ضــعيو ضــعف علمــاء احلــدين ،

وعلى فرض صحت  ،فما هت سنة رسول هللا؟ وملاذا قال عمر  :حسبنا كتاب هللا؟
وا مــع بــني احلــديثني أوىل مــن طــرأ أحــدمها  ،حيــن يكــون ا مــع يف علــم احلــدين بقبــول
يوصينا ابلتمسك ابلسنة احلقيقية املتمثلـة
اللفظني  ،ومحل لفل  « :وسنيت » على كون الن
.
بعرتص
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ونعلمكــم أبن حــدين الثقلــني بلفــل  « :كتــاب هللا وعــرتيت »  ،رواه أكثــر مــن مثانيــة عشــر
 ،وأبــو ذر  ،وســلمان  ،وجــابر  ،وكــذلك
صــحابياً  ،مــنهم  :اإلمــام علــت  ،واإلمــام احلســن
 ،وكــذلك رواه
 ،وأُم ســلمة  ،وأُم هــا أُخــت اإلمــام علــت
مــن رواص ـ  :فاطمــة الزه ـراء
املئاجم من مشاهس األئمة يف تلو القرون.
قـال املنـاوي  « :يف هـذا احلـدين صصـريح أب مـا ـ أي  :القـرآن والعـرتة ـ كتـوأمني خلفهمـا ،
وأوصى أُمت حبسن معاملتهما  ،وإيثار حقهما على أنفسهم  ،وا ستمساك هبما يف الدين » (.)5
( تبو روث هللا املنامي ـ البحرين ـ  21سنة ـ طالب حوزة )
ميكن جعطاء ضابطة حت ّدد الفرق اإلسالمية :
األول يتعلّــق حبــديث ا ف ـرتاق  « :ســتفرتق ت ُّمــيت جي ءالءــة وســبعني فرقــة ُ ،كلّهــم
س  :ســؤايل ّ

صححه من علمائنا؟
سو واحدة  ، » ...هل هذا احلديث صحيح عند ،حنن اإلمامية؟ ومن ّ

النــار

ـل خـري
التاين  :ما هي الضابطة والواعدة لكي نوول  :أب ّن هـذه اجملموعـة فرقـة جسـالمية؟ وفّوكـم هللا ل ُك ّ

وصالث.

ج  :احلدين من املشهوراجم  ،وقد رواه الفريقان مع اختالف يف النصو .
ولقد اختلفت اآلراء يف صحة سـند احلـدين  :والـذي اـرب ضـعو السـند هـو صعـافر نقلـ ،
واستعــافة روايتـ يف كتــب الفـريقني  :الشــيعة والســنة أبســانيد تلفــة  ،ر ــا زلــب ا عتمــاد وصوجــب
ثقة اإلنسان ب .
وقــد صــرحت أكثــر الــروا جم علــى وجــود فرقــة اجيــة مــن بــني صلــك الفــرق امالكــة  ،ولــذلك
كثرجم عباراجم العلماء يف البحن عن صلك الفرقة الناجية.
____________
 5ـ في القدير .70 / 3
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و كن إعطاء ضابطة حتدد الفرق اإلسالمية  ،وقـد اختلفـت اآلراء يف ذلـك  ،فهـل الفـرق
صتحقق إذا اختلفت األُصول فقط؟ أم أن الفرق صتحقق حّت يف ا ختالف يف الفرو،؟
مث إن هل ا ختالف يتحقق ـ وصنشأ الفرق ـ اب ختالف يف األُصول واملعارف  ،اليت ليسـت
مداراً للهداية والعاللة؟ أم أن ا ختالف حيصل إذا اختلفت العقائـد اإلسـالمية  ،الـيت يـدور عليهـا
فلك امـالك والنجـاة؟ وإذا افرتضـنا أن األخـسة هـت العـابطة  ،وربطنـا بينهـا وبـني احلـدين املتقـدم ،
بــد أن صكــون الفــرق املذمومــة يف اإلســالم هــت أصــحاب األه ـواء العــالة  ،الــذين خــالفوا الفرقــة
الناجية يف مواقع صعد من صميم الـدين  ،كالتوحيـد أبقسـام  ،والعـدل والقعـاء والقـدر  ،والتجسـيم
والتنزيـ ـ  ،وا ــرب وا ختي ــار  ،وامداي ــة والع ــاللة  ،وريي ــة هللا س ــبحان  ،وإدراك البش ــر لـ ـ صع ــاىل ،
واإلمامة واخلالفة ونظائرها.
ولكن إذا رجعنا إىل الفـرق اإلسـالمية الواقعـة حاليـاً جنـد  :أن كثـساً يرجـع اخـتالفهم إىل أُمـور

عقليـة أو كونيــة  ،ـا يـرصبط ابلـدين  ،أو مــا يسـأل عنـ اإلنسـان يف حياصـ وبعـدها  ،و اــب
ا عتقاد ب .
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