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 قصة هذا احلوار
 

 
 ..واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

إن هذا احلوار قد بدأ منذ أقل من شهرين من تاريخ كتابتي ف.. وبعد
هلذا التقديم مع آخ كريم فاضل، وعامل أريب عاقل، اعتمد يف حواره معي 

َأمل تر كيف رضب اهللاُ ﴿: العىل الكلمة الطيبة التي أثنى اهللا تعاىل عليها، فق َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ

ًمثال َ ِ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامءَ ٍ ٍ ِ
َ َّ ْ ِّ َ ِّ َِ َ َُ َ ْ َ َ ََ ٌ ِ َ ُ ً ًَ َ ََ َ َ﴾)١(. 

َّأن أول رسالة وصلت إيل منه : أقول هذا، مع أن القارئ الكريم سريى
 مل ولكن ذلك.. أهنا تتسم بالقسوة بعض اليشء: قد توهم ألول وهلة

ًيزعجني، ألنني أدركت أن هذا هي مشاعره التي كان صادقا يف التعبري عنها، 
ًوأنه كان مندفعا بكل وجوده إىل نرصة ما كان يراه حقا، وصدقا، وواقعا ً ً ً .

وهي إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل أنه حيمل يف داخل ذاته معنى النبل 
ه، بل هو يفكر ويقدر، والطهر، والصدق، وأنه ال يلقي الكالم عىل عواهن

 .ويزن األمور بميزان العقل، وأنه ملتزم بام يفرضه، اإلنصاف والعدل
 :من أجل ذلك أقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة إبراهيم٢٤اآلية  )١(
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إنني بمجرد قراءيت لرسالته ملست أهنا من املوارد التي حققت مضمون 
الكلمة الطيبة، التي أشارت إليها اآلية املباركة، من حيث إنه أيده اهللا أراد 

 ..وهيدي إليه من ضل عنه.. ًق ما كان يراه حقابكلامته تلك أن حي
 :بأنه محل يل ثالث رسائل: وقد امتاز اتصاله األول

 .»عليها السالم« ترتبط بام جرى عىل الزهراء :إحداها
 .. ناقش فيها دليل اإلمامة والعصمة:والثانية

ُأما الرسالة الثالثة، فهي لرجل آخر، يدعي منشؤها ًأهنا تضمنت ردا : َّ
 ..مراسم عاشوراء: كتابناعىل 

 ..فأجبت عىل الرسائل الثالث، بام سيمر أمام ناظري القارئ الكريم
فاقرتح علينا أطال اهللا عمره الرشيف نرش .. وتوالت الرسائل بيننا

وطلب أن تنرش ـ كام هي ـ ليبقى .. تلك الرسائل، لكي يستفيد منها الناس
لجات، ومشاعر وحاالت، ًقادرا عىل تلمس ما كان يراوده من خواطر وخ

فإهنا ختتزن الكثري الكثري من هذا وذاك وذلك، لكي تكون هي الذكرى 
 ..فكان له ما أراد.. التي هتفو إليها نفسه، وتسعد هبا روحه، وحييا هبا قلبه

فإىل القارئ الكريم أقدم ما جرى بيننا، كام هو، ومن دون أي ترصف، 
لعالمة الذي سأرمز إليه بحرف إال أنني سأرصف النظر عام أمرين أخي ا

 ..).ص(
 ..واحلمد هللا والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 .م٢٠١٠ شباط ٢٠هـ املوافق ١٤٣١ ربيع األول ٥: حرر بتاريخ
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 القصة بلسان صاحبها
 

 
ً، محدا كثريا مباركا فيه، ونصيل احلمد هللا رب العاملني، إله اخللق أمجعني ً ً

ونسلم عىل أرشف اخللق، وأعز املرسلني، وسيد اخللق أمجعني، رسول 
الرمحة، وإمام الربية، حممد بن عبد اهللا، وعىل آله الطيبني الطاهرين، من 
متسك هبم نجا، ومن ختلف عنهم هلك وضل وهوى، واللعنة الدائمة عىل 

 ..لدينأعدائهم من آدم إىل قيام يوم ا
 ..أما بعد 

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هذه املقدمة أردت أن تكون بداية للرسائل التي أرسلتها إىل سامحة 

، »أيده اهللا تعاىل«السيد العامل العالمة الفاضل السيد جعفر مرتىض العاميل 
ًوهذه الرسائل كنت قد بدأت هبا، جاهال بالعقيدة الصحيحة، وبالطريق 

ً، ومهامجا عاملا من العلامء الذي أعتذر له عن كل ما صدر مني القويم ً
أيده اهللا «ًإبتداءا، فقد تعرضت لسامحة العالمة السيد جعفر مرتىض العاميل 

ًبالكالم القايس، وجترأت من خالل جهيل عىل أمور ثابتة تارخييا، » تعاىل
 ..»اإلنسان عدو ما جيهل«: وذلك يعود جلهيل وتقصريي، فقد قيل

وجهيل دفعني الفرتاء من خالل بعض املقاالت التي قمت بنرشها، 
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ولكن حني وصلت هذه املقاالت، إىل أحد األخوة من املهتمني بشؤون 
الدفاع عن العقائد الصحيحة، يف شبكة االنرتنت، قام باالعرتاض عىل ما 
ورد فيها، وهو من أعطاين عنوان موقع سامحة السيد جعفر مرتىض العاميل 

، وبدأت الرسائل فيام بيننا، بعد أن أرسلت له ما كتبت يف »ه اهللا تعاىلأيد«
 ..تلك املقاالت

فام كان من هذا العامل الكبري إال أن تلقفها مني بكل رحب وسعة، 
صىل اهللا عليه «وبكل أخالق محيدة، ذكرتنا بأخالق النبي الكريم حممد 

 ..»وآله
 والشبهات بالدليل، حتى الذي رد اإلساءة بالتحية، واجلهل بالعلم،

 ..وصلت إىل بر النجاة، والطريق القويم، وهداين اهللا إىل الرصاط املستقيم
ومن ثم طلبت وأحلحت عىل سامحة السيد جعفر مرتىض العاميل 

أن ينرش تلك الرسائل لكي تكون بام فيها من فائدة كبرية ) أيده اهللا تعاىل(
 ..قيقةبني يدي كل منصف، وهداية لكل باحث عن احل

فقد كتبت هذه الرسائل واألسئلة بعد أن وصلني الدليل، ال بحرب 
القلم، بل بدموع بلت الورق، وبشغف الباحث عن احلق، وبمهجة 

 ..املتحرق لكي يعرف أكثر فأكثر
ًوأخريا، أهدي تلك الوريقات التي سألت فيها عن النهج القويم، 

ً، ودفاعا »عليهم السالم«والرصاط املستقيم، إىل حممد وآل حممد، أئمتي 
 ..عن كل شبهة كنت قد تعرضت هبا هلم

نرصه «ًوأهدهيا أيضا، لسامحة سيد املجاهدين السيد حسن نرص اهللا 
 ..»اهللا
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وال يسعني إال أن أشكر سامحة السيد املحقق الفهامة العامل الكبري 
 الذي كان يف موقع املنعم واملتفضل عىل» حفظه اهللا«جعفر مرتىض العاميل 

 ..تلميذ مقرص مثيل، متعلم عىل سبيل نجاة
ًواحلمد هللا أوال وأخريا، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى  ً

 ..حممد وآل حممد
 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 م٢٠١٠ شباط ٢٣هـ املوافق ١٤٣١ ربيع األول ٨
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 توضيح
 

 :هذا احلوارإن الترصف الوحيد الذي أعملناه يف 
هو أننا أضفنا بعض العناوين التوضيحية لعدد 

 يف الرسائل التي صدرت عنا ةمن الفقرات الورد
 وكذلك ،باجتاه ذلك العامل اجلليل الذي حاورناه

أضفنا بعض التوضيحات لفقرات يسرية، رأينا 
 ..أن توضيحها ال خيلو عن فائدة

وتلك الفقرات وقد وضعنا هذه العناوين 
بني معقوفتني للداللة عىل أهنا ة التوضيحي

 ..مضافة إىل النص، فليالحظ ذلك
 
 
 
 



 ١١.............................................. .. ......................................الرسالة األولى

 
 
 

 ة األوىلـالـرسـال
 

من مجهورية مرص العربية وقد تعرفت من جديد ..) ص(أنا الشيخ 
عىل بعض الكتب التي تم تروجيها عىل صفحة االنرتنت من قبل من 

دهم من سمى يسمون أنفسهم جمموعة املستبرصين يف العامل ويقودهم أح
 يّنفسه بالسيد املستبرص وتعمل هذه الشبكة عىل ترويج كتب لشخص يدع

أنه عامل واسمه جعفر مرتىض العاميل وبعد أن بحثت عىل شبكة عن عنوان 
 .لك وجدت أن أرسل لك هذه الرسالة لعل عندك ما جتاوبني به

وإن مل تفعل سأضطر أن أنرش هذه املقالة بعد عدة أيام يف أحدى 
 ..واهللا من وراء القصد! جالت أو الصحف يف مرص؟امل

)( 
إن مما ابتالنا اهللا به ىف زماننا هذا جمموعة من الكذابني املفرتين الذين 

 ،يغلقون عقوهلم ويساقون كام تساق اإلبل أو يسحبون كام تسحب األبقار
ا عىل اهللا ورسوله ونالوا من صحبه الكرام وأزواجه هؤالء املفرتون كذبو

 وعن والدهيام إىل يوم »ام اهللا عنهريض«األخيار السيام عائشة وحفصة 
َيوم ال ينفع مال وال بنون﴿ ،الدين ُ َْ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ ٍإال من أتى اهللاَ بقلب سليم، ََ ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َ ِ﴾. 

ىل اهللا عليه  العظيم حممد صيأنه بعد وفاة النب:  هؤالء اجلبناءييدع
 خليفة لرسول اهللا صىل اهللا » اهللا عنهريض« بكر الصديق وسلم واختيار أيب
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 » اهللا عنهريض«عليه وسلم وقائدا وإماما للمسلمني قام عمر بن اخلطاب 

 وكرس ضلعها وإسقاط » اهللا عنهاريض«برضب السيدة فاطمة الزهراء 
عوا أبا بكر عىل اخلالفة جنينها وهتديدها بحرق بيتها بكل من فيه إن مل يباي

 واحلمد هللا فقد من ،» اهللا عنهاريض«وهو ما أدى يف النهاية إىل استشهادها 
اهللا علينا بان جعل منا من يفند هذه األكذوبة والفرية العظيمة ويظهر 
بطالهنا سندا ومتنا ولكنى أردت أن أكتب وأوضح بعض ما جال ىف 

 :ومن هذه النقاطخاطرى وأنا أسمع هذا السيناريو الغريب 
 عىل إمرأة ورضهبا هو من األمور املستنكرة واملذمومة ي أن التعد ـ١

والتى جتلب العار لصاحبها عند العرب ولنتذكر أن أبا جهل ذلك املرشك 
الذى طاملا حارب دين اهللا عندما رضب السيدة أسامء بنت أبى بكر 

 ذلك كرباء مكة  شعر باخلجل الشديد والمه عىل»ام اهللا عنهريض«الصديق 
وسادهتا وظل البعض من خصومه يعايره هبا وصارت نقطة سوداء ىف 
جبينه، أمل يكن ىف العرب بعد موت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من ينكر 

 !؟ وكرس ضلعها وإسقاط جنينها»رىض اهللا عنها«رضب فاطمة 
 بن عيلأن : ً من املعلوم لنا مجيعا كبرينا وصغرينا، عاملنا وجاهلنا ـ٢

 كان يتسم بشجاعة غري متناهية وقوة هائلة حتى » اهللا عنهريض« طالب أيب
إنه إذا أمسك بذراع الرجل كتم نفسه من شدة : إن بعض من وصفوه قالوا

 عىل رضب  ذكر لرد فعل سيدنا عيليالقبضة، والرواية املفرتاة ليس فيها أ
، بل حتى لو  ال واهللا!؟ًزوجته إن صحت، فهل كان عىل جبانا أو ضعيفا

 ال حيرك يكان هكذا فإنه ما من عاقل ترضب زوجته ويقف مكتوف األيد
 منطق نصدق يساكنا حتى ولو كان يرضب به املثل ىف الضعف واجلبن، بأ
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   طالب كرم اهللا وجهههذه الرواية، إن صحت هذه الرواية فإن عىل بن أيب
 يطيع أن حيم ال يستي بأن يكون خليفة للمسلمني ألن الذًليس جديرا

زوجته وجنينها ال يصح أن يكون خليفة وال حيق له أن يطالب هبا، إن 
 وأهنا لو صحت ، كذب هذه الروايةًهؤالء العلامء الشيعة ليعرفون جيدا

 بكر وعمر  موقف قوى جتاه أيب»رىض اهللا عنه« طالب لكان لعىل بن أيب
ن أقوى الناس ىف  فهو ليس باجلبان وال الضعيف ولكنه كا»ام اهللا عنهريض«

 .عرصه
 عىل بن َّ اخلالفة عني»رىض اهللا عنه« عندما توىل عمر بن اخلطاب  ـ٣

 وذات يوم قال عمر ألصحابه وهم ىف مسجد رسول اهللا ،ًأبى طالب قاضيا
 أن يرسل ىف طلبهام ّ وهم، يزنياننيثنانه رأى بالليل إ :صىل اهللا عليه وسلم

 ،أمري املؤمنني  يا:» اهللا عنهريض«  عيل فقال له اإلمام،ليقيم عليهام احلد
 .أمعك أربعة شهود

 . ال:فقال
سمهام ألجلدنك ثامنني ا لو نطقت ب،واهللا يا أمري املؤمنني«: فقال عىل

 .»جلدة
 . يا عىل، أنا رأيت وسمعت:فقال له عمر

 .. نفس الردفرد عليه عيل
 .»ام اهللا عنهريض« فسكت عمر وسكت عيل

 احلق، وال ً كان قويا يف» اهللا عنهريض«ًأن عليا : ومن هذا املوقف نرى
خياف فيه لومة الئم، ولو كانت هذه الرواية صحيحة ملا سكت، ولفعل كل 

 .» وأرضاها اهللا عنهاريض«ما يمكن فعله للثأر لزوجته 
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 بن  من أم كلثوم بنت عيل» اهللا عنهريض« تزوج عمر بن اخلطاب  ـ٤

، فهل » وأرضاها اهللا عنهاريض«راء بنة السيدة فاطمة الزها طالب وأيب
 أهلذه !! طالب إبنته لقاتل أمها، ياللعجب بن أيبيعقل أن يزوج سيدنا عيل

 حسب روايتهم املزعومة، وهل الدرجة من الضعف وصل سيدنا عيل
 بأن تتزوج قاتل أمها، من » اهللا عنهاريض«يعقل أن ترىض السيدة أم كلثوم 
مثال عىل نفسه، هل يرىض ] اخلميني[ يينمنا يرىض هبذا، هل يرضاه اخلوم

 .أن يزوج إبنته لقاتل أمها، إنه ملنطق غريب 
 أين !؟ صىل اهللا عليه وسلم من رضب فاطمةي أين هم آل بيت النب ـ٥

ه وأبناء جعفر أين هم بنو هاشم وماذا كان رد فعلهم وملاذا والعباس وبن
 !لم؟سكتوا عىل رضب إبنة عمهم ونبيهم صىل اهللا عليه وس

 هـ١٤٣١ / حمرم احلرام/٤
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 جواب الرسالة األوىل
 

 
 .. والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين،واحلمد هللا

 ..املحرتم..) ص(فضيلة الشيخ 
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

 ]:ال سباب وال شتائم[

عىل خالف ما أمر اهللا .. قاسية ومهينةفقد بدأتم مقالتكم بعبارات 
ْادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ﴿:  بقوله،تعاىل به َ َ َ َُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ َْ َْ َْ َْ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ

ُبالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َّ ِ﴾)١(. 
 ال يقدم ، أسلوب الشتائم والسباب، أن هذا األسلوب:ومن الواضح

ً وال جيعل الباطل حقا، واحلق باطال، . والصدق،وال يؤخر فيام هو احلق ً
 ..وإنام نحن من أتباع الدليل كيفام مال نميل

أما نحن بحمد اهللا فإن كل مهنا هو أن نقترص عىل تسمية األشياء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النحل١٢٥اآلية ) ١(
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فنستدل .. »صىل اهللا عليه وآله« التي سامها هبا اهللا تعاىل ورسوله ،بأسامئها

.. »صىل اهللا عليه وآله«  وباملأثور من كالم رسول اهللا،باآليات الرشيفة
 .وبكل ما يفيد يف جالء احلق، وتألقه، وسطوع برهانه

 :]الشتائم ال تعنينا[

ًوإذا كان ما نقوله ونورده مأخوذا من كتب علامء أهل السنة 
 ال يعنينا ، فإن ما يوجه إلينا من شتائم وسباب، وحمدثيهم،ومؤرخيهم

لعلامء الذين أوردوا تلك ًكثريا، بل هو ينال بالدرجة األوىل أولئك ا
ًوال نظن أن أحدا من إخواننا أهل السنة يرىض بسب . النصوص يف كتبهم

 .علامئه، حتى ولو جاء هذا السباب من قبل أهل السنة أنفسهم

 :]عهدة عىل من روىال[

 ، فلامذا ينسب الكذب إلينا،كام أننا إذا كنا ننقل من مصادر أهل السنة
 !كون عىل من كتب وروى واشاع وأذاع؟ويكون اهلجوم علينا وال ي

عىل أنه لو أمكن هلؤالء تكذيب الروايات والنصوص التي نقلها 
 زاعمني أن الكذب قد حصل عىل يد من أخذوا منه، ورووا ،علامؤهم

فإنه ال يمكنهم أن يتربأوا من أولئك .. فال يصح نسبة الكذب إليهم.. عنه
ًالكذابني أيضا، ألهنم هم أيضا من نفس   .الفئة، وأتباع نفس املذهبً

ومع غض النظر عن هذا وذاك، فإن السؤال هو كيف يمكن هلؤالء 
مواجهة اآليات القرآنية التي ذكرت بعض ما ال يطيقون سامعه منا وال من 

بل قد يصل هبم األمر إىل توجيه أقسى أنواع اإلهانات واالهتامات .. غرينا
 ! بال زيادة وال نقصان؟،هيلنا، ملجرد أننا ننقلها ونستدل هبا كام 
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يشري إىل هذا الواقع حني أدان وهاجم ..) ص(ولعل فضيلة الشيخ 
 وال سيام عائشة ،»صىل اهللا عليه وآله«من ينال زوجات رسول اهللا 

 .وحفصة
ًفلعل ما زعمه نيال منهام هو ما يطالب به بعض الشيعة من لزوم 

صىل اهللا «هلام عىل رسول اهللا التدبر فيام رواه علامء أهل السنة لنا من جرأة 
، ومن خمالفات ألحكام الرشع، ولآليات القرآنية، والتوجيهات »عليه وآله

صىل اهللا «النبوية، ومنها ما ذكرته سورة التحريم عن تظاهر زوجتي النبي 
 وإفشائهام رسه، واألمثال التي رضهبا اهللا تعاىل هلام يف هذه ،»عليه وآله

 .السورة املباركة

 ]:رتون عىل اخللفاءاملف[

من أن جمموعة من الكذابني ..) ص(أما ما ذكره فضيلة الشيخ 
أن عمر بن اخلطاب قد رضب فاطمة : واملفرتين يف زماننا هذا يدعون

 وهددها بحرق بيتها بكل من فيه ، وأسقط جنينها،»عليها السالم«الزهراء 
 ..ادها وهو ما أدى يف النهاية إىل استشه،إن مل يبايعوا أبا بكر

 :ً نذكر بعضا منها فيام ييل،أما هذا، ففيه مؤاخذات كثرية
َّقد من اهللا علينا بأن جعل منا من «..): ص( قال فضيلة الشيخ  ـ١

ًيفند هذه األكذوبة، والفرية العظيمة، ويظهر بطالهنا سندا ومتنا ً«. 
 :ونقول

ًإن هذا يمثل إقرارا من فضيلة الشيخ بوجود روايات حول هذا 
ًضوع، وإن كان مل يبني لنا إن كان قد وجد شيئا من هذه الروايات التي املو
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 ..فندوا سندها ومتنها يف كتب أهل السنة

 :]يستنكره الصحابة.. رضب املرأة عيب[

قد ذكر مخس نقاط جالت يف خاطره، ..) ص( إن فضيلة الشيخ  ـ٢
 .عىل حد تعبريه!! وهو يسمع هذا السيناريو الغريب

 إن رضب املرأة مستنكر ومذموم، وجملبة العار عند :النقطة األوىل
أن أبا جهل حني رضب أسامء بنت أيب بكر قد : العرب، والشاهد عىل ذلك

َّخجل خجال شديدا، والمه كرباء مكة وسادهتا، وعريه خصومه بذلك ً ً.. 
من ينكر » صىل اهللا عليه وآله«أمل يكن يف العرب بعد موت الرسول 

 !ها، وإسقاط جنينها؟رضب فاطمة، وكرس ضلع
 :ونقول

 :ويرد عليه .غريه إليه سبقه قد هنا الشيخ فضيلة ذكره ما إن
 أمل تعذب سمية والدة عامر بن يارس حتى استشهدت عىل يد أيب ً:أوال

 .)١(!جهل؟
وأمل يكن عمر بن اخلطاب يعذب جارية بني مؤمل، ويرضهبا حتى 

 .)٢(!لة؟يتعب، ثم يعتذر إليها، ألنه ال يرتكها إال مال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٣١  و٣٣٠ ص٤ج) هبامش اإلصابة( واالستيعاب ٣٣٥  و٣٣٤ ص٤اإلصابة ج) ١(

 .٤٨١ ص٥ وأسد الغابة ج٤٩٥ ص١ والسرية النبوية البن كثري ج٣٣٣ و

 ٤٩٣ ص١ والسرية النبوية البن كثري ج٣٤١ ص١السرية النبوية البن هشام ج) ٢(

 .٣٠٠ ص١والسرية احللبية ج
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وملا مات عثامن بن مظعون أمل حيمل عمر بن اخلطاب عىل النساء 
» صىل اهللا عليه وآله«اللوايت كن يبكني عليه، وصار يرضهبن بسوطه، فأخذ 

 .)١(!ًمهال يا عمر، دعهن يبكني؟: يده وقال
تي ـبـب ربيـة وزينـاليت بكني رقيـاء الـًا النسـه أيضـورضب بسوط

 .)٢(» عليه وآلهصىل اهللا«رسول اهللا 
ًوعذبت أيضا أم رشيك عىل يد فراعنة قريش ِ ُ)٣(. 

دم هبار بن األسود، ألجل ما فعله » صىل اهللا عليه وآله«وأهدر النبي 
 .)٤(بزينب حني أرادت اهلجرة إىل املدينة

كام أن عمر بن اخلطاب قد رضب أم فروة، ورضب معها النساء ألجل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١جمسند أمحد  و١٢٨ ص٣ميزان االعتدال ج و٢٥١ ص٢جسري أعالم النبالء ) ١(

 وقال الذهبي يف ، وصححه١٩٠ ص٣جلحاكم لدرك ستوامل ٣٣٥ و ٢٣٧ص

 ٣ججممع الزوائد و ٣٥١صمسند أيب داود وسنده صالح، : املطبوع هبامشه هتلخيص

 .٤٨٢ ص٢ ترمجة عثامن بن مظعون ج،ستيعاباإل و١٧ص

 ٧٥ ص٤حتفة األحوذي ج و١٥٩ ص٦الغدير ج و١٤٩ ص٤جنيل األوطار ) ٢(

الفصول  و٣٥٧ ص٨د جسبل اهلدى والرشا و٧٠٨ ص٣جفيض القدير و

 . ٩١صلسيد رشف الدين لاملهمة 

 .٢٣٥ ص٧اإلصابة ج و١٥٥ ص٨جبن سعد الالطبقات الكربى ) ٣(

الوايف  و٩٤ ص٥أسد الغابة جو ١٥٣٦ ص٤جبن عبد الرب الاالستيعاب ) ٤(

رشح هنج البالغة  و١٩٦ ص٢عيون األثر ج و١٣٢ ص٢٧بالوفيات ج

 .١٩٣ ص١٤ جللمعتزيل
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 .)١(بكائها وبكائهن عىل أيب بكر

 .)٢(كام أنه رضب نواحة يف املدينة حتى وقع مخارها
هذا كله، عدا عن الروايات التي تذكر رضب جيش يزيد لسبايا اإلمام 

 ً.، وكان ذلك اجليش عربيا»عليهام السالم«احلسني بن عيل 
وملا مات خالد بن الوليد اجتمع يف بيت ميمونة نساء يبكني، فجاء 

إىل غري . )٣(.. مخار إحداهن إلخعمر فجعل يرضهبن بالدرة حتى سقط
 ..ذلك مما ال جمال الستقصائه

ًأن رضب املرأة كان عيبا، فهو ال يدل عىل عدم :  لو سلمنا:ًثانيا
 وكان العرب أنفسهم ، إذ ما أكثر األمور املعيبة عند العرب،وقوعه

أو لغري ذلك من دوافع، ..  أو لشهوة جاحمة، إما لغضب عارض،يفعلوهنا
 .تلك الدوافع أقوى من خوف العارإذا كانت 

ُوإذا املوءودة ﴿: ًوقد كان وأد البنات عارا، وقد ذكر القرآن ذلك فقال َ ْ َُ َْ َ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعن ٤٠٤ ص٣ واإلصابة ج١٨١ ص١ البالغة للمعتزيل جرشح هنج: راجع) ١(

عمدة القاري  و٥٤ ص٥فتح الباري ج و١١٩ ص٨ج) ط قديمة(كنز العامل 

 ٣تغليق التعليق ج و٥٥٧  و٥٥٦ ص٣لصنعاين جلاملصنف  و٢٥٩ ص١٢ج

  .٤١٩ ص٢ج التاريخالكامل يف  و٣٢٥ص

 .٧٣٠ ص١٥ج )الرسالة(كنز العامل  و٥٥٧ ص٣لصنعاين جلاملصنف : راجع) ٢(

 ١٥ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٥٥٧ ص٣لصنعاين جلاملصنف : راجع) ٣(

  .٧٣٠ص
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ْسئلت َ ِ ْ بأي ذنب قتلت،ُ َ ُِ ٍ ْ َ ِّ َ ِ﴾)١(. 
.. ًوكان وال يزال قتل األخ واالبن واألب عارا إذا كان من أجل الدنيا

 .وقد ارتكب بعض العرب هذا العار
 .ن أخاه من أجل امللكفقد قتل املأمو

وقتلت اخليزران ولدها اخلليفة اهلادي العبايس، ألنه أراد أن حيد من 
 ..تدخالهتا يف إدارة الشأن العام

 ..وغري ذلك.. وقتل املنترص أباه
ًأن أحدا من الصحابة مل يستنكر ..): ص( ذكر فضيلة الشيخ :ًثالثا

، فمن أين جاء رضب فاطمة حني رضبت، وال اعرتض عىل إسقاط جنينها
ًوهل كان حارضا ورأى أن أحدا مل يعرتض؟! هبذا التعميم؟ ً! 

. وإن: فقال. إن يف الدار فاطمة:  أنه قيل لعمر:بل لقد ذكر ابن قتيبة
 !ًأليس هذا إستنكارا؟

 إن عدم وجدان اإلنكار ال يدل عىل عدم وجوده، فلعلهم :ًرابعا
 .أنكروا ذلك، ومل يصل إلينا أللف سبب وسبب

 فإن عدم اإلنكار قد يكون ،ًأن أحدا مل ينكر ذلك:  لو سلمنا:ًامساخ
أو لغري من .. بسبب اخلوف من العقاب، أو ملعرفتهم بعدم جدوى اإلنكار

 .ذلك من أسباب
وأهل بيته وأصحابه، » عليهام السالم«وقد قتل يزيد احلسني بن عيل 

 ..ًومل نجد إنكارا يف مستوى هذا احلدث اجللل. وسبى نساءه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة التكوير٩ و ٨اآليتان  )١(
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» صىل اهللا عليه وآله«ومع غض النظر عن ذلك، فقد قال القائل للنبي 

َّيف مرض موته، ودونه علامء احلديث يف جماميعهم، وأخرجه البخاري 
ًومل نجد أحدا أنكر عليه . »غلبه الوجع«، أو »إن النبي ليهجر«: وغريه

 .ذلك
اب إن عدم اإلنكار ال يدل عىل الرضا بالفعل، ألنه قد يكون ألسب

 .قاهرة
» صىل اهللا عليه وآله« إن الناس إذا رأوا أن بنت رسول اهللا :ًسادسا

تتعرض ملا تعرضت له، فإهنم سيدركون أن أية حركة تصدر منهم، سيكون 
ّجزاؤها عليهم، أشد وأثرها أخطر، وطعمها أمر وأدهى، ال سيام وأن من 

 ليست هلم سوف ال يوقر سواها ممن» عليها السالم«يعتدي عىل الزهراء 
 ..، ومقامها واحرتامها»عليها السالم«مكانة الزهراء 

 استدل فضيلة الشيخ عىل كذب ما يقال من تعرض الزهراء  ـ٣
بأن شجاعة عيل الالمتناهية، وقوته اهلائلة ..: للرضب وإسقاط اجلنني و

فإن الرواية املفرتاة ـ عىل حد تعبريه ـ مل تذكر رد . متنع من حدوث ذلك
ًومل يكن عيل جبانا وال ضعيفا.  رضب زوجتهفعله عىل ً.. 

 !:]أين هي شجاعة عيل؟[

وحتى لو كان كذلك، فإنه ما من عاقل يقف مكتوف اليدين، وهو 
ًفلو صحت هذه الرواية مل يكن عيل جديرا باخلالفة، . يرى زوجته ترضب

ألن من ال يستطيع أن حيمي زوجته وجنينها ال يصح أن يكون خليفة، وال 
 .ه املطالبة باخلالفةحيق ل
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وأهنا لو صحت لكان . ًوعلامء الشيعة يعرفون جيدا كذب هذه الرواية
 .لعيل موقف شديد من أيب بكر وعمر

 :ونقول
ًإن هذا الكالم أيضا قد سبق إليه آخرون، وقالوه، وقد أتاهم اجلواب 

 :عنه من أهله، ونحن نشري هنا إىل ما ييل
مام عادل ملتزم بالرشع الرشيف، نزلت إ» عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال

ًآية التطهري يف حقه، ال يتخذ مواقفه انطالقا من عصبية، أو بدافع من فورة 
غضب، أو من اندفاع طائش، وإنام يتخذ مواقفه وفق ما يمليه عليه الرشع 

ًأطلقوا وأسسوا فعال .. وهو بعد رسول اهللا سيد أهل البيت الذين [والدين
الشجاعة  )١(] من هنا فإن،شجع الناس من غلب هواهأ :ًوقوال لقاعدة

عنده هي التزام أمر اهللا وهنيه، ولو عىل خالف ما يعده الناس مصلحة له، 
ًأو عىل خالف عواطفه وانفعاالته الشخصية، وال يقدم غضبا، وال حيجم 

ِّفإن فرض عليه حفظ الدين أن يقدم نفسه وأبناءه وأهل بيته . ًجبنا
ثم تسبى نساؤه، ويطاف .. ًطفل الرضيع هنبا للسيوفوأصحابه، حتى ال

فإن الشجاعة كل الشجاعة هي أن يقدم عىل ذلك . هبن يف البلدان
رضا اهللا : وقد قالت ابنته، السيدة زينب وهي ترى فجائع كربالء.. ويرضاه

 !رضانا أهل البيت، فهل يكون هو أقل من ابنته يف ذلك؟
 :ومن هنا نقول

ين تقيض بالسكوت حتى عن رضب زوجته، إذا كانت مصلحة الد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(
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وإسقاط جنينها، وحماولة حرق بيته بمن فيه، فإن الشجاعة هي أن يسكت 

 ..والبطولة كل البطولة هي بالصرب عىل هذا األذى. وال ينفعل
.. ً إن أحدا منا ال يرىض بأن ترضب زوجته، ويسقط جنينها و:ًثانيا

 .إنه جبان: قال الناس عنهولو ريض وسكت، وجلس يف البيت ل.. إلخ.. و
ولكن إذا كان هدف املهامجني هو استدراجنا ملعركة حترق األخرض 

 . واليابس، ويقتل فيها املئات أو اآلالف من الناس
 ،وإىل قتل الثلة الصاحلة [أو إذا عرفنا أن حتركنا سيؤدي إىل ذلك

 عىل ، فإن احلكمة تقيض بالصرب)١( ]ً خصوصا العرتة الطاهرة،ستئصاهلااو
وسيكون هذا الصرب من أفضل األعامل، . ًاملحنة، تفاديا ملا هو أعظم وأدهى

ًوسيكون الصابر مع قدرته عىل االنتقام أعظم شأنا وأشد رأبا، وأصوب  ً
ًعمال من الذي يترصف برعونة وطيش، وبدافع من األوهام الباطلة، 

 .واخلياالت الزائلة
كام أن . حلق مع من يقدمًفإن اإلقدام ليس دليال عىل أن ا.. وبعد

 .اإلحجام ال يدل عىل أن املحجم جبان
وهو يكبت عواطفه ويصرب عىل .. ًفعيل شجاع، ولكنه ليس متهورا

 .آالمه الشخصية يف سبيل مصلحة الدين واألمة
 إذا كان من ال يستطيع أن حيمي زوجته وجنينها، ال يصلح :ًثالثا

صىل اهللا «فهم من هذا أن النبي للخالفة، وال حيق له أن يطالب هبا، فهل ن
ًليس أهال حلكومة األمة، ألنه مل يتخذ أي إجراء يف حق من قال » عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(
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صىل >وهل يمكن أن نكذب الرسول  [!إن النبي ليهجر؟: له يف مرض موته
 بأهنام :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا، ونقول: يف قوله <اهللا عليه وآله

 جيد مصلحة يف  مل<عليه السالم>احلسن  ألن اإلمام ،ًليسا أهال لإلمامة
مل يستطع أن يؤمن احلامية  <عليه السالم> واإلمام احلسني ،احلرب والقتال

 .)١(]لنفسه ولبنات الرسالة من السبي
» صىل اهللا عليه وآله«وهل نفهم أن الذي قال هذه الكلمة للرسول 

سكتوا عنه، ومل يواجهوه أحق باخلالفة من أيب بكر وسائر الصحابة الذين 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«بيشء حني قال هذه الكلمة له 

كام أن يزيد بن معاوية كان أليق من كل أحد بمقام اخلالفة، وحيق له 
املطالبة هبا، وأن احلسني بن عيل ال يصلح هلا، وال يصح له املطالبة هبا، ألنه مل 

 !اف هبن من بلد إىل بلد؟يستطع أن حيمي عياله، ولذلك أرسهن يزيد، وط
ًإن علامء الشيعة يعرفون جيدا : يقول..) ص( إن فضيلة الشيخ :ًرابعا

 ..إلخ» عليها السالم«كذب رواية رضب الزهراء 
وال ندري كيف اكتشف ذلك، وهل أطلعه اهللا عىل غيبه، أو كشف 

 !وعرف دخائلهم، وما يف ضامئرهم؟! عن بصريته، فرأى ما يف قلوهبم؟

 :]قوي يف احلق ×عيل [

كان » عليه السالم«ًأن عليا ): ٣( ذكر فضيلة الشيخ يف النقطة رقم  ـ٤
ولو صحت رواية رضب الزهراء . ًقويا يف احلق، وال خياف لومة الئم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(
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ملا سكت، ولفعل كل ما يمكن فعله .. ، وإسقاط جنينها و»عليها السالم«

 ..للثأر لزوجته
 :ونقول

 :ونعود فنكرر ونقرر ما ييل.. ه النقطةًقد عرفنا آنفا اجلواب عىل هذ
 إن الصرب عىل املحن التي تالمس العواطف، وجترح القلب، ً:أوال

وهتز املشاعر من األعامق يف سبيل حفظ الكيان العام، وسالمة أهل 
. اإلسالم وحفظهم من التنازع، ومن الفتنة والردة هو أعىل درجات القوة

عىل مثل حز » عليه السالم«سكت فيها ومل تكن هذه هي املرة األوىل التي 
 .املدى، ورضب السيوف، فقد سبقتها مرات كثرية قبل اهلجرة وبعدها

ًإن عليا : للثأر لزوجته، فقد قلنا» عليه السالم« بالنسبة لسعيه :ًثانيا
ّكان أجل من أن يفكر هبذا األمر من منطلق املشاعر » عليه السالم«

عليه «َأهال ً للخالفة واإلمامة، بل كان الشخصية، ولو كان كذلك ملا كان 
يفكر بمصلحة اإلسالم العليا، وبحفظ األمة، ولو عىل حساب » السالم

 .راحته الشخصية

 !!] يزوج ابنته من عمر×عيل [

 أما حديث تزوجيه ابنته من عمر بن اخلطاب، واستبعاد أن يزوج  ـ٥
 : ابنته من قاتل أمها، فنقول فيه

عليها «ل اعتداء عىل السيدة الزهراء إذا أثبتت النصوص حصو
ً، فإن تزويج ابنتها ملن فعل ذلك، وإن كان مستبعدا يف الظروف »السالم

ألن للزواج دوافعه وأسبابه الكثرية التي قد . الطبيعية، ولكنه ليس بمحال
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ًيكون بعضها خارجا عن اختيار األب، وقد يستفاد لتحقيق ذلك من 
. اإلجلاء، واإلجبار، وإرادة دفع ما هو أعظمالقهر و: وسائل خمتلفة، منها

 ..وهلذا األمر شواهد كثرية يف التاريخ البرشي
 أن خالد بن الوليد تزوج بزوجة مالك بن نويرة :ويكفي أن نذكر هنا

 .ومل يعاقبه أبو بكر، وال أمره بفراقها!! يف ليلة قتل زوجها
ثم يتزوجهن نفس كام أن هناك الكثري من النساء اللوايت يقتل آباؤهن، 

 .وختتلف الدوافع إىل ذلك. قاتله
وهذا كاف يف حسم األمر، ولسنا بحاجة إىل ذكر الشواهد والدالئل 

 .إهنا تدل عىل حصول إكراه يف موضوع زواج أم كلثوم: التي يقال
، فقد »عليها السالم« وأما بالنسبة لدفاع بني هاشم عن الزهراء  ـ٦

 أسباب عدم مواجهته املهامجني، فال حاجة علم اجلواب عنه مما ذكرناه يف
إىل حد سيوفهم فيها وما أكثر الوقائع التي مل تكن احلاجة  [..إىل اإلعادة

 .)١(] صربهمبالغ من احلاجة إىل أعظمأشد أو 

 ]: يف مصادر أهل السنة÷ما جرى عىل الزهراء [

 : وآخر ما نقوله هنا ـ٧
السنة، قد ذكرت هذه إن هناك مصادر كثرية من تأليف علامء أهل 

، ومل يمنعهم من ذكرها »عليها السالم«األمور التي جرت عىل الزهراء 
 !؟..)ص(استغراب أحد، فلامذا يستغرهبا فضيلة الشيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيحما ) ١(
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 ..ًونحن نذكر له فيام ييل جانبا منها

 عىل الشيعة لبنا منه التأين يف إصدار أحكامهثم نستميحه العذر إذا ط
يف األمور اخلالفية، فإن ما يقول به الشيعة مل يأت أو عىل غريهم، وال سيام 

من فراغ، بل هم يستندون يف مجيع اعتقاداهتم ومقوالهتم إىل أدلة من 
ًالكتاب والسنة املروية يف كتب أهل السنة أنفسهم، فضال عام رووه عن 

ً، وهو كثري جدا أيضا»عليهم السالم«أئمة أهل البيت  ً.. 
إىل أنه ليس كل ما ينسب إىل .): .ص(ونلفت نظر فضيلة الشيخ 

ًالشيعة اإلمامية االثني عرشية صحيحا، فإن شطرا منه من مقوالت الغالة،  ً
أو هو من املفرتيات عليهم، ومنه ما يكون من شواذ األقوال، أو مما ورد يف 

 ..الروايات الضعيفة وغري املقبولة لدى الشيعة أنفسهم، وفق معايريهم
ًوأؤكد لكم أمرا هاما أنه ليس لدى الشيعة كتاب يكون كل ما : ، وهوً

ُفيه صحيحا، بل هم خيضعون كل رواية أو نص للبحث يف السند ويف  ً
 ..سواء ورد يف الكايف أو يف غريه. الداللة

بأن الكايف عند الشيعة : ولكن بعض أهل السنة يرصون عىل القول
 ..ًكصحيح البخاري عند أهل السنة، وهذا غري صحيح جزما

ًوبعد ما تقدم أعود إىل الوفاء بام وعدت به، فأذكر شطرا من   ـ٨
املصادر التي ألفها علامء أهل السنة، وقد ذكر فيها بعض ما جرى عىل 

 ..»عليها السالم«الزهراء 
 :وأبدأ حديثي هذا بقول حافظ إبراهيم شاعر النيل

 اـا أعظم بملقيهـامعهـــرم بسـأك    ــرـوقــولة لعـــــيل قــاهلا عم

 اــوبنت املصطفى فيه ع ـايإن مل تب    اــّحرقت دارك ال أبقي عليك هب
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 اـهـيـان وحامـام فـارس عـدنـأم    اـهـما كان غـري أيب حفص بقائل
 ).ط دار الكتب املرصية ـ مرص (٧٥ ص١ديوان حافظ ج

وقال السيد احلمريي، الذي عاش يف أوائل القرن الثاين من اهلجرة ـ 
 :»عليها السالم«هراء قال عن السيدة الز

 عـــلـم السـعـده طـت بعـقـوأذي    اــمت من حقهـرضبت واهتض
 .الشق واجلرح: السلع

والروايات واألشعار، والنصوص املنقولة عن شعراء وعلامء ووردت 
يف مؤلفات ملن عاش يف القرون األوىل كثرية، وهي إن دلت عىل يشء، فإنام 

ٍّاولة، وموضع أخذ ورد منذ القرن تدل عىل أن هذه الروايات كانت متد ٍ

 ..وأهنا مل حتدث يف هذا العرص وال يف الذي سبقه.. األول للهجرة وبعده
وبعض علامء أهل السنة وإن ذكرها يف سياق اإلنكار هلا، وبأسلوب 

فإنام حصل ذلك بسبب اإلحراج الشديد الذي كانوا . التهجم عليها
 .يواجهونه يف هذا األمر
ومؤلفو هذه .. ً املصادر التي ذكرت طرفا مما جرىوإليك طائفة من

عليهم «املصادر هم من أهل السنة، بدليل أهنم ال يلتزمون بفقه أهل البيت 
فاهتام هؤالء بالتشيع كاهتام أيب ذر بأنه من أنصار معاوية، أو .. »السالم

وهم إنام يوجهون إليهم . »عليه السالم«كاهتام معاوية بأنه من أنصار عيل 
 .»عليهم السالم«ه التهمة ملجرد روايتهم بعض فضائل عيل وأهل البيت هذ

 : ومهاجرة أليب بكر وعمرىإن الزهراء ماتت وهي غضب

 ٨ج و٤٢ ص٤ج)  هـ١٤٠١ط دار الفكر سنة (صحيح البخاري 
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 ٦جبن أيب احلديد الرشح هنج البالغة  و٦ ص١محد جأمسند  و٣ص
 ٧٥جوهري صللالسقيفة وفدك  و٢١٨ ص١٦ وج٥٠ و٤٩ و٤٦ص

 ٢٣ج و١٩ ص١٥جعمدة القاري  و١٣٩ ص٦جفتح الباري  و١٠٨و
ط دار إحياء  (البداية والنهاية و٤٧٢ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و٢٣٢ص

 ٥لمقريزي جلإمتاع األسامع  و٣٠٧ و٣٠٦ ص٥ج) هـ١٤٠٨الرتاث سنة 
 ٥٦٧ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية  و١٥٩ و١٥٧ ص١٣ وج٣٧٨ص

 .٥٧٠و

 :ضب فاطمةإن اهللا يغضب لغ

 باب مناقب قرابة ١٨٥ج ص)  هـ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري 
كنز و.  باب مناقب فاطمة١٨٩، وص »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ط مؤسسة (و  ١١١ ص٧ وج٢١٩ ص٦جو ٩٦ ص ١٣ج العامل
 ٩ وجممع الزوائد ج٤٦ ص٢فرائد السمطني ج و١١١ ص١٢ ج)الرسالة

 ٣٦٤ وكفاية الطالب ص٥٢ص ١ ومقتل احلسني للخوارزمي ج٢٠٣ص
 ١٢ وهتذيب التهذيب ج٥٢٢ ص٥ وأسد الغابة ج٣٩ي صبوذخائر العق

ط دار (و  ١٩٨ و ١٧٩ و ١٧٤ و ١٧٣ وينابيع املودة ص ٤٤٢ص
 ٣ ومستدرك احلاكم ج١٧٧ ونظم درر السمطني ص ٥٦ ص٢ج) األسوة

 السنن :وراجع )مطبوع هبامشه( وتلخيصه للذهبي ١٥٨ و ١٥٤ص
 ٢ وسري أعالم النبالء ج١٨٦ والصواعق املحرقة ص٦٤ ص ٧الكربى ج 

 .١٣٢ص
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 :إسقاط املحسن مع ذكر السبب

 .٥٧ ص١ امللل والنحل للشهرستاين ج ـ١
 .٣٥ و ٣٤ ص٢ فرائد السمطني للحمويني ج ـ٢
 .١٩٣ ص١٤وج٦٠ ص٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل الشافعي ج ـ٣
 .١٧ ص٦ الوايف بالوفيات ج ـ٤
 .٤١٣لكنجي الشافعي ص كفاية الطالب ل ـ٥
 .٢٠ ص٥ البدء والتاريخ ج ـ٦
 .٩٤ فاطمة بنت الرسول لعمر أيب النرص ص ـ٧
 التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع، للملطي الشافعي املتويف  ـ٨

 ٢٦ و ٢٥ص.  هـ٣٧٧سنة 
 .٥٧٨ ص١٥ سري أعالم النبالء للذهبي ج ـ٩

 .١٣٩ ص١ ميزان االعتدال البن حجر العسقالين ج ـ١٠
 .٢٦٨ ص١ لسان امليزان ج ـ١١
 جاء يف كتاب النعيم املقيم لعرتة النبأ العظيم، لرشف الدين أيب  ـ١٢

حممد عمر بن شجاع الدين حممد بن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد 
 ١٤٢٣لكتاب اإلسالمي سنة ط مؤسسة ا) (٦٦٠ت (املوصيل الشافعي 

 يف ذكر أوالد ٢٢٩ص) ٢٢٩م ـ حتقيق سامي الغريري ـ ص٢٠٠٢هـ 
 :اإلمام أمري املؤمنني عيل قال

لرد : ً احلسن، واحلسني، وحمسن درج صغريا لرفسه، وقيل:فمن فاطمة
 .باب عىل صدرها، وذلك مشهور وبعض الناس ينكر وقوعه
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 :إسقاط املحسن دون ذكر سبب ذلك

 .٨٦ص) هبامش نور األبصار( إسعاف الراغبني للصبان  ـ١
 .١٣٥ و١٢٦بن الصباغ املالكي ص الفصول املهمة ال ـ٢
 .١٩٤ و١٨٤ ص٢ نزهة املجالس للصفوري الشافعي ج ـ٣
 .٤٥ مطالب السؤل ملحمد بن طلحة ص ـ٤
 .٦ الشجرة للطرابليس احلنفي ص ـ٥
 . عن ابن قتيبة٤١٣ كفاية الطالب ص ـ٦
 .١٣٢ مشارق األنوار للحمزاوي ص ـ٧

 :÷التهديد بإحراق بيت فاطمة الزهراء 
 .٢٩ و٢٨ ص١امة والسياسة البن قتيبة ج اإلم ـ١
 فقد اعرتف ٤٥ و٢١ ص٢ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ج ـ٢

 ١٤٧ وص١٧ و١٦ ص٢٠ وج٥٦أن أهل احلديث قد رووا ذلك وص
 .٢٧١ ص١٦ وج١٤٦وراجع ص

 .٢٠٢ ص٣ تاريخ الطربي ملحمد بن جرير ج ـ٣
 .١٢٧ و ١١٤ ص٤ أعالم النساء لعمر رضا كحالة ج ـ٤
 ٧ج) هبامش الكامل يف التاريخ(روضة املناظر البن شحنة   ـ٥

 .١٦٥ و١٦٤ص
 .٥٨٦ ص١ أنساب األرشاف للبالذري ج ـ٦
 .١٦٧ ص١ الرياض النرضة ج ـ٧
 .٢٤٧ و٢٦٠ و٢٥٩ ص٤ العقد الفريد البن عبد ربه األندليس ج ـ٨



 ٣٣.. ............................................................................ جواب الرسالة األولى

 .١٥٦ ص١ املخترص يف أخبار البرش ج ـ٩
 .١٧٤ ص٢ج) دهبامش مسند أمح( منتخب كنز العامل  ـ١٠
 .٢٣٧ و ٣٣٥ ص١ قسم ٢٠ املغنى لعبد اجلبار ج ـ١١
 ٢البن عبد الرب القرطبي ج) هبامش اإلصابة( االستيعاب  ـ١٢

 .٢٥٥ و٢٥٤ص
 .٧٨ قرة العني لويل اهللا الدهلوي ص ـ١٣
 .٤٠ ص١٩ هناية األرب ج ـ١٤
 .٣١١ ص١٧ الوايف بالوفيات ج ـ١٥
 .١٤٩ ص٣ وج٦٥١ ص٥ كنز العامل للمتقي اهلندي ج ـ١٦
 .٥٦٧ ص١٤ املصنف البن أيب شيبة ج ـ١٧
 .٥٧ ص١ امللل والنحل للشهرستاين ج ـ١٨
 .٨٦ ص٣ج) ط امليمنية( مروج الذهب  ـ١٩
 .١٧٨ ص١ تاريخ اخلميس ج ـ٢٠
 .١٣٤ص ١ج للجوهريالسقيفة   ـ٢١

 :÷إرضام النار يف بيت الزهراء 

 . تسديد القواعد لألسفراييني ـ١
 .٤٨٣ و٤٨٢ص) ط حجرية( للقوشجي  رشح التجريد ـ٢

 :×اقتحام دار عيل 

 ٢١ وص٤٨ و٥٦ و٥١ و٥٠ ص٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج ـ١
 ١٧ وج١٣٠ ص١ وج٣٩ ص٣ وج٥١ و٤٥ و٤٨ و٤٧ ص٦وج
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 .١٦ وص١٧ و٢٤ ص٢٠ وج١٦٤ و١٦٨ص

 .١٣٧ و١٢٦ ص٢ تاريخ اليعقويب البن واضح ج ـ٢
 .٢٢٨ ص٨ الطبقات الكربى البن سعد ج ـ٣
 .١٦٣صفني للمنقري نرص بن مزاحم ص  ـ٤
 .١١٨ و١١٧ ص١ تاريخ اإلسالم للذهبي ج ـ٥
  .٢٦٨ ص٤ العقد الفريد البن عبد ربه األندليس ج ـ٦
 .١٨ ص١ اإلمامة والسياسة البن قتيبة ج ـ٧
 .١٧للذهبي ص) سرية اخللفاء الراشدين( سري أعالم النبالء  ـ٨
 ٢ وج٤١٤ ص١ج) ط دار املعرفة( مروج الذهب للمسعودي  ـ٩

 .٣٠١ص
 .١٠٩ ص٣ ميزان االعتدال للذهبي ج ـ١٠
 .١٨٩ ص٤ لسان امليزان البن حجر العسقالين ج ـ١١
 .١٢٢ ص٣ خمترص تاريخ دمشق البن منظور ج ـ١٢
 .٢٠٣ ص٥ جممع الزوائد ج ـ١٣
 .٣٤١ و ٣٤٠ ص١ قسم ٢٠ املغنى لعبد اجلبار ج ـ١٤
 .٤٣٠ ص٣ تاريخ الطربي ملحمد بن جرير ج ـ١٥
 .٦٣٢ و٦٣١ ص٥ وج١٢٥ ص٣ كنز العامل للمتقي اهلندي ج ـ١٦
 .١٧١ ص٢ج) هبامش مسند أمحد( منتخب كنز العامل  ـ١٧
 .٦٢ ص١ املعجم الكبري للطرباين ج ـ١٨
 ).ترمجة أيب بكر( تاريخ ابن عساكر  ـ١٩
 .٢٤ ص٢ حياة الصحابة ج ـ٢٠



 ٣٥.. ............................................................................ جواب الرسالة األولى

 :يا عليهاِّأوصت أن ال يصل

 ٢٦٤ ص١٦ وج٥٠ و٤٩ ص٦يل ج ـ رشح هنج البالغة للمعتز١
 .٢٨١و

 .١٠٤لجوهري صلالسقيفة وفدك   ـ٢
 .٥٢١ ص٣جلصنعاين لاملصنف   ـ٣

 :÷ رضب الزهراء

 .٣٥ و ٣٤ ص٢ فرائد السمطني للحمويني ج ـ١
 .٣٣٥ ص١ قسم ٢٠ املغني للقايض عبد اجلبار ج ـ٢
 .٥٧ ص١ امللل والنحل للشهرستاين ج ـ٣
 .١٤٨ الفرق بني الفرق للبغدادي ص ـ٤
 .٣٤٦ ص٢ اخلطط واآلثار للمقريزي ج ـ٥
 .١٧ ص٦ الوايف بالوفيات ج ـ٦
 ٢٣٦ و٢٣٥ ص١٦ وج٦٠ ص٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج ـ٧

 .٢٧١و
 .١٢٤ ص٤ أعالم النساء لعمر رضا كحالة ج ـ٨

 :كرس الضلع

 .٣٥ و ٣٤ ص٢فرائد السمطني ج

 :إن النبي ليهجر، أو غلبه الوجع

 ٣ وصحيح البخاري ج٢١ص العاملني  ورس٦٢تذكرة اخلواص ص
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 واملصنف ١١٥ ص٢ وج٢١ ص١ وج١٧٣ و٥ ص٤ وج٦٠ص

 وعمدة ٤٣٨ ص٥ وراجع ج٣٦١ ص١٠ وج٥٧ ص٦للصنعاين ج
 وفتح الباري ٧٦ ص٢٥ وج١٧١ و١٧٠ ص٢ وج٢٩٨ص ١٤القاري ج

 ٢٢٧ ص٥ والبداية والنهاية ج١٨٧ و١٨٦ و١٠٢ و١٠١ و١٠٠ ص٨ج
 والطبقات ٢٢ ص١لل والنحل ج وامل٥٩ ص٥ والبدء والتاريخ ج٢٥١و 

 ٣ج) ط االستقامة( وتاريخ األمم وامللوك ٢٤٤ص ٢ جالبن سعدالكربى 
 ١ وأنساب األرشاف ج٣٢٠ ص٢ج والكامل يف التاريخ ١٩٣ـ  ١٩٢ص
 وتاريخ اخلميس ٥٥ ص٢ وج٥١ص ٦ج ورشح النهج للمعتزيل ٥٦٢ص

 ٣٥٥ ص١ج ومسند أمحد ٧٥ وصحيح مسلم ج ص١٨٢ و١٦٤ص ٢ج
 ٣ج والسرية احللبية ٣٤٦ و٣٦٢ و٣٣٦ و٣٣٢ و٣٢٥ و٢٢٢ و٣٢٤و

 واجلامع الصحيح ٦٢ ص٢ قسم٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ٣٤٤ص
املناظر البن   وروضة٣٧٥ ص١٨ج وهناية اإلرب ٥٥ ص٣جللرتمذي 

 واملخترص يف ٨٠٨ ص٧ ج)امش الكامل يف التاريخهبمطبوع (شحنة 
 وتاريخ اإلسالم ١٣٥ ص٣ ومنهاج السنة ج١٥١ ص١جأخبار البرش 

 وكنز العامل ٢٤١ ص٢ج الرتاتيب اإلدارية : وراجع٣٨٤ و٣٨٣ ص٢ج
 ٧ ج ودالئل النبوة للبيهقي ١٧٠ ص٧ ج)هـ١٣٨١ط اهلند سنة (

 ٤ وج٣٩٤ و٣٩٣ ص٣ وج٣٩٣ ص٥ج ومسند أيب يعىل ١٨٤و ١٨١ص
 .٢١٤ ص٤ج وجممع الزوائد ٢٩٩ص

 :كونكامأسخطتامين، وما أرضيتامين، ولئن لقيت النبي ألش

 .١٢٢ ص٢اجلامع الصغري للمناوي ج
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 ٢٠ ص١ ج)حتقيق الزيني(  و١٥ و ١٤ ص١اإلمامة والسياسة ج
 .٣١ ص١ج) حتقيق الشريي(و

 :ًبأن تدفن ليال، وال حيرضا جنازهتا: وصيتها

 وأسد ١٦٢ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٤٣ ص٢جحلية األولياء 
 ١جلسياسة  واإلمامة وا٣٨٠ و٣٧٩ ص٤ج واإلصابة ٥٢٤ ص٥جالغابة 

 رشح هنج البالغة :ًوراجع أيضا. ١٢١٤ ص٣ج وأعالم النساء ١٤ص
 أهنا ماتت وهي واجدة :إن الصحيح عندي:  وقال٥٠ ص٦جللمعتزيل 

 ٧٥١ ص٢ واالستيعاب ج٥٢١ ص٣ج للصنعاينصنف وامل.. عليهام الخ
 .٨٣ ص١جومقتل احلسني للخوارزمي 

 :ًدفنها ليال، ومل يؤذن هبا أبا بكر، وعمر

 عن البخاري، ٢٥٠ و٢٨٧ و٢٨٦ و٢٨٥ ص٥بداية والنهاية جال
 البخاري كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، :وأمحد، وعبد الرزاق، وراجع

 ال نورث ما تركناه صدقة، ورشح هنج البالغة :وباب قول رسول اهللا
 صحيح : وراجع٢١٨ و٢٣٢ ص١٦جو ٥٠و ٤٩ ص٦جللمعتزيل 

 وتاريخ األمم ١٦٥ و١٦٤ ص٢ج توالثقا. مسلم، كتاب اجلهاد والسري
 وأهل البيت لتوفيق أيب علم ٢٠٨ ص٣ ج)ط دار املعارف(وامللوك 

 ٣٩٠ص والعمدة البن البطريق ٤٨ ص١ج ومشكل اآلثار ١٧٢ص
 ٢٥٠صرشاف  والتنبيه واإل٣٠١ و٣٠٠ ص٦ والسنن الكربى ج٣٩١و

 ، قسم السرية النبوية)نرش دار الكتاب العريب(وتاريخ اإلسالم للذهبي 
بن سعد لكربى الطبقات االو.  ويف اهلامش أشار إىل مصادر كثرية٥٩١ص
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 وألقاب الرسول وعرتته ٢٢٨صوحترير األفكار . ٢٩ و٢٨ ص٨ج

 ١٦٢ ص٣ج ومستدرك احلاكم ٣٧٠صكفاية الطالب :  وراجع٤٤ص
 وتاريخ ٢٩١ص الرياض املستطابة :وراجع. ٩و ٦ ص١ومسند أمحد ج

 ١٤١ ص٤ وج٤٧٢ ص٥ج  واملصنف للصنعاين١٧٤ ص١جاخلميس 
 .٢٠٩ ص١ج وتيسري الوصول ٥٢١ ص٣وج

 :×حماولة نبش قربها للصالة عليها، فمنعهم عيل 

 .١٦إمتام الوفاء ص
 .١٧٠ ص٢الثقات ج

 ٢١٤ و٥٣ ص١٦ وج٥٠ و٤٩ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج
 .٢١٧و

 .١٩٧ ص١تاريخ املدينة البن شبة ج
 .٣١تاريخ األئمة البن أيب الثلج ص

 .٢٠٨الصحابة البن حبان صتاريخ 

 :هجراهنا أليب بكر وعدم تكليمها إياه

 . عن الذهبي١٣١ ص١رشح هبجة املحافل ج
 . عن الشايش١٣٩ ص٦فتح الباري ج

 .٣٦١ ص٣السرية احللبية ج

 ً:واهللا ألدعون عليك، وواهللا ال أكلمك أبدا

 .٣٠٣ ـ ٣٠٠ص) مطبوعة ضمن رسائل اجلاحظ(العباسية للجاحظ 
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 .٢٦٤ ص١٦لبالغة جورشح هنج ا
 ١ج) حتقيق الشريي( و٢٠ ص١ ج)حتقيق الزيني(االمامة والسياسة و

 .٣١ص
ونحن نطلب . فقد ذكرت يف رسالتك أنك بصدد نرش مقالتك.. وبعد

 ..منك نرشها ونرش هذا اجلواب
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. حفظكم اهللا

 . هـ١٤٣١/حمرم  / ١١
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 مرفقات الرسالة األوىل
 

 ..وقد أرفق حماورنا رسالته األوىل باملقال التايل

 :]املرفق األول[

 :صوص قرآنية تنقض عقيدة اإلمامة بعد الرسولن
 خاتم األنبياء »صىل اهللا عليه وآله«ّإن اإليامن بكون رسول   ـ١

ّه، فمن ثبت عنده أن اتواملرسلني حيصل به مقصود اإلمامة يف حياته وبعد مم
 واجتهد ،ّ وأن طاعته واجبة عليه، عليه الصالة والسالم رسول اهللاًاحممد

ّيف طاعته بحسب اإلمكان، إن قيل بأنه يدخل اجلنة استغنى عن مسألة 
اإلمامة ومل يلزمه طاعة سوى الرسول عليه الصالة والسالم، وإن قيل ال 

 خالف نصوص القرآن الكريم، فإنه يدخل اجلنة إال باتباعه اإلمام كان هذا
سبحانه وتعاىل أوجب اجلنة ملن أطاع اهللا ورسوله يف غري موضع من القرآن 

ْومن ﴿: ًومل يعلق دخول اجلنة بطاعة إمام أو إيامن به أصال كمثل قوله تعاىل ََ
َيطع اهللاَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللاُ عليهم من َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُ َّ ُِ ََ َّ َْ َ ُ َ َ َ النبيني والصديقني ِ َِ ِّ َِّّ َ ِّ ِ

ًوالشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا َِ ِ ِِ َِ َُ ُ َ َ َ َّ َ ََ ََ ُّ﴾)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النساء٦٩اآلية ) ١(
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َومن يطع اهللاَ ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها ﴿: وقوله تعاىل ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َْ َ ُ ُ َ ْ َِ َّ ْْ َُ ُ َ ُ َِ

ُاألهنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُْ ََ َ َ َ َ ْ﴾)١(. 
ًانت اإلمامة أصال لإليامن أو الكفر أو هي أعظم أركان الدين ولو ك

التي ال يقبل اهللا عمل العبد إال هبا كام تقول الروايات الشيعية، لذكر اهللا عز 
ّوجل اإلمامة يف تلك اآليات وأكد عليها لعلمه بحصول اخلالف فيها بعد 

ّذلك، وال أظن أحدا سيأيت ليقول لنا بأن اإلمامة يف اآليا ًت مذكورة ضمنا ً
ًحتت طاعة اهللا وطاعة الرسول ألن يف هذا تعسفا يف التفسري ّ. 

ّبأن طاعة الرسول يف حد ذاهتا  :ًبل يكفي بيانا لبطالن ذلك أن نقول
ّهي طاعة للرب الذي أرسله، غري أن اهللا عز وجل مل يذكر طاعته وحده 

 يؤكد سبحانه وجيعل طاعة الرسول مندرجة حتت طاعته بل أفردها لكي
، وإنام )طاعة اهللا، وطاعة الرسول(عىل ركنني مهمني يف عقيدة اإلسالم 

ّوجب ذكر طاعة الرسول بعد طاعة اهللا كرشط لدخول اجلنة ألن الرسول 
ّمبلغ عن اهللا وأن طاعته طاعة ملن أرسله أيضا، وملا مل يثبت ألحد بعد  ً ّ ّ

ّهللا فإن اهللا عز وجل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم جانب التبليغ عن ا
 .ّعلق الفالح والفوز باجلنان بطاعة رسوله والتزام أمره دون أمر اآلخرين

ِيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول وأويل  ﴿:قال تعاىل  ـ٢ َُّ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َ ُّ
َاألمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ َِ ُِ ُّ ُْ ْ ْ َْ ٍَ ِ

ْ ِ ُ َ َ َ ْْ ُ ِ َ َ والرسول إن كنتم تؤمنون ْ ْ ُْ ُ ُ ِْ ْ ُ َُّ ِ ِ َ
ِباهللاِ واليوم اآلخر ِ ْ ِ ْ ََ ْ ِ..﴾)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الفتح١٧من اآلية ) ١(

 . من سورة النساء٥٩اآلية ) ٢(
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ّفإن اهللا عز وجل أمر املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أويل األمر 
منهم، لكن عند التنازع فالرد ال يكون إال إىل اهللا والرسول دون أويل األمر، 

 املبلغ عن اهللا وهو معصوم ال ّألن اهللا عز وجل هو الرب، والرسول هو عن
 يف بيان احلق عند التنازع، أما أويل األمر فألهنم ليسوا مبلغني عن اهللا ئخيط

وال عصمة لدهيم بل مسلمون امتن اهللا عليهم بالسلطة وأمرنا اهللا بطاعتهم 
 األمر واولو كان أول .ما أقاموا الدين، ولذلك مل جيعل اهللا الرد إليهم

عن اهللا كام تذكر النظرية اإلمامية جلعل اهللا الرد إليهم،  ني ومبلغنيمعصوم
 .لكن اهللا عز وجل أبى إال أن جيعل احلقيقة واضحة للعيان

 .هـ١٤٣١/ حمرم /٦ 
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 ٤٥.. .................................................................... الجواب على المرفق األول

 
 
 

 رفق األولعىل املواب اجل
 

 
 .. والصالة والسالم عىل حممد وآله،وله احلمد

 ..املحرتم..) ص (فضيلة الشيخ
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

نصوص قرآنية : بعنوانالذي أرسلتموه إيل، وهو أما بالنسبة ملقالكم 
 ..تنقض عقيدة اإلمامة بعد الرسول

 :نقول
 :نقترص منها عىل ما ييلأحببنا أن  ، عديدةلنا معه وقفاتإن 

 !:]أين هي طاعة اإلمام يف القرآن؟[

 :)١ (االستدالل رقم
َومن يطع اهللاَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللاُ ﴿: ذكرتم قوله تعاىل َ ُ َّ ُ ََ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َِّ ََ ُ َ َ ِ

َعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك  ِ ِِ ِ ِ َِ َُ َِ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ َُ ِّ ْ َْ َ َ ََ ِّ َُّّ ِ

ِرفيق  .)١(﴾ًاَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النساء٦٩اآلية ) ١(



طريق الحق..........................................................................................   ٤٦ 
ُومن يطع اهللاَ ورسوله﴿: وقوله تعاىل َ ْ ََ ُ َ ُ َِ َ يدخله جنات جتري من حتتها ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َْ َ ُِ َّ ْْ ُ

ُاألهنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُْ ََ َ َ َ َ ْ﴾)١(. 
 ويستغني بذلك عن ،إن من أطاع اهللا ورسوله دخل اجلنة: وقلتم

 .»صىل اهللا عليه وآله« ومل يلزمه طاعة ما سوى الرسول ،مسألة اإلمامة
 فهو خمالف لآليات القرآنية ،إال باتباع اإلمام ال يدخل اجلنة :وإن قيل

 .املذكورة
 : بام ييلونجيب

:  غري أهنم يقولون،قولكم هذال ًاإن ما يقوله الشيعة ليس خمالف ً:أوال
ًبأمر من اهللا هو الذي جعل عليا إماما » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي  وخليفة ً

عليهم الصالة  «هديخرهم املآ ،ً وجعل بعده اثني عرش إماما،بعدهمن 
 .»السالم

صىل اهللا « بأنه :ذكرا البخاري ومسلم صحيحيإن  :ً أيضاويقولون
 أوهلم عيل ،ً بأنه يكون من بعده اثنا عرش إماما:قد رصح» عليه وآله

 .وآخرهم املهدي
َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴿: إن آية:  كذلكويقولون َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ

َوإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس إن اهللاَ ال هيدي القوم  ُ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ِْ ِ ِ
ْ َ ََ َّ ِْ ِِ َّ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ َ

ِالكافرين ِ َ  ولذلك أخذ البيعة من الصحابة ،قد نزلت هبذا اخلصوص. )٢(﴾ْ
 ..يف الثامن عرش من ذي احلجةوذلك  ،لعيل يف يوم الغدير بعد حجة الوداع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الفتح١٧من اآلية ) ١(

 .ائدة من سورة امل٦٧اآلية ) ٢(
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 .ًبسبعني يوما» صىل اهللا عليه وآله«ل استشهاده أي قب
 . بطرق كثريةإن هذا مروي يف كتب أهل السنة أنفسهم: ويقولون

أن الذي آتى الزكاة وهو راكع هو  : أن أهل السنة قد رووا يف كتبهمكام
ِإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذي﴿ : وفيه نزل قوله تعاىل،عيل بن أيب طالب َِّ َُ ُ َ َُ َ ُ ُُّ ََّ َن ِ

َآمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ﴾)١(. 
 :ًى أهل السنة، فضال عن الشيعةباإلضافة إىل آيات كثرية أخرى رو

 تدل عىل جعل الوالية ، وقد بينوا أهنا كلها»عليه السالم«أهنا نزلت يف عيل 
 .»صىل اهللا عليه وآله« الكريم  بعد وفاة الرسول»عليه السالم«عيل ل

 ..عدا عرشات أو مئات النصوص األخرى الدالة عىل ذلكهذا 
 مما أمر اهللا »عليهم السالم«ه ولدأن إمامة عيل وأحد عرش من  :فظهر

كام هلذه األوامر اإلهلية والنبوية ال بد من الطاعة والقبول ، وورسوله به
َوما كان﴿ [قررته اآلية التي ذكرمتوها َ َ ُ ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله َ َ َُ َُ َ َُ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َْ ٍُ

ْأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ْ َ ُ َ ِْ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ُْ ً﴾[)٢(.. 

 :]ُمل تذكر اإلمامة يف القرآن[

 أو أعظم أركان ،ًلو كانت اإلمامة أصال لإليامن أو الكفر:  قلتم:ًثانيا
 . يف القرآنْتَرِكُقبل األعامل إال هبا لذُ وال ت،الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ١(
 .املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيحما بني ) ٢(
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 :ونقول

قد إن اإلمامة : عىل قولكم، فإن الشيعة يقولون قد ظهر اجلواب :ألف
 وأخذ البيعة ،»صىل اهللا عليه وآله «ذكرها رسول اهللاو. ذكرت يف القرآن

آيات هناك  و، ويوم إنذاره عشريته األقربني،لإلمام من بعده يف يوم الغدير
 .امة تدل عىل اإلمكثرية أخرىوروايات 

 وما ،ً لسنا نحن الذين نقرر ما الذي يذكره اهللا يف كتابه رصاحة:ب
 وهو العامل بام يصلح ،بل هو تعاىل الفعال ملا يشاء. ًالذي يذكره ضمنا

 وهو من يقرر أن يذكر أو أن ال يذكر هذا أو ذاك، . وباألصلح هلم،عباده
 ..وهو الذي خيتار األسلوب والكيفية والطريقة

 وال عدد ، فإنه مل يبني عددها،لصالة عمود الدينأن اومع  :ج
ًوبني أيضا أوقاهتا. وضوء هلا كيفية الَّ ولكنه بني،ركعاهتا  وأوقات استئذان ،َّ

آية كتابة ذكر و. أمر الناس بأن يعتزلوا النساء يف املحيض و،الولد عىل أبويه
ا أمهية تلك األمور ليست هلأن من رغم بالأطول آية يف القرآن وهي  ،ينَالد

 .هذه الكتابة ليست واجبةالصالة، كام أن 
هذا عدا عن أنه تعاىل قد فرض الزكاة، ومل يبني أنصبتها، ومواضعها، 

وإنام أوكل بيان  [.وفرض احلج ومل يبني الكثري من أحكامه، وغري ذلك
 وأمر املسلمني بالرجوع إىل »صىل اهللا عليه وآله«ذلك إىل رسول اهللا 

 وأمرهم بالرد إليه يف كل ما ،ام وتفاصيل كل ذلك منهالرسول ألخذ أحك
 .يمكن أن يتنازعوا فيه

وأعظم خالف بني : وهذا أمر تنازعوا فيه، حتى لقد قال الشهرستاين 
ما سل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما إذ .. األمة خالف اإلمامة
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 .)٢(])١(سل عىل اإلمامة يف كل زمان

 :]وعصمتهم.. روجوب طاعة أويل األم[

 :)٢ (االستدالل رقم
 :استدللتم بقوله تعاىل

ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن ﴿ ِ َ ْ ْ ُ َّ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َُّ َ َ ََ ُ َ ُ ََ َ ُّ
ِتنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ والرسول إن كنتم تؤمنون باهللاِ  َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َِ ٍْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِِ َ ُ ُّ َْ ََ ْ ِواليوم اآلخرِ ِ ْ ِ ْ ََ ْ..﴾)٣(. 

، ألهنم غري معصومني،  أويل األمرإن اهللا تعاىل مل جيعل الرد إىل :وقلتم
فبطل ما . مرنا بطاعتهم ما أقاموا الدينأ اهللا عليهم بالسلطة وَّوإن امتن

ًيقوله الشيعة من لزوم كون ويل األمر معصوما، وأن أئمتهم هم أولوا 
 ..األمر

 : بام ييلونجيب
 : علينا مالحظة األمور التاليةنإ

 ة، ليكون هو الذي يتوىلبارشم ال يمكن للناس أن يرجعوا إىل اهللا ـ ١
 ..فض نزاعاهتم

ال يمكنهم الرجوع إليه » صىل اهللا عليه وآله«وبعد استشهاد النبي 
 .ً أيضاليبارش هو فض نزاعاهتم بنفسه» صىل اهللا عليه وآله«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤ ص١امللل والنحل ج) ١(

 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ٢(

 . من سورة النساء٥٩اآلية ) ٣(
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ألنه . »صىل اهللا عليه وآله«ة رسول اهللا اآلية ال ختتص بحياهذه ن إ ـ ٢

 .»صىل اهللا عليه وآله«ال يمكن الرجوع يف حياة الرسول إىل غري رسول اهللا 
قد حصل » صىل اهللا عليه وآله« إن التنازع بعد استشهاد رسول اهللا ـ ٣

هذه النزاعات الدينية وال يزال حيصل، وال بد للناس من مرجعية حتل هلم 
 .وغريها

عليهم «إىل األئمة املعصومني إن القرآن مل جيعل الرد  :موقد قلت
الشبهات وهل ترتك !. فإىل من يرجع الناس يف نزاعاهتم؟. »السالم

 وتدمر وجودهم، وتقيض ،تفتك فيهمالتي الفتن واخلالفات يف الدين تنتج 
 .نبضات احلياةكل عىل 

 .متوه إن ما تقدم جيعلنا نفهم اآلية بنحو آخر خيتلف عام ذكرـ ٤
 :ونقول

ه ألن، »صىل اهللا عليه وآله«إن اآلية تدل عىل عصمة الرسول  ً:أوال
تعاىل أمر بطاعته بنحو مطلق، فلو كان يعيص أو خيطئ، لكان املطلوب هو 

 .وهذا تناقض.. هعصيان
أويل األمر بنفس الدليل عىل عصمة ًأيضا إن اآلية املباركة تدل  :ًثانيا

 ولو كانوا ، بطاعتهم أمر مطلق غري مرشوطاهللا تعاىلالسابق، ألن أمر 
حال ًمطلقا، بحيث يشمل خيطئون ويعصون فال يمكن أن يأمر بإطاعتهم 

بمعصيتهم، وال جيتمع األمر يف هذه احلال اخلطأ واملعصية، بل هو سيأمر 
 .بالطاعة واألمر باملعصية
  :وعلينا أن ال ننسى

أطيعوا اهللا، ثم أمر : لفقا. أنه تعاىل أمر بطاعة اهللا بصورة مستقلة
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 . بطاعة الرسول، وأوىل األمر بأمر واحد
ْوأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ﴿:فقال ْ ُ َُّ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ُ ََ ُ أن : ولعل الفرق بينهام.. ﴾ََ
 :نيحيثيت» صىل اهللا عليه وآله«للرسول 

 . ورشائعه، دينه:أنه مبلغ عن اهللا تعاىل: إحدامها
التي هلا  وتطبيق األحكام ،لرأي والتدبريما يراه من صواب او: الثانية

 . بحكومته وواليتهارتباط
ال نصيب هلم من الوحي، وإنام هم ليسوا كذلك، إذ أما أولوا األمر ف

 وقد أخذوه من كتاب اهللا، ومن رسول اهللا .حفظة الترشيع، ومحلته للناس
 ..»صىل اهللا عليه وآله«

تبط بحكومتهم هم واألخذ منهم، وطاعتهم فيام يرقفيجب تصدي
 .وتدبريهم
أن التنازع الذي : اآلية املباركة توضحهذه إن اآليات التي تلت  :ًثالثا
صىل اهللا عليه «الرسول إىل وسبحانه، الناس برده إىل اهللا تعاىل أمر اهللا 

 .يف أحكام اهللالتنازع هو ، »وآله
وال جيوز الرجوع يف مثل هذا األمر إىل الطاغوت، ألن ذلك يوجب 

وال بد حلل النزاع املتعلق باألحكام من الرجوع إىل . هلم، بل كفرهمضال
 .أي إىل الكتاب والسنة. اهللا ورسوله

فإذا كان أولوا األمر حافظني لألحكام، معصومني عن اخلطأ فيها، فإن 
 وإىل رسوله فيام ،الرجوع إليهم ألخذها منهم رجوع إىل حكم اهللا يف كتابه

 ..سنه وبينه وبلغه
إن اآلية مل حتدد من هم أولوا األمر، وال بينت كيفية نصبهم،  :ًرابعا
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 .جيعل هلم والية األمرمن الذي من الذي ينصبهم، وّال حددت و

.. إىل سائر اآليات التي حددث ذلكيف ذلك كله فال بد من الرجوع 
  !؟فلامذا ال ترجعون إىل حديث الغدير

َّيا أهيا الر﴿: فقد أمر اهللا رسوله بقوله ََ ُّ َسول بلغ ما أنزل إليك من ربك َ َِّ ْ ََ ْ َ ُِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ ْ
َوإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس إن اهللاَ ال هيدي القوم  ُ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ِْ ِ ِ

ْ َ ََ َّ ِْ ِِ َّ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ َ

ِالكافرين ِ َ ْ﴾)١(. 
ُإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا﴿: أو إىل آية َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ َ الذين يقيمون الصالة ِ َ َّ ََ ُ ُِ ِ َّ

َويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ ُ﴾)٢(. 
فمن هم هؤالء الراكعون الذين جعل اهللا هلم الوالية بعد واليته 

 ..نكتفي هبذا القدر من البيان !؟ووالية رسوله
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 . هـ١٤٣١/ حمرم  / ١١
 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ائدة من سورة امل٦٧اآلية ) ١(
 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ٢(



 ٥٣.. ...................................................................................... المرفق الثاني

 
 
 

  الثاينرفقامل
 

 :ًوقد أرسل إلينا حماورنا مرفقا آخر مع الرسالة األوىل، وهو كام ييل
ًهذه املقالة قد نرشهتا يف جملة إسالمية تسمى سبيل اإلسالم ردا عىل 

 بعد أن وصلني منه نسخة عن طريق اإلنرتنت، )مراسم عاشوراء(كتابكم 
نكم أرسلته لكم حتى ال يكون وأردت أن أرد عليكم، وحني وجدت عنوا

 ..لكم حجة بأنني مل أرسل لكم عنه أو أنكم جتهلون هذا
 ًسبيال إليها استطاع ملن كربالء حج الرافضة عىل وللشيطان

 .ولكنها احلقيقة.. عنوان عجيب
 .صالة هللا، وصالة ألهل البيت: كام أن الرافضة عندهم صالتان

 .زكاة ربع العرش، وزكاة اخلمس: وزكاتان
 .نكاح دائم بمرياث، ونكاح مؤقت بدون مرياث: ونكاحان
 .طواف حول البيت، وطواف حول القرب: وطوافان
 .)املقدسة(قم ) املقدسة( حرم بيت اهللا احلرام، وحرم كربالء :وحرمان

حج إىل مكة املكرمة، وحج إىل كربالء األكرم : فكذلك عندهم حجان
 .واألفضل منها

أن دين الرفض عودة إىل : د هذاهل يشك مؤمن بع. حج.. نعم
 !اجلاهلية املحضة؟
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ما رأيته اليوم هو منظر مؤمل جيعل الشيعي الصادق مع نفسه يشعر 

هل هكذا تكون الدعوة إىل : ويقول. بالعار من هذا املنظر املشوه لإلسالم
 !أم أهنا دعوة لالبتعاد عن اإلسالم والثبات عىل الكفر؟! اهللا؟

) بيت اهللا احلقيقي(ة بني كربالء التي يسموهنا ويظهر أننا نشهد منافس
 .كام سمعته من الشيخ الرافيض مازن احلسناوي

بأن عدد احلجاج يف أربعينية : فإهنم يرصحون يف خطبهم وحسينياهتم
 .احلسني قد فاق عدد احلجاج إىل بيت اهللا احلرام

عن أفضل بقاع : إىل جعفر مرتىض العاميل) ١٩(وقد ورد السؤال رقم 
 ألرض هل هي مكة أم كربالء؟ا

 ،فكان جوابه أن من أفضل البقاع عىل وجه اخلليقة هي كربالء املقدسة
 .)خمترص مفيد يف أحد أجزائه(

يف بعض وقد قال « : ويف بعض الروايات ما يدل عىل ذلك اجلواب
  :السيد بحر العلوم يف أرجوزته

 ويف حديث كربال والكعبة لكربال بان علو الرتبة
الداخلة عىل وهو مستفاد ) عليه السالم(تربة االمام احلسني أفضلية 

  org.alhadi.www من الروايات االرض من سائر بقاع أنظر هذا الرابط
فكيف . ﴾وطهر بيتي﴿ًولكن يكفي مكة رشفا أن أضافها اهللا إليه 

 !يكون قرب احلسني أفضل من الذي وصفه اهللا بأنه بيته؟
 .مإن هذا واهللا هلو الكفر العظي

 !وهل هناك إحرام عند ميقات حرم كربالء؟
 !وما حكم من يتجاوز امليقات من غري إحرام؟



 ٥٥.. ...................................................................................... المرفق الثاني

إن الدعوة إىل احلج إىل القرب هي مظهر آخر من املظاهر الدالة عىل 
 .خمالفة الشيعي ألصول اإلسالم

 .فإنه يعود بالناس إىل احلج إىل املشاهد ال إىل املساجد
 .ن حج اإلسالم وحرمه يف مكةوجيعل هذا احلج وبقعته أفضل م

 .وقد زعموا من قبل بأن زيارة قرب احلسني تعدل مئة حجة
وهذا ما جعلني أختار هذا العنوان املعرب عن حقيقة هذه الشعرية 

 .اجلامعة بني الرشك والبدعة
 . هـ١٤٣١/ حمرم  / ٦

 الشيخ األسد عبد الرمحن الدمشقية 
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  الثاينرفقعىل املواب اجل
 

 
 .. والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..حرضة عبد الرمحان دمشقية املحرتم

 ]!:أين هو الرد؟[

 إنك رددت هبا :ًوصلتني رسالتك، ووصلتني أيضا املقالة التي قلت
أن وحني قرأهتا مل أجد فيها أي يشء يمكن .. )مراسم عاشوراء(عىل كتابنا 

ًيسمى ردا عىل ذلك الكتاب، بل هي مل تذكر املراسم أصال، وال ذكرت أيا  ًً
األمر الذي جعلني أحتمل . ًمن االستدالالت التي فيه، وال ردا منك عليها

 ..ًأن ثمة اشتباها قد حصل
هي قد حتدثت عن أمر غريب عنا نحن الشيعة، وهو اهتامنا بأننا .. نعم

 ..نفضل كربالء عىل مكة
من كتاب ) ١٩(أنني قد ذكرت ذلك يف جواب السؤال رقم : وذكرت

 ًوقد رجعت إىل ذلك الكتاب، فلم نجد فيه شيئا مما نقله عنا. )خمترص مفيد(
ان أفضل البقاع ما بني : »عليه السالم«مع أنه قد روي عن امامنا السجاد [
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 .)٢( ]وهناك أحاديث أخرى تدل عىل ذلك. )١(الركن واملقام

جمموعة من األمور التي أوردهتا يف تلك املقالة بأسلوب كام أن هناك 
من . شتائمي، تكفريي خشن، مع باقة من قواذع القول، وعوار الكالم
 ..دون أن تتضمن أي رد أو نقاش علمي، ال لنا وال لغرينا عىل اإلطالق

 :]ال نبادلك باملثل[

نيع هبا ولئن حاولت التشنيع علينا بأمور ال واقع هلا، أو ال يصح التش
فإننا مل ولن نرد عليك بنفس األسلوب، ألننا ننأى بأنفسنا عن .. عىل مسلم

الدخول يف مهاترات ال ثمرة هلا إال الفتنة، وحتريك العصبيات بطريقة ال 
يرضاها اهللا تعاىل، وال يقرها عقل، ويأباها اخللق الرفيع، وينفر منها 

 ..الوجدان اإلنساين الطاهر
أن لدينا الكثري من احلقائق املحرجة لك، مما :  نرىمع أننا.. نقول هذا

 ..ال يمكنك التهرب منه، وال االعتذار عنه
فلئن عريتنا بأمور ال واقع هلا، أو غري مرضية عندنا، فإننا لن نبادلك 

ولكننا ندعوك إىل الدخول معنا يف نقاش علمي .. هذا الفعل بمثله
حة، فإن أظهرت احلجة وموضوعي رصني، مستند إىل معايري علمية صحي

أن احلق هو ما تقول أنت، فسنكون مع احلق الذي معك، وإن أظهرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طفى  وبشارة املص٢٨ واألمايل للطويس ص٢٧٩بالغة اإلمام عيل بن احلسني ص) ١(

 ..للطربي اإلمامي

 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ٢(



 ٥٩.. ....................................................................  على المرفق الثانيالجواب

احلجة أن احلق معنا، فإننا لن نتدخل يف خيارك، بل نرتك األمر إليك، 
 ..واملسؤولية أمام اهللا تكون عليك

 :]نحن مستعدون للنقاش العلمي[

دة من تلك النقاط ثم إننا ال نامنع يف أن نبدأ نقاشنا العلمي هذا بواح
 ..التي أثرهتا أنت يف مقالتك التي أحببت أن تطلعنا عليها

وليس لنا أي رشط مسبق معك، سوى رشط واحد، وهو أن ال خترج 
.. عن موضوع البحث يف أي نقطة حتى ننهي البحث يف النقطة التي سبقتها

وستجدنا إن شاء اهللا ملتزمني بأدب اخلطاب معك، سائرين عىل هنج 
 ..آن، متخلقني بأخالق اإلسالمالقر

 :]اخللق الكريم[

أما أنت، فرغم أنك كنت املبادر للتحامل، واألذى، فإننا ال نحب لك 
ًوألي كان من الناس أن يكون فظا غليظا ال سيام إذا كنت تضع نفسك يف . ً

َادع إىل ﴿: إذ ال يليق بك أن تكون أول من خيالف قوله تعاىل. موقع الداعية ِ ُ ْ
ِسبيل ِ ُ ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسنَ ْ َ َ ْ َ َِّ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِْ َ َْ َْ َْ ْ َ﴾)١(. 

صىل اهللا عليه «كام أنه سبحانه قد أثنى عىل اخللق الكريم لنبيه العظيم 
ّولو كنت فظ﴿: ، فقال»وآله َ َ ْ ُ ْ َ غليظ القلب النفضوا من حولكًاََ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ ْ ََ ِ ْ َ ْ َ﴾)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النحل١٢٥اآلية ) ١(

 . من سورة آل عمران١٥٩اآلية ) ٢(
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 :]ال تغري الواقعالشتائم [

أن الشتائم، والتهويشات الرعناء، والسباب، : عىل أن من الواضح
واألذى، واختالق األباطيل ال تثمر هداية إىل احلق، ألن احلق نور، وداللة 
رشف، وكرم، وإرشاق، وأنس، ورمحة، ورىض، وحمبة، وسكينة، وإنصاف، 

ًوليس جفاء، وغلظة، وسبابا، وشتام، و.. وسجاحة خلق  ..ًتكفريا، ورعونةً

 :]فرض الرأي بال دليل[

بأنه ال يمكن فرض الرأي عىل اآلخرين بالقوة، وقد : هذا مع العلم
ِال إكراه يف الدين﴿: قال تعاىل ِّ ِ َ َ ْ ِ ، بل احلق يفرض نفسه باحلجة )١(﴾َ

: وقد روي. الواضحة، والدالئل الالئحة، وبالكلمة اهلينة اللينة والطيبة
 .» بغري ألسنتكمكونوا دعاة إىل هللا«

 :ولكننا مع ذلك نقول لك
إن باب احلوار العلمي واملوضوعي مفتوح أمامك، ونحن ندع 

 ً.أسلوبك وطريقة حوارك، فال نريد أن نشرتط عليك فيه شيئا
فأنت وما ختتار، ولن يصدنا عن احلوار معك ما تظهره من غلظة 

، ألن مهنا هو ًوفظاظة ما دمت ملتزما بمعايري احلوار العلمي الصحيحة
أن يظلمنا الظاملون، ويعتدي علينا : الوصول إىل احلق، حتى لو كلفنا ذلك

 .املعتدون، فاحلق أغىل من كل غال، وأنفس من كل نفيس
ًولعل بعض الناس قد أصبح الظلم والعدوان خلقا هلم، ويصعب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة٢٥٦اآلية ) ١(



 ٦١.. ....................................................................  على المرفق الثانيالجواب

بأن الطبع يغلب التطبع، وما أضمر أحد : عليهم التخيل عنه، ونحن نؤمن
 إال ظهر يف فلتات لسانه أو عىل صفحات وجهه، وكل إناء بالذي فيه ًشيئا

، وأئمتنا »صىل اهللا عليه وآله«ونحن قدوتنا نبينا األعظم . ينضح
 ..الطاهرون

نسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا للتخلق بأخالق القرآن واالعتصام به، وبام 
 .»صىل اهللا عليه وآله«جاء به رسوله األعظم 

بالتأكيد مرة أخرى عىل أنك إن أردت احلوار العلمي ونختم كالمنا 
عىل أي » فيتو«وليس لدينا . واملوضوعي، فأبواب احلوار مرشعة أمامك

 .موضوع ختتاره
واحلمد هللا، وصالته وسالمه عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله 

 ..الطاهرين
 .  هـ١١/١/١٤٣١
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 ٦٣.. ..................................................................................... الرسالة الثانية

 
 
 

 ةــيـانـثـالالرسالة 

 ]:البخوع للدليل[

 
 حممد بن ،صطفى من خلقهااحلمد هللا رب العاملني، والصالة عىل من 

 .. وعىل آله وصحبه أمجعني،عبد اهللا
 ..أما بعد

 ..فضيلة السيد جعفر مرتض العاميل
  ..أحييكم بتحية اإلسالم

 ..ركاتهالسالم عليكم ورمحة من اهللا وب
 برسالة ثانية، وإليكم يا فضيلة لقد وعدت أن أردف رسالتي األوىل

 ..السيد هذه الرسالة الثانية
لقد أخذت رسالتكم بروح الباحث عن احلق واحلقيقة ال أميز من من 

 بل متحصت بدليلها وسهولة عباراهتا، املشبعة ا، أو من هو كاتبه،صدرت
طناهبا، وحسن حتريرها، وقد الحظت فصوهلا، التي ال يمكن إال أن يقبل إ

ًأنكم يا فضيلة السيد جعفر مرتىض العاميل مل ترتك دليال من أدلة أهل السنة 
ًإال وحمصته بحثا ومتحيصا، ال يف رسالتكم هذه فقط  بل يف دورة كتبكم ،ً

صىل اهللا عليه (التي وصلتني أقصد الصحيح من سرية النبي األعظم 
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ًوسعا لكي فيه هدكم هذا، الذي مل تدخر ين أشكر لكم جإإذ ).. وسلم

تظهر احلق بدليل قاطع، ونور ساطع، وسلطان المع، أال وهو االجتهاد 
 يثناالضافة لتنوير املسلمني بأصول وفروع الشيعة إبأصول وفروع طائفتنا 

 ..ًعرشيني، فجزاكم اهللا عن اإلسالم خريا
قد  اهلداية، فوإن اهللا عز وجل قد أمر اخلالئق أن ختضع للحق، ونور

  : عز من قائلقال
 ).لقد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني(

 .. قام بالدليله إذا وأن ال جيرس علي،وعىل العامل أن يبخع للدليل

 ]:العمل بمذاهب اجلمهور[

من هنا أريد أن أكمل تساؤاليت وأسئلتي من خاللكم حفظكم اهللا 
 ..تعاىل

 ..تكم يلوذلك بعد الرخصة التي تلقيتها من رسال
 لقد أجاز علامء املسلمني من مجهور علامء السنة واجلامعة باألخذ  ـ١

من املذاهب األربعة وكلها تعترب جمزية ومربئة لذمة املكلف الذي يقع عليه 
التقليد للعامل كي يصل إىل مقاصد الرشيعة اإلسالمية التي يريدها اهللا 

 أن األخذ من فقهكم هو : مع أنني وبرأيي!؟تعاىل، فلام أنتم عنها معرضون
 فلام ال تقدمون عىل األخذ من املذاهب اإلسالمية األخرى مع ، للذمةئمرب

 !أهنا مستقاة كلها من عبري النبوة ومن رحيق الرسالة املحمدية؟
 وإن كان مذهبكم هو املذهب احلق وفيه نجاة األمة، وتطبيق لقول  ـ٢
 ثالث وسبعني فرقة كلها يف تفرتق أمتي عىل): صىل اهللا عليه وسلم(رسوله 



 ٦٥.. ..................................................................................... الرسالة الثانية

فأعطني بينة أنكم هذه الفرقة الناجية، والربهان أعطني . النار إال واحدة
، ال )صىل اهللا عليه وسلم(ً جليا من قول اهللا عز وجل وكالم نبيه حممد ياهإ

ًحتديا، بل قابال للحق إذ جاء معك؟  ..وستجدين إن شاء اهللا من الصابرين! ً
ا عىل القول الثابت، وأن يوفقنا إىل مراضيه وآخر دعوانا أن يسددن

 .وجينبنا معاصيه، إنه هو السميع املجيب
  ..)ص(خوكم الشيخ أ
.هـ١٤٣١/ حمرم / ١٥ 
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 ٦٧................................................................. .. .............جواب الرسالة الثانية

 
 
 

 جواب الرسالة الثانية
 

 
 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

ًدمت مؤيدا ومسددا..) ص(فضيلة األخ الكريم الشيخ  ً.. 
 ..السالم عليكم وعىل مجيع من حتبون ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد
ومحدت اهللا . فقد تلقيت رسالتك الكريمة بيد الشكر واالمتنان

سبحانه عىل أن حباين بأخ كريم مثلك كنت قد توسمت فيه منذ الرسالة 
األوىل النبل، والكرم، وحسن النية، وسالمة الطوية، وال أخفيك أنني 

 قرأت تلك الرسالة التي أرسلت معها مقالة الشخص اآلخر، بمجرد أن
..) ص(ًإن ثمة فرقا بني الرجلني، فإن الشيخ : قلت ملن حرضين من األخوة

ًيتكلم وفق األصول العلمية، وأتوقع أن يكون منصفا، وأريبا، وأديبا،  ً ً
 ..ًوصادقا

وقد صدق اهللا ظني، فله احلمد والشكر، ولكم مني املحبة 
 ..واملزيد من اإلكبار واالحرتام. صواإلخال

 ..إنه ويل قدير. حفظكم اهللا ورعاكم، ومد يف عمركم، وسدد خطاكم
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 :]مربرات األخذ باملذاهب األربعة[

 ..أخي الكريم الفاضل
 :بالنسبة لسؤالكم أقول

أن علامء املسلمني من مجهور : ذكرتم ـ حفظكم اهللا، وأمد يف عمركم ـ
واعتربوها جمزية . وا األخذ من املذاهب األربعةأهل السنة واجلامعة أجاز

 .ومربئة للذمة
وأقول، وأقترص يف إجابتي عىل فتح نافذة عىل اآلفاق الرحبة هلذا 
املوضوع، ثم أنتظر إجابتكم الكريمة لكي يتسنى يل معرفة اجتاه البحث 

 ..الذي حتبون التوجه إليه، والتعويل عليه
 :من أجل ذلك أقول بإجياز شديد

 إن سؤالنا هنا يا سامحة الشيخ اجلليل هو عن املستند الذي ً:الأو
اعتمد عليه علامء املسلمني من مجهور أهل السنة يف إجازهتم للعمل بأي 
مذهب كان من هذه املذاهب األربعة، أو بإضافة املذهب الظاهري، أو 

 !الزيدي، أو اإلمامي؟
صىل اهللا عليه «هللا ًفهل وجدوا آية يف كتاب اهللا، أو حديثا عن رسول ا

سوى األوامر العامة التي حتث اجلاهل عىل !.  يدهلم عىل ذلك؟»وآله
َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال ﴿: كقوله تعاىل.. الرجوع إىل العامل ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ

َتعلمون ُ َ ْ َ﴾«)١(. 
 لقد كنتم عىل درجة كبرية من الدقة حني قلتم عن املذاهب :ًثانيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النحل٤٣اآلية ) ١(
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وهذا . »كلها جمزية، ومربئة للذمة«: ، وقلتم»علامء املسلمنيأجاز «: األربعة
هو نفس مضمون الفتوى التي أصدرها شيخ األزهر يف وقته، الشيخ حممود 

 .شلتوت فيام يرتبط بالعمل بمذهب الشيعة اإلمامية
إهنم قد أوجبوا عىل الناس األخذ «: أنكم، مل تقولوا: وقد لفت نظرنا

 .»بخصوص املذاهب األربعة
 ..»إن العمل بغريها ال يربئ الذمة«: ومل تقولوا

وهذا . أنكم ترون أن األخذ من فقهنا مربئ للذمة: كام أنكم ذكرتم
فإنه لو مل يكن مذهب أهل البيت . ًبنفسه يصلح جوابا عن سؤالكم الثاين

ًمن احلق، ملا كان مربئا للذمة، ألن الباطل ال يمكن أن » عليهم السالم«
 ..ة أحدًيكون مربئا لذم

هل تعمل برأي أمحد، :  لو وجهنا هذا السؤال للشافعي، فقلنا له:ًثالثا
 ! الذي خيالف رأيك واجتهادك؟

 ! هل يأخذ برأي الشافعي املخالف ملا يراه؟: ًأو سألنا مالكا
 ! ًهل تأخذ بفتوى ابن حنبل الذي تراه خمطئا؟: أو سألنا أبا حنيفة

 أنت برأيك القديم، وتدع رأيك هل تأخذ: بل لو سألنا الشافعي نفسه
 !الذي أصبحت ترى أنه هو الصحيح؟

 ! فهل تراهم سيجيبوننا باإلجياب أم بالنفي؟
ٍإن اإلجابة باإلجياب ال تنسجم مع حقيقة أن كل واحد منهم يرى 

وأن رأيه هو األقرب إىل الصواب، وأن رأيه . ًاآلخر خمطئا فيام ذهب إليه
من رأيه القديم، وما ذلك إال ألن احلق واحد، ًاجلديد أيضا أقرب إىل احلق 

 .أصابه من أصابه، وأخطأه من أخطأه
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.. ًإال إن قلنا بالتصويب يف األحكام، ونحن ال نرى التصويب صوابا

ًفإن كنتم ترونه صوابا فال بد من بحث هذه املسألة معكم أوال فنحن نرى . ً
ًلئن قبلنا جدال أن احلق واحد، إذ ما بعد احلق إال الضالل واخلطأ، و

بل إن نفس . ًالتصويب يف األحكام، فإنه باطل جزما يف االعتقادات
تفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة، يدل : حديث

وأن احلق فيها واحد، فال بد من . عىل بطالن التصويب يف االعتقادات
 .البحث عنه

ًلذي بذل جهده معذورا يف يكون املجتهد املخطئ يف األحكام ا.. نعم
 .خطأه عند اهللا

ً أن اهللا تعاىل ينشئ حكام وفق ما أدى إليه نظر :ودعوى بعض املصوبة
 !وأنى يمكن ذلك؟. املجتهد، أو وفق رأيه وظنه حتتاج إىل إثبات قطعي

أنكم ال تقولون بالتصويب، ألنكم : وقد جيوز يل أن أفهم من كالمكم
ذي يقع عليه التقليد للعامل كي يصل إىل مربئة لذمة املكلف ال«: قلتم

، حيث دلت هذه العبارة »مقاصد الرشيعة اإلسالمية التي يريدها اهللا تعاىل
إن مقاصد الرشيعة واحدة، وحياول املجتهدون : أنكم تقولون: عىل

فقد يصيبها املجتهد، فيتنجز التكليف، وقد خيطئها، فيكون . الوصول إليها
 ..ًمعذورا عند اهللا

 !:]اذا مذهب أهل البيت دون سواه؟مل[

 إن ما نعتمد عليه يف التزامنا باألخذ عن خصوص أهل بيت النبوة ً:رابعا
 :حيتاج يف بيانه إىل مالحظة أمور كثرية، نذكر منها ما ييل» عليهم السالم«
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 إن جمرد أن يكون هناك جمتهد يستقي من عبري النبوة ال يعني أنه :ألف
 وألجل ذلك منعتم من تقليد غري األربعة برهة من .جيوز األخذ منه عندكم

 .ًوال يزال هذا املنع ساريا ـ بنحو أو بآخر ـ إىل يومنا هذا. الزمن
وقد ..  إن هللا تعاىل كام ذكرتم، مقاصد يريد للناس الوصول إليها:ب

وهو يريد منا سلوك .. ًرشع لنا أحكاما ورشائع توصل إىل تلك املقاصد
عىل تلك األحكام، وألجل ذلك مل يرض بأخذ تلك طريق بعينه للحصول 

األحكام بواسطة القرعة، أو التنجيم، أو املنامات، أو الكهانة، أو قراءة 
الكف، أو قراءة الفنجان، أو من اجلن، أو من غري املسلمني، أو من فساق 

 ..وال.. العلامء، فلم جيوز لنا تقليدهم، وأخذ أحكام الدين منهم، وال
بل ال بد من أخذها من .. وز أخذ الرشيعة من اجلاهل إنه ال جي:ج

أن السبيل إىل الرشائع : إنام هو لبيان» ذكر«، والتعبري بكلمة »أهل الذكر«
واألحكام هو نقل احلفظة، الذين هلم صفة الذكر بمعناها الدقيق، فال يصح 

 ..ًاألخذ ممن يسهو، وينسى، فضال عمن خيطئ، أو يتعمد اخلالف
يضع عالمة استفهام عىل » أهل الذكر«هذا التعبري : ال بل قد يق:د

إذ إن من يريد أن يفتينا برأيه، أو من يستند إىل .. ًالفتوى بالرأي أيضا
ًاالستحسان، أو غريه مما يفيد الظن املطلق ال يكون ذاكرا ألحكام اهللا، فال 

 .جمال لسؤاله، وال لألخذ منه
بعة، وبني أئمة أهل البيت وهذا يوضح الفرق بني أئمة املذاهب األر

ليسوا جمتهدين » عليهم السالم«، فإن أئمة أهل البيت »عليهم السالم«
كاجتهاد أيب حنيفة أو مالك أو غريمها، بل هم حفظة للرشيعة، نقلة هلا، 
وهم أهل الذكر، ولذلك ال جتد لدهيم اجتهاد الرأي، وال استحسان، وال 
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 .غري ذلك

فهم مثل سائر املجتهدين الذين يقلدهم أما أئمة املذاهب األربعة، 
العوام يف زماننا هذا، فإن هؤالء املجتهدين يامرسون استنباط األحكام 
والسنة، وفق ضوابط معينة من شأهنا أن جتعلهم أكثر إصابة ألحكام اهللا 

 .باملعنى الذي ذكرناه» أهل الذكر«وليسوا من .. الواقعية
ن منها أن تكون مرضية لدى ويشرتط يف هذه الضوابط التي يستفيدو

الشارع احلكيم، وما ذكرناه يفرس لنا الروايات التي رواها السنة والشيعة، 
 .)١(»عليهم السالم«بأئمة أهل البيت » أهل الذكر«والتي حرصت 

 . إن مورد اآلية هو إرجاع املرشكني إىل العارفني باألمور:ولعلك تقول
 :ونجيب

فاآلية عامة، من حيث . صص الواردأن املورد ال خي: بأن من املعلوم
ًأهنا ترجع كل من جيهل شيئا إىل العامل به، ثم جاءت الروايات لتكون قرينة  ُ ِ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وخصائص ٤٣٧ حتى ص٤٣٢ ص١شواهد التنزيل للحسكاين ج: راجع) ١(

 ١٠٨ ص١٤ عم تفسري الثعلبي، وجامع البيان للطربي ج٢٢٩الوحي املبني ص

) ط اسالمبول( وينابيع املودة للقندوزي احلنفي ٥ ص١٧ج) ط بوالق(و 

 وتفسري القرآن ٢٧٢ ص١١ واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ج١١٩ و ٤٦ص

:  ورواه١٤٧ ص١٤ وروح املعاين لآللويس ج٥٧٠ ص٢العظيم البن كثري ج

 عن القطان يف تفسريه، ١٧٩ ص٤قب آل أيب طالب جابن شهرآشوب يف منا 

 عن تفسري ٩٤ووكيع، واألسدي، وسفيان الثوري، والطرائف البن طاوس ص

 .حممد بن مؤمن الشريازي
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أن أهل املعرفة التامة، واحلفظة جلميع : منفصلة عىل املراد، وتبني لنا
ًفكون مورد اآلية خاصا ال يوجب . املعارف واحلقائق هم خصوص العرتة ُِ ْ َ

 .كون مضموهنا كذلك
كسائر املجتهدين » عليهم السالم«فلو كان أهل البيت ..  وبعد:هـ

لوقع االختالف بينهم يف الفتاوى، كاالختالف بني أئمة املذاهب األربعة، 
لكنك جتدهم متفقني يف كل يشء، ومذهب الشيعة .. ًفضال عن غريهم

يف ًاإلمامية يعتمد عىل أقواهلم وسريهتم، رغم أهنم اثنا عرش إماما عاشوا 
 .برهة زمنية متتد إىل مائتني ومخسني سنة

صىل اهللا « إن علامء املذاهب األربعة قد ولدوا بعد استشهاد النبي :و
.. بعقود كثرية، وبعضهم ولد يف القرن الثاين والثالث للهجرة» عليه وآله

َوإنام فرضت مذاهبهم، واستبعد ما عداها بعد زمان من وفاهتم ُ ِْ ْ َ ِ ونحن .. ُ
 .. نطرح األسئلة التاليةمن أجل ذلك

من كان املرجع للناس قبل والدة األئمة األربعة، وقبل وصوهلم إىل 
 !هذه الدرجة العلمية؟

وكيف ثبت أن الناس قد قلدوهم يف حياهتم، وتركوا سائر الفقهاء، 
 !وما أكثرهم يف تلك الفرتة؟

وما هو مصري من أخذ من سفيان الثوري، والزهري، والشعبي، 
.. ي، وابن جريج، وعطاء، وإبراهيم، واحلسن، وابن حزم وواألوزاع

 !وهل أجزأه ذلك، وبرئت ذمته أم ال؟! ؟..و
بل ما هو حال من كان يأخذ من علامء بلده وعرصه بعد موهتم، قبل أن 

 !تفرض املذاهب األربعة عىل الناس، فإن ذلك قد تأخر لعدة عقود من الزمن؟
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مل الناس عىل العمل بموطأ ن الرشيد قد أراد أن حيوعىل أن هار

فلامذا استساغوا حرص املذاهب . مالك، فنهوه عن ذلك بام جعله يرتاجع
 !أي بعد أكثر من قرنني من الزمن؟.. باألربعة بعد ذلك

 إن األربعة من أئمة املذاهب جمتهدون، ولكن االجتهاد ال ينحرص :ز
هم، ومل فلامذا فرضت مذاهب.. هبم، وليس ثمة ما يرجحهم عىل غريهم

 !يفرض مذهب األوزاعي، أو الثوري، أو الظاهري، أو غريهم؟
إن املذاهب األربعة خمتلفة فيام بينها، فام الذي رجح لكل طائفة : ح

األخذ بإمام بعينه، فهذا يرجح األخذ بمذهب الشافعي عىل األخذ 
بل ملاذا ال تتوحد املذاهب األربعة يف مذهب ! بمذهب غريه، أو بالعكس؟

 !واحد؟
تدل عىل لزوم » صىل اهللا عليه وآله« إن الروايات عن رسول اهللا :ط

ً، وهي كثرية جدا، »عليهم السالم«أخذ الرشيعة من خصوص أهل البيت 
 :وال ريب يف تواترها، ونختار منها هنا حديثني فقط، ومها

ً حديث الثقلني املتواتر الذي جعل العرتة من أهل بيت النبوة عدال  ـ١
وجب التمسك به وهبم، وقرر أن هذا التمسك يوجب األمن للقرآن، وأ

إين تركت فيكم ما إن متسكتم به «: »صىل اهللا عليه وآله«فقال .. من الضالل
 . أو نحو ذلك» كتاب اهللا، وعرتيت أهل بيتي: ًلن تضلوا بعدي أبدا

ًومصادر هذا احلديث من كتب أهل السنة كثرية جدا وسنذكر شطرا  ً
 .منها عام قريب

إنه روي عن : وقد اعرتف ابن حجر بكثرة طرق هذا احلديث، وقال
كام يف آخر الفصل الثاين من الباب التاسع من .. ًبضعة وعرشين صحابيا
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 .الصواعق املحرقة
ً أنه مروي عن ثامنية وثالثني صحابيا، وهو :مع أن تتبع طرقه يعطي

 .موجود يف صحيح مسلم والرتمذي وغريمها
عىل أن املطلوب هو حرص أخذ الدين بالقرآن : ةوهو يدل داللة واضح

، وأن يف ذلك حيصل األمن من الضالل، مما »عليهم السالم«وبأهل البيت 
 ..أن األخذ من غريهم مظنة الوقوع يف اخلطأ واخلطل: يعني

مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، «:  حديث ـ٢
 . )١(»ومن ختلف عنها غرق وهوى

وفق » عليهم السالم«فإن التمسك بالقرآن وبأهل البيت  ..وبعد
يزيل كل خالف يف األمة، وجيمع » صىل اهللا عليه وآله«توجيهات رسول اهللا 

واحلجة عليه واضحة يف حديث الثقلني، وحديث .. شملها، ويوحد كلمتها
 ..سفينة نوح، وليس ثمة ما يوجب اليقني برباءة الذمة إذا أخذنا من غريهم

 .تغال اليقيني يستدعي اليقني بالرباءةواالش
يف حديث الثقلني وأمثاله كاف » صىل اهللا عليه وآله«وكالم رسول اهللا 

 .يف حتصيل هذا اليقني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ج قتيبة البن األخبار وعيون ٧٨ص )دهيل ط(للطرباين  الصغري املعجم: راجع) ١(

 دركومست ١٨٤ص املحرقة والصواعق ٨٦ص) مرص ط (واملعارف ٢١١ص

 ٥٧٣ص اخللفاء وتاريخ ١٦٨ص ٩ج الزوائد وجممع ١٥٠ص ٣ج احلاكم

 و ٢٧ و ٢٨ص) اسالمبول ط (املودة وينابيع ٢٦٦ص ٢ج الكربى واخلصائص

 .١٦١ و ١٨٣
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 أن التمسك بالقرآن ال يعني التمسك بالعرتة وال :وجيب أن ال ننسى

 .يغني عنه، وهذا هو منطوق هذا احلديث
: هنا فقرات مما ذكرناه يف كتابناوملزيد من البيان واإليضاح نذكر لكم 

 فام ٩٧ ص١٥ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم 
 :بعدها، فنقول

 :حديث الثقلني

اجلحفة أمر بشجرة، » صىل اهللا عليه وآله«وملا بلغ رسول اهللا : قالوا
ًإين كائن لكم فرطا، وقد تركت فيكم «: َّفقم ما حتتها، فخطب الناس، فقال

 .)١(»كتاب اهللا، وسنة نبيه: ًا إن أخذتم به لن تضلوا أبدام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعن صحيح ١٢ ص٤ ويف هامشه عن البخاري ج٣٦ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

تاب القدر  ك٢٠٨ ص٢ج) برشح السيوطي( واحلديث يف املوطأ ٨٦١ ص٢مسلم ج

 ومستدرك احلاكم ٣٤٠ ص٣ وفيض القدير ج٦٠٣ ص٤والسرية النبوية البن هشام ج

 ٦٩ ص٤ والكامل ج٣٠٢ ص٢ وميزان اإلعتدال ج٤٣ وتنبيه الغافلني ص٩٣ ص١ج

 ٢٣ والبحار ج٢٣٥ وكامل الدين ص٩ ص١ والعلل ج٢٥١ ص٢والضعفاء للعقييل ج

 ٥٠٦ و ٥٠٥ ص١ ج واجلامع الصغري١٨٧ـ  ١٧٣ ص١ وكنز العامل ج١٣٢ص

 وسنن ١٦٦ ص١ واجلامع ألخالق الرواة ج١١٤ ص١٠والسنن الكربى للبيهقي ج

 ٤ وطبقات املحدثني بإصبهان ج٦٣٥ والعهود املحمدية ص١٦٠ ص٤الدارقطني ج

 ١ وذكر أخبار إصبهان ج٤٠٣ ص٢ وعن تاريخ األمم وامللوك للطربي ج٦٨ص

 .٥٩ ص٢ ق٢ن ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب البن خلدو١٠٣ص



 ٧٧................................................................. .. .............جواب الرسالة الثانية

 :ونقول
إن هذا احلديث ال ينايف حديث الثقلني اآليت ذكره، والذي جعل العرتة 

 :ولتوضيح املراد يرجى مالحظة ما ييل.. ًعدال للقرآن

 !:بفتح القاف، أم بسكوهنا؟:  ـ الثقل١

ملشددة، وفتح القاف هي بفتح الثاء ا» الثقلني« أن كلمة :الظاهر
 .بعدها

القرآن » صىل اهللا عليه وآله«سمى رسول اهللا  «:قال ابن حجر اهليثمي
َوعرتته ثقلني، ألن الثقل كل نفيس خطري مصون َّ َ وهذان كذلك، إذ كل . َ

منهام معدن العلوم الدينية، واألرسار واحلكم العلية، واألحكام الرشعية؛ 
عىل االقتداء والتمسك هبام، » ه وآلهصىل اهللا علي«ولذا حث رسول اهللا 

 .والتعلم منهام
ْ سميا ثقلني، لثقل وجوب رعايتهام:وقيل  .أو رعاية حقوقهام. )١(»ِ

تسمية الكتاب والعرتة : وقال الرشيف الريض يف املجازات النبوية
بالثقلني، وواحدمها ثقل، وهو متاع املسافر الذي يصحبه إذا رحل، 

ام عليه الصالة والسالم الكتاب والعرتة مقام ويسرتفق به إذا نزل، فأق
رفيقيه يف السفر، ورفاقه يف احلرض، وجعلهام بمنزلة املتاع الذي خيلفه بعد 

 .)٢(وفاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وراجع تيسري الوصول٢٢٧  و٢٢٦الصواعق املحرقة ص) ١(

 .٢١٨املجازات النبوية ص) ٢(
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 :ـ النص الصحيح والرصيح٢

أو » كتاب اهللا وسنة نبيه«: إنه ال يمكن االعتامد عىل الرواية التي تقول
ث الثقلني املعروف دون واعتبارها أهنا هي حدي» كتاب اهللا وسنتي«

 :بل الصحيح هو أن نقول.. سواها
إن حديث الثقلني املعروف هو ذلك احلديث املتواتر، واملروي بأسانيد 
صحيحة، وله نصوص متقاربة، منها ما ورد يف صحيح مسلم، من أنه 

 :قال يف غدير خم» صىل اهللا عليه وآله«
أوهلام :  الثقلنيوإين تارك فيكم. يوشك أن يأيت رسول ريب، فأجيب«

كتاب اهللا فيه اهلدى والنور، خذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به ـ فحث عىل 
ِّأذكركم اهللا يف أهل بيتي، . وأهل بيتي: كتاب اهللا ورغب فيه ـ ثم قال

 .)١(أو نحو ذلك» ..ِّأذكركم اهللا يف أهل بيتي الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والنهاية يف اللغة البن األثري ١٦ ص١ وتيسري الوصول ج١٢٣ ص٧صحيح مسلم ج) ١(

 ٦٢٢  و٦٢١ ص٥ والصواعق املحرقة، واجلامع الصحيح للرتمذي ج١٧٧ ص٣ج

 ٤ وج١٩٠  و١٨٩  و١٨٢ ص٥د ج ومسند أمح١٢٢ ـ ١١٤والطرائف ص

  و١٤٨ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٥٩  و١٤  و٢٦  و١٧ ص٣ وج٣٦٦  و٣٧١ص

 ٢والدر املنثور ج) مطبوع هبامشه( وتلخيص املستدرك للذهبي ٥٣٣  و١٠٩  و١١٠

 ونوادر األصول ٦٦  و٦٣ ص٣ وج١٨٧  و١٨٦ ص٥ واملعجم الكبري ج٦٠ص

 وحتفة ٥١ ص١٠لكامل ج وهتذيب ا٤٨ ص١ج) ط أوىل( وكنز العامل ٦٨ص

 ٢ وسنن الدارمي ج٢٥٨ ص٣ ومشكاة املصابيح ج٢٧٨ ص٢األرشاف ج

=  ١٤٨ ص٢ربى جـ والسنن الك٦٣٠  و٦٢٩ والسنة البن أيب عاصم ص٣١٠ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩ ص٧ وج٢٠٩  و٢٠٦ ص٥ والبداية والنهاية ج٢٠٥ ص٢ومصابيح السنة ج= 

 ٥٠٢ ص٢ ج وسمط النجوم العوايل٢٢١ ص٣وكشف األستار عن زوائد البزار ج

 ٩ وجممع الزوائد ج٥٣٨ ص٤ ولسان العرب ج٧٨ ص٩وهتذيب اللغة لألزهري ج

) بتحقيق املحمودي( وترمجة اإلمام أمري املؤمنني من تاريخ دمشق ١٦٣  و١٥٦ص

 ٢٣٢  و٢٣١ ونظم درر السمطني ص٣٠٨ ص٣ وعن السرية احللبية ج٤٥ص١ج

 ورشح ١٤ ص٣ وفيض القدير ج١٨٠ ص١٥واملنهاج يف رشح صحيح مسلم ج

 ونسيم الرياض ٦٠٠ ص٥ واملرقاة يف رشح املشكاة ج٨  و٥ ص٧املواهب اللدنية ج

 ٦٧٧ ص٤ وعن أشعة اللمعات يف رشح املشكاة ج٤١٠ ص٣يف رشح الشفاء ج

 والفصول املهمة البن الصباغ ٣٤٧ ص١ وغرائب القرآن ج١٦وذخائر العقبى ص

 والطبقات ١٣٠  و١١ وكفاية الطالب ص٣٠ واخلصائص للنسائي ص٢٤ص

 ١ وحلية األولياء ج١٤٧ ص٣ وج١٢ ص٢ وأسد الغابة ج١٩٤ ص٢الكربى ج

 والعقد الفريد والرساج املنري يف رشح اجلامع ٣٣٢ وتذكرة اخلواص ص٣٥٥ص

 ٣ج) مطبوع هبامش نسيم الرياض( ورشح الشفاء للقاري ٣٢١ ص١الصغري ج

 ٢ وج١٠١  و٩٦ ص١ج) مطبوع مع مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٤١٠ص

 ١ وعن تفسري النيسابوري ج١٨ ص٣ وعن تفسري الرازي ج٩٥ ص٥ وج٣٩٠ص

 وتفسري القرآن العظيم ٢١  و٩٤ ص٤ وج٢٥٧ ص١ وتفسري اخلازن ج٣٤٩ص

 وفضائل ١٣٠ ص٦ ورشح النهج للمعتزيل ج٤٨٥ ص٣ وج١١٣ ص٤ج

 والسنن الكربى للبيهقي ٢٥٥ و ٢٦٣ ص١١ وحتفة األرشاف ج٢٢الصحابة ص

 ومنتخب مسند عبد بن ٣٩٧ ومسند ابن اجلعد ص١١٤ ص١٠ وج٣٠ ص٧ج

=  ٢٩٧ ص٢ ومسند أيب يعىل ج٥١ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج١١٤د صـمحي



طريق الحق..........................................................................................   ٨٠ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٥ و ١٣١ ص١ واملعجم الصغري ج٦٣ ص٤ومسند ابن خزيمة ج ٣٠٣و= 

 ٣ وج١٧٦ و ٣٠ ص١ والغدير ج٣٣ ص٤ وج٣٧٤ ص٣واملعجم األوسط ج

 ١ ومستدرك سفينة البحار ج٩٨ ص وفدك يف التاريخ٢٧٨ ص١٠ وج٢٩٧ص

 ١٣٥ و ١٣٢ و ١٣٠ و ١٢٦ وأمان األمة من االختالف ص٨٦ ص٣ وج٥٠٨ص

 ١٠٨ و ١٠٦ ص١ ومسند اإلمام الرضا ج٤١٧ ص٨ وج٩٦ ص٣وهنج السعادة ج

 ١ ومواقف الشيعة ج٥٥٣ و ٣٥٨ ص١ ومكاتيب الرسول ج٤٠ودرر األخبار ص

 ٥ ص١فسري العيايش ج وت٥ وتفسري أيب محزة الثاميل ص٤٧٤ ص٣ وج٣٣ص

 وتفسري جممع ٤٧٤ ص٩ والتبيان ج٣٤٥ ص٢ وج١٧٣ ص١وتفسري القمي ج

 وسبل اهلدى ٤٢٦ و ١٨٨ وكشف اليقني ص٣٤٠ ص٩ وج٢٦٧ ص٧البيان ج

 ٤١١ ص١ وتفسري جوامع اجلامع ج٣٩٦ و ٢٣٢ ص١٢ وج٦ ص١١والرشاد ج

 ٨٦ ص٣ وج١٢ ص١ وتفسري امليزان ج٦٩ ص٢ وج٢١ ص١والتفسري الصايف ج

 وشواهد التنزيل ٢٦٢ ص١ والكنى واأللقاب ج٤٥ ص١٧ وج٣١٩ ص١٦وج

 والدرجات ٤٨٥ و ٤٨٤ ص٢ وج٨٥ ص١ واختيار معرفة الرجال ج٤٢ ص٢ج

 ٦ والكامل ج٣٦٢ ص٤ وج٢٥٠ ص٢ والضعفاء للعقييل ج٤٥١الرفيعة ص

 وسري ٩٢ ص٥٤ وج١٩ ص٤١ وج٢٥٨ ص١٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٦٧ص

 وحياة ٢٠٢ وهنج اإليامن ص١٧٢ ص٢الغمة ج وكشف ٣٦٥ ص٩أعالم النبالء ج

 وملحات يف ٩ ص١ وحياة اإلمام الرضا للقريش ج٧٩ ص١احلسني للقريش ج اإلمام

 ١٨٩  و٥٦ ص١ وجمموعة الرسائل ج١٣٧الكتاب واحلديث واملذهب للصايف ص

 ودعائم ٤٣٤  و٤٣٣بصائر الدرجات ص: وراجع. ٥١  و٤٩  و٤٧ ص٢وج

=  ٦٦ال صـ واخلص٦٨  و٣٤ ص١ا جـار الرضـون أخبـ وعي٢٨ ص١الم جـاإلس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠٠واألمايل للصدوق ص= 

  و٢٤٠  و٢٣٩  و٢٣٨  و٢٣٦  و٢٣٥  و٢٣٤  و٦٤كامل الدين ومتام النعمة ص: وراجع

 ١٦٦ ص٥ وج٣٤ ص١ ورشح أصول الكايف ج٩٠ ومعاين األخبار ص٢٧٨

 ٧ وج٣٥٥ ص٣ ومستدرك الوسائل ج١٩ ص١٨ وج٢ ص١والوسائل ج

  و٦٨ ومسند الرضا ص٢٠١ وكتاب سليم بن قيس ص٣٧٤ ص١١ وج٢٥٥ص

  و١١٧  و١١٦و  ١١٥  و١١٢ ص٢ وج١٤٨ ص١ ومناقب أمري املؤمنني ج٢١٠

 واهلداية ٢٠ ودالئل اإلمامة ص٥٥٩ واملسرتشد ص١٤٠  و١٣٧  و١٣٦  و١٣٥

 ١٢ ص٣ وج٥٠٢  و٣٧٩ ص٢ وج٩٩ ص١ ورشح األخبار ج١٨الكربى ص

 .١٦١ومائة منقبة ص

  و١٦٢ واألمايل للطويس ص١٣٥ واألمايل للمفيد ص٢٣٣ ص١ جاإلرشاد: وراجع

 ٢٥٢  و١٤٧ ص٢ وج٣٩١  و٢١٦  و١٩١ ص١ واإلحتجاج ج٥٤٨  و٢٥٥

  و١٠٢  و٩٨  و٦٩  و٦٨ والعمدة البن البطريق ص٣ ص١ومناقب آل أيب طالب ج

 وإقبال األعامل ٢٢٨ وسعد السعود البن طاووس ص٦٣٦ والتحصني ص١١٨

 ١١ ومشكاة األنوار ص١١٥  و١١٤بن طاووس ص والطرائف ال٢٤٢ ص٢ج

 ٣٦٥  و٣٦٤  و٣٦٣ وكتاب األربعني للشريازي ص٣٢ ص٢والرصاط املستقيم ج

 ٣٢٨ ص٢وحلية األبرار ج ٥٤٩ ص١ل املهمة يف أصول األئمة ج والفصو٣٦٧ و

 ٢٨٥ و ٢٢٦ و ١٠٤ و ١٠٠ص ٢ وبحار األنوار ج٣٨٢ ص٢ومدينة املعاجز ج

 ٢٣ وج٤٧٦ و ٣١١ ص٢٢ وج٣٣٧ص ١٦ وج٣٦٩ ص١٠ وج٢١ ص٥وج

 و ١٣٦ و ١٣٤ و ١٣٣ ص٢٣ وج٥٢٦ و ١١٧ و ١١٣ و ١٠٩ و ١٠٨ و ١٠٧ص

   =  ٢٨ وج٢٣٧ ص٢٥ وج٣٢٤ ص٢٤ وج١٤٧ و ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤١ و ١٤٠



طريق الحق..........................................................................................   ٨٢ 
 :رواة احلديث من الصحابة

 :عن مروي هذا الثقلني حديث أن: وقد ذكر السخاوي
 . أيب سعيد اخلدري ـ١
 . زيد بن أرقم ـ٢
 . جابر ـ٣
 . حذيفة بن أسيد الغفاري ـ٤
 . خزيمة بن ثابت ـ٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨٤ ص٣٥ وج٤١٥ و ٣٧٦ ص٣١ وج٥٨٨ ص٣٠ وج٢٨٧ و ٢٦٢ص= 

 ٨٦ وج٣٩٩ ص٤٧ وج١٢٩ و ١١٤ ص٣٧ وج٣٣٨ و ٣٣١ و ٣١٥ ص٣٦وج

 ٦٨ و ٤١ وكتاب األربعني للامحوذي ص٣٨٤ ص١ور الرباهني جنو ٢٧ و ١٣ص

  و١٧٣  و٨٢ ومناقب أهل البيت ص٧٣٤  و٦٠٥ص) اإلمام احلسني(والعوامل 

 ٤٧  و٨  و٣ ص٢ وج٥٨  و٣٠  و٢٨  و٢٧ ص١ وخالصة عبقات األنوار ج١٧١

 والسقيفة للمظفر ٢٦٢ و ٧٣ و ٧٢ واملراجعات ص١٣والنص واإلجتهاد ص

القاموس املحيط، وتاج العروس، واملناقب : غة مادة ثقل، مثلوكتب الل ١٨٨ص

. ٥٢٠ ومدارج النبوة لعبد احلق الدهلوي ص٤٧٢  و١٠٠  و٩٧  و٩٦املرتضوية ص

الشيخ حممد قوام الدين الوشنوي يف حديث الثقلني عن أكثر من تقدم، وعن : ونقله

  و٢٥  و١٨ة ص وعن ينابيع املود١٣٦  و٩٠  و٩٩  و٧٨  و٧٥الصواعق املحرقة ص

 وإسعاف ٣٠١  و٢٣٨  و٢٣٠  و١٩٩  و١٢٦  و١١٥  و٩٥  و٣٤  و٣٢  و٣٠

 وعن فردوس األخبار للديلمي ونقله صاحب ١٠ص) هبامش نور األبصار(الراغبني 

 . فراجع٢٩ ـ ٢٢العبقات عن عرشات املصادر األخرى، فراجع حديث الثقلني ص
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 . سهل بن سعد ـ٦
 . ضمرية ـ٧
 . عامر بن أيب ليىل ـ٨
 .  عبد الرمحن بن عوف ـ٩

 .  عبد اهللا بن عباس ـ١٠
 .  عبد اهللا بن عمر ـ١١
 .  عدي بن حاتم ـ١٢
 . بن عامر عقبة  ـ١٣
 . »عليه السالم« عيل  ـ١٤
 .  أيب ذر ـ١٥
 .  أيب رافع ـ١٦
 .  أيب رشيح اخلزاعي ـ١٧
 .  أيب قدامة األنصاري ـ١٨
 .  أيب هريرة ـ١٩
 .  أيب اهليثم بن التيهان ـ٢٠
 .  أم سلمة ـ٢١
 . أم هاين بنت أيب طالب ـ٢٢
 .)١( رجال من قريش ـ٢٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مس الدين السخاوي عن اإلستجالب لش١٣حديث الثقلني للوشنوي ص) ١(
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 :التالية األسامء م؛تقد ما عىل العبقات صاحب زاد وقد
 . »عليه السالم« احلسن بن عيل  ـ٢٤
 ). املحمدي( سلامن الفاريس  ـ٢٥
 .  حذيفة بن اليامن ـ٢٦
 .  زيد بن ثابت ـ٢٧
 . عبد اهللا بن حنطب ـ٢٨
 . جبري بن مطعم ـ٢٩
  . الرباء بن عازب ـ٣٠
 . أنس بن مالك ـ٣١
  . طلحة بن عبيد اهللا ـ٣٢
  . سعد بن أيب وقاص ـ٣٣
 . عمرو بن العاص ـ٣٤
 . سهل بن سعد ـ٣٥
 . أبا أيوب األنصاري ـ٣٦
 .»صلوات اهللا وسالمه عليها« فاطمة الزهراء  ـ٣٧
 .)١( أبا ليىل األنصاري ـ٣٨

 :حديث الثقلني متواتر

قد قال هذا القول يف » صىل اهللا عليه وآله« بأن النبي :وقد رصحوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن عبقات األنوار املجلد اخلاص بحديث الثقلني١٤حديث الثقلني ص) ١(
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لوداع، ويف املدينة يف مرضه مواطن عديدة، فقد قاله يف عرفة يف حجة ا
 .)١(ويف غدير خم، وقاله بعد انرصافه من الطائف. الذي تويف فيه

 .)٢(ًبأنه مروي عن نيف وثالثني صحابيا: وقد رصحوا
 . أنه مروي عن ما يقرب من أربعني:وقد ظهر مما تقدم

وقد اعترب ابن حجر اهليثمي احلديث املروي عن ثامنية من الصحابة 
ً، فكيف إذا كان مرويا عن ثامنية وثالثني صحابيا؟)٣(ًمتواترا أو أكثر ! ً

 !حسبام ذكرناه؟

 :وسنتي وعرتيت متوافقان

 . متواتر» كتاب اهللا وعرتيت«:  أن حديث:إن من الواضح
فليس كذلك، فلو كانا متعارضني لوجب » وسنتي«: وأما حديث

 . تقديم املتواتر
بل مها .. »وسنتي« حديث ال ينايف» كتاب اهللا وعرتيت«عىل أن حديث 

 .حديثان مستقالن ال يرض أحدمها باآلخر
ولو سلمنا ارتباطهام، فهو ارتباط ال يرض، حيث يكون أحدمها 

ًموضحا، أو مقيدا لآلخر، ويكون املعنى صىل اهللا عليه «أن سنة الرسول  :ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٩ و ١٤٨ص)  هـ١٣٨٥ط سنة (الصواعق املحرقة ) ١(

 واجلامع ١٤٩ و ١٤٨ص)  هـ١٣٨٥ط سنة (الصواعق املحرقة : راجع) ٢(

 .٢٢١ و ٢٢٠ ص٢الصحيح للرتمذي ج

 .٢١ص) ـ ه١٣٨٥ط سنة (الصواعق املحرقة ) ٣(
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التي يويص الناس بالتمسك هبا هي التي تنقلها العرتة، وهي التي » وآله

لناس من الضالل؛ ألن العرتة معصومة عن اخلطأ والسهو حتفظ ا
 .. والنسيان، وعن كل نقص وعيب وخالف

 الوليد بن عقبة، أو مروان بن احلكم، أو :أما السنة التي يأيت هبا أمثال
أيب هريرة أو سمرة بن جندب، أو كعب األحبار، أو عمرو بن العاص، أو 

تكون قد تعرضت للتحريف، أو معاوية وأرضاهبم، فال يؤمن عليها من أن 
ًوقد حفل التاريخ ببعض الشواهد عىل حدوث ذلك، خصوصا .. التزييف

 .»عليهم السالم«فيام يرتبط بأهل البيت 
 ..ًفيكون يف هذين احلديثني داللة عىل احلجة، وعىل طريق ثبوهتا معا

 :أرسار يف حديث الثقلني

عليهم «لعرتة أن حديث الثقلني هذا يدل عىل عصمة ا:  وتقدم ـ١
ًجعلها عدال للقرآن، يف كون التمسك » صىل اهللا عليه وآله«، ألنه »السالم

يسهون، أو » عليهم السالم«هبا يوجب األمن من الضالل، فلو كانوا 
خيطئون، أو ينسون، أو يكذبون ـ والعياذ باهللا ـ أو حيتمل ذلك يف حقهم مل 

 .. احلقيكن التمسك هبم من موجبات األمن من الضالل عن
 قد أكد هذا احلديث أن هذه العصمة ثابتة هلم ومستمرة إىل حني  ـ٢

الورود عىل احلوض، وهو يدل عىل بقائهم يف موقع اهلداية لألمة ما دامت 
الدنيا باقية، وذلك إنام يكون ببقائهم فيها بصورة فعلية، وعىل قيد احلياة، 

 ..ًمتاما كام هو احلال بالنسبة لبقاء القرآن
وليكن هذا أحد .. إن هذا ال يكون إال ببقاء إمامتهم وحضورهم  ـ٣
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إىل أن يرث اهللا األرض » عليه السالم«اإلرشادات إىل حياة اإلمام املهدي 
 .ومن عليها

يف أحاديث احلث عىل التمسك بأهل البيت إشارة إىل  «:قال اهليثمي
ب العزيز كام أن الكتا. عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك إىل يوم القيامة

 .)١(»كذلك
وهذا اخلرب يفهم منه وجود من يكون «:  فقد قال السمهودي:ًوأخريا

 .)٢(»ًأهال للتمسك من أهل البيت والعرتة الطاهرين يف كل زمان
أنه لو جاز عليهم اخلطأ لفارقوا القرآن، مع أن :  يضاف إىل ذلك ـ٤

» ىل اهللا عليه وآلهص«إهنام لن يفرتقا حتى يردا عىل النبي : هذا احلديث يقول
 ..احلوض

أن القرآن يكون : يعطي..  إن التعبري بأن القرآن والعرتة لن يفرتقا ـ٥
ًمع العرتة ويصدقهم، وال يكون مع غريهم يف مقابلهم أبدا، وأنه ال يتضمن 

 ..ًأي يشء خيالف أقواهلم، وأفعاهلم، كام أهنم هم أيضا ال يفارقون القرآن
السنة النبوية حيتاجان إىل حافظ ومبني،  أن القرآن و:وهذا معناه

يرشحهام، ويبني ناسخهام من منسوخهام، واملحكم من املتشابه فيهام، 
وهذا احلافظ .. ويكشف عن غوامضهام، وينفي حتريفات املبطلني عنهام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصول املهمة البن :  وراجع١٤٩ص)  هـ١٣٨٥ط سنة (الصواعق املحرقة ) ١(

 ٢ج)  هـ١٣٠١ط سنة ( وينابيع املودة ٢٨ ونور األبصار ص٣١٠الصباغ ص

 .٤١٤ص

 . عن السمهودي٢٢حديث الثقلني للعالمة الوشنوي ص) ٢(



طريق الحق..........................................................................................   ٨٨ 
 .»عليهم السالم«والشارح هو أهل البيت 

فظ  لو كان الرجوع إىل الكتاب والسنة من دون رجوع للعرتة حي ـ٦
، ومل »صىل اهللا عليه وآله«األمة من الضالل، مل خيتلف الناس بعد رسول اهللا 

.. و.. يتفرقوا إىل عرشات الفرق، ومل خيتلفوا يف أحكامهم واعتقاداهتم و
 ..الخ

ًكام أنه لو كان الرجوع إىل الكتاب والسنة من دون العرتة كافيا، مل يبق 
ْفاسألوا أه..﴿: معنى لقوله تعاىل َ ْ ُ َ ْ َل الذكر إن كنتم ال تعلمونَ ُ َْ َْ َ َُ ُ ِْ ِ  فإنه إذا )١(﴾ِّ

وجب السؤال، وجاء اجلواب، فال بد من األخذ به، والعمل عىل طبقه، 
وهذا يستلزم ثبوت العصمة للمسؤول، إذ لوال ذلك جلاز أن خيطئ يف 

 ..اإلجابة، وال معنى إلجياب األخذ باخلطأ، وال إلجياب العمل به

 !:من هم العرتة؟

صىل « أن املقصود بالعرتة ليس مجيع أقارب رسول اهللا :من الواضحو
وعرتيت «: بقوله» صىل اهللا عليه وآله«َّ، بل املراد هبم هو ما بينه »اهللا عليه وآله

 .كام رصحت به النصوص الكثرية حلديث الثقلني» أهل بيتي
 البيت  إىل ما ورد يف آية التطهري، التي أثبتنا أن املراد بأهل:وذلك يشري

وقد دل حديث الكساء، . »أهل بيت النبوة«: فيها هم» عليهم السالم«
فاطمة، وعيل، : وحديث األئمة بعدي اثنا عرش وغريمها، عىل أهنم

، فراجع »عليهم السالم«ثم األئمة التسعة من ذرية احلسني .. واحلسنان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النحل٤٣اآلية ) ١(
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 .»أهل البيت يف آية التطهري«: كتابنا
ًما يفيد يف توضيح هذا املعنى وقد ذكر العالمة الوشنوي كال

 .)١(فراجع
واحلمد هللا، وصالته وسالمه عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله 

 ..الطاهرين
 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .ق.  هـ١٤٣١/ ١/ ٢١: حرر بتاريخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فام بعدها١٩حديث الثقلني للعالمة الوشنوي ص) ١(
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 الرسالة الثالثة

 ]:أة والندماملفاج[

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا حممد بن 

 :عبد اهللا رسول الرمحة ونبي األمة وعىل أهل بيته وأصحابه أمجعني، أما بعد
 )..حفظكم اهللا وأيدكم(سامحة األخ السيد جعفر مرتىض العاميل 

 ..اتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
 أن أنعم عيل بأخ عامل :أشكر اهللا تعاىل عىل كثري نعمه، ومن تلك النعم

فقيه، مجع العلم، واألخالق احلميدة، التي أمست نادرة يف وقتنا هذا، إنام 
 ..عنيت هبذا سامحتكم

وال أخفي عليكم أنني قد وقعت حتت تأثري املفاجأة الكبرية حني 
، قد أجاب عن كل ًا عميقًا جوابت منكم هذا اجلواب، الذي أعتربهيتلق

التساؤالت التي تدور يف ذهني والتي أملحت عنها من خالل سؤايل، فام 
كان منكم إال الترصيح عن مكنونات ما دار يف ذهني، وهذا ال يكون إال 

ن عامل جمتهد، أدعو لكم بطول العمر والعافية، وما فيه خري لدين اهللا م
 .ظهار احلقإو

ًدعيته جزافا عنكم، يف تلك املقالة اًزلت نادما عىل ما نني ما إولألمانة 
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عجايب يكرب، إنني منذ تلقيت ردكم عيل ما زال إوأرجو منكم املعذرة، و

واملحبة تزيد يف قلبي جتاهكم، وأرجو من اهللا التوفيق والسداد ملا حيب 
 .ويرىض

 ]!:البداء والعصمة؟[

 )..أيدكم املوىل(أخي سامحة السيد جعفر مرتىض 
 أريد أن أوضح مسألة مهمة وهي عن طريقة البحث ـ وأمحد اهللا ً:والأ

أن وفقني لعامل جمد من أمثالكم ـ التي أنتهجها يف التفكري واالستدالل، فأنا 
لست أشعري العقيدة، بل أنا من أصحاب القول بوجوب إعامل العقل 

صدقائنا واملنطق يف الوصول إىل احلق، وهذا املنهج الذي ينفر الكثري من أ
منه ويعتقدون بأنه خمالف ملا يريد اهللا ورسوله، مع أن األدلة املسوقة إلينا 

ِإن يف ﴿ :من الكتاب والسنة النبوية الرشيفة حتث عىل ذلك فقد قال تعاىل َّ ِ

ِخلق الساموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب َ َ َ َ َْ ِ َّ َْ ُ ِ َْ َ ِْ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ََّ َّ ْ َِ َِ َ ِ﴾. 
ُفبرش عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴿ :وله عز وجلوق ْ ُ ْ ُ َ َ ََ َّ ََ َ ْ ََ َ َِ َ ََ َ ْ َّ ِِّ ِ ِ

ْ
ِأولئك الذين هداهم اهللاُ وأولئك هم أولو األلباب َ ُ َ ُ َ َْ ُ َٰ َّ ََٰ ْ ُ ُ ُْ َُ َِ ِ َِ﴾. 

قوام املرء عقله، وال دين ملن ال « ):صىل اهللا عليه وسلم(وعن النبي 
 .»عقل له

اسرتشدوا العقل ترشدوا، وال تعصوه « ): عليه وسلمصىل اهللا(وعنه 
 .»فتندموا

ًنني أعمل جاهدا وأحث اآلخرين عىل هذا، فقد هنى اهللا تعاىل عن إف
ُوال تكونوا كالذين قالوا ﴿:  فقد قال تعاىل،مهال هذه النعمة الكبريةإ َ ََّ َِ َ ُ ُ َ َ
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ِسمعنا وهم ال يسمعون إن رش الدواب ع ِِّ َ ُ ُ َ َّْ ََّ َ َّ َِ َ ْ َ ْ َند اهللاِ الصم البكم الذين ال ََ َ ُ ُِّ َّ ُْ ُّْ َ ْ
َيعقلون ُ ِ ْ َ﴾.  

ِولقد ذرأنا جلهنم كثري﴿ :وقوله أعز من قائل َ َ ََّ َْ َِ َ ْ َ َ َ ْ من اجلن واإلنس هلم ًاَ َُ ِ ْ ِ ْ َْ ِّ َِ ِ

َقلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبرصون هبا وهلم آذان ال يسمعون هب َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ َِ ٌ َ َُ َ ْ ْ َ ٌَ َ ََ َُ َُُ
ِ ٌ َُ َ ُ ا ُْ

َأولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ُ ْ َٰ ُّ ْ َِٰ ِ َِ ُْ ُْ ُ َ ََ َُ َ َُ ِ َ ْ َ﴾. 
من هنا كان التصميم عندي منذ بدأت دراستي الدينية عىل أن أكون 

َّإنا ﴿ :من أهل الصواب، ومن الذين يعملون عقوهلم ال كالذين يقولون ِ

ٰوجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل  َٰ ََ َ َ َ َ ََّ َ َِ ٍ َّ ُ َ َآثارهم مهتدونْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ﴾. 
حتديد إىل  إن ما دفع بالسلطة السياسية يف زمن الدولة العباسية :ًثانيا

مذاهب التقليد باملذاهب األربعة هو من باب نظم األمور، وذلك ألن تلك 
قفال االجتهاد هلو إاملذاهب تناسب ما تريده السلطة يف ذلك احلني نعم وإن 

 . إىل اهللا ورسوله، وحتى إىل املنطقيشء مقيت وهم بذلك مل يرجعوا
ًوتأييدا مل طرحته عيل من أسئلة حول أصحاب املذاهب وما يرونه 

 :، بل إنني أزيد من املؤيدات عليه، فقد قال مالكًارائهم، أجدك حمقآحول 
 وقد أشار إىل قرب »الكل يؤخذ عليه ومنه إال من هذا فإنه فقط يؤخذ منه«

من هنا يا سامحة السيد أؤيدك فيام تقول، ). صىل اهللا عليه وسلم(النبي 
صىل اهللا (لذلك جتد التخبط يف فقه السني مما خيالف ما يريده رسول اهللا 

، لكن ما جعل أمر املذهب كذلك هم من تسلطوا عىل الرقاب )عليه وسلم
وهناك . رهاب باسم الدين واإلسالم، ومها منهم براءونرشوا الرعب واإل

اريخ اإلسالمي، وأوضحها ما حصل عىل السبط الشهيد أمثلة كثرية من الت
أريد . عىل يد يزيد عليه لعنات اهللا) رضوان اهللا عليه(سيدنا احلسني بن عيل 
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منكم أن ال تستغرب مني هذا القول، فهذا ما جيب أن يكون عليه العامل 

 ..املنصف الذي يبحث عن احلق وأهله
عز وجل حسب فتوى املجتهد  أما عن املصوبة وتبديل رأي اهللا :ًثالثا

فهذا عني البداء الباطل الذي ينايف علم اهللا عز وجل، من هنا أنتهز تلك 
ًالفرصة ألسئلكم عن البداء الذي يعتقد به الشيعة والذي قرأت شيئا عن 

 ).صىل اهللا عليه وسلم(هذا املوضوع يف كتابكم الصحيح من سرية النبي 
 ! عقيدتكم هبذا املوضوع؟ًافام هي حق

 ذكرتم حفظكم اهللا أن أهل الذكر هم خصوص أهل بيت النبوة :ًرابعا
، فهذا يدل عىل أهنم وحسب ما تلمحون إليه من أهل )صلوات اهللا عليهم(

العصمة الذين ال يصدر عنهم الزلل واخلطأ واخلطل، ألن احلفظة كام 
  للقرآن الكريم كام أشارتً معصومني إن كانوا عدالواعربتم جيب أن يكون

له األحاديث التي ذكرهتا مع مصادرها، وهذا كالم يدخل الوجدان 
والفؤاد، لكن تلميحكم حيتاج للتوضيح، وأرجو أن تفيدونا هبذا أكثر 
فإنني قد وقفت عند هذه املسألة، فهل جيوز أن يكون هناك معصوم غري 

لناس مع السري نحو اهللا عز لنسان نفسه وهذا مقدور األنبياء، قد يعصم اإل
 ولكن هل عصمتهم كعصمة األنبياء، وبعبارة أخرى هل !جل؟و

 !عصمتهم تكوينية أم غري ذلك؟
لدهيم تلك العصمة، فمن ) أهل الذكر(و ) احلفظة(وإن كان هؤالء 

التي  أين هلم القدرة عىل استنباط األمور واجلواب عىل األمور املحدثة،
 اهللا عليه صىل(حصلت يف عهدهم، وقد انقطع الوحي بعد وفاة النبي 

هنم هلم القدرة عىل إ :فإن قلنا! ، أو استشهاده كام عربت سامحتكم؟)وسلم
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ألمري املؤمنني ) صىل اهللا عليه وسلم(ضبط األحكام كام علمها رسول اهللا 
وذلك بسبب العصمة، فكيف كانوا ) كرم اهللا وجهه(عيل بن أيب طالب 

إعامل االجتهاد، أو يصلون إىل مقاصد الرشيعة، وإىل احلكم الرشعي، دون 
 !؟)صىل اهللا عليه وسلم(مع انقطاع الوحي باستشهاد النبي 

 لقد فهمت من خالل جوابكم الكريم أن العرتة هم خصوص :ًخامسا
صىل اهللا (دون زوجاته، أو أعامم النبي ) صلوات اهللا عليهم(أهل البيت 
لوات عليها ص(، أو زوجاته؟ فهل هم أوالد فاطمة بنت النبي )عليه وسلم

عليهم (؟ وملاذا خصوص هؤالء ال غريهم من ولد عيل أو من احلسنني )اهللا
 !؟)رضوان اهللا

أشكر لكم هذا االهتامم، والتوسيع الذي كان يف حمله،  ..ًوأخريا
ياكم من الذين يسرتشدون إوأسأل اهللا التوفيق والتسديد وأن جيعلنا و

 ..ت سميع جميب الدعوانه إ،)صىل اهللا عليه وسلم(هبدي حممد بن عبد اهللا 
 ..)..ص(أخوكم الشيخ 
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 جواب الرسالة الثالثة
 

 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري خلقه أمجعني حممد 

 ..وآله الطاهرين
 ..دام تأييده..) ص(مل، واللبيب الفاضل الشيخ فضيلة العامل الكا

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

فقد وصلتني رسالتكم الكريمة التي تعرب عن صادق حمبتكم، وطيب 
أخالقكم، وطهر روحكم، وعظيم أدبكم، فبارك اهللا تعاىل بكم، وأمد يف 

 .يب الدعاءإنه سميع جم. عمركم يف خري وعافية يف الدين والدنيا
 ..أخي الكريم الفاضل

لقد أظهرت رسالتكم الكريمة أنكم بحمد اهللا من أهل العلم والعمل 
به، وأنكم من أهل اإلنصاف والتدبر والتقوى، فبارك اهللا بكم، وزادكم من 

 ..ُّعنده ما تقر به عينكم يف الدنيا واآلخرة
 ..أخي صاحب الفضيلة

التساؤالت التي تطرحوهنا مل أكن أريد أن أطيل عليكم، غري أن 
ًفرضت عيل قدرا من البيان، وبعض التفصيل الذي قد يكون ممال لكم، أو  ً
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وإن كان .. فأنا أعتذر لكم إن كنت قد تسببت لكم بيشء من ذلك. ًمرهقا

نبل أخالقكم، ورحابة صدركم يأبيان إال أن تغمرونا بلطفكم وحمبتكم، 
 .فريض اهللا عنكم وأرضاكم

 ..ليلأخي الفاضل اجل
إنني أود أن أهنئكم من كل قلبي عىل هذا النهج الذي رضيتموه 

 الصحيحة،  بالبحث املوضوعي، واعتامد ضوابطهألنفسكم، وهو االلتزام
أو فيام اعتمد عليه من . واالحتكام إىل العقل فيام يستقل العقل بحكمه

، وليعطي نتائج قدمها له الدليل القاطع والربهان الساطع، ليوازن فيام بينها
كلمته الفصل، وحكمه العدل فيها، ليكون ذلك هو املربر لاللتزام الصارم 
واحلازم بتلك األحكام، من دون التفات إىل هوى، أو تعويل عىل موروث 

 .مل يتعرض له أحد بالتحقيق، وبالتمحيص الدقيق
وهذا توفيق إهلي، حباكم اهللا به، ال بد من شكره، ومن االبتهال إليه 

أن يديمه عليكم، وأن ال حيرمكم تعاىل من ألطافه اخلفية الزاخرة تعاىل ب
 .الربكات والعنايات الربانية

 ..أخي الكريم
 :فيام يرتبط بالتساؤالت التي طرحتموها أقول

إهنا وإن كانت حتتاج إىل املزيد من التفصيل والبيان، غري أنني سأجيب 
توكل، ومنه أستمد العون وعىل اهللا أ: عنها باالختصار قدر اإلمكان، فأقول

 :والقوة
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 :السلطة السياسية ونظم األمور

أن السبب يف حرص مذاهب التقليد باألربعة هو : ذكرتم حفظكم اهللا
 : غري أننا نقول.. نظم لألمور

 إننا مل نلمح يف التاريخ ما يدل عىل أن األمور قد اختلت بسبب  ـ١
د الشيعة اإلمامية إىل وهذا باب االجتهاد مفتوح عن. فتح باب االجتهاد

ًيومنا هذا ومل يوجب ذلك اختالال يف مذهبهم، وال يف جمتمعهم، وال يف 
ًكام أنه مل يوجد أحقادا بني أتباع جمتهدهيم ـ . سياساهتم، وال يف غري ذلك

 ..وما أكثرهم عرب العصور
 بل وجدنا أن الرصاعات الصعبة بني أتباع املذاهب األربعة قد  ـ٢

ت، وبلغت إىل حدود الرصاعات املسلحة فيام بينهم، وذلك تطورت، وتنام
 ..بعد أن حرصت املذاهب فيها

 إن نفس حرص املذاهب باألربعة هو الذي ميز بينها، وفرق الناس  ـ٣
ًإىل أربعة فرق تبعا لذلك، وجعل هلذه الفرق حدودا وقيودا، ولو تركت  ً ً

 لذلك مل تتكون تلك األمور عىل حاهلا، وقلد الناس من رأوا فيه األهلية
رسخت الفرقة، وزرعت اإلحن . احلساسيات التي انتهت برصاعات دامية

 ..واألحقاد
 كان »م السالمعليه« علينا أن ال ننسى أن مذهب أهل البيت  ـ٤

. »صىل اهللا عليه وآله«ًحارضا يف الساحة اإلسالمية منذ تويف رسول اهللا 
ور، ومل يستطع احلكام منعه من وقد استمر يف التنامي واالنتشار عرب العص

ًفضال عن أن يتمكنوا من اجتثاثه واستئصاله من اجلذور، رغم أن . ذلك
الرغبة يف استئصاله قد أفرزت سياسسات بالغة القسوة والرشاسة يف 
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 ..خمتلف العصور

وال أريد أن أرهقكم بإيراد . وأحداث التاريخ خري شاهد عىل ذلك
 ..م بحاجة إىل ذلكاألمثلة، فأنا واثق بأنكم لست

 :بني التصويب والبداء

 الذي ينايف علم اهللا عز ، إن التصويب هو عني البداء الباطل:وقلتم
 ..ثم سألتم حقيقة عن البداء الذي يعتقد به الشيعة.. وجل

 :ونجيب بام ييل
 إن البداء إن كان بمعنى أن اهللا تعاىل قد غري رأيه بسبب اكتشافه  ـ١

ل، فهذا باطل، وحمال عىل اهللا تعاىل العامل بكل يشء، اخلطأ يف الرأي األو
 .واآليات القرآنية واألدلة العقلية رصحية يف ذلك

 هبذا األمر البدهيي »م السالمعليه«وال يعتقد أحد من شيعة أهل البيت 
بل هم حيرصون عىل اقتالع أمثال هذه األباطيل واألضاليل من . البطالن

 ..أذهان مجيع الناس
هو أن ترد األخبار عن اهللا ورسوله عن : لبداء الذي نعتقد به إن ا ـ٢

اآلجال واألرزاق، واخللق، والصحة، واملرض، وما إىل ذلك وفق ما 
تقتضيه احلكمة فيام يرتبط بالسنن اإلهلية فيها، وإجراء األمور عىل 

ْكاإلخبار عن أن عمر فالن من الناس ـ بحسب تركيبة جسده، .. طبيعتها ُ
.. و.. ناته، واملحيط الذي يعيش فيه، واهلواء الذي يتنشقه، ووطبيعة مكو

ثم لنفرتض أن ذلك قد كتب يف لوح املحو .. ًهو مئة سنة مثال.. الخ
 ..و.. و.. وأخرب تعاىل نبيه بذلك.. واإلثبات، وتطلع عليه املالئكة
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، أو خيربه ويأمره بعدم وال خيرب نبيهأو ولكنه تعاىل ال يكتب يف اللوح، 
ً بأنه يعلم أيضا أن هذا الشخص سوف يقتل ظلام، أو عقوبة، أو وحالب ً

أو أنه سيرشب السم، أو سيخرج من حميطه .. يستشهد يف ساحات اجلهاد
ًالسليم إىل حميط آخر موبوء مثال، أو سيقع من شاهق، أو سيتعرض حلادث 

 ..أو .. سري، أو زلزال أو 
عرشين بسبب ما فإذا حصل ذلك، وقتل هذا الرجل وهو يف سن ال
 ..إن هذا بداء: ذكرناه، ورأى الناس أو املالئكة أو النبي ذلك، فسيقولون

وهكذا احلال فيام لو أخرب بمقدار عمر فالن، ومل خيرب عن أنه يعلم بأنه 
أو سيصل رمحه فيزاد . سيقطع رمحه، فيموت قبل ذلك التاريخ بثالثني سنة

ن أن يطلع اهللا نبيه عىل ما يف عىل أن من املمك [.. .يف عمره ثالثون سنة
ولكنه يأمره بأن خيرب الناس عام يف لوح املحو واإلثبات، .. اللوح املحفوظ

الذي تكتب فيه مقتضيات السنن، من دون نظر إىل ما يعرض هلا من موانع، 
ض من تغريات، ُرْعَقد من رشائط، أو ما يفقد من موانع، أو ما يفأو ما ي

رادات إ نتيجة عوامل أخرى فرضتها بسبب نشوء مقتضيات جديدة
 .)١(]آخرين
 ولو مل يكن العمر الذي نقص أو زاد هو ذلك املقدار الذي اقتضته  ـ٣

السنن، مل يكن معنى للحكم بزيادة العمر، أو بنقيصته، فإن وجود احلد 
 .املعني هو الذي يصحح القول بالزيادة عليه والنقيصة وعنه

ء بعد خفائه، أو جتسده عىل صفحة أن البداء هو ظهور يش:  فظهر ـ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(
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ِفإن أضيف البداء إىل غري اهللا تعاىل قصد به الظهور بعد .. الواقع بعد كمونه ُ

ُوبدا هلم سيئات ما كسبوا﴿: اخلفاء، كقوله تعاىل َ ََ َ ِّ َ َْ ُ َ ََُ﴾)١( . 
وإن أضيف إىل اهللا تعاىل أريد به التجسد والتحقق عىل صفحة الوجود 

 منذ األزل أنه يستحقه يف حينه بعد حتقق مقتضياته، ألمر يعلم اهللا تعاىل
 .ورشائطه، وانتفاء موانعه

َوهذا كتجسد املنْطبق للعلم عىل صفحة الواقع يف قوله تعاىل َوما ﴿: َ َ
َجعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عىل  َ َ َ َّ َ َ ْ َْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َ ْ ََ ُ َّ َ َ َ َّْ َ ِ َّ ِ َ ُ

ِعقبيه ِْ َ َ﴾)٢(.. 
َولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين منكم والصابرين ﴿: وقال سبحانه َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ْ َ ُْ َ ُ َّْ َّ َِ ِ ِ ُْ َ ُ َ

ْونبلو أخباركم َُ َ َ ْ َْ َ ُ  .. وهناك آيات أخرى تدخل يف هذا السياق..)٣(﴾َ
وح ـره يف اللـب تقديـتـا، مما يكـوهكذا يقال بالنسبة لألرزاق وغريه

و واإلثبات ـ ثم ظهرت املوانع التي مل خيرب عنها أو تفقد ـ أعني لوح املح
ه السنة اإلهلية، ويكتب ما حتقق عىل صفحة تالرشائط، فيمحى ما اقتض

الوجود بالفعل باالستناد إىل املقتضيات بحسب ما توفر هلا، أو فقد منها من 
ومن موارد البداء يف القرآن الكريم قصة يونس وقومه،  [..رشائط وموانع

قصة ذبح اسامعيل، ثم فداؤه بذبح عظيم، وربام تكون قصة نوح وابنه و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الزمر٤٨اآلية  )١(

 . من سورة البقرة١٤٣اآلية  )٢(

 . من سورة حممد٣١اآلية  )٣(
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 .)١(]ًأيضا من هذا القبيل
 ولوال أن األمر يكون عىل هذا النحو مل يكن هناك لوح حمو  ـ٥

 »أم الكتاب«، واللوح املحفوظ أو »وهو أم الكتاب«وإثبات، ولوح حمفوظ 
طلع عليه ُفال ي [اىل لنفسههو العلم املخزون املكنون الذي خيتص به اهللا تع

، ومن خالل مطابقة ما )٢(]نبيائه وأوليائهأطلع بعض ُسائر املالئكة، وقد ي
 ..يتبلور معنى البداء:  أو فقل،يأيت.. يف لوح املحو واإلثبات له

أن السنن اإلهلية جمموعة نظم وقوانني تنتظم يف :  ومن الواضح ـ٦
َن خيضع مسرية الكون واحلياة هلادائرة قانون العلية، أراد اهللا تعاىل أ ِ ُ.. 

 .واختيار اإلنسان من مجلة هذه السنن واملؤثرات
ًفإذا كان اهللا تعاىل قد جعل نظاما يرتبط باألعامر من خالل عنارص 
ًخمتلفة داخلة يف تكوين البرش، وإنه يستطيع أيضا إخضاع هذه األعامر 

 حميطه، ويف اهلواء نفسها لرشائط خمتلفة قد تتوفر وقد ال تتوفر له يف
كام أنه قد جيعل هلا .. والغذاء، ويف احلاالت النفسية املختلفة، وما إىل ذلك

موانع ومعوقات، وتكون إرادة اإلنسان نفسه بأن خيتار ما يوجب قتل 
نفسه، أو ال خيتاره، وقد تكون املوانع هي إرادات غريه، فيختارون التسبب 

 ..بقتله، أو ال خيتارون ذلك
ًأن إرادة اهللا تعاىل أيضا تبقى هي العلة التامة التي : ىل ذلكيضاف إ

هتيمن عىل مجيع العلل، واألسباب، واملسببات، وأنه تعاىل قد يتدخل إللغاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(

 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ٢(
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ًاألسباب والعلل، وفقا ملا رسمه تعاىل ملسرية احلياة يف أحواهلا وتقلباهتا، 

هلا مع مقام وما خيتل من رشائط، ويطرأ من موانع إال حني يتناىف إعام
األلوهية، كام لو كان ذلك من مفردات الظلم، أو إذا كان إعامهلا يتناقض 

َوال يظلم ربك ﴿: وقد قال تعاىل.. مع الوعد اإلهلي، أو غري ذلك ُّ ََ ُ َِ ْ َ

َأحد َال خيلف امليعاد﴿: ، وقال)١(﴾ًاَ َ ِ ِْ َُ ْ ُ﴾)٢(. 
:  بوضوح وهبذا البيان، وبقانون البداء بالبيان الذي قدمناه يظهر ـ٧

إن اهللا تعاىل حمكوم بقدره، وأنه قد جف القلم بعد أن كتب : بطالن قوهلم
ما كان وما يكون إىل يوم القيامة، وصار اهللا ـ والعياذ باهللا ـ مغلول اليد كام 

ْوقالت اليهود يد اهللاِ مغلولة غلت أيدهيم ولعنوا بام قالوا بل﴿: قال تعاىل ُ َ ُ َّ ٌ َ ُ ْ َ ََ َ ُ ََ ِ ُ ْ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َِ َ ُ ْ ُ 
ُيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء َ ََ ْ ُ ُ َ ََ ُ ِ ْ َ َِ َ ْ ُ﴾)٣(. 

َأنه قد فرغ من األمر: وإذا كان عدم القول بالبداء معناه وأن يده تعاىل . ُِ
ًفال أظن أن أحدا جيرؤ عىل القول .. مغلولة، وأنه عاجز عن الترصف

بذلك، بعد أن رصح اهللا تعاىل بذم اليهود عىل مقولتهم تلك، وهلذا األمر 
 .سلبياته الكبرية واخلطرية كام سنشري إليه عن قريب

 :فوائد االعتقاد بالبداء

 إن االعتقاد بالبداء يذكي الطموح يف اإلنسان، ويدعوه إىل أن  ـ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الكهف٤٩اآلية  )١(

 . من سورة الرعد٣١ من سورة آل عمران واآلية ٩اآلية  )٢(

 .املائدة من سورة ٦٤ اآلية) ٣(
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يرسم اخلطط، ويضع الربامج، وأن يسعى للتخلص من العوائق، وتغيري 
 .املعادالت

 :ًللبداء أيضا، هيًأيضا، ثالث فوائد » رمحه اهللا« قد ذكر املجليس  ـ٢
 أن يظهر اهللا سبحانه للمالئكة الكاتبني يف اللوح، واملطلعني :ألف

عليه، لطفه تعاىل بعباده، وإيصاهلم يف الدنيا إىل ما يستحقونه، فيزدادون به 
 ..معرفة

 أن يعلم العباد ـ بواسطة إخبار الرسل واحلجج هلم ـ أن ألعامهلم :ب
فيكون ذلك . ك ألعامهلم السيئة تأثرياهتااحلسنة مثل هذه التأثريات، وكذل

ًداعيا هلم إىل فعل اخلريات، وصارفا هلم عن فعل السيئات ً.. 
ً، أحيانا عن لوح »عليهم السالم« إنه إذا أخرب األنبياء واألوصياء :ج

املحو واإلثبات، ثم أخربوا بخالفه يلزم الناس اإلذعان به، ويكون يف ذلك 
إذ ال شك أهنم . يب ملزيد من األجر هلمتشديد للتكليف عليهم، وتسب

 ..)١(يؤجرون عىل هذا التسليم
  :التالية السلبيات ففيه، البداءعدم ب االعتقاد أما
 إنه جير اإلنسان إىل حالة من الكسل واخلنوع، ويفقده كل حيوية  ـ١

ًونشاط وقوة، حتى ال يكون إنسانا فاعال يف احلياة وال مؤثرا فيها ًً.. 
 اإلنسان إىل اليأس القاتل، وإىل اخليبة، والفشل الروحي  إنه جير ـ٢
 .)٢( ]والقنوط من رمحة اهللا[..الذريع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .راجع سفينة البحار مادة البداء) ١(

 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ٢(
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أن اهللا سبحانه عاجز عن الترصف، وأنه غري قادر عىل :  إنه يعني ـ٣

ًفعل أي يشء، وحني يرى اإلنسان ربه عاجزا عن أي ترصف، فلامذا يرتبط 
إليه لكشف الرض عنه، أو يدعوه وملاذا يطلب منه حوائجه، أو يتوسل ! به؟

.. إنه سيشعر أنه يف غنى عنه! لشفاء املريض، ولزيادة الرزق، ولغري ذلك؟
وبذلك يرى نفسه غري مطالب بتحقيق رضا اهللا، .. وإنه ال مربر لالرتباط به

ألن األوامر والنواهي تفقد  [..وال بالتزام احلدود الرشعية واإليامنية
 .)١(]هامعناها، بعد أن فقدت أثر

ألنه حيوله من غيب ..  إنه يفقد اإليامن بالغيب مضمونه ومعناه ـ٤
حي، وفاعل، ومؤثر، إىل غيب قاس قاهر، يبعث اجلمود والشلل يف احلياة 

 ..اإلنسانية
أي أن االعتقاد بعدم البداء املساوق لالعتقاد باجلربية اإلهلية للبرش، 

 .هو املسبب لتلك السلبيات
هلون بالبداء فإنام يعملون بمقتىض فطرهتم، التي فأما الشيعة اجلا

 .تقودهم إىل انتهاج سبيل من يؤمن هبذه احلقيقة الفطرية الراسخة
.. أما عدم االعتقاد به، بسبب اجلهل، أو عدم االلتفات فال حمذور فيه

من حيث االعتقاد، ولكنه يوجب حرمان اإلنسان من فوائد وعوائد 
 .د هبذا األمر بصورة تفصيليةرصدها اهللا ملن يلتفت ويعتق

وقد ظهر بذلك أن الذين ينكرون البداء، بحجة أنه يستبطن اجلهل من 
مل يفهموا حقيقة البداء عىل .. اهللا، وأنه تعاىل مل يكن يعلم باليشء ثم علمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(



 ١٠٧...................................... .. .....................................جواب الرسالة الثالثة

 )١(]أعني لوح املحو واإلثبات[النحو الذي بيناه، من أن ما يكتب يف اللوح 

تقتضيه سنن اخللق والتكوين، ونظام العلية، هو ما يوافق احلكمة وما 
بغض النظر عام يرد عىل ذلك من موانع، أو ما يستجد من مقتضيات، قد 
يكون بعضها من خالل فعل اإلنسان االختياري الذي يتمثل بالصدقة، أو 

 ..الدعاء، أو االستشفاع، أو ما إىل ذلك

 :عصمة غري األنبياء

 قد يعصم !؟ غري األنبياءعصومفهل جيوز أن يكون هناك م«: وقلتم
 ! مع السري نحو اهللا عز وجل؟، وهذا مقدور عىل الناس،نسان نفسهاإل

 !؟»ولكن هل عصمتهم كعصمة األنبياء
 !هل عصمتهم تكوينية، أم غري ذلك؟: وبعبارة أخرى

 :ونقول
أن اإلنسان قد يعصم :  قد ذكرتم أنتم يف عبارتكم اآلنفة الذكرً:أوال

 بحد ذاهتا كافية يف ةلتفاتاألمر مقدور للناس، وهذه اإلنفسه، وأن هذا 
فهل جيوز أن يكون هناك «: وهو قولكم.. اإلجابة عىل سؤالكم األول

 !؟»معصوم غري األنبياء
أن اهللا سبحانه قد أوجب العصمة عىل مجيع : ونزيد عىل ما ذكرتم

فإنه ًخلقه، فهو تعاىل إذا كان قد رشع أحكاما، وهنى وأمر، وحث وزجر، 
يريد من مجيع الناس إطاعته يف مجيع ما أمر به، وما هنى عنه، ولو ريض برتك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(
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ًمورد واحد مما أمر به، أو بفعل مورد واحد مما هنى عنه مل يكن هذا حراما، 

وكذلك احلال لو رصف النظر عن بعض املستحبات، أو .. ًوذاك واجبا
 ..بعض املكروهات

ؤمتن عىل الرشيعة باإلجابة كام أنه لو ريض من رسوله، أو من امل
ألجل نسيان احلافظ، أو سهو (اخلاطئة يف واحد من أحكام الرشيعة 

ألن رضاه .. ًمل يكن ذلك احلكم مطلوبا هللا سبحانه) الذاكر، أو خطئه
 .أنه مل يعد يريده: باخلطأ فيه معناه

تنتفي عن املسؤول يف هذا املورد » أهل الذكر«ًهذا فضال عن أن صفة 
خطأ فيه، فال يكون هذا املكلف اجلاهل باحلكم قد رجع إىل أهل الذي أ

 .الذكر له، بل يكون من رجوع اجلاهل إىل اجلاهل
 : إن الفرق بني عصمة النبي، وعصمة سائر الناس هو:ًثانيا
 أن النبي واجب العصمة، بمعنى أن عصمته معلومة لنا :ألف

ألن نفس مقام النبوة . صومًبالبداهة، إذ ال يمكن أن يبعث اهللا نبيا غري مع
 .يقتيض ذلك

وهذا يف بداهته يساوق بداهة مالزمة النهار لطلوع الشمس، إذ ال 
هذا : وإذا قلت. يمكن أن تكون الشمس طالعة، والنهار غري موجود

ًأن له طوال وعرضا وعمقا، ألن هذه هي خصوصية : جسم، فمعنى ذلك ً ً
ة األطوال للقسمة يالنسبة لقابلاألجسام، وأنه قابل للقسمة، وهكذا احلال ب

 .ًأيضا
واألمثلة عىل . كام أن الزمان يقتيض التجدد واحلدوث ويقبل القسمة

 .ذلك كثرية
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معصوم عن الذنب، واخلطأ، » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ب
 .والنسيان، والسهو، ومنزه عن كل عيب ونقص

 :العصمة التكوينية

قولة ال يف األنبياء، وال يف غريهم، أما العصمة التكوينية فهي غري مع
 :وذلك ملا ييل

جبارية السبب يف ختصيص هؤالء هبذه العصمة اإل إننا نسأل عن :ألف
 !التكوينية؟

 !! وملاذا مل ينلها غريهم من سائر بني اإلنسان؟
تكون هلم هم ثم وملاذا نحن نتعب ونشقى، ونحصل عىل القليل، 

 !وا ومل جياهدوا أنفسهم مثلنا؟الدرجات العالية، مع أهنم مل يتعب
أال يكون الشخص الذي يقوم باالمتناع ـ من تلقاء نفسه ـ عن  :ب

بادر إىل عمل حسنة واحدة يف حياته، جياهد هبا نفسه يسيئة واحدة، أو 
أفضل من مجيع النبيني واألوصياء املعصومني ـ أال يكون ـ وغرائزه، 

 !جبار؟اإلببالتكوين و
 عىل عباداته، ً وال أجراًن ال يستحق املعصوم مدحا أ:أال يعني ذلك :ج

 . )١(!وال عىل أي يشء من طاعاته لألوامر والزواجر اإلهلية؟
 .إىل غري ذلك من عالمات استفهام ال يمكن استيفاؤها يف هذا البحث املقتضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال قد سأله علامؤنا رضوان اهللا تعاىل عليهم ألولئك القائلني بعدم قدرة هذا ) ١(

 .١٦٩ص: راجع اللوامع اإلهلية. املعصوم عىل املعصية
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 :ما فروا منه وقعوا فيه

صىل  «إن النبي:  إن املدعني للعصمة اإلجبارية هم أنفسهم يقولون ـ١
 .قد خيطئ، ولكن اهللا تعاىل ال يقره عىل خطئه» اهللا عليه وآله

 كيف نجمع بني تكوينية العصمة، وبني صدور اخلطأ من ً:فأوال
 !املعصوم؟
 ولو جاز ذلك، فال يشء يوجب الطمأنينة إىل عدم تكرار اخلطأ :ًثانيا

 يشء يدلنا أهنا تصحيح للمرة األوىل، بل ال: يف املرة الثانية، التي يزعمون
 .ًعىل أن املرة الثانية هي اخلطأ، واألوىل هي الصواب أيضا

 :الفرار من لوازم جربية العصمة

بأن اهللا : إن احلديث عن جربية العصمة، قد أجلأ البعض إىل القول
 أن يكون لإلستحقاق أي ىلبرش، ونف عىل ا بالتفضلتعاىل قد جعل الثواب

ح ي غري قبيح، بل القبلثواب عىل غري املقدورالقول بأن اًدور فيه، استنادا إىل 
 ..هو العقاب عىل غري املقدور

 :ونقول
 :وذلك ملا ييل..  وال معقول،إن هذا غري مقبو ل

 إن قبح العقاب عىل غري املقدور، وعدم قبح الثواب عليه، ال ينتج  ـ١
أن يكون الثواب للعباد كلهم ويف كل يشء بالتفضل ال باإلستحقاق، بل 

 املثوبة بالتفضل إىل رشط آخر، وهو أن اليلزم من سلب القدرة حتتاج
 :حمذور آخر، مثل

 .الرتجيح بال مرجح
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 .أو اخلروج عن دائرة العدل
أو أن يصبح أشقى األشقياء كفرعون ـ إذا فعل حسنة واحدة ـ أفضل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«من أعظم األنبياء كنبينا حممد 
ا ـا، والسنة التي أجراهـ التي رسمهأو أن يكون عىل خالف القاعدة

ورة ـة باإلستحقاق بصـة والعقوبـوبـانه يف عباده، حيث جعل املثـاهللا سبح
 .عامة

صبح  لوازم أخرى فاسدة سوف تباإلضافة إىلوهذه اللوازم كلها، و
 إذا كان ثواب العباد كلهم يف كل يشء بالتفضل ال ،موجودة هناقائمة و

 :  يف النقاط التاليةوسيتضح ذلك.. باإلستحقاق
ً ثم يثيبهم عليها تفضال منه ،جيرب األنبياء عىل أمورتعاىل  إذا كان اهللا  ـ٢

وال يتفضل غريهم من الناس، ذلك بل ع، وال يفا ال اختيار هلم فيهمع أهنم
بل يطلب منهم بذل جهود جبارة ومقاومة عليهم فيام ال اختيار هلم فيه، 

 !م، فهل هذا من العدل؟اإلغراءات القوية، لكي يثيبه
 !وهل يصح نسبته إىل اهللا تعاىل؟

ًملاذا رجح أشخاصا بأعياهنم عىل غريهم فقرر عصمتهم التكوينية   ـ٣ َّ
املقدور هلم، وجعلهم أنبياء وأئمة، ومل غري اجلربية، وأن يثيبهم عىل األمر 

فهل هذا ! هم عىل مثل ذلك؟بخيرت غريهم لذلك، ومل يعصم غريهم، ومل يث
 !ال من قبيل الرتجيح بال مرجح؟إ

ابن ملجم،  كـأن يكون أشقى األشقياء : إن جربية العصمة تعني  ـ٤
إذا عمل حسنة واحدة يف حياته، مهام كانت تلك احلسنة ًمثال ـ فرعون أو 

صىل «، أفضل من خاتم األنبياء حممد ةصغرية، أو إذا امتنع عن سيئة واحد
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ذلك باختياره، وبمجاهدة نفسه، وغرائزه، ، ألنه إنام فعل »اهللا عليه وآله

 ..وشهواته، وأهوائه
ًإن هؤالء الناس يتحدثون كثريا عن أوضاع سلبية يف الفكر، ويف   ـ٥

املامرسة لألنبياء، وعن نسياهنم، وعن سهوهم يف األمور احلياتية، وعن أن 
العصمة ال متنع من اخلطأ يف تقدير األمور، وتفاصيل متنوعة ملامرسات 

عليهم «م أهنا صدرت، أو حيتمل أن تكون قد صدرت من األنبياء زع
 بعضها يصل إىل حد الرشك باهللا سبحانه، وقتل نفوس بريئة، »السالم

 .. رتكاب جرائم دينيةاو
ن العصمة إ: ال يرىض ذلك، ويقولونتعاىل  إن اهللا :ثم يقولون

وكيف ! ؟فهل عجز اهللا عن إجبار وليه، أو نبيه عىل ما يريد.. جباريةإ
يمكن أن نالئم بني جربية العصمة، وبني صدور األخطاء الصغرية، أو 

أو احتامل الرشك،  !الكبرية، املقصودة، وغري املقصودة هنا، وهناك؟
 !جرائم دينية منهم؟احتامل وقوع و

، لبطالن الثواب ًا إذا كان القول باجلرب اإلهلي املطلق مرفوض ـ٦
ًإن التفويض أيضا :  أساسه، وقلناوالعقاب، بل لبطالن التكليف من

 .مرفوض، الستلزامه التعطيل، وغري ذلك من املحاذير
ال جرب وال تفويض بل أمر بني  «:وإذا كان القول الصواب هو أنه

 !، فهل استثنى اهللا تعاىل أنبياءه، وأولياءه من هذه القاعدة؟»أمرين
 !ين الدليل عىل هذا التخصيص، واالستثناء؟أو
، فال  بني الطاعاتً القائلني بجربية العصمة يفرق أيضاإن بعض  ـ٧
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ال ندري ما هو املربر و. )١(فيكون فيها القهر واجلرب واملعايص جرب فيها،
 .هلذا التفريق

فالنبي ، أن ترك الطاعة هو اآلخر يكون من املعايص: ومن الواضح
 يقدر عىل ًإذن ال يقدر عىل هذا الرتك، فام معنى كونه خمتارا يف فعل أمر ال

 !تركه؟
إنام هو ًللبرش مجيعا ويف كل يشء إن مقولة البلخي عن أن الثواب   ـ٨

والتزموا بأنه .. »رضوان اهللا عليهم«بالتفضل قد رفضها علامؤنا األبرار 
املساواة بني املطيع والعايص، : باإلستحقاق، إذ ال جيوز يف حكم العقل

 .ًفضال عن أن يعطى العايص ويمنع املطيع
 من باب التفضل جلاز ذلك، وقد ذكرنا الدليل تو أن املثوبة كانول

 ،)٢(مأساة الزهراء: عىل ذلك، وذكرنا الرد عىل مقولة البلخي يف كتابنا
 .فراجع

 :املطيفون بالعرش

إىل أن هذا ال يتناىف مع ما روي، من أن النبي : وعلينا أن نشري هنا
ًكانوا أنوارا مطيفني » معليهم السال«وأهل بيته » صىل اهللا عليه وآله«

قد متنى مقامهم، ثم توسل هبم كام توسل » عليه السالم«بالعرش، وأن آدم 
 ..»عليهم السالم«هبم نوح، وإبراهيم،، ويونس، وسائر األنبياء 
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 . فإنه قد نسب ذلك إىل األشاعرة١٦٩اللوامع اإلهلية ص: راجع) ١(

 .٦٤ و ٦٣ ص١ج )٢(
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 أن اهللا تعاىل قد تفضل عليهم بمقام، :فجعلهم مطيفني بالعرش معناه

املثوبات تكون بالتفضل أن : وهذا يعطي.. قبل أن يفعلوا ما يوجب ذلك
 ..ال باالستحقاق

 :ونجيب
 بأن إعطاء هذا املقام كان عن غري استحقاق :بأن من املجازفة القول

ُوإن من يشء إال عندنا خزائنه﴿: منهم، فإنه تعاىل يقول ْ َُ َ َ َ ِْ ِ ٍ َِ َّ ِ ِْ َ ونحن نقطع . )١(﴾ْ
بأهنم حني خرجوا من عامل اخلزائن خرجوا ساعني بكل وجودهم إليه، 

حني أخرجهم اهللا من » صلوات اهللا عليهم«فمن أين يمكن اجلزم بأهنم 
! عامل اخلزائن مل خيرجوا ساعني بكل وجودهم إليه، وطالبني قربه ورضاه؟

عليهم «ومل حيصل ذلك من أي من سائر املخلوقات حتى سائر األنبياء 
 ..وهلذا البحث جمال آخر.. »السالم

 :أهل الذكر ومستحدثات املسائل

 من أين ألهل الذكر القدرة عىل :ً إنكم طرحتم سؤاال آخر يقولثم
استنباط األمور، واجلواب عىل مستحدثات املسائل، وقد انقطع الوحي، 

فكيف كانوا يصلون ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«بوفاة أو باستشهاد رسول اهللا 
ل ِإىل مقاصد الرشيعة، وإىل احلكم الرشعي، من دون إعامل اإلجتهاد، واحلا

أن هلم القدرة عىل ضبط األحكام كام : أن الوحي قد انقطع، حتى إن قلنا
 !؟»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«َّعلمها النبي 
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 .احلجر من سورة ٢١ اآلية) ١(
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 :ونجيب
لألمة، » صىل اهللا عليه وآله«أن ما بلغه النبي :  إن كان مرادكمً:أوال

، فهذا ال يشتمل عىل مستحدثات املسائل بعده» عليه السالم«علمه لعيل 
ناقصة، ال تفي » صىل اهللا عليه وآله«أن الرشيعة التي جاء هبا : يعني

بحاجات الناس إىل يوم القيامة، بل هي بحاجة إىل اجتهاد املجتهدين، 
ًليقدموا للناس حلوال وأحكاما للموضوعات احلادثة بعد الرسول  صىل «ً

 عىل أن ونحن نجل مقامكم السامي يف العلم والدين.. »اهللا عليه وآله
 ..يكون هذا هو ما قصدمتوه

 إن القرآن فيه تبيان كل يشء، والذي عنده علم الكتاب هو النبي :ًثانيا
 ـ )١(كام ورد يف الروايات» عليه السالم«ووصيه عيل » صىل اهللا عليه وآله«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٠٧ و ٣١٠ و ٣٠٨ص ١ج للحسكاين التنزيل هدشوا:  راجع املصادر التالية)١(

 املرام وغاية ٢٦ص واخلصائص ،٣٦١رقم احلديث املغازيل ابن ومناقب

 الصدق ودالئل ،)خمطوط( واحلربي الثعلبي تفسري عن ١٠٤ و ٣٦٠ و ٣٥٧ص

 وتفسري نعيم، أيب عن ونقل ١٠٥ ـ ١٠٢ص املودة ينابيع عن ١٣٥ص ٢ج

 و ٤٠٤ و ٤٠٢ و ٤٠١ و ٤٠٠ص ١ج التنزيل وشواهد ٣٠٣ص ٥ج الثعلبي

 واجلامع ٢٥٢ص ٤ج املسري وزاد ٨٦ص ٣ج العريب البن القرآن وأحكام ٤٠٥

 .٣٩٠ص ٥ج املحيط والبحر ٣٣٦ص ٩ج القرآن ألحكام

 ًمتنا ٤٥٢ و ٤٥١ص ٣وج ٣٦٥ ـ ٣٦٢ص ٤ج) امللحقات (احلق إحقاق: وراجع

 من العديد عن ٧٧ ـ ٧٥ص ٢٠وج ًوهامشا ًمتنا ٢٨٥ ـ ٢٨٠ص ٣وج ًوهامشا

 .٣٣٦ص ٩ج القرآن ألحكام واجلامع ١٢٤ص بطريق البن والعمدة املصادر،
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ال عبد اهللا بن سالم، وال غريه من علامء أهل الكتاب ـ وهلذا البحث جمال 

 .آخر
 :النولنا هنا سؤا

 :]القرآن تبيان لكل يشء[

َتبيانهل إن إيداع اهللا تعاىل كل يشء يف كتابه، حتى أصبح ﴿: أحدمها ْ ً اِ
ٍلكل يشء ِ

ْ َ ِّ أو كان ! كان ألجل انتفاع الناس به، واستخراج ذلك منه؟. )١(﴾ُ
فإن كان ال يريد ذلك، فام هو الغرض اآلخر الذي توخاه ! لغرض آخر؟

ملعارف، إذا كان ال أحد يقدر عىل االستفادة وما فائدة هذه ا! من ذلك؟
 !منها إىل يوم القيامة؟

ادة من بعض ما يف الكتاب دون بعض ـستفوب هو اإلـوإن كان املطل
ـ قل أو كثر ـ فريد السؤال عن فائدة ما مل يمكن اكتشافه منها، وال يراد 

 !ستفادة منه؟اإل
بد من أن ال يكون ستفادة من كل ما فيه، فال وإن كان املطلوب هو اإل

ستحسان واآلراء، وال سيام إذا ذلك عىل سبيل احلدس والتظني، وال باإل
 .)٢(ضممنا إىل ذلك ما ورد من النهي عن تفسري القرآن بالرأي

ًونحن ال نجد أحدا يمكن أن يدعي أن بإمكانه أن يعرف كل ما 
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 .النحل من سورة ٨٩ اآلية) ١(

 ٧تفسري الرازي ج و٣٦ ص١تفسري السمرقندي ج و٦صتفسري الثوري : راجع )٢(

 .١٦٤ ص٢جلزركيش لالربهان  و١٩١ص
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ان ولو ادعى ذلك، فال أحد يصدقه يف دعواه، إال إن ك ..تضمنه القرآن
 . هو الذي أشار إليه، ودل عليه»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 عيل قد دل الناس عىل» صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : ويقول الشيعة
أنا مدينة العلم وعيل باهبا، فمن أراد املدينة فليأهتا : قال عنه[ »السالمعليه «

باب من العلم  ألف »صىل اهللا عليه وآله«علمه الرسول  والذي )١(]من باهبا
ً، والذي لو شاء ألوقر سبعني بعريا من )٢(يفتح له من كل باب ألف باب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(

 ٦٥٢ و ٥٧٢ص اخلصال و٥٧١ص ١ج الصباغ البن املهمة فصولال: راجع )٢(

 قيس بن سليم وكتاب ١٦٥ص ٣ج) البالغة هنج مستدرك (البالغة ومصباح

 ودالئل ٤٦٢ و ٤٣٥ و ٤٣١ و ٤٢٠ و ٣٣٠ و ٢١١ص) األنصاري حتقيق(

 ١٣١ص) املهدي مؤسسة (و ٢٣٥ص) البعثة مؤسسة ط (للطربي اإلمامة

 ٢٢ج األنوار وبحار ٦٩ص ٥ج املعاجز ومدينة ٢٢٣ص ١ج واإلحتجاج

 ٨٩وج ١٨٣ص ٦٩وج ٢١٦ص ٤٠وج ٤٣٣ و ٤٢٥ص ٣١وج ٤٦٣ص

 .٦٠٦ و ٢٨٥ص النظيم والدر ٤٢ص ١ج الصايف والتفسري ٤٢ص

 عليه« طالب أيب بن عيل اإلمام وموسوعة ٣٣٧ص العلوية األنوار: ًايضا وراجع

 ٥ج ملراما وغاية ١٧ و ١٦ص ١٠ج والتاريخ والسنة الكتاب يف »السالم

 ٢٣وج ٦٠٠ص ٧ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٠٧ص ٦وج ٢٢٤ص

 ١ج للتربيزي الواهية الشبهات عن عرشية اإلثني الشيعة وتنزيه ٤٥٢ص

 .١٦٣ و ١٥٦ص
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باإلضافة إىل قرائن وروايات أخرى، . ، فام بالك بام سواها)١(سورة الفاحتة

احتياج أنه كان هو األعلم من كل أحد، وأن : وتؤيد األحداث بعد وفاته
 كام قال اخلليل بن مام الكلالكل إليه واستغنائه عن الكل، دليل عىل أنه إ

 .)٢(أمحد الفراهيدي
 لوال عيل :وحسبك يف ذلك قول عمر الذي تكرر سبعني مرة أو أكثر

 ..، أو نحو ذلك)١(، أو ال أبقاين اهللا ملعضلة ليس هلا أبو احلسن)٣(هللك عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أرسار عن ٩٣ و ١٠٣ص ٨٩ج األنوار وبحار ١٨٣ص ٢ج اإلدارية  الرتاتيب:راجع )١(

 املودة وينابيع ٣ص ١ج هانالرب وتفسري ٥٣ص ٢ج طالب أيب آل ومناقب الصالة،

 ٧ج) امللحقات (احلق حقاقإو ٤٨ص ٢ج لألبطحي واآلثار االخبار وجامع ٦٥ص

 ١٥ص املؤمنني أمري ديوان رشح وعن ١٣٨ص الصالة رسارأ: عن كالمها ٥٩٤ص

 الكدر وجالية ٣٣ص األزهر والروض ٩١ص احللم وزين العلم عني ورشح. خمطوط

 .١٥٠ص حممد آل وتاريخ ٤٠ص

لسيد لمعجم رجال احلديث  و١٣٥لهمداين صل اإلمام عيل بن أيب طالب :اجعر )٢(

 .٨١ ص٨اخلوئي ج

 للمعتزيل البالغة هنج ورشح ١١٠٣ص ٣ج )ط دار اجليل (اإلستيعاب :راجع )٣(

 و ١٢٩ص السمطني درر ونظم ٢٠٥ و ١٧٩ص ١٢وج ١٤١ و ١٨ص ١ج

 ١٥٤ص ٥ج السمعاين وتفسري ٦٣٦ و ٦٢٧ص ٣ج لإلجيي واملواقف ١٣٢

 السؤول ومطالب ٨١ص للخوارزمي واملناقب ٢٢ص ٢١ج الرازي وتفسري

 البن املطالب وجواهر ٢٠١ص ١ج الصباغ البن املهمة والفصول ٧٧ و ٧٦ص

=  ١٧٢ ص٢وج ٢١٦ص ١ج ودةـامل ابيعـوين ٢٩٦ و ١٩٥ص ١ج دمشقيـال
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عليه «ومن الذي يستطيع أن ينفي برضس قاطع أن يكون ما علمه عيل 
ً أيضا، إما بتعليم من النبي »السالم امعليه« احلسنني  قد كان عند»السالم

 ! أو من كليهام؟»السالمعليه «، أو من عيل »صىل اهللا عليه وآله«
 قد »م السالمعليه«ومن الذي يستطيع أن ينفي أن يكون سائر األئمة 

ًأخذوا تلك العلوم بعينها يدا بيد، وكابرا عن كابر؟ ً! 

 :]مليون باب من العلم[

إن األمم املتعاقبة قد استنفدت :  هل يستطيع أحد أن يقول:الثاين
 لعيل »صىل اهللا عليه وآله«املليون باب من العلم الذي علمه رسول اهللا 

 !؟»عليه السالم«
يف » عليه السالم«وكم هي األبواب التي احتاجها الناس من علم عيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٣ص ٣ج النرضة والرياض ٨٠ص العقبى ذخائر و١٤ص ٣وج= 

 .٤٦٦ص رازيال للفخر واألربعني

 ٣ج للزيلعي الراية ونصب ١٠١ص ١٢ج للمعتزيل البالغة هنج رشح: راجع )١(

 ٢ج املودة ينابيع و٨٢ص العقبى وذخائر ١٠١ص للخوارزمي واملناقب ١١٧ص

 احلديث خمتلف وتأويل ٢٨٦ص ١٣ج الباري وفتح عمر، وأيب أمحد، عن ١٧٢ص

 القدير فيضو ١٣١ص السمطني درر ونظم ١١٠٢ص ٣ج واإلستيعاب ١٥٢ص

 ومطالب ٢٩٦ص ٧ج التهذيب وهتذيب ٢٣ص ٤ج الغابة وأسد ٤٧٠ص ٤ج

 البن املطالب وجواهر ٢٠١ص ١ج الصباغ البن املهمة والفصول ١٦٣ص السؤول

 .١٩٥ص ١ج الدمشقي
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 !عرص األئمة، وهي ألف ألف باب من العلم؟

 تلك العصور إىل مجيع ما يف القرآن من علوم وهل احتاج الناس يف
وها نحن نشاهد بأم أعيننا ضآلة ما اكتشفه ! ومعارف، ودالئل وأحكام؟

 !!الناس حتى اآلن من معارف القرآن
 إن ما احتاج إليه الناس خارج دائرة النصوص الرصحية :ًثالثا

ا القرآن، واملبارشة، ال يعدو كونه جمرد تطبيقات لقواعد رشعية عامة هلج هب
 .»صىل اهللا عليه وآله«ورصح هبا رسول اهللا 

ًوتطبيق القاعدة عىل مصداقها ليس إعامال للرأي، بل هو تطبيق للنص 
يمكن تطبيقها » ال تعاد الصالة إال من مخس«: قاعدة: ًفمثال.. عىل مورده

 ..عىل عرشات املسائل التي قد يبتيل هبا املكلف يف مقام العمل
وغري .. »ال رضر وال رضار يف اإلسالم «:نسبة لقاعدةوهكذا يقال بال

 ..ذلك كثري
ً أن شطرا من هذه األحكام قد علمه الرسول :ولكن ذلك ال يعني

، ووصل إىل األئمة من »عليه السالم«ألمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«
يل ًكام أن ذلك ال يعني أن فهم مجيع ما يف القرآن كان ميسورا لغري ع.. بعده

 .واألئمة من بعده» عليه السالم«
 :غري أننا نريد أن نقول هنا

، »م السالمعليه«إن ما احتاجه الناس من أحكام يف زمن األئمة 
وبعدهم كان ال يتعدى حدود هذه القواعد وتلك النصوص التي عرفها 

وال ريب يف أنه مل خيرج عن دائرة دالالت . »عليهم السالم«عيل واألئمة 
 ..ًاالقرآن أيض



 ١٢١...................................... .. .....................................جواب الرسالة الثالثة

 يف القرن الثاين والثالث للهجرة مل » السالمعليه«وهل لو عاش عيل 
 !يكن يعرف أحكام اهللا يف الوقائع التي حدثت، ليحتاج إىل اجتهاد الرأي؟

جتهاد هو فهم آيات القرآن، وكلامت النبي  إن كان املراد باإل:ًرابعا
هم عىل ، فكيف صار أئمة املذاهب أقدر من غري»صىل اهللا عليه وآله«

 !فهمها؟
 ملاذا اختلفت فتاوى الفقهاء األربعة فيام بينهم، بل اختلفت :ًخامسا

فتاوى الفقيه الواحد بني قديمه وجديده، بل كان لكل واحد من أولئك 
 !الفقهاء فتاوى متعددة وخمتلفة يف املسألة الواحدة؟

 يف الفتاوى ال مع »م السالمعليه«فلامذا مل خيتلف أئمة أهل البيت 
ًمع أهنم اثنا عرش إماما، وقد عاشوا أكثر من ! بعضهم، وال مع أنفسهم؟

 !ماءتني وثالث وسبعني سنة؟
وملاذا مل توحد معرفة أئمة املذاهب األربعة بمقاصد الرشيعة ـ عىل حد 

 !تعبريكم ـ بني فتاواهم؟
ًوهل كان الشافعي مثال يعرف مقاصد الرشيعة يف فقهه القديم، ثم 

فإن كان اجلواب بأنه كان يعرف ! اجلديد، أو بالعكس؟جهلها يف فقهه 
ملاذا اختلفت فتاواه اجلديدة مع : املقاصد يف كال احلالتني، فريد سؤال

وإن كان اجلواب بالنفي، فال تبقى قيمة لفقهه، وال لفتاواه، ! القديمة إذن؟
: وإن كان اجلواب بالسلب يف مرحلة، واإلجياب يف أخرى، فريد السؤال

إن معرفته باملقاصد قد حدثت يف فقهه اجلديد دون القديم، : ي قالمن الذ
 !ويف صورة العكس ملاذا ال يكون العكس؟

وحني اختلفت فتاوى الفقهاء ملاذا مل حتفظهم معرفتهم بمقاصد 
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 !الرشيعة من االختالف يف الفتوى؟

 :’شهاد النبي إست
 : إشارة

لة عىل استشهاد ا الدأملحتم يف كالمكم إىل التعابري التي صدرت منا،
 ..»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

 : ونقول
ً قد مات شهيدا بسم »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :إن النصوص تؤكد

 . اخليربية له عىل أقل تقدير
: ً قال يف مرض موته مشريا إىل ذلك»صىل اهللا عليه وآله« أنه :ورووا

 .)١(فهذا أوان انقطاع أهبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املستدرك وتلخيص ٥٨ص ٣ج للحاكم الصحيحني عىل املستدرك: راجع )١(

 احلديث خمتلف تأويل عن نحوه وذكر الشيخني، رشط عىل وصححاه للذهبي،

 دار ط (احللبية والسرية ٥٣ص ٢ج اخلميس تاريخ: وراجع ١٦٩ص قتيبة البن

 ١١ج العامل وكنز ٢٦٩ص الرب عبد البن والدرر ٤٣٢ص ٢ج) املعرفة

 وإمتاع ٣٨٦ص ١٨ج للنووي املجموع: وراجع ٤٦٧ص وراجع ٤٦٦ص

 ريجوخت ٩٧ص اجلوزي القيم البن النبوي والطب ٣٤٨ص ١٣ج األسامع

 أزال ما: وفيه ١٢٢ و ١٢١ص ٩ج البيان وجممع ٧١ص ١ج واآلثار األحاديث

 ..عام كل تعاودين خيرب أكلة زالت ما: آخر نص ويف.. الطعام أمل أجد

=  ٢٧ و ٢٥ص ١١جزم ـالبن ح ىلـواملح ٧ و ٦ص ٢١جوار ـاألن ارـبح: عـوراج
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 !:من هم العرتة؟

م عليه«وقد تساءلتم عن العرتة، هل هم خصوص أهل البيت 
أم ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«أم أعامم النبي !  دون زوجاته؟»السالم

 !زوجاته؟
 !؟»عليها صلوات اهللا«فهل هم أوالد فاطمة 

! ؟»عليهام السالم«وملاذا خصوص هؤالء ال غريهم من ولد احلسنني 
 ..»رضوان اهللا عليهم«ال غريهم من ولد عيل، أو احلسنني 

 :ونجيب
إن تفصيل القول يف هذا املوضوع حيتاج إىل كتابة مئات الصفحات، 
لذلك رأيت أن أقترص عىل ذكر عناوين مشرية للمطلوب، من دون دخول يف 

ًأهل البيت يف آية التطهري، وكتابا آخر : ًالتفاصيل، مع العلم بأن يل كتابا بعنوان
 .د يسهامن يف اإلجابة عىل هذه األسئلةالغدير واملعارضون، ق: باسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٣٤ص ١ج والرشاد اهلدى سبل: وراجع ٢٩ص ١١ج للصنعاين واملصنف= 

 والكامل ٢٤٠ و ٢٣٩ص ٤وج ٤٠٠ص ٣ج والنهاية والبداية ١٣٤ص ٥وج

 بالقاهرة التحرير دار ط (سعد البن الكربى والطبقات ٤٠٢ص ٣ج عدي البن

 النبوية والسرية ٣١٤ص ٨ج) صادر دار ط (و ٣٢ص ٢ق ٢ج) هـ ١٣٨٨ سنة

 داود أيب سنن وعن. اإلسالم تراث سلسلة ٣٣٨ص الثاين املجلد هشام البن

 ١١ص ١٠ج للبيهقي الكربى والسنن ٣٢ص ١ج الدارمي وسنن ٣٧٠ص ٢ج

 النبوية والسرية ٢٢٤ص واإلرشاف والتنبيه ٣٠٣ص ٢ج وامللوك األمم وتاريخ

 .٤٠٠ و ٣٩٩ص ٣ج كثري البن
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 .يرسلون إليكم هذين الكتابني ولعل األخوة

 :ويف مجيع األحوال أقول
هم الذين عنتهم اآلية » عليهم السالم« إن املقصود بأهل البيت ً:أوال

َإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل ﴿: املباركة، الدالة عىل عصمتهم ْ َ ْ َ ََ ِّ ُ ُ ُُ َّْ ُِ ِْ ِ َ ِ

ًلبيت ويطهركم تطهرياا ِْ ْ ََ ْ َ ُ ُْ ِّ َ  »صىل اهللا عليه وآله«حيث دلنا رسول اهللا . )١(﴾َِ
عىل أن أهل البيت يف هذه : من خالل حديث الكساء املعروف والثابت

 .)٢( »م السالمعليه«عيل، وفاطمة، واحلسنان : اآلية هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عرافسورة األ من ٣٣اآلية  )١(

  و١٩٨ ص٥ والدر املنثور ج٧  و٥ ص٢٢جامع البيان ج :راجع املصادر التالية) ٢(

 عنه، وعن ابن املنذر، وابن أيب حاتم، والطرباين، وابن مردويه، واخلطيب، ١٩٩

والرتمذي، واحلاكم، وصححاه، والبيهقي يف سننه، وابن أيب شيبة، وأمحد، ومسلم، 

 والتسهيل لعلوم ٣٧٢ وجوامع اجلامع ص٢٨٠  و٢٧٩ ص٤وفتح القدير ج

 والطرائف ٤٥٩ ـ ٤٥٧ ص٢ وتأويل اآليات الظاهرة ج١٣٧ ص٣التنزيل ج

 ٢ وشواهد التنزيل ج٣٠٧ ـ ٣٠١ املناقب البن املغازيل ص١٣٠  و١٢٢ص

 وجممع ٤٦ ـ ٣١ والعمدة البن بطريق ص٢٧٤ ومسند الطياليس ص٩٢  و١١ص

 وأسد ١٧٢  و١٦٩ـ ١٦٧  و١٤٦  و١١٩  و١٢١ ص٩ وج٩١ ص٧الزوائد ج

  و١٧٤  و٦٦ ص٥ وج٤١٣ ص٣ وج٢٠  و١٢  و٩ ص٢ وج٤٩ ص٤الغابة ج

 وأسباب النزول. املجلد األول كله وآية التطهري يف أحاديث الفريقني ٥٨٩  و٥٢١

 ٣٥ وبحار األنوار ج٣٥٧  و٣٥٦ ص٨ وج١٣٨ ص٩ وجممع البيان ج٢٠٣ص

=   و١٧٣ وهنج احلق ص٣٦  و٣٥ ص٣٧ وج١٩٩ ص٤٥ وج٢٢٣  و٢٠٦ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣٠ ص٧ وصحيح مسلم ج١٨٢ ص١٤ واجلامع ألحكام القرآن ج١٧٥= 

 وكشف ٨٧  و٢٥ ـ ٢١ وذخائر العقبى ص١٠٧  و١٠٦  و٢٠٤وسعد السعود ص

 ومسند ١٧٠ واإليضاح البن شاذان ص٤٠٥اليقني يف فضائل أمري املؤمنني ص

 ١ وج٣٠٤  و٢٩٨  و٢٩٢ ص٦ وج٢٨٥ و ٢٥٩ ص٣ وج١٠٧ ص٤أمحد ج

  و٥٤ وكفاية الطالب ص٤٨٦  و٤٨٣ ص٣ وتفسري القرآن العظيم ج٣٣١ص

من تاريخ » عليه السالم«بن أيب طالب  وترمجة اإلمام عيل ٣٧٧  و٣٧١  و٢٤٢

  و٦٥ ص١ واملعجم الصغري ج١٨٣  و١٨٤ ص١ج) بتحقيق املحمودي(دمشق 

 وخصائص اإلمام ٣٥٢  و٣٥١  و٦٩٩  و٦٦٣ ص٥ واجلامع الصحيح ج١٣٥

 ٤١٦ ص٢ واملستدرك عىل الصحيحني ج٦٣  و٤٩للنسائي ص» عليه السالم«عيل 

، )مطبوع هبامشه(لخصيه للذهبي  وت١٣٣ و ١٥٨ و ١٤٧ و ١٤٦ و ١٧٢ ص٣وج

 ٨ والتفسري احلديث ج٣٠٩ ـ ٣٠٧ ص٨ والتبيان ج١٩٣ ص٢وتفسري القمي ج

 ٣ج) تفسري( والربهان ١٣ ص٧ وخمترص تاريخ دمشق ج٢٦٢ و ٢٦١ص

:  وراجع٤٥٠ ص١ ووفاء الوفاء ج٣٤٠ ـ ٣٣٢ وتفسري فرات ص٣٢٥ ـ ٣٠٩ص

 وحبيب السري ٨٣ص ومنتخب ذيل املذيل للطربي ٢٢٢ ص٢نزهة املجالس ج

 ١٠ وسري أعالم النبالء ج٤٨ ص٢ والشفاء لعياض ج١١ ص٢ وج٤٠٧ ص١ج

 ٣ وج٥٠ ص١ والغدير ج٢٥٤  و٣٨٥  و٣١٥  و٢٧٠ ص٣ وج٣٤٧  و٣٤٦ص

 ٢ وج٥٣١  و٥١٣ ص٣ وج٦٩ ص١ ص٩ج) امللحقات( وإحقاق احلق ١٩٦ص

 ن مصادر ـ ع٣٨٣  و٣٥٩ ص١٨ وج١٠٥ ـ ٤٠ ص١٤ وج٥٧٣  و٥٠٢ص

 ونزل األبرار ١٠٠ وراجع ص٥٣  و٥٢  و١٠٥سليم بن قيس صًجدا، و كثرية

 =  ٦٩ول صـوادر األصـ ون٦٤٦ ص١٣امل جـ وكنز الع١٠٨  و١٠٤ ـ ١٠٢ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسند «:  وقال يف مجلة ما قال١٨٨  و١٨٤ ص١ والرصاط املستقيم ج٢٦٥و= 

وقد وقفه املستنرص بمدرسته، ورشط أن . نزوهلا فيهم صاحب كتاب اآليات املنتزعة

. وفيه سامع لعيل بن هالل الكاتب. وهو بخط ابن البواب. رج من خزانتهال خي

 وذكر أخبار ١٠٧ ـ ١٠٥ومرقاة الوصول ص» وخطه ال يمكن أحد أن يزوره عليه

 والرياض ٢٩٧ ص٢ وهتذيب التهذيب ج١٠٨ ص١ وج٢٥٣ ص٢أصبهان ج

 ٥٠٢ ص٢ج) مطبوع ضمن إحقاق احلق( وهنج احلق ١٥٣  و١٥٢ ص٣النرضة ج

 ٢ واإلتقان ج٣٦٩ ص١ والكشاف ج١٨٣ ص٤ ومصابيح السنة ج٥٦٣ و

 ٣ وأحكام القرآن البن عريب ج٢٣٣ وتذكرة اخلواص ص٢٠٠  و١٩٩ص

 ٤ وج٥٠٩ ص٢ واإلصابة ج٨  و٧ والفصول املهمة البن الصباغ ص١٥٣٨ص

) بتحقيق املحموي(البن عساكر » عليه السالم« وترمجة اإلمام احلسن ٣٧٨ص

 ومتشابه القرآن وخمتلفه ١٣٧  و١٤٣ ـ ١٤١حرقة ص والصواعق امل٧٠  و٦٣ص

مطبوع ( وإسعاف الراغبني ٢٧٧ ـ ٢٧٠ ص٤ وتفسري نور الثقلني ج٥٢ ص٢ج

 وفضائل ١١٢ ـ ١١٠ ونور األبصار ص١٠٧  و١٠٦ص) هبامش نور األبصار

مطبوع هبامش ( واالستيعاب ٢٤٣  و٢٢٤ ص١اخلمسة من الصحاح الستة ج

 ٢ وج٣٦٨ و ٣١٦ ص١فرائد السمطني ج و٣٧ ص٣ وج٤٦ ص٤ج) اإلصابة

  و٢٢٩  و٢٢٨  و١٠٨  و١٦٧  و١٠٧ وينابيع املودة ص٢٣  و٢٢  و١٩  و١٠ص

 ومقتل ٣١٣ ص٤ والعقد الفريد ج١٩٣  و٢٩٤  و١٧٤  و٨  و١٥  و٢٦٠  و٢٣٠

ري ـاريخ الكبـ الت: وراجع٦٢  و٦١ ص٢للخوارزمي ج» عليه السالم«احلسني 

 وكتاب الكنى ١٩٧ وراجع ص١١٠  و٧٠  و٦٩ص ٢ قسم١اري جـللبخ

= ب ـذيـ وهت٢٣٩  و٢٣٨  و١٣٣ ونظم درر السمطني ص٢٦ ـ ٢٥للبخاري ص
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 .ومل جيعل معهم العباس، وال أوالده، وال غريهم من بني هاشم
أم سلمة، وعائشة، وزينب، من الدخول معهم حتت الكساء، ومنع 

إنك عىل خري، : أو قال هلا. إنك من أهيل، وهؤالء أهل بيتي: وقال هلا
: فراجع املصادر، ويبدو من النصوص.. وهؤالء أهل بيتي، أو نحو ذلك

 ..أن هذه احلادثة قد تكررت أكثر من مرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولباب التأويل ٤٤٦ ص١ والنهاية يف اللغة ج٢٠٩ ـ ٢٠٧ ص٤تاريخ دمشق ج= 

 ٢١٧ و ٢٠٣ص» مطبوع مع الفصول املهمة« والكلمة الغراء ٤٦٦ ص٣ج

 وترمجة اإلمام ١٠٦ و ١٠٤ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(وأنساب األرشاف 

 ٧٦ ـ ٦٠ص) بتحقيق املحمودي(من تاريخ دمشق » عليه السالم«احلسني 

 ٢املواهب اللدنية ج: ً وراجع أيضا٢٦٧ و ٢٢٦ ص٢واملعترص من املخترص ج

 ٨٥ و ٨٤ ونفحات الآلهوت ص٤٨١ ص١ واملحاسن واملساوئ ج١٢٢ص

مطبوع (امل  ومنتخب كنز الع٢٨٧ ص١ والكايف ج١٦١ ص٢وتيسري الوصول ج

 ١٦ج) ط اهلند( عن ابن أيب شيبة وكنز العامل ٩٦ ص٥ج) هبامش مسند أمحد

) عهد اخللفاء الراشدين( وتاريخ اإلسالم للذهبي ١٨ واالحتاف ص٢٥٧ص

 ٢٧٨ ص١٠ وتاريخ بغداد ج٢٣٠ ص٥ وأحكام القرآن للجصاص ج٤٤ص

الن  والسرية النبوية لدح٢٢٤ و ٢٣ واملناقب للخوارزمي ص٢٧ و ٢٦ ص٩وج

 ـ ١٤٩ ص٢ والسنن الكربى ج٣٣٩ ـ ٣٣٢ ص١ ومشكل اآلثار ج٣٠٠ ص٢ج

 ومنهاج ٢٠٥ و ٣٥ ص٨ وج٣٢١ ص٥ والبداية والنهاية ج٦٣ ص٧ وج١٥٢

 وعن ميزان ٢٩٣ ص٤ وعن ذخائر املواريث ج٢٠ ص٤ وج٤ ص٣السنة ج

 .١٧ ص٢االعتدال ج
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 النبوة، ال أهل بيت  إن املقصود بأهل البيت هو أهل بيت:ًثانيا
 .السكنى

 إن ورود آية التطهري يف ضمن اآليات التي تتحدث عن :ًثالثا
الزوجات ال يعني دخول الزوجات يف مجلة أهل البيت، وذلك ألكثر من 

 :دليل وشاهد، مثل
 ما أرشنا إليه من منع زوجاته من الدخول حتت الكساء، حيث :ألف

 ..نزلت اآلية الكريمة يف تلك املناسبة
 إن الزوجة من أهل الرجل، وليست من أهل بيته، وقد روي هذا :ب

 .)١(عن زيد بن أرقم
 إن شمول اآلية للزوجات غري ظاهر إال من خالل السياق، واحلال :ج

أن الداللة السياقية، التي هي من أضعف الدالالت تسقط إذا توفرت أية 
 .داللة أخرى عىل خالفها

ن املقصود هو خصوص أهل الكساء،  إن السياق ال يأبى أن يكو:د
: ، فتقول»صىل اهللا عليه وآله«ألن اآليات يف سياقها العام إنام ختاطب النبي 

َيا أهيا النبي قل ألزواجك إن كنتن تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني ﴿ َْ َ َ ُّ ََ ْ َُ َ ْ َّ ََ َ َ ُّ ُ ُ ْ ْ ََّ ِ َْ َ َُْ َ ِْ ِِ َ ِ ِ
َ ُّ َ

َأمتعكن وأرسحكن رس َِّ َ ََّ ْ َ َّ ُْ ُُ ً مجيالًااحُِّ ِ َ﴾)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن لقرآتفسري ا و١٢٣ ص٧جصحيح مسلم  و٢١ص ٤ج السنة منهاج: راجع )١(

 .٤٩٤ ص٣ جالعظيم

 .عرافسورة األ من ٢٨اآلية  )٢(
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ْوإن﴿ ِ َّ كنتن تردن اهللاَ ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللاَ أعد )١(َ َّ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ ََّ َّ َِ َ َ َُ َ ُ َِ ْ َ ِ

ْللمحسنات منكن أجر َّ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ً عظيامًاْ ِ َ﴾)٢(. 
ِيا نساء النبي من يأت ﴿: وقل هلن يا أهيا النبي :وكأنه بتقدير: ثم تقول ِْ َ َ ِّ َ َْ ِ َّ َ

َمنكن بفا ِ َّ ُ ْ َحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك عىل اهللاَِّ ِ َْ َ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ٍ ٍ َِ ََ َ َِ ْ ُ ِّ َُ ََ ْ ََ
ِيسري  .)٣(﴾ًاَ

ِومن يقنت منكن هللاِِ ورسوله وتعمل صاحل﴿: وقل هلن ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ْ َْ َْ ُ َ َ ََ ْ ْ َ نؤهتا أجرها ًاُُ َْ َ َ ِ ْ ُ
ْمرتني وأعتدنا هلا رزق ْ َ َِ ََ َ ْ ََ ِ ْ َّ ً كريامًاَ ِ َ﴾)٤(. 

َوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل﴿ :وقل هلن َُ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ ُ َْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َُّ ََّ َ ُ ِ َ..﴾. 
ْإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ﴿: إىل أن قال َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُُ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ َّْ ُْ ِ َ ِ

ًتطهريا ِ ْ َ﴾)٥(. 
ْواذكرن ما يتىل يف بيوتكن من﴿: وقل هلن َّ ُ َِ ُِ ُ ُ َ ِْ َ ْ َ ُ َّ آيات اهللاَِّ واحلكمة إن اهللاََّ ْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو . ًيف مورد يكون كل من الطرفني حمتمال يف حق النساء) إن(إنام تستعمل كلمة ) ١(

إذا جاءك : ويكون كقولك. لدل عىل حتمية حصول الرشط) إذا(أنه أبدهلا بكلمة 

 .عىل حتمية جميئه) إذا(حيث تدل كلمة . زيد فاعطه هذه األمانة

 .)ًهذا اهلامش أضيف الحقا للتوضيح(

 .عرافسورة األ من ٢٩اآلية  )٢(

 .عرافسورة األ من ٣٠اآلية  )٣(

 .عرافسورة األ من ٣١اآلية  )٤(

 .عرافسورة األ من ٣٣اآلية  )٥(
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ِكان لطيف َ َ ِ خبريًاَ فكل هذه اآليات هي مقول القول .. إىل آخر اآليات. )١(﴾ًاَ

 ..األول يف اآلية األوىل
 بأن يبلغ أزواجه هذه »صىل اهللا عليه وآله«فكأنه تعاىل بعد أن أمر نبيه 

إنام نأمرك بأن تقول :  لهاألوامر والنواهي والتوجيهات، التفت إليه وقال
فال بد من إبعاد حتى النسبة . هلن ذلك، ألن بيتك بيت نبوة، وطهارة

 .املجازية التي تكون ألدنى مالبسة
فال جيوز أن تأيت ذلك ولو من طريق اجلار أو القريب، أو الساكن يف 

 !البلد، فكيف بمن هي زوجة أحد أفراد أهل بيت النبوة؟
ًلو أن شخصا جليال عابدا زاهدا : املثال التايلويمكن تقريب املقصود ب ً ًً

كان يسكن يف منطقة فيها بعض من يرتكب خمالفات رشعية، فإن الناس 
ًيطلبون منهم الكف عن التجاهر هبذه األمور، حفاظا منهم عىل قداسة 

 ..ذلك الرجل اجلليل
ولو كان لذلك الرجل اجلليل ولد متجاهر ببعض الذنوب، فإن الناس 

ًإننا نرص عليك برتك هذه األفعال، حفاظا عىل مكانة : ه ويقولون لهينهون
ولكن لو أن ذلك الولد مل يستجب للدعوة إىل اإلرتداع، فال يعني  [..أبيك

 أن ذلك الولد يف غاية السوء، وأنه :ذلك حلوق الرجس بوالده، بل يعني
 .ن والده برئ منهاأو. عاملهأهو الذي يتحمل مسؤولية 

 النساء عام هناهن ع بالنسبة آلية التطهري، فإن عدم ارتداوهكذا يقال
 ن،وءهن يف أنفسهاهللا عنه، واستغالهلن للعلقة الزوجية برسول اهللا يظهر س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عرافسورة األ من ٣٤اآلية  )١(
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ًرجسا، وال نقصا »صىل اهللا عليه وآله«وال يلحق برسول اهللا  ً. 
اهللا فظ َوهبا حي..  عليهًال عىل ذلك، ودليًوتكون آية التطهري شاهدا

طهرهم ونقاءهم، ويضع املسؤولية عىل  »عليهم السالم«هل البيت ألتعاىل 
 .)١(]عاتق النساء إن صدرت منهن خمالفة

صىل اهللا «ًإنه يمكن أن يكون اخلطاب يف اآليات موجها للنبي : هـ
: ، ثم التفت إىل النساء وخاطبهن يف آيات كثرية، فهو كقوله تعاىل»عليه وآله

ِبسم اهللاِ﴿ ْ ِ الرمحن الِ َ ْ ِرحيمَّ ِ َ احلمد هللاِِ رب العاملني،َّ ِ َ ََْ ِّْ َ ِ الرمحن الرحيم،ُْ ِ َّ َِّ َ ِ مالك ،ْ ِ َ
ِيوم الدين ِّ ِ ْ ثم التفت .. ، فإهنا كلها حتدثت عن اهللا تعاىل بضمري الغائب)٢(﴾َ

ُإياك نعبد وإياك نستعني﴿: باخلطاب إليه تعاىل مبارشة، فقال ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ َِ ُ ْ..﴾)٣(. 
َّعبس وتوىل﴿: ومثله قوله تعاىل َ َ َ َ َ أن جاءه األعمى،ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ ، فإنه حتدث )٤(﴾َ

: عن الذي فعل هذا األمر املشني بصيغة الغائب، ثم التفت إليه وقال له
َّوما يدريك لعله يزكى﴿ َّ َْ ُ َُ َ ََّ َ َ  ..، وأمثال ذلك كثري)٥(﴾ِ

هو أن اهللا تعاىل قد عدى كلمة يريد يف آية التطهري بالالم، : املالحظ: و
َيريد اهللاُ ليذهب﴿: لفقا ِ ِْ ُ ُُ ُيريدون ليطفئوا ﴿: فهو نظري قوله تعاىل.. )٦(﴾ِ ُِ ِْ ُ َُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما بني املعقوفتني إضافة الحقة للتوضيح) ١(

 .احتةفسورة ال من ٣ ـ ١ اتاآلي )٢(

 .فاحتةسورة ال من ٤ ةاآلي )٣(

 .فاحتةسورة ال من ٢ و ١ تاناآلي )٤(

 .فاحتةسورة ال من ٣ة اآلي )٥(

 .عرافسورة األ من ٣٣اآلية  )٦(
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ْنور اهللاِ بأفواههم َِ ِ َ ْ َ ِ ُ﴾)١(.. 

َيريدون أن يطفئوا نور اهللاِ ﴿: مع أنه تعاىل يقول يف آية أخرى ُ ُُ ُ ُِ ْ ْ ََ ِ

ْبأفواههم ِ ِ َ ْ َ خرية أن إرادة الكافرين يف هذه اآلية األ: والفرق بينهام.. )٢(﴾ِ
 .تعلقت باملصدر احلاصل من الفعل وكلمة أن، وهو اإلطفاء مبارشة

َّأما يف اآلية األخرى التي عدت اإلطفاء بالالم، فقد تعلقت إرادة 
فرتاء عىل اهللا، ليكون وسيلتهم إلطفاء نور الكافرين بيشء آخر، وهو اإل

فرتاء عىل فإطفاء نور اهللا كان هو الداعي لتعلق إرادهتم بالكذب واإل. اهللا
 ..اهللا سبحانه

إن اآليات املباركة حول الزوجات ال تناسب مضمون آية التطهري : ز
َّأن الزوجات كن : إالعىل النحو الذي ذكرناه، ألن تلك اآليات قد قررت

يف معرض الترسيح من بيت الزوجية، وأن فيهن املحسنات، وغري 
ُ بني أن يرجى من »يه وآلهصىل اهللا عل«َّاملحسنات، وقد خري اهللا تعاىل نبيه 

ًيشاء منهن، ويؤوي إليه من يشاء، وهدد بعضهن يف سورة التحريم هتديدا 
قد اعتزهلن، وكان بصدد طالقهن، » صىل اهللا عليه وآله«كام أنه .. ًشديدا

بسبب إرصارهن عىل احلصول عىل ما ال حيق هلن احلصول عليه من نفقات 
 ..ال ينبغي ألمثاهلن طلبها

 ..ً يف ذلك كثريا»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا وقد آذين
عىل أن اهللا تعاىل كان بصدد حفظ مقام النبوة، وأهل : فدل ذلك كله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .صفسورة ال من ٨اآلية  )١(

 .لتوبةسورة ا من ٣٢اآلية  )٢(
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ًومل يكن مهتام بالزوجات إال بمقدار إرجاعهن إىل طريق . بيت النبوة
الصواب، وقيامهن بام جيب عليهن، وعدم التسبب بأي يشء ينقص حتى 

حتى . قول القارصة من مقام النبي، ومقام أهل بيتهلدى أهل األهواء أو الع
لو كانت هذه النسبة جمازية كنسبة إساءات املنحرفني من بلد أو قبيلة إىل 

 .األبرياء من أهل ذلك البلد، أو القبيلة
أن اآليات التي سبقت وحلقت آية التطهري قد : ألجل ذلك نالحظ

يفهن العادية، اقترصت عىل الطلب من الزوجات جمرد العمل بتكال
. بتعاد عن الفاحشة املبينةكالعزوف عن الدنيا، والسعي إىل اآلخرة، واإل

ًودعوهتن إىل العمل الصالح الذي جيعلهن أهال ألن يرزقهن اهللا رزقا كريام ً ً .
لتزام بتقوى اهللا، والتسرت عن الرجال األجانب بنحو الئق، وعدم واإل

 الصالة، ويؤتني الزكاة، ويطعن اهللا التربج تربج اجلاهلية األوىل، وإن يقمن
 ..ورسوله

وما ورد يف سورة . وهذا هو احلجم الذي أعطته اآليات للزوجات
ًالتحريم أيضا يزيد يف وضوح هذا األمر، أما أهل بيت النبوة ومعدن 

 ..الرسالة، فلهم حديث آخر، ومقام آخر
 الرسول وسعي.  اآلية لتؤكد فضلهم ومقامهموهم الذين جاءت

إليضاح ما ترمي إليه اآلية فيام ظهر وجتىل يف حديث » ىل اهللا عليه وآلهص«
 .الكساء

 ..فاألمهية القصوى هي ألهل بيت النبوة كام قلنا
 إن قوام بيت النبوة ليس بمجرد القربى النسبية، بل باملواصفات ً:رابعا

ّالفاضلة، والسجايا الكريمة، وامليزات الرفيعة التي تؤهل شخصا ما هلذ ا املقام، ً
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 .»سلامن منا أهل البيت«: »صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك قال رسول اهللا 

ًإذ املقصود ليس كونه منتسبا إليهم، فإنه كان رجال فارسيا، وال كان  ًً
ًمنتسبا إليهم بالوالء، ألنه هو الذي كاتب له، واشرتى نفسه منه، وإعانة 

لامن من مواليه، بحيث يرتتب سيده ال جتعل س» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
.. فهو من أهل البيت الستجامعه ميزات قريبة منهم. عليها أحكام الوالء

 ..ورفعته دون غريه إليهم
وألن امليزات املشار إليها مل تكن متوفرة يف غري أهل الكساء مل يدخل 

ًعمه العباس يف أهل البيت، وال أدخل أحدا من » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
، ودخل ابن »صىل اهللا عليه وآله«اء العباس، وال من أبناء سائر أعاممه أبن

 ..فيهم» صلوات اهللا وسالمه عليه«عمه عيل 
صىل اهللا عليه «كان أقرب إىل النبي » عليه السالم«ًإن عليا : إال أن يقال

صىل اهللا «كان ابن عم النبي » عليه السالم«ًمن عمه العباس، ألن عليا » وآله
صىل اهللا «ألبيه وأمه، ومل يكن العباس كذلك، بل كان عم النبي » لهعليه وآ

 هو الذي يرث »السالمعليه « ألبيه دون أمه، وألجل ذلك كان عيل »عليه وآله
 .. بعد الطبقة األوىل دون عمه العباس»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

وهذا . .إن حكم اإلرث يشء، واألقربية النسبية يشء آخر: إال أن يقال
 .قول غري ظاهر الوجه
أن أهل بيت النبوة ال يعرفون بالنسب، وال بغريه، بل : وحاصل الكالم

بمميزات أخالقية ونفسانية، وسلوكية، ومواصفات خاصة ترتقي بالشخص 
 ..منهم عن مستوى اإلنسان العادي، وجتعله هبذا املقام السامي والرفيع

الناس عىل حقيقة املزايا التي وإذا كان من املتعرس أو املتعذر إطالع 
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يمتلكها األشخاص، فال بد من الرجوع إىل عامل الغيب والشهادة ملعرفة 
ويكون ذلك بالرجوع إىل أمناء الوحي، . هؤالء الناس ومتييزهم عن غريهم

 .نفسه» صىل اهللا عليه وآله«وهو النبي 
كساء  فوجدناه يف حديث ال»صىل اهللا عليه وآله«وقد رجعنا إىل النبي 

 ..ًالصحيح قد نص عىل أن عليا واحلسنني، والزهراء، من أهل بيت النبوة
ًيكون بعدي اثنا عرش خليفة، أو أمريا، أو إماما : ثم وجدناه يقول ً

 كام رواه لنا البخاري، ومسلم، وأمحد، وغريهم كثري، .)١(كلهم من قريش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صحيح و٤ ص٦ وج١٠١ و ٩٩  و٩٣  و٩٢  و٩٠ص ٥ج أمحد مسند: راجع )١(

 وكتاب ٣٧ و ٣٤ص ١٣ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ٤ص ٦ج مسلم

 األمايل: وراجع ١٩٦ص ٢ج للطرباين الكبري واملعجم ١٢٣ص للنعامين الغيبة

  األنوار وبحار ٢٧٣ص الدين وكامل ٤٧٥ص واخلصال ٣٨٧ص للصدوق

 ٤ج: ةـ ومسند أيب عوان٢٧١ص ٢ج رامـامل ةـوغاي ٢٤١ و ٢٣١ص ٣٦ج

 والعمدة البن ٣٨٢عالم الورى صإ و٣٣٣ ص٤ وحلية األولياء ج٣٩٤ص

 ٢ واخلصال ج٢٧٣  و٢٧٢ ص١ وإكامل الدين ج٤٢٢ ـ ٤١٦البطريق ص

 ـ ١١٩ والغيبة للنعامين ص١٨٥ ـ ١٨١ ص١٣ وفتح الباري ج٢٧٥  و٤٦٩ص

 وتاريخ ٤٤٦ و ٤٤٤ص:  وينابيع املودة١٥٩ ص٤ وصحيح البخاري ج١٢٥

 ٦١٨ ص٣ني ج واملستدرك عىل الصحيح٣٥٣ ص١٤ وج١٢٦ ص٢بغداد ج

 ٢٣ ـ ١٠نفس الصفحة، ومنتخب األثر ص) مطبوع هبامشه(وتلخيصه للذهبي 

 ٤ وسنن أيب داود ج٥٠١ ص٤عن مصادر كثرية، واجلامع الصحيح للرتمذي ج

 . حتى هناية الكتاب٤٩ وكفاية األثر من ص١١٦ص
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يح بأسامء  ترص»صىل اهللا عليه وآله«كام أن يف الروايات عن رسول اهللا 

هؤالء اخللفاء، وهذه الروايات موجودة يف كثري من كتب أهل السنة 
 ..والشيعة عىل حد سواء

 :]معاجلة أهل السنة حلديث االثني عرش خليفة[

وهذا ما يفرس لنا ما نجده من تآليف كثرية لعلامء كبار من أهل السنة 
، والفصول كفاية الطالب للكنجي الشافعي: حول األئمة االثني عرش، مثل

املهمة البن الصباغ املالكي، واإلحتاف بحب األرشاف، للشرباوي 
لنجي الشافعي، وينابيع املودة للقندوزي بالشافعي، ونور األبصار للش

احلنفي، والصواعق املحرقة البن حجر اهليثمي، واألئمة االثنا عرش 
للفضل بن روزهبان، وتذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي، وذخائر 

 ..ًوغري ذلك كثري جدا.. ىالعقب
يكون بعدي : أن هؤالء األعالم أرادوا حل معضلة حديث: ويبدو لنا

ًاثنا عرش إماما أو أمريا أو خليفة كلهم من قريش خدمة منهم ملذهب .. ً
أن املراد هو اإلمامة واخلالفة بالعلم، والصالح، : التسنن، فاعتربوا

 الوالية واألولياء حتى والتقوى، وظهور الكرامات، بل توسع بعضهم يف
مات ما جيعلهم يف مقامات تضارع انسب ألقطاب الصوفية من الكر

 ..مقامات األنبياء، أو تزيد
وبذلك يكونون قد حلوا املعضلة التي نشأت من احلديث املذكور من 
جهة، وحجموا وضيقوا مفهوم اإلمامة، وأفرغوها من حمتواها العميق، 

ًلتصبح أمرا عاديا يمكن لك فقد اعتربوا .. ل أحد أن يناله من جهة أخرىً
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األئمة املنصوص عليهم جمرد عباد وزهاد وجمتهدين يف الفقه، ولدهيم قسط 
 .وافر من العلم، كام هو عند غريهم

 !:اجلاحظ ماذا يقول؟

، إنام »عليه السالم« أن تعيني األئمة يف ولد احلسني :فتلخص مما تقدم
 مبارشة، أو من نص اإلمام » عليه وآلهصىل اهللا«جاء من النص من النبي 

ومن األهلية الظاهرة التي ملسها الناس فيهم، حتى .. السابق عىل الالحق
 :ما ييل» فضل هاشم عىل عبد شمس«: إن اجلاحظ يقول يف رسالته

عد الطالبيون يف نسق يومن الذين يعد من قريش، أو من غريهم، ما «
سك، شجاع، جواد، طاهر، زاك، عامل، زاهد، نا: واحد، كل واحد منهم

.. هكذا إىل عرشة. ابن، ابن، ابن، ابن: فمنهم خلفاء، ومنهم مرشحون
احلسن بن عيل، بن حممد، بن عيل، بن موسى، بن جعفر، بن حممد، : وهم

 .بن عيل، بن احلسني، بن عيل
 .)١(»..وهذا مل يتفق لبيت من بيوت العرب، وال من العجم إلخ

 :ليه، نشري إىل األمور التاليةولكي يتضح ما نرمي إ
ً إن اجلاحظ ليس رجال عاديا، بل هو عامل معروف، وكاتب مشهور  ـ١ ً

يف عرصه، وبعد عرصه، وهو متنوع الثقافة، وقد كتب يف خمتلف املوضوعات 
ًوكان معتزليا عىل طريقة أهل البرصة، الذين  ..التي شاع التكلم هبا يف عرصه

، مقابل معتزلة بغداد »السالمعليه «ثامن عىل عيل كانوا عثامنية، أي يقدمون ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٥آثار اجلاحظ ص )١(
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 .. عىل عثامن وعىل مجيع الصحابة»السالمعليه «ًالذين يقدمون عليا 

وهو وإن كان يظهر احلياد يف كتاباته، ولكن أهل نحلته من املعتزلة، 
 .كاإلسكايف وغريه كانوا يتهمونه بالنصب والعداء ألهل البيت

 ولعله .)١(»السالمعليه «ئل أمري املؤمنني ًوقد ألف كتابا يف نقض فضا
هو كتاب العثامنية املطبوع الذي رد عليه اإلسكايف املعتزيل، وأورد ابن أيب 

 ..ًاحلديد املعتزيل شطرا من ردوده
 إن اجلاحظ كان يعيش يف البرصة، وقد تويف قبل وفاة اإلمام  ـ٢

ن اجلاحظ قد أ: فلو فرضنا. بخمس سنني» عليه السالم«احلسن العسكري 
فذلك . ًكتب عباراته التي ذكرناها آنفا يف آخر ساعة من ساعات حياته

 حني كتب اجلاحظ »السالمعليه «أن عمر اإلمام احلسن العسكري : يعني
 .هذه الكلامت كان يف حدود اثنتني وعرشين سنة

 مل يكن أشهر وال أعرف من آبائه »السالمعليه « إن اإلمام العسكري  ـ٣
وال سيام اإلمام عيل، واحلسن، واحلسني والصادق، والباقر، . الطاهرين

 .»السالم معليه«والرضا 
 ـ رغم نباهة شأهنم، »السالمعليه «بل كان األئمة بعد اإلمام الرضا 

ويطلق هذا التعبري عىل اإلمام . »ابن الرضا«وعلو قدرهم يعرفون بـ 
 .)٢ً(اجلواد، واهلادي، والعسكري أيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٥آثار اجلاحظ ص )١(

 والرسالة. ٢٤٨ص ١٠ج الرجال قاموس:  وراجع٢٣٧ ص٣مروج الذهب ج )٢(

 .٥٨ص الرجال قاموس من ١١ج آخر يف التي
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ل أسلم بن مهوز املنبجي يف داليته املعروفة التي يمدح قو: ويؤيد ذلك
 :هبا أئمة سامراء

 هادي ري إىل ـاد يشـفحسبك من ه    إذا ما بلغت الصادقني بني الرضا
ً يف سامراء موضوعا »السالمعليه « وإذا كان اإلمام العسكري  ـ٤

. .حتت الرقابة الشديدة، وكان ال يصل إليه إال من ترىض السلطة بإيصاله
.  وولده»السالمعليه «وكان اجلاحظ يف البرصة، وهو منحرف عن عيل 

ًوكان نقل األخبار يف تلك األيام وتداوهلا حمدودا جدا، ويواجه بصعوبات  ً
عملية، إذ مل يكن هناك وسائل اتصال، وال إذاعات، وال أجهزة تلفاز، وال 

 ..وال.. وال.. هواتف ثابتة وال نقالة، وال إنرتنت
ت السلطة تفرض هيبتها وسياستها عىل الناس، ومتنع من تداول وإذا كان

ُّوحتد بكل وسيلة من .. فضائل وكرامات وعلوم ومعارف أهل البيت عليهم
، ـ نعم، إذا كان »عليهم السالم «وسائل القمع من نشاطات شيعة أهل البيت

نع، األمر عىل هذا احلال ـ فإن شيوع ذكر هذا اإلمام املحاط بالسدود واملوا
ًحتى ال يكاد يصل إليه، أو يتصل به أحد من الناس، والذي كان ال يزال شابا 

إن شيوع ذكره، وذيوع صيته سيكون يف مستوى الكرامات، .. يف مقتبل عمره
ّويبلغ حدود املعجزات، فكيف إذا بلغ األمر باملنحرفني عنه إىل حد أن يصفوه 

  .بام وصفه به اجلاحظ يف مثل هذه الظروف
 كان عىل درجة »السالمعليه «إن دل عىل يشء، فهو يدل عىل أنه فهذا 

من العظمة استطاعت أن تقهر كل تلك املوانع والسدود لترشق شمس 
رغم أنف السلطة، ورغم كل . فضله عىل القريب والبعيد، والعدو والويل

 .جهودها خلنق صوت أهل هذا البيت، وإمخاد صيتهم
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التي حتمل اسم اخلالفة لرسول اهللا مع أنك جتد اهتامم تلك السلطات 

.. ، وتنتحل صفته، كإمام وراع، وحافظ للدين وأهله»صىل اهللا عليه وآله«
ًجتد اهتاممها ظاهرا باملغنني، واجلواري واألعراب، وحتى قطاع الطرق، 

 ..واملجرمني، وإعالء شأهنم، وإلخ
اخلتام ويف . وأعتقد أنكم واقفون عىل كثري من احلقائق يف هذا املجال

.. ربام أكون يف أكثر ما قلته لكم يف هذه الرسالة كناقل التمر إىل هجر: أقول
 ..ومثلكم من غض النظر وعذر

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى وآله الطاهرين
 . م ش١١/١/٢٠١٠ق املوافق .  هـ١/١٤٣١ / ٢٥ 
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 الرسالة الرابعة

 ]!: عيل بالسالم؟يصصخت[

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل من بعث رمحة للعاملني، 

 ..صطفى من بعده، وعىل من واالهم أمجعنياوعىل آله الذين 
 ..أما بعد

 ..األخ جعفر مرتىض العاميل سامحة السيد العامل العالمة
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ال أخفي عليك يا فضيلة العالمة، أن إعجايب بكم يزداد مرة بعد مرة، 
وذلك يعود إىل تلك األجوبة املقنعة، واألدلة الدامغة التي توردها ضمن 

ًتلك الرسائل، وهنا ال يسعني إن كنت منصفا، وموضوعيا،   أن أقر إالً
 كنت  بأن هذه األدلة التي سقتها يل وسعيت برسعة خيالية ما:وأعرتف

 :أتصور أن جتيب عليها، أن أعرتف لكم، بام ييل
 إن قلمكم الكريم هو قلم هني، سهل، طيع، يف يدكم الكريمة، ً:أوال

ًأرجو اهللا عز وجل أن حيفظ العلامء أمثالكم من كل سوء، وأن جيعلكم ذخرا 
ًهلذه األمة التي حتتاج فعال، ألصحاب الدليل الساطع، والكالم الواضح، 

 ..القبول به واخلضوع لهمن د لكل منصف يقبل بالدليل، الذي ال ب
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نني قد إبل . نبهار فقطوهذا ليس من باب الضعف، أو من باب اإل

قبلت عىل نفيس ومن بداية احلوار أن أقبل بالدليل الذي ال يرد، وبالكالم 
 ..املسدد املؤيد

 أدلتكم تبعتها يفا يا فضيلة السيد املؤيد، لقد كانت الطريقة التي :ًثانيا
 ..طريقة واضحة ال حتتاج إىل نقاش

فوائد ( :حدى الفقرات بالتايلإلكن هناك عنوان قد عنونت به 
فوائد االعتقاد بالبداء بدل (وأعتقد قصدتم به ) االعتقاد بالضالل

 ).الضالل
 ..عتقدأوهذا ليس إال من باب اخلطأ املطبعي كام 

 فلام ،)عليه السالم( ًا لقد ذكرت يف معرض اإلجابة أن علي:ًثالثا
خصصته هبذا السالم، ألنه من املتعارف عليه أن هذه اآلداب بالتسليم ال 

فقد فهمت منكم أنه هو ويص النبي ) عليهم السالم(تكون إال لألنبياء 
، وهو باب علمه الذي علمه ألف باب )صلوات اهللا عليه وعىل آله(حممد 

ام الوصاية جيعله يرتقي  ألف باب، فهل مق كل بابمنله من علم ينفتح 
ويتعامل معه كام يتعامل مع األنبياء، مع ) عليهم السالم(إىل مصاف األنبياء 

العلم أن كل الرسل كان هلم أوصياء من بعدهم وكانوا أنبياء، فلام عيل 
نال منكم كشيعة هذه اآلداب بالتعاطي ) رضوان اهللا عليه وكرم اهللا وجهه(

 !؟)ن اهللا عليهم أمجعنيرضوا(ومع أبنائه األئمة معه 
كنت تذكر ) صلوات اهللا وسالمه عليه( حني كنت تذكر النبي :ًرابعا

وهذا ما له من تفسري ) صىل اهللا عليه وعىل آله(وليس ) صىل اهللا عليه وآله(
 !!لغوي كام ال خيفى عليكم، وبالتايل فهذا ال بد له من تفسري
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قتنعت بكل ما قلته، أنني قد اب :نني إذ أقدر وأعرتف لكمإ :ًخامسا
 ،يبقى هناك بعض التساؤالت التي ال أريد أن أرسلها كلها دفعة واحدة

وأترك للوقت كي أمررها الواحدة تلو األخرى حتى ال أثقل عىل نفيس يف 
القراءة والتمحيص، وال أكدركم بالكتابة، واتساع البحث، وأرجو منكم 

 املساحمة، وأدعو اهللا ام هو أهم، وأرجو منكمبأن تقبلوا عذري بشغلكم 
ًلكم بالتوفيق ملا قد توجهتم له، فقد علمت أنكم عىل أهبة السفر، وأخريا 

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: ًخراآوليس 
 ..)ص(أخوكم الشيخ 

  م١٣/١/٢٠١٠املوافق .  هـ١٤٣١/ حمرم  / ٢٧
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 جواب الرسالة الرابعة
 

 
 .. والصالة والسالم عىل حممد و آله الطاهرين،واحلمد هللا رب العاملني

 .ًمسدداً، دمت مؤيدا و..)ص(مة الشيخ العال الكريم االخ
 ..السالم عليكم، و عىل مجيع من حتبون ورمحة اهللا و بركاته

 .. بعد و
دت اهللا تعاىل ومح. فقد تلقيت رسالتكم الكريمة، بيد الشكر والتقدير

عىل أنكم عىل خري ما أمتناه لكم من الصحة والعافية والتوفيق والتسديد، 
ًوشكرته سبحانه عىل أن أفادين أخا يف اهللا، فاضال، نبيال، وكريام عزيزا،  ًً ً ً

ياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وريض اهللا إنسأل اهللا أن جيعلنا و
 .ةعنكم وأرضاكم يف الدنيا واآلخر

 .. أخي الكريم الفاضل
ولكن مع .. ًتضمنت رسالتكم امليمونة أمورا، أحب التوقف عندها

 :مكان، وهي التاليةختصار قدر اإلتوخي اإل

 :وقع الذي اخلطأ

، وأن  يف رسالتنا السابقة التي أرسلناها إليكم إنه قد وقع خطأ:قلتم
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فوائد (بدل ) فوائد اإلعتقاد بالبداء: ( أن يكون العنوان:الصحيح هو

 ).اإلعتقاد بالضالل
نعم هذا خطأ مطبعي واضح، ومن سهو القلم اجلامح، : وأقول

 ،وإنني أهنئنكم عىل هذه املالحظة القيمة. فسبحان من ال يسهو وال خيطئ
وأدعو لكم اهللا تعاىل بأن يسدد خطاكم، ويأخذ بيدكم إىل كل فالح وخري، 

 ..  جميب الدعاءإنه سميع قريب،.. ويبعدكم عن كل سوء وضري

 :األنبياء غري عىلالسالم 

 فلام »عليه السالم« ًالقد ذكرت يف معرض اإلجابة أن علي :قلت
أي (خصصته هبذا السالم، ألنه من املتعارف عليه أن هذه اآلداب بالتسليم 

 ..»عليهم السالم«ال تكون إال لألنبياء ) »عليه السالم«: قول
إىل آخر ما ! قى إىل مصاف األنبياء؟ًعليا يرت فهل مقام الوصاية جيعل

 ..ذكرتم
 :ييل بام ونجيب

 أي الذي يفرضه الناس فيام يرتبط بطريقة ، إن األمر املتعارفً:أوال
، ال جيعل هذا األمر العريف من الواجبات الرشعية  مع األشخاصالتعامل

إال إذا كان الشارع نفسه قد أمىض أو قرر هذه . التي ال جيوز التخلف عنها
صىل اهللا «آلداب، وفرضها عىل البرش كام هو احلال بالنسبة لنبينا األكرم ا

ً، فإن اهللا تعاىل قد فرض علينا آدابا »عليه وآله أوجب علينا رعايتها، معه ّ
ِال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال جتهروا له بالقول كجهر ﴿: فقال ِْ ََ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ِ َ ْ َ َِ ُ ِّ ْ ْْ َ َ ََّ َ َِ َ َُ َ

ْبعضكم  ُ ِ ْ ٍلبعضَ ْ َ ِال تقدموا بني يدي اهللاِ ورسوله﴿: ﴾ وقالِ ِ ُ َ َ ْ َُ َِ ََ ِّ َُ َما  ﴿: وقال..﴾َ
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ُآتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُُ ُُ ُ﴾. 
 .أما ما يأيت به العرف، فيمكن أن يذهب به العرف نفسه

ن غري رشتم إليه غري ثابت، فإأّ إن هذا التسامل العريف الذي :ًثانيا
 هبذا التعبري، ورشح هنج البالغة »عليه السالم« ًاًالشيعة أيضا خيصون علي

 ةملتزم يف كتابه هذا هبذه العبار) الشافعي(يب احلديد املعتزيل أالبن 
كام أن الكثريين من غري الشيعة الذين كتبوا حول األئمة من أهل .. بالذات
 .. بري، كام يعلم باملراجعة قد استفادوا من هذا التع»عليهم السالم«البيت 

 : مع غض النظر عن هذا وذاك نقول:ًثالثا
إن كان السالم بمعنى التسليم، فال ضري فيه، ألن الناس من الشيعة 

وعىل  ، حني زيارته»صىل اهللا عليه وآله«ومن غريهم يسلمون عىل النبي 
سالم  واهللا تعاىل قد جعل ال)١(ًوكان ابن عمر يفعل ذلك أيضا. ًغريه أيضا

 .سالمحتية اإل
 ، كانوا شهداء»عليهم السالم«هلم عيل ّ وأو، أن األئمة:ونحن نعتقد

 ألستم تسلمون !؟والشهداء أحياء عند رهبم يرزقون، فلامذا ال نسلم عليهم
السالم عليكم يا أهل ال اله «: ً أيضا، ونحن نقول هلم)٢(!؟عىل أهل القبور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةقدام بن اهللا بدلع املغني و٢٧٤ص ٨ج النووي الدين حيىمل املجموع:  راجع)١(

 القناع كشاف و٤٩٦ص ٣جة قدام بن الرمحن عبدل الكبري الرشح و٥٩١ص ٣ج

 .٣٩٠ص ١٢ج الشامي لصاحليل والرشاد اهلدى سبل و٦٠٠ص ٢ج لبهويتل
جممع و ١٢٥ ص٦تفسري اآللويس جو ٣٠١ ص٥جاجلامع ألحكام القرآن :  راجع)٢(

=  ٨رباين جـلطلاملعجم األوسط  و٦٩ ص٨عمدة القاري ج و٦٠ ص٣الزوائد ج
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 .»إال اهللا من أهل ال اله اال اهللا

 .. »السالم عليكم يا أهل الديار املوحشة« :قولون
أن قولنا ألي  :ً ـ بناء عىل هذا ـوإذا تدبرنا يف املضمون، فإننا سنجد

:  عليك السالم، أو عليه السالم، ال خيتلف عن قولنا عن أحد أئمتنا:مؤمن
 .»السالم عليك« :، أو أن نقول يف زيارتنا له»عليهم السالم«

 .)١(.. أن يقرئ خدجية السالم»صىل اهللا عليه وآله«وقد أمر اهللا رسوله 
ويف القرآن إشارات وترصحيات بالتسليم عىل غري األنبياء، فقد قال 

ْسالم عليكم ﴿:تعاىل ْ ٌ َُ َ َ َوإذا جاءك الذين يؤمنون  ﴿:قال تعاىل لنبيه و،﴾َ ُْ ِ ُِ َ َ ََّ َ ََ ِ

َبآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم عىل َ ْ َُ ُّ َ َْ َ ْ ْ ٌ َ َُ َُ ََ َ َ ِ َ َ نفسه الرمحةِ َ ْ َّ ِ ِ ْ ْوقال هلم  ﴿: وقال،﴾َ َُ َ َ َ
َخزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين َ ْ ْ َِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َُ ََ ْ ْ ْ ٌ َُ ََ َسالم عليكم بام  ﴿: وقال،﴾َ ِ ْ ْ ٌ َُ َ َ َ

ِصربتم فنعم عقبى الدار َّ َُ ُ ْ َ َْ َ ِْ َ  : قد قال ألبيه آذر»عليه السالم« بل إن إبراهيم .﴾ْ
َقال سالم عليك س﴿ ْ ٌ ََ َ ََ َ ِّأستغفر لك ريبَ َ ُ َْ َ ِ ْ َ َ﴾. 

 الدعاء، فال إشكال يف السالم »عليه السالم«املراد بكلمة كان ا إن ّمأو
ًعىل غري األنبياء أيضا، إذ ال مانع من الدعاء ألي مؤمن بأن يكون مشموال ً 

للسالم اإلهلي، فام بالك بمن جعله اهللا يف آية املباهلة نفس رسول اهللا صىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨سبل اهلدى والرشاد ج و٤٤٦ ص١٩جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٢٩ص= 

 .٧٠املنتخب من ذيل املذيل ص و٣٨٦ص
 ٢٣١ ص٤ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٢٣١ ص٢ج محدأمسند :  راجع)١(

فضائل الصحابة  و١٣٣ ص٧ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم  و١٩٧ ص٨وج

 .١٨٥ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٧٥لنسائي صل
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هو الذي يستحق هذا فإنه  ،»عليه السالم«ًعليا ي نعأ ،اهللا عليه وآله
كام دلت عليه . بصربه وجهاده، وتضحياته، وعبادته وزهده وتقواه السالم،

 ً.اآليات املشار إليها آنفا
رمحه « :فهو من قبيل قولكًوهذا ال ضري فيه من ناحية املضمون أيضا، 

وما إىل .. » عليه وآلهصىل اهللا«: ، وقولك عن النبي»ريض اهللا عنه«، أو »اهللا
 ..ذلك

التي تضمنت نتم يف نفس رسالتكم هذه أنكم أ : والالفت هنا:ًرابعا
 :  فقلتم،قد صليتم وسلمتم عىل غري األنبياءسؤالكم هذا 
 :عىل والسالم والصالة

 . من بعث رمحة للعاملني ـ ١
 .  وعىل آله الذين اصطفى من بعدهـ ٢
 .  وعىل من واالهم أمجعنيـ ٣
ن تسلموا عىل أهل البيت، وعىل من واالهم، وال أامذا جاز لكم فل

 ! جتيزون ذلك لغريكم؟
ن معنى سالمكم هذا هو أ :وأليس ذلك إال ألن املرتكز يف ذهنكم

عليه « : وهذا هو نفس معنى قولنا!؟طلب مشموليتهم بالرمحة والسالم
 . ذكرنابسالمه كاممن نسلم عليه  أن يشمل : فإنه طلب من اهللا،»السالم

 !!:ًدليال هذا ليس

هو » عليهم السالم«ختصاص التسليم باألنبياء ا أن منشأ :ّقد يدعى
ُّإن اهللاَ ومالئكته يصلون عىل النبي يا أهيا الذين آمنوا صلوا  ﴿:اآلية الكريمة َّ َ َُّ َ َ َ ُ َُ َّ ََ َ ِّ ُ ََ ِ ِ

َ ُّ َ ِ َ ََّ َ ِ
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ًعليه وسلموا تسليام ِ ِْ ُ َ َْ ِّ ََ َ﴾. 

  :ييل بام ونجيب
ن املراد بالتسليم يف هذه اآلية هو اخلضوع واإلنقياد  إ:ألف

 ،ولو كان هذا هو املراد. »عليه السالم«: واالستسالم، ال أن يقول القائل
ًوسلموا سالما«: لكان األحرى أن يقول ُِّ َ ًوسلموا تسليام ﴿:، بدل قوله»َ ِ ْ ُ ََ ِّ َ﴾. 

عليه «: ً حتى لو سلمنا جدال بأن املراد هبذه اآلية هو أن نقول:ب
 : فإننا نقول،»السالم

 ً هبم أيضا، ألن الصالة يفةالص التسليم هبم ومل ختتص الصملا اخت
ْأولئك عليهم صلوات من ﴿ :ًأيضا ال ختتص باألنبياء، فقد قال تعاىلآلية ا َ َ َِ ٌِ َ َ َْ ِْ َُ

ٌرهبم ورمحة َ َْ َ ْ ِّ ْهو الذي يصيل عليكم ومالئكته ليخ ﴿: وقال،﴾َِ ُُ َ ْ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ َُ َ ِّ َرجكم من َّ َِ ْ ُ ِ

ًالظلامت إىل النور وكان باملؤمنني رحيام ُِّ ِ ِ َِ َ ْ َُْ ِ َ َ ِ ُّ َ ُِ َ﴾)١(. 
 .الصالة تكون عىل النبي وعىل غري النبيأن  :وذلك معناه

 قد أمرنا بأن نصيل عليه »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي  :ذلكشهد لي
والصالة  الصالة اإلبراهيمية، وهنانا عن أن نصىل عليه الصالة البرتاء،

 »عليه السالم«فإذا كان عيل اإلبراهيمية تتضمن الصالة عىل أهل البيت، 
علينا ًيدل عىل أن له مقاما يفرض ذا األمر  فه،هو سيد أهل بيت النبوة

 .. التعامل بام يقتضيه ذلك املقام
ٌ يقيض بتخصيص األ ْفإن كان قد حدث بني الناس عرف عليهم «نبياء ُ

 نفسه قد »صىل اهللا عليه وآله« فإن رسول اهللا ،ا بخصوصية بعينه»السالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة األحزاب٤٣اآلية  )١(
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 م لنا كيفية الصالة عليهَّبنيًأخرج عليا وأهل البيت من سائر الناس، و
توجب ) بيت النبوة(ّبنحو دلنا عىل أن ثمة خصوصية يف أهل البيت 

َّتعظيمهم وختصيصهم بام ال يعظم و ال خيَصص به غريهم َ ُُ َّ .. 

 :ّاجلار إعادةالعطف عىل الضمري ب

 ال أن .»صىل اهللا عليه وعىل آله« :ملحتم إىل أن الصحيح هو أن يقالأوقد 
ّيصح العطف عىل الضمري إال بإعادة اجلار ، إذا ال»صىل اهللا عليه وآله«: يقال ّ.. 

 :ييل بام نجيب و
غري » صىل اهللا عليه وآله«إن ما ذكرمتوه يف أمر الصالة عىل النبي 

 الكريم العطف عىل الضمري من دون إعادة صحيح، فقد ورد يف القرآن
 :اجلار، وذلك يف عدة موارد، نذكر منها

َومن لستم له برازقني..﴿:  قوله تعاىل ـ١ ِ ِ َ ْ ْ َِ ُ ََ َوجعلنا ﴿: ، بعد قوله)١(﴾ َُّ ْ َ َ َ
َلكم فيها معايش ُِ َ َ َْ ِ  .وملن لستم له برازقني: ﴾، أي..َ

ِيسألونك عن الشهر﴿:  قوله تعاىل ـ٢ ْ َّ َِ َ َ ُ َ ْ ٌ احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َْ ُ ٍ ِ َ َ

َوصد عن سبيل اهللاِ وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللاِ  ْ ْ ٌِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ ْ ٌ َِ ِ َ َِ ِ ْ ِ ِ

ْوالفتنة أكرب من القتل وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ُ َ َ ْ ُ َُ ُّْ َ َ َ َ ََّ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ِْ ِ َِ َ ِ ُ ِ عن دينكم إن َ ِ ْ ُ ِ ِ َ
ْاستطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت  ْ َ ََ َِ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٌَ ُ َ ْ ْ َ َ َْ ُ

َأعامهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َّ ُِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ ِْ َ ََ َ ْ ِ ُُ َ﴾)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .احلجر سورة من ٢٠ اآلية) ١(
 .البقرة سورة من ٢١٣ اآلية) ٢(
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، من دون أن »به«: ةعىل الضمري يف كلم» املسجد «:فقد عطف كلمة

 . »وكفر به، وباملسجد احلرام«: يعيد اجلار، حيث مل يقل
ِسبيل«ًوليس معطوفا عىل كلمة  ِ ٌّوصد«: ، ألنه صلة للمصدر وهو كلمة»َ َ َ« . 

: ٌصد ـ قوله:  أنه قد عطف عىل املصدر ـ وهو كلمة:وقد رأينا
ٌوكفر« ْ ُ عطف عليه ، وال يعطف عىل املصدر حتى تكمل معموالته، فلام »َ

ٌكفر«: كلمة ْ كان ذلك أمارة عىل أن كل ما يأيت بعد هذه الكلمة ليس من » ُ
ِاملسجد«: معموالته، فيتعني أن تكون كلمة ِ ْ ِبه«معطوفة عىل اهلاء يف » َ ِ«. 

ِوصد عن املسجد «: لعله معمول ملصدر حمذوف، تقديره:إن قلت ِ ْ َ َ ٌّ َ َ« . 
 ً. أن املصدر ال يعمل حمذوفا:فاجلواب

 بأنه ال جيوز الفصل بني املصدر وصلته، فال :ً رصح أبو حيان أيضاوقد
ٌّصد«: يصح جعل كلمة املسجد معمولة للمصدر، الذي هو كلمة َ«. 

ِواتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام﴿:  وقرأ محزة ـ٣ َ َ َْ ََ ِ ِِ َ ُ َّ ْ َُ  بجر )١(﴾..َّ
ِواألرحام«كلمة  َ َْ ًوهي أيضا . جلارًعطفا عىل الضمري، من دون إعادة ا» َ

قراءة ابن رزين، وابن مسعود، وابن عباس، والقاسم، وإبراهيم النخعي، 
 .واألعمش، واحلسن البرصي، وقتادة، وجماهد، وحييى بن وثاب

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله« إن هذه القراءة مروية عن النبي :وقالوا
 .)٣(»صىل اهللا عليه وآله«أهنا متواترة عنه : بل يف كالم بعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .النساء سورة من ١ اآلية) ١(
 .١٩٠ص القراءات حجة) ٢(
 .١٥٩ص ٣ج حيان أليب املحيط البحر) ٣(
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َقل اهللاُ يفتيكم فيهن وما يتىل ﴿:  وقد يستدل بقوله تعاىل ـ٤ ُْ ُ َ ْ َُ َّ ِ ِ ُِ ْ ِ

ْعليكم ُْ َ  .»فيهن«: ، بعطف ما يتىل عىل الضمري يف كلمة)١(﴾َ
ْلكن الراسخون يف العلم منهم ﴿:  بل قد يستدل بقوله تعاىل ـ٥ َُّ ْ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ َِ َ ِ

َواملؤمنون يؤمنون بام أنزل إليك َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُْ ُِ ُِ ُ َ وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالةَ َ َّ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ َ﴾)٢( 
 .»قبلك«أو الكاف يف » إليك«عىل الكاف يف » واملقيمني«: بعطف كلمة

َوما يتىل ﴿: وإن كنا نناقش يف اآليتني األخريتني، باعتبار أن قوله تعاىل ْ ُ َ َ
ْعليكم ُْ َ يفتيكم، أن اهللا : أي. ً﴾ يمكن أن يكون معطوفا عىل لفظ اجلاللةَ

 ً.والقرآن يفتيكم أيضا
 . منصوب بفعل حمذوف وتقديره أخص» واملقيمني«: كام أن قوله

أن الظاهر ال يعطف عىل : ًأنكروا أيضا«: هذا وقد قال أبو زرعة
وإنام املنكر أن يعطف . املضمر املجرور إال بإظهار اخلافض، وليس بمنكر

ليس هذا .  مررت به وزيد:الظاهر عىل املضمر الذي مل جير له ذكر، فتقول
عمرو مررت به (فأما أن يتقدم للهاء ذكر فهو حسن، وذلك . بحسن

ِتساءلون به﴿: ، فكذلك اهلاء يف قوله)وزيد ِ َ ُ َ ْواتقوا ﴾ وتقدم ذكرها ﴿َ ُ َّ َ
 .)٣(»﴾اهللاَ

َّ قد جوز الكوفيون، ويونس، وأبو احلسن، والشلوبني عطف  ـ٦
 .الظاهر عىل الضمري بدون إعادة اجلار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .النساء سورة من ١٢٧ اآلية) ١(
 .النساء سورة من ١٦٢ اآلية) ٢(
 .١٩٠ص القراءات حجة) ٣(
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 وقال الشاعر، وهو األعشى، أو عمرو بن معدي كرب، أو خفاف  ـ٧

 :بن ندبة

َربتـَق فاليوم ْ  عجب من  ِواأليام بك فام بـفاذه    عجب وال اـهتجون ّ
 .»بك«ًعطفا عىل الكاف يف كلمة » األيام«بجر كلمة 

 : وقال الشاعر ـ٨

 ورودــم رـش اـعـدان امـمـاحل من    وردت ثـثال ٍريـوزه يل انـك لو
 .»يل«ًعطفا عىل الياء، يف كلمة » ٍزهري«بجر كلمة 

 : وقال آخر ـ٩

 اـادهيـتعـ نـمم ـةـنـؤمـم ـتـلـظ    فئـة تـقـات ِانـأنيس بـل ـاـبن إذا
، والعاطف هو »بنا«عىل الضمري يف قوله » ِأنيسان«فقد عطف كلمة 

 .»بل«كلمة 
 : وقال آخر ـ١٠

 جسور ابـج ةـلــاحل ـرــمح نـم    ــدرـــمص أو ـيـب ــةـآي كـابـ
 .»يب«ًعطفا عىل الياء يف كلمة » ٍمصدر«بجر كلمة 

 : وقال الشاعر ـ١١

 واهـاـس أم يـفـحت كـان اـهــيـأف     ــايلـأب ال بـةـكتـيـال ىلـع ـرـأك
 .»فيها«يف كلمة » اهلاء«معطوفة عىل ضمري الغائب وهو » سواها«فكلمة 

 : وقال آخر ـ١٢

 ِوسعريها  هبا يصىل من خاب دـفق    عدوهم ربـحلً اراـن دواـأوق إذا
 .»هبا«معطوفة عىل اهلاء يف كلمة » ِسعريها«فكلمة 
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 : وقال آخر ـ١٣

 الفوادح  اخلطوب غامء شفـكـوت    نىـامل تـدرك اـرينـغ ال ًداـأب اـبن
 .»بنا«معطوفة عىل الضمري يف كلمة » غرينا«فكلمة 

 : وقال آخر ـ١٤

 حرقـامل واءـالل ذي مـيـعـن يـوأب    عنهم اجلامجم ذيـب سألت الـه
 .»عنهم«معطوفة عىل الضمري يف كلمة » أيب نعيم«فكلمة 

 : وقول اآلخر ـ١٥

 نفانف  غـوط والكعب اـبينه اـوم    سيوفنا السواري لـمث يف قـلـتع
 .»بينها«ًجمرورة عطفا عىل الضمري يف كلمة » والكعب«فكلمة 

ه األشعار كلها عىل الرضورة، وال يصح  فال جمال حلمل هذ..وبعد
 .رميها بالشذوذ، وهي هبذه الكثرة

 : ويف مجيع األحوال نقول ـ١٦
 : قال ابن مالك يف ألفيته

 جعـال  قد ًالزما ضـفـخ ريـمـض     ىلـع عطف لدى ضـافـخ وعود

 مثبتا الصحيح ثرـنـوال مـظـنـال يف    أتى دـق إذ ًـاـالزم ديـعن سـولي
إذا جاز اإلبدال والتأكيد للضمري :  من املمكن القول عىل أن ـ١٧

 !بالظاهر، من غري إعادة اجلار، فلامذا ال جيوز العطف عليه من دون ذلك؟
بد يف العطف من إعادة  فال.. وما زعموه من أن الضمري كالتنوين

 ألن هذا التعليل لو صح القتىض عدم جواز العطف ، غري صحيح..اجلار
ع إعادة اجلار، إذ ال جيوز العطف عىل التنوين، بل ذلك ًعليه مطلقا حتى م
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 .يقتيض أن ال جيوز التوكيد، وال اإلبدال منه

 إن الضمري بمنزلة التنوين، للزم القول بعدم صحة :ولو صح قوهلم
رأيتك : ًالعطف عىل الضمري املنصوب أيضا، مع أهنم قد جوزوا أن يقال

 !النصب، إذا كان بمنزلة التنوين؟ًوزيدا، فلامذا جاز العطف عليه يف حال 

 :األخرية كلمتنا

 وما يقدمونه من ، أن ما يزعمونه من حماذيرو ه:وآخر كلمة نقوهلا هنا
توجيهات للمنع ال يصلح إلثبات ذلك، مع ورود ذلك يف اآليات وغريها 

 ..مما ذكرناه
إىل الصالة عىل » عىل«ولعل يف السابقني من كان يريد أن يضيف كلمة 

 بأن صالتنا عىل النبي :، ليوهم بعض الناس»صىل اهللا عليه وآله«ي وآله النب
 فهذه من سنخ، ،ختتلف عن الصالة التي عىل اآلل» صىل اهللا عليه وآله«

 . وتلك من سنخ آخر
أما مع العطف بدون إعادة اجلار، فإن الصالة عليهام تكون من سنخ 

 ولكن ما ..س العادينيوهذا ما كان يسعى إلبعاده عن خميلة النا.. واحد
 .ذكرناه قد بني بطالن مسعاه

والسالم عليكم ورمحة اهللا  .. هبذا القدر، وأستودعكم اهللايوأكتف
 ..وبركاته

 .م١٤/١/٢٠١٠املوافق .  هـ١٤٣١/احلرام حمرم/٢٨
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 الرسالة اخلامسة

 ]:’الشهادة الثالثة وعلم النبي [

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل من بعث رمحة للعاملني 
وعىل اآلل املصطفني، ولعن عىل من عاداهم من خلق البرش إىل قيام يوم 

 ..الدين
 ..أما بعد

 ..أخي الفاضل سامحة السيد جعفر مرتىض العاميل
هللا ًأدعو اهللا لكم بطول العمر، وقضاء احلوائج، وتسديد دوما ملرضاة ا

 ..تعاىل، وذود عن الدين، إنه سميع جميب الدعوات
لقد قبلت منكم الدليل، فجازاكم اهللا عني بكل خري، لكن عن ما 
اكتشفته من خطأ مطبعي مل يكن بقصد إثبات الزلل عليكم، واإلنقاص من 
شأنكم، بل للفت نظر من يتوىل طبع هذه الرسائل فقط، ومل يكن من وراء 

 .ذلك أي قصد آخر
 :لعودة إىل التساؤالت التي أريد أن أسئل عنها، هو التايلوبا

أن أصحاب املذهب االثنى عرشي، بعد ذكر النبي :  لقد علمتً:أوال
: ، السؤال»عليه السالم«يف األذان يذكرون اسم عيل » صىل اهللا عليه وآله«
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مع أنني مع أن يضاف إىل ! دون غريه من األئمة؟» عليه السالم«ملا ذكر عيل 

أهنا : ، ألهنا قد حذفت من األذان، وأنا أعتقد»حي عىل خري العمل«: ذاناأل
صىل اهللا عليه «وكذلك أرى أن األذان هو ترشيع للنبي . من األصل فيه

، وليس لغريه من الصحابة، إذ ال بد لصاحب الرشيعة من الترشيع ال »وآله
 !غريه أن جيري عىل لسانه الوحي وإال لكان هو النبي ال غريه؟

عنده علم ما كان وما » صىل اهللا عليه وآله« إن كان النبي :ًثانيا
ْقل ﴿: سيكون، كام يعتقد هبذا الشيعة االثنى عرشية، فام تأويل قوله تعاىل ُ

ِإنام أنا برش مثلكم يوحى إيل أنام إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ِ ِ ِِّ ُ ْ َ ٌ َ ََ ْ َ َ ْ ٰ ُ َْ َ َٰ َ ُ ْ ََ َ َ ٌ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ َ ََُّٰ َ َّ ٌ ََ َ 
ًفليعمل عمال َ َ ََ ْْ ْ ِ صاحلَ َ وال يرشك بعبادة ربه أحدًاَ ِّ َ َ ََ ِ ِ َِ ُِ ْ ِ ْ  .﴾ًاَ

ْقل ال أملك لنفيس نفع﴿: وقوله تعاىل َْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ ّ وال رضًاُ َ َ ْ إال ما شاء اهللاُ ولو ًاَ ََ َ َ َ َّ ِ

ْكنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسني السوء إن  ِ ُ ُّ َ َّ َ َ ْ ْ ْ ْ ُِ َِ َ َ ِْ َْ َُ َ ُ َْ ْ َْ َ َ ٌأنا إال نذير ُ ِ َ ََّ ِ َ

َوبشري لقوم يؤمنون ُْ ِ ِ ُِ ٍ ْ َ ََ  ! ؟﴾ٌ
ًحمدودا، وإن كان قد » صىل اهللا عليه وآله«من هنا فيكون علم النبي 

نظر إىل لوح املحو واإلثبات، فعلمه بالغيب من خالل تلك اآليتني يدل 
 !عىل أنه مل يطلع عىل اللوح املحفوظ؟

 ..ودمتم موفقني
 ..)ص(أخوكم الشيخ 

 .م١٩/١/٢٠١٠املوافق .  هـ١٤٣١/ صفر /  ٣
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 جواب الرسالة اخلامسة
 

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري خلقه أمجعني حممد 

 ..وآله الطاهرين
 ..ًأخي الفاضل املؤيد، والكريم املسدد دمت موفقا

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

فقد تلقيت يف هذا اليوم رسالتكم، وشكرت لكم حمبتكم، وسألته 
تعاىل لكم دوام الصحة والعافية، وأن حيفظكم ويرعاكم، ويسدد عىل طريق 

 ..اخلري خطاكم، إنه ويل قدير
 :ً قد تضمنت رسالتكم أمورا هي التالية..العزيز أخي

 :]َّلقد أحسنت إيل[

ات الزلل علينا فيام يرتبط  ذكرتم عن عدم قصدكم إثب:األمر األول
باخلطأ املطبعي، وإنني بدوري أحب أن أؤكد لكم عىل أن هذا املعنى مل 
خيطر لنا عىل بال، بل كنا وما زلنا شاكرين لكم هذه املالحظة الكريمة، التي 
ًعربت عن حمبتكم، وعن اهتاممكم بالتصويب والتسديد، والنصيحة عمال 
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ً املودة، وتعميقا لوشائج اإلخالص ًبفروض األخوة، واستكامال ملعنى

 ..واملحبة

 :] يف األذان×ذكر عيل [

 :قد أثلج صدري:  أما فيام يرتبط باألذان أقول:األمر الثاين
ّ ما ملسته فيكم من تبرص وروية، وسالمة سجية، وطريقة علمية ً:أوال

يف » حي عىل خري العمل«أن الصواب هو التزام ذكر : رصينة، حني ذكرتم
ً إحياء للسنة النبوية املباركة، والتزاما بالنص، وحفظا للترشيعاألذان ً ً.. 

بالوالية يف األذان، » عليه السالم«ّ إن سؤالكم عن الشهادة لعيل :ًثانيا
 :ينحل إىل سؤالني

 . عن سبب هذه اإلضافة، ومربرها الرشعي:أحدمها
ن دون غريه م» عليه السالم« عن سبب اإلقتصار عىل ذكر عيل :الثاين

 ..»صلوات اهللا عليهم«األئمة الطاهرين 
 :وأجيب بأمرين

صىل اهللا « أن علينا أن نحدد املرجعية العلمية بعد رسول اهللا :أحدههام
ً، ونحدد أيضا طرق الوصول إىل سنته، وإىل املعارف التي جاء »عليه وآله

دها ونتفق عىل الضوابط واملعايري التي جيب اعتام.. »صىل اهللا عليه وآله«هبا 
يف الوصول إىل أحكام اهللا ورشائعه، وإىل احلقائق اإليامنية، واملعاين 

 ..والدقائق التي نحتاج إىل معرفتها يف خمتلف الشؤون
فإننا إذا كنا ال نعرتف لبعضنا البعض بصحة الوسائل التي نعتمدها، 

ومل توجد . وسالمة املعايري والضوابط التي نستفيد منها يف الرد أو القبول
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اسم مشرتكة تكون هي املرجع لنا فيام نختلف فيه، فإن احلوار سيكون قو
ًعقيام وواهنا، وسقيام ًً. 

أي ال بد من التأسيس للبحث، بحسم األمر فيام يرتبط بأخذ املعارف 
، بحكم إمامتهم »عليهم السالم«واحلقائق واألحكام الدينية من أهل البيت 

، وعدم افرتاقهم عن القرآن إىل »هصىل اهللا عليه وآل«لألمة بعد رسول اهللا 
يوم القيامة كام اقتضته النصوص املعتربة، وال سيام حديث الثقلني، 
وحديث سفينة نوح، وكثري من النصوص األخرى الرصحية والثابتة، 

 .واملعرتف هبا عند أهل اإلسالم
ًوال بد من حسم األمر أيضا يف جواز األخذ عن غريهم وخصوصا  ً

 يهروف سلبية جتاههم، مثل أيب هريرة الذي ـ عىل ما يمن كانت هلم مواق
! يا أهل العراق: ، وقالًا جثا عىل ركبتيه، ثم رضب صلعته مرار: ـاألعمش

 واهللا لقد !أتزعمون أين أكذب عىل اهللا وعىل رسوله وأحرق نفيس بالنار؟
 ّ وانًإن لكل نبي حرما:  يقول»صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 

، فعليه لعنة اهللا ًملدينة ما بني عري إىل ثور فمن أحدث فيها حدثاحرمي با
، )١(..إلخ..  أحدث فيهاًواملالئكة والناس أمجعني، وأشهد باهللا أن عليا

وهكذا احلال بالنسبة إىل عمرو بن العاص، وعكرمة وسمرة بن جندب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشيخ عيل لمستدرك سفينة البحار  و٦٧ ص٤ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

لسيد حامد ل خالصة عبقات األنوار و٥٢٩ ص١٠النامزي الشاهرودي ج

هنج  و٥١٤لسيد رشف الدين صلالنص واإلجتهاد  و٢٥٥ ص٣النقوي ج

 .٤٨٦ ص٨لشيخ املحمودي جلالسعادة 
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 ..إلخ.. و.. ومعاوية و

قد أخذوه عن » سالمعليهم ال« أن ما يقوله األئمة :والشيعة يرون
إن الشهادة لعيل بالوالية : فإذا قالوا هلم.. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

قد قال » صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : يف األذان جائزة، فذلك يعني
 .َّن العمل بقوهلم مربئ للذمة، بل هو املتعنيأذلك، و

اقش يف مسألة فصول  أنه ال جيوز ألحد أن ين:ويرتتب عىل ما ذكرناه
األذان إال بعد حسم األمر معه يف موضوع اإلمامة، فإن ثبتت له، فإننا 

من هو اإلمام، فإن ثبت له أنه فالن، نبحث معه يف : نبحث معه يف موضوع
معنى اإلمامة، ودور اإلمام، وحجية أقواله، وأوامره ونواهيه، فإن ثبتت 

 ذاك ثابت عنه لنأخذ به، أو له، فيمكن البحث معه يف أن هذا احلديث أو
 ..غري ثابت ليكون لنا موقف آخر جتاهه

وال يمكنا االستدالل بقول اإلمام يف يشء، عىل من ال يعتقد باإلمامة 
 .واإلمام كام هو واضح

وهذا نظري ما لو جاءك رجل ال يعرف عن اهللا، وال عن رسله، 
ّورشائعه شيئا، فإنك ال تبادر إىل مطالبته بالصالة وا حلج، بل ستحاول أن ً

تقنعه قبل كل يشء بوجود اهللا، ثم بصفاته، ثم بخالقيته ورازقيته، وعدله 
وعلمه، وقدرته، وغري ذلك من صفاته اجلاملية واجلاللية، وصفات الذات، 

 ..وصفات الفعل
ثم تنتقل لتثبت له النبوة، ثم تثبت له من هو النبي، وما هو دوره، 

وال يمكن أن حتتج عليه بقول .. إلخ.. هومقامه، وصفاته، وحجية أقوال
 .النبي قبل أن تثبت له التوحيد، والنبوة
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 ما الدليل عىل حرمة اخلمر، أو :كام اليمكن للمسيحي أن يقول لك
تثبت له برشية عيسى أن قبل ! أو ما الدليل عىل وجوب احلج؟! اخلنزير؟

 ..إلخ» صىل اهللا عليه وآله«ونبوة رسول اهللا 
سمعنا فتوى اقتضاها اإلستحسان أو القياس، فإنه ال حيق كام أننا لو 

 ..لنا أن نعرتض عىل تلك الفتوى، ونحكم بأهنا باطلة
 هو أن نعرتض عىل العمل بالقياس أو باإلستحسان :بل الصحيح

َنفسه أوال ً، فإن ثبتت لنا صحته، أخذنا بتلك الفتوى، وإن ثبت لنا بطالنه مل 
 ..نأخذ هبا

 :]يل يف األذانوذكر ع.. احلكام[

 :ال بأس بمالحظة ما ييل: الثاين
قد كانت قبل استشهاد » عليه السالم« إن بيعة يوم الغدير لعيل ً:أوال

 ..ًبسبعني يوما فقط» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
ًأشهد أن عليا  «:قد أمر بذكر كلمة» صىل اهللا عليه وآله«فإن كان النبي 

 ..م أن يكون ذلك قد حصل بعد حادثة الغديريف األذان، فال جر» ويل اهللا
، وأمهل »صىل اهللا عليه وآله«ثم جرى ما جرى بعد وفاة رسول اهللا 

احلكام اجلدد ذكر هذه الفقرة وأسقطوها من األذان، كام أمهل ذكر حي عىل 
الصالة خري من «: خري العمل منه، بل وأضيفت يف أذان الفجر عبارة

 .)١( يف عدد من املصادركام ورد الترصيح به. »النوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  ١ جاينـللصنعصنف املني، وـطقسنن الدارو ٩٣ ص١موطأ مالك ج: راجع) ١(
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كل ذلك » عليها السالم« فإنه إذا كان قد جرى عىل الزهراء ..وبعد

يقتلون » عليهم السالم«الذي تعرفونه، وإذا كان عيل، واحلسن، واحلسني 
أشهد أن «: عىل النحو الذي ال جيهله أحد، فهل سريمحون من يقول يف أذانه

بقائها يف أذان املسلمني يف مجيع ً، فضال عن أن يسمحوا بإ»ًعليا ويل اهللا
 !.ّاألقطار عىل مر األعصار؟

عىل منابر » عليه السالم«ًوبعد أن جاء األمويون الذين لعنوا عليا 
ًقتال، وسجنا، : اإلسالم ألف شهر، وفعلوا األفاعيل بمحبيه وأتباعه ً

ًوترشيدا وعسفا ً.. 
  :ثم جاء العباسيون فزادوا عليهم يف ذلك حتى قال الشاعر

 ادـاإلحل بـمـوهــوص أو لوهــتــق    مـد مسلمـ آل أحـولـىـت ىـمتو
 :وقال آخر

 العباس  بنو لتـعـف اـم ارـشـعـم    ـة فيهمـيــت أمــلـعــا فـتاهللا م
فهل يمكن أن نتصور أهل البيت وشيعتهم، يقدرون عىل اجلهر 

 ! الدهور؟ّبالشهادة لعيل بالوالية يف أذاهنم يف كل تلكم العصور، وعىل مر
 »عليه السالم«رجحان الشهادة بالوالية لعيل  يمكن تأييد القول ب:ًثانيا

 :يف األذان واإلقامة بام ييل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٥٦٧ رقم٤ وكنز العامل ج٤٧٥  و٤٧٤ ص١٨٣٢  و١٨٢٩  و١٨٢٧ رقم= 

 إهنا :أنه قال:  وفيه٢٧٨ ص٣ ج)مش املسنداهب(  كنز العامل ومنتخب٥٥٦٨ و

 . داود، وغري ذلكبدعة، والرتمذي وأيب
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 :]دالئل ومؤيدات[

ملا طلع الفجر نادى املسلمون «و:  بعد قتل األسود العنيس:ألف
ًأشهد أن حممدا رسول اهللا، : بشعارهم الذي بينهم، ثم باألذان، وقالوا فيه

 .)١(»بهلة كذابوأن ع
ًأشهد أن حممدا رسول اهللا، :  فقلت،ثم نادينا باألذان« :ويف نص آخر

 .)٢(»لقينا إليهم برأسهأوأن عبهلة كذاب، و
 .)٣(»وبر بن حينش: قيس، ويقال« :واملنادي هو

مل يعرتض عىل إدخاهلم هذا » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :فنجد
ن من بينهم كثريون من الصحابة النص يف األذان، وال شك أنه قد كا

صىل اهللا عليه «األتقياء الذين ال يرضون بالبدعة، ولسوف يذكرون للنبي 
 .، عىل سبيل اإلعرتاض، أو ملجرد اإلخبارأي ترصف من هذا القبيل» وآله

صىل «أنه يستحب للمؤذن الصالة عىل النبي : إن مما ال شك فيه :ب
صىل اهللا «ًأشهد أن حممدا رسول اهللا : ه يف األذان عند بلوغ»اهللا عليه وآله

 ..»عليه وآله
  :أنه قال »عليه السالم«وقد روى ذلك زرارة عن اإلمام أيب جعفر 

 كلام ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك »صىل اهللا عليه وآله«وصل عىل النبي «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٦ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

 ٢ والكامل يف التاريخ ج٤٦٩ ص٢ج) ط االستقامة(تاريخ األمم وامللوك ) ٢(

 .٣١٠ ص٦ والبداية والنهاية ج٣٤٠ص

 .٣١٠ص ٦البداية والنهاية ج) ٣(
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 .)١(»يف أذان أو غريه

 :ل؛ أنه قا»عليه السالم« الكليني بإسناده عن اإلمام الصادق :ج
ّا أول أهل بيت نوه اهللا بأسامئنا، إنه ملا خلق الساموات واألرض أمر ّإن«

 :ًمناديا فنادى
 .ً ثالثا،أشهد أن ال إله إال اهللا

ًأشهد أن حممدا رسول اهللا، ثالثا ً. 
ًأشهد أن عليا أمري املؤمنني حقا، ثالثا ً ً«)٢(. 

عليه «وروى الطربيس، عن القاسم بن معاوية، عن اإلمام الصادق : د
ًحديثا مطوال يقول يف آخره» السالم ً: 
عيل أمري : ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، فليقل: إذا قال أحدكم«

 .)٤(»)ويل اهللا ()٣(املؤمنني
، فشكاه »عليه السالم«ّأذن بالوالية لعيل ) رض(أن أبا ذر :  روي:هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ ويف هامشه عن الفقيه ج٤٥١ ص٥ج) آل البيت ط مؤسسة(وسائل الشيعة ) ١(

 .٣٠٣ ص٣ والكايف ج١٨٤ص

 .٤٤١ ص١الكايف ج) ٢(

:  وراجع١٦٩ ص١ واألنوار النعامنية ج٣٦٦ ـ ٣٦٥ ص١ ص١االحتجاج ج) ٣(

 .١١٢ ص٨١ وبحار األنوار ج٣٣٦ ص١تفسري القمي ج

 األنوار  خرب االحتجاج هذا، وجاء يف آخره هاتان الكلمتان يف بحاريروقد ) ٤(

» رمحه اهللا«نسخة االحتجاج التي كانت عند املجليس  أن :فيبدو. ٢ و ١ ص٢٧ج

 .كانت تشتمل عىل ذلك
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 . فأقره عىل ما فعل،»صىل اهللا عليه وآله«الناس لرسول اهللا 
 .)١(ًروي أيضا ما يقرب من ذلك عن سلامن :و
ما ورد يف بعض الروايات، من أن فصول األذان :  ويؤيد ما تقدم:ز

ًأشهد أن عليا ويل «ًهي أثنان وأربعون فصال، وال يكون ذلك إال بإضافة 
 .)٢(»اهللا، مرتني

 !:]كيف رشع األذان؟[

» اهللا عليه وآلهصىل « إن ما ذكرته بعض الروايات، من أن النبي :ًثالثا
فإشار عليه بعض الصحابة بشبور . اهتم للصالة كيف جيمع الناس هلا

» صىل اهللا عليه وآله«اليهود، وبعضهم أشار بناقوس النصارى ـ فأمر به 
 .. فعمل من خشب

صىل اهللا عليه «فأري عبد اهللا بن زيد األذان يف املنام، فأخرب به النبي 
ًك، فكتمه عرشين يوما، ثم أخرب به النبي ، وكان عمر قد رآه قبل ذل»وآله

بأن يؤذن : ًبالال» صىل اهللا عليه وآله«ًأيضا، فأمر النبي » صىل اهللا عليه وآله«
 .ّكام يأمره عبد اهللا بن زيد، فأذن به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥رسالة اهلداية ص) ١(

 ٢٩لشيخ الطويس صلمصباح املتهجد  و١٣١لشيخ الصدوق صلاهلداية : راجع) ٢(

 ٧٣ صلشهيد األولل )ق.ط(البيان  و٧٤يحيى بن سعيد احليل صلاجلامع للرشايع و

 ٨٥ ص٩جواهر الكالم ج و٣٧٧ ص٣لفاضل اهلندي جل) ج.ط(كشف اللثام و

 .٦٤٨ ص٤ج) اإلسالميةط دار (وسائل الشيعة و



طريق الحق..........................................................................................   ١٦٨ 
وثمة نصوص أخرى هلذه القضية خمتلفة ومتناقضة، كام يعلم باملراجعة 

 .)١(واملقارنة بينها
أن األذان مل يرشع بالوحي، بل برؤيا عبد اهللا بن فهذا احلديث يدل عىل 

 .زيد وعمر بن اخلطاب
فمن يرى صحة هذا احلديث، فال بد أن ال يكون لديه حرج يف 

وال أظن أنكم من هؤالء، كام يفهم من !! اإلنقاص أو الزيادة يف األذان
 ..كالمكم يف رسالتكم لنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ٣٣٥ ص١سنن أيب داود ج: حلديث املختلفة املصادر التالية اراجع يف نصوص )١(

 ٩٧  ـ٩٣ ص٢ والسرية احللبية ج٤٦٥  ـ٤٥٥ ص١جلصنعاين  واملصنف ل٣٣٨

  ـ١٢٠ ص١ ورشحه للزرقاين ج١ واملوطأ ج٣٥٩ ص١ جوتاريخ اخلميس

 ٤٢ ص٤ ومسند أمحد ج٣٦١  ـ٣٥٨ ص١ واجلامع الصحيح للرتمذي ج١٢٥

سرية ال و٣٩١  و٣٩٠ ص١ وسنن البيهقي ج١٢٤ ص١وسنن ابن ماجة ج

  ـ٢٥٩ ص١ ونصب الراية ج١٢٥  و١٥٥  و١٥٤ ص٢بن هشام جلنبوية الا

 ٢ قسم١بن سعد جالكربى الت طبقاال و٦٦  ـ٦٣ ص٢ وفتح الباري ج٢٦١

 ٧١ ص١ واملواهب اللدنية ج٢٣٣ و ٢٣٢ص ٣ج  والبداية والنهاية٨ص

 وتبيني احلقائق ٢٧٥  و٢٧٣ ص٣ ج)هامش مسند أمحد(ومنتخب كنز العامل 

 ٣ وحياة الصحابة ج٢٨٦ و ٢٨٥ ص٢ والروض األنف ج٩٠ ص١للزيلعي ج

يب الشيخ، وابن ً ونقل أيضا عن أ٢٤٦ و ٢٦٣ ص٤ عن كنز العامل ج١٣١ص

وغري ذلك . ٢٤٥  و٢٤٢ و ٢٤١ ص١حبان، وابن خزيمة، وسنن الدارقطني ج

 ..رية التي ال جمال لتتبعها واستقصائهاثمن املصادر الك
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 .)١(وقد أنكر اإلمام احلسن
 .)٢(واإلمام احلسني

 .)٣(»عليهم السالم«واإلمام جعفر الصادق 
 .)٤(وحممد بن احلنفية صحة هذا احلديث

 الصحيح من :وقد بحثنا هذا املوضوع بيشء من التفصيل يف كتابنا
 . »صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 

 :وتأويل اآلياتبالغيب،  ’علم النبي 

بأن النبي : لشيعةت رسالتكم السؤال عن اعتقاد ان تضم:األمر الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعن كنز ٢٥٥واالجتهاد صنص ال و١٧١ ص٣لحاكم جلستدرك امل: راجع) ١(

 .ابن مردويهعن عن مشكل اآلثار، و و٢٧٧ ص٦العامل ج

جامع أحاديث الشيعة  و١٧ ص٤لمريزا النوري جلرك الوسائل مستد: راجع) ٢(

 .١٥٦ ص٨١بحار األنوار ج و٦٢٣ ص٤السيد الربوجردي ج

 ٥ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ١٢٢ ص٨١بحار األنوار ج: راجع) ٣(

جامع و ٣٠٢ ص٣والكايف ج ٦١٢ ص٤ج) اإلسالميةط دار (و  ٣٧٠ص

 ونقله الصدوق ٢٠٥جتهاد صواال  والنص٦٢٣ ص٤أحاديث الشيعة ج

 .» تعاىلهللارمحهام ا«والشيخ 

 والنص ٣٠٠ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٩٦ ص٢السرية احللبية ج: راجع) ٤(

أمايل أمحد ( وكتاب العلوم ٢٣٧ ص)هـ١٤٠٤ط سنة (و  ٢٠٥واالجتهاد ص

 .٩٠ ص١ج) بن عيسى بن زيد
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يعلم بام كان، وما يكون، وأن اآليتني املباركتني تنافيان » صىل اهللا عليه وآله«

 .. هذا اإلعتقاد
 :ونقول

 ينبغي لفت نظركم الرشيف إىل أن هذه املسألة ليست من ً:أوال
املسلامت املتفق عليها عند مجيع الشيعة، وإنام الشيعة متفقون عىل أن النبي 

.. كان يعلم من الغيوب ما يطلعه اهللا تعاىل عليه» ليه وآلهصىل اهللا ع«
ّإن من املمكن أن يطلع اهللا نبيه عىل مجيع غيوبه، فإن اآلية املباركة : ويقولون

ًعامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا﴿: تقول َ َْ َ ََ ِِ ِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َ ِ ُ ْ إال من ارتىض من ،ِ ِ َ َ ْ َِ َ ِ

ٍرسول ُ الغيب الذي يطلع عليه من شاء، هل ، حيث مل يقيد تعاىل هذا )١(﴾َ
 !هو كل غيبه، أو بعضه مما يمكن للرسل الذين يرتضيهم أن يتحملوه؟

خري الرسل، فهو األوىل بمعرفة » صىل اهللا عليه وآله«وإذا كان نبينا 
 ..»صلوات اهللا عليهم وعىل نبينا وآله«الغيوب من سائر الرسل 

ظ، ال يعني أن األمر قد خرج  إن اطالع نبينا عىل اللوح املحفو:ًثانيا
صىل اهللا «من يد اهللا تعاىل ـ والعياذ باهللا ـ كام أن ذلك ال يعني حصول النبي 

عىل مجيع الغيوب، بل يبقى األمر بيد اهللا، فيمكن أن يكشف » عليه وآله
ًلنبيه شطرا من الغيوب، وقد حيجب، أو يبعد بعض الغيوب عن حميط نظر 

» صىل اهللا عليه وآله«ا، وبذلك يكون علم النبي نبيه، فال يتمكن من قراءهت
ًخاضعا لإلرادة اإلهلية، من جهة قد يطلقه، وقد يقيد مقداره، مع أنه مأخوذ 

 ..من اللوح مبارشة من جهة أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة اجلن٢٦اآلية ) ١(
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َولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من ﴿:  بالنسبة لقوله تعاىل:ًثالثا َ ْ ْ َِ ُ َ ُ ْْ ْ ْ َُ ْ َ َْ ََ َ ُ
َاخلري وما مسني َّ َ َ ِْ َ ِ َ السوء إن أنا إال نذير وبشري لقوم يؤمنونَْ ْ ُْ ِ ِ ِ ُِ ٌ ٍُّ ْ َ ََ ٌ َ ََّ ِ َِ  : نقول)١(﴾ُ

كان يعلم بكثري من الغيوب » صىل اهللا عليه وآله«ال شك يف أن نبينا 
عليه «ًالتي تلقاها من اهللا سبحانه، وقد أخرب الناس بشطر منها، وأخرب عليا 

 ..ًأيضا بشطر آخر» السالم
حلديث والتاريخ، والتفسري، وغريها للوقوف ويكفي مراجعة كتب ا

 ..عىل الكثري مما يدخل يف هذا السياق
كانوا » عليهم السالم«كام أن هناك آيات كثرية تدل عىل أن األنبياء 

 .يعلمون الكثري من األمور الغيبية
َوأنبئكم بام تأكلون ﴿: »عليه السالم«فقد قال تعاىل حكاية عن عيسى  ُ ُ ْ َ َُ ِ ْ ُ َِّ َُ

َوما ْ تدخرون يف بيوتكمَ ُ ُُ ِ ُِ ِ َ َّ َ﴾)٢(. 
ْالت َق﴿عائشة بام أفشته من رسه، » صىل اهللا عليه وآله«وقد أنبأ النبي  َ

ُمن أنبأك هذا قال نبأين العليم اخلبري ِ َْ ُ َ َِ َ َّ َ َ ْْ َِ َ ََ َْ َ َ َ﴾)٣(. 
ِومبرشا برسول يأيت من بعدي ﴿: لقومه» عليه السالم«وقال عيسى  ِْ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َ ٍُ ِ ً ِّ

َاسمه أ ُ ُ ُمحدْ َ ْ﴾)٤( . 
، بعد أن قص عليه قصة »صىل اهللا عليه وآله«وقال اهللا تعاىل لنبيه حممد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة اجلن٢٦اآلية ) ١(
 . من سورة األعراف١٨٨اآلية ) ٢(
 . من سورة التحريم٣اآلية ) ٣(
 . من سورة الصف٦اآلية ) ٤(
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َذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك﴿: مريم َْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِْ َ َْ َ﴾)١(. 

َتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك﴿: وبعد قصة نوح َْ َْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ُِ َ ِْ َ َْ﴾)٢(. 
َذلك من أنبا﴿: وبعد قصة إخوان يوسف ْْ َ ِ َِ َء الغيب نوحيه إليكَ ْ َْ ِْ ِ ِ ُِ َِ﴾)٣(. 

 !للغيب؟» صىل اهللا عليه وآله«وبعد هذا، فال معنى لنفي علم النبي 
ًعامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا﴿: ًخصوصا وأنه سبحانه قد قال َ َْ َ ََ ِِ ِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َ ِ ُ ِ، 

ٍإال من ارتىض من رسول ُ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َ ِ﴾)٤(. 
ْوال حييطون بيش﴿: وقال تعاىل َ ِ َ ُ ِ ُ َ َء من علمه إال بام شاءَ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ﴾)٥(. 

أو . وإنام يعلم اهللا أنبياءه بالغيب، ألن رسالتهم ونبوهتم تقتيض ذلك
ألن مقامهم دعا إىل تكريمهم هبذا األمر، لزيادة التمكني هلم يف السعي لنيل 

 ..منازل الكرامة والقرب والزلفى
ض والعطاء اإلهلي، ً إن علم البرش بالغيب يبقى مرهونا بالفي:ًرابعا

ٍفليس هو من األمور الذاتية هلم، بل هو مستند إىل اهللا سبحانه، ومنته إليه 

 .تعاىل
ملكوت الساموات » عليه السالم«وقد أرى اهللا سبحانه نبيه إبراهيم 

 : واألرض، فقال تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة آل عمران٤٤اآلية ) ١(
 . من سورة هود٤٩اآلية ) ٢(
 . من سورة يوسف١٠٢اآلية ) ٣(
 . من سورة اجلن٢٦اآلية ) ٤(
 . من سورة البقرة٢٥٥اآلية ) ٥(
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ِوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض﴿ ْ َ َّ َ َ ََ َ ْ َِ ِ َِ ُ َُ ِ ِ َ َ ، فرؤية )١(﴾َ
 ..، مل تكن ذاتية، وإنام هي بإراءة من اهللا تعاىل»عليه السالم«براهيم إ

: ، قال سبحانه»صىل اهللا عليه وآله«وحول املعراج للرسول األعظم 
َلنريه من آياتنا﴿ ُِ ِ َِ َْ ُ قد جاءت منه » صىل اهللا عليه وآله« فاإلراءة له )٢(﴾ِ

 ..تعاىل
إرسافيل كام يف بعض وقد نصب اهللا سبحانه اللوح املحفوظ بني عيني 

الروايات، فإرشاف الرسول عىل ذلك اللوح، ومعرفته بام يكشفه اهللا له فيه، ال 
 ..ًيعني أن يصبح علم الرسول بالغيب ذاتيا، بل هو باهللا، ومن اهللا تبارك وتعاىل

فكام ال يقاس علم الرسول بعلم البرش بالغيب، الختالف طرقهام يف 
هللا للغيب بعلم أنبيائه، فإن علم األنبياء إنام نيل ذلك، كذلك ال يقاس علم ا

 .هو بالعطاء، وبالفيض اإلهلي عليهم، فهو علم بالغري ال بالذات
 :نقول تقدم ما وبعد

 أن اآليات حني تتحدث عن أن األنبياء ينفون :إن ذلك يوضح لنا
ْلو كنت أعلم الغي﴿: للناس أن يكون لدهيم علم الغيب، كقوله تعاىل َُ ْ َ َْ َْ ُ ْ َب ُ

ِالستكثرت من اخلري ْ ْ َْْ ََ ِ ُ ََ ْ﴾)٣(. 
ًفإنام تريد نفي أن يكون علمهم ذاتيا، وباألصالة، واالستقالل عن اهللا 

 ..سبحانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة األنعام٧٥اآلية ) ١(
 . من سورة اإلرساء١اآلية ) ٢(
 . من سورة األعراف١٨٨اآلية ) ٣(
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وحني تثبت اآليات علم الغيب ملن ارتىض اهللا سبحانه من رسول، 

وغري ذلك، فإنام .. وأن عيسى يعلمهم بام يأكلون، وما يدخرون يف بيوهتم
 ..واصل إليه من اهللا، بعطاء وفيض منه سبحانهتتحدث عن علمه ال

فصح سلب علم الغيب عنهم تارة، وإثباته هلم أخرى، نظري قوله 
ْالذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم﴿: تعاىل ُِ َِ ِِ ِ ُِ َّْ َ ََ ُ ََّْ ُ َ ََ َ﴾)١(. 

ْقل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم﴿: ويقول تعاىل َ ْ َُ ِ َ َّ َ ْ ُِّ ُُ ْ َِ ِ َْ ُ َّ َ﴾)٢(. 
َاهللاُ يتوىف األنفس حني موهتا﴿:  هو تعاىل يقولثم ِ ْ َ ََ ََ ِ ُ ْ َّ َ﴾)٣(. 

 :]وقفة مع ابن ميثم البحراين[

 :فقال هنا، ًهاما ًأمرا» رمحه اهللا «البحراين ميثم ابن ذكر وقد
ًاملراد بعلم الغيب هو العلم الذي ال يكون مستفادا عن سبب يفيده، «

ل علم لذي علم فهو مستفاد من وذلك إنام يصدق يف حق اهللا تعاىل، إذ ك
ًوإن كان اطالعا . جوده، إما بواسطة أو بغري واسطة، فال يكون علم غيب

طالع عليه كل الناس، بل خيتص بنفوس عىل أمر غيبي، ال يتأهل لإل
 :خصت بعناية إهلية، كام قال تعاىل

ًعامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا﴿ َ َْ َ ََ ِِ ِ ْ ُ ُ َْ َ َْ َ ِ ُ ِ إال من ،ِ َ َ ٍارتىض من رسولِ ُ َ ْْ ِ َ َ﴾)٤( «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النحل٣٢اآلية ) ١(
 . من سورة السجدة١١اآلية ) ٢(
 . من سورة الزمر٤٢اآلية ) ٣(
 . من سورة اجلن٢٦اآلية ) ٤(
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 .)١(انتهى كالم ابن ميثم
 إن علم الغيب خمتص باهللا سبحانه، أما :يقول» رمحه اهللا«فابن ميثم 

االطالع عليه بتفضل وجود منه تعاىل ـ سواء أكان ذلك بواسطة أو بغري 
 .واسطة ـ فإنه حيصل ملن تأهلت نفوسهم لتلقيه، واستعدت لنيله وقبوله

، ملن قال »عليه السالم«هذا املعنى من قول عيل » رمحه اهللا«وقد استفاد 
ـ وذلك بعد إخباره بشأن . لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب: له

 : األتراك ـ قال
 ..يا أخا كلب، ليس هذا بعلم غيب، وإنام هو تعلم من ذي علم«

  :قال أن إىل
، فعلمنيه، »آلهصىل اهللا عليه و«وما سوى ذلك فعلم علمه اهللا نبيه 

 .»ّودعا يل بأن يعيه صدري، وتضطم عليه جوانحي
» صىل اهللا عليه وآله« أن تعليم رسول اهللا :من ذلك» رمحه اهللا«فاستفاد 

، مل يكن جمرد تعريف له بالصور اجلزئية، بل إعداد نفسه »عليه السالم«له 
تج إىل دعاء بالقوانني الكلية، إذ لو كان ما تلقاه، من الصور اجلزئية، مل حي

له بام ذكر، ألن فهم الصور اجلزئية أمر » صىل اهللا عليه وآله«الرسول 
 ..سهل

 بأن يعيه :»عليه السالم«، لعيل »صىل اهللا عليه وآله«فالدعاء من النبي 
ًإنام هو ليكون مستعدا لفهم الكليات، وتفصيالهتا، وكيفية .. قلبه، إلخ

صىل «علمني رسول اهللا «: »ليه السالمع«وهذا ما يشري إليه قوله .. انشعاهبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٥ و ٨٤ ص١رشح هنج البالغة البن ميثم ج: راجع) ١(
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 .»، ألف باب من العلم، فانفتح يل من كل باب ألف باب»اهللا عليه وآله

عليه «أعطيت جوامع الكلم، وأعطي عيل  «:»صىل اهللا عليه وآله«وعنه 
أي ضوابطه وقوانينه، وذلك بعطاء من اهللا . .»، جوامع العلم»السالم

 .)١(املبنية للمفعول» عطيأ«سبحانه، كام أشري إليه بكلمة 

 :]إن شاء علم[

إختياري، » صىل اهللا عليه وآله«أن علمه : ً إن ثمة أخبارا تفيد:ًخامسا
مما يشري إىل أن اهللا تعاىل قد منحه قدرة متكنه من .. أي إن شاء أن يعلم علم

 .ولكنها ليست قدرة ذاتية. ذلك ساعة يشاء
 يشاء علم يشء إال إذا اقتضت ال» صىل اهللا عليه وآله« أنه :ومن الواضح

 ..املصلحة أن يعلمه، وفق ما علمه اهللا إياه، وأوقفه عليه
كام أنه إنام يشاء أن يعلم من الغيوب، ما له أثر يف تسامي نفسه وعلو 
درجته يف مقامات الكرامة، واملعرفة، وفق ما أعطاه اهللا تعاىل من قدرات، 

 ..وحباه به من كرامات هو أهل هلا
بأن » صىل اهللا عليه وآله« أن اآلية الكريمة إنام تأمر النبي :صةواخلال

ينفي عن نفسه علم الغيب بصورة ذاتية، فإن هذا الذي كان املرشكون 
إن النبي جيب أن يكون : يطالبونه به، للتسويق ملقولتهم الفاسدة، التي تقول

ة، فال فوق مستوى البرش، وأنه يملك لنفسه الرض والنفع، بصورة استقاللي
 ..حيتاج إىل اإلستنجاد باهللا يف جلب املنافع ودفع املضار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٥ و ٨٤ ص١يثم جرشح هنج البالغة البن م: راجع) ١(
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 إنام أنا برش أرسلني اهللا باإلنذار والتبشري، :فاهللا تعاىل يقول لنبيه قل هلم
 ..ًوليس يل أن أفعل شيئا من تلقاء نفيس، بل أفعل ما يريده اهللا تعاىل، ويأذن به

 :]أنا برش مثلكم[

َقل إنام أنا برش مثلكم يوحى ﴿:  قوله تعاىل بالنسبة للمراد من:ًسادسا َُ ْ ُ َ َُّ ْ َ ْ ُِ
ٌ ََ ِ

ًإيل أنام إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال ُ ََّ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ِّ ُ ْ َ ٌْ ْ َ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ٌ ِ ِ َُِ َ ِ صاحلََّ َ وال ًاَ َ
َيرشك بعبادة ربه أحد ِّ َ ََ ِ ِ َِ ُِ ْ ِ  : نقول. )١(﴾ًاْ

بالغيب، بل هي » صىل اهللا عليه وآله«إهنا ال تريد أن تنفي علم النبي 
تريد أن تقرر هلم برشية الرسول، وأن ما يطلبونه ويرصون عليه من أن لديه 
قدرة ذاتية عىل الترصفات، من دون حاجة إىل اإلستعانة باهللا، غري صحيح، 
ًفإن كونه برشا مثلهم يقتيض أنه مملوك هللا، وليس له قدرة مقابل اهللا تعاىل، 

» صىل اهللا عليه وآله«يف الوحدانية، فإن إهلهم واحد، ولو كان ألن ذلك ينا
.. ًمستقال عن اهللا تعاىل غري حمتاج إليه، لكان إهلا آخر، ويستحق العبادة مثله

 ..وهذا باطل بالبداهة
 : فهذه اآلية تتوافق يف مؤداها مع مؤدى قوله تعاىل

َوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا ﴿ َ ََّ َ َ ُ ََ ُ َ َ ْ َْ َ ِ ْ ًمن األرض ينبوعاُ ُ َْ َ ِْ َ ْ َأو تسقط  ،ِ ِ ْ ُ ْ َ

َالسامء كام زعمت علينا كسف ْ ْ َِّ َ َ ََ َ َ َ ََ ً أو تأيت باهللاَِّ واملالئكة قبيالًاَ َِ َ ِ ِ َ َْ َ ِْ َ ِ ْ َ ٌأو يكون لك بيت  ،َ ْ ََ َْ َ َ ُ َ

َمن زخرف أو ترقى يف السامء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علين ِّ َ ُ َّ َ ْ ُْ ِّ ُ َّ ْ َُ َ ََ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ ِ َا كتابَ ُ نقرؤه ًاِ ُ ََ ْ
َقل سبحان ريب هل كنت إال برش ْ ْ َُ َ ِّ َ َّْ ِ ُ ْ ُ َ ً رسوالًاَُ ُ َ.. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الكهف١١٠اآلية ) ١(
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َوما َمنع َ َ َالناس َ ْأن َّ ُيؤمنوا َ ِ ْ ْإذ ُ ُجاءهم ِ ُ َاهلدى ََ َّإال ُ ْأن ِ ُقالوا َ َأبعث َ َ َ َبرش اهللاُ َ ً اَ

ًرسوال ُ َ﴾)١(. 
ٌوقالوا لوال أنزل عليه ملك ﴿:وقوله تعاىل َ َ َ ُ ََ ِْ َ ْ ََ ِ ْ ُ َ ولو أنزلنا ملكَ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ُ لقيض األمر ًاَ ْ َ ْ َ

ِ ُ َ
َثم ال ينظرون ُ ُ ََّ ْ َ َولو جعلناه ملك، ُ ْ ََ ُ َ َ ْ ً جلعلناه رجالًاََ ُ ُ ََ َ ْ َ وللبسنا عليهم ما يلبسونََ ُ َ َ ْ ْ ِْ ْ َ َ َِ َ َ ََ﴾)٢(. 

 .ويف اخلتام عليك مني وعىل من حتب ألف حتية وسالم
  .واحلمد هللا رب العاملني

 
 .م٢٠١٠/ ١ / ٢٣املوافق . هـ١٤٣١/ ر صف/  ٧حرر بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة اإلرساء٩٥ ـ ٩٠اآليات ) ١(
 . من سورة األنعام٩ و ٨اآليتان ) ٢(



 ١٧٩.. ................................................................................ الرسالة السادسة

 
 
 

 الرسالة السادسة

 :ذارـتـإع

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد بن عبد اهللا 

 .. الرسول الكريم، وعىل آله أصحاب النهج السليم
  ..أما بعد

حفظه املوىل (ل السيد جعفر مرتىض العاميل أخي سامحة العامل الفاض
  ..)بحفظه ورعايته

 بكل جد و حمبة ألظهار يكمأشكر لكم اهتاممكم يب هلذه الدرجة وسع
ًالدليل الواضح، والربهان الذي ال رد له، إن كان اإلنسان منصفا، عاملا  ً
بتكليفه الرشعي، الذي ألقاه اهللا عىل عاتق من يتوىل مسؤولية طلب العلم 

 .»صىل اهللا عليه وآله«املقدس من اهللا ورسوله 
وأرجو منكم املعذرة إذ علمت أنكم يف فرتة عالج وراحة، لذلك 
أتقدم منكم باملعذرة واملساحمة إن كان يف الرد عىل الرسائل فيه من املجهود 

نني سأقوم بتأجيل األسئلة لوقت آخر تكون فيه يف حالة أفضل إعليكم، ف
 ..وتكون الظروف أفضل

ومن هنا فإنني أطلب منكم األذن لتكملة األسئلة أو التأجيل لوقت 
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آخر، وليس عندي مانع يف هذا، وأرجو من اهللا تعاىل أن يطيل بعمركم 

داللة عىل النهج الصحيح، وأن يطيل بعمري الويزيد فيه خلدمة اإلسالم و
إنه سميع  أنا كي أعلم املزيد وأهنل من ما هو مفيد من بحر علومكم،

 ..يبجم
 .م١/٢٠١٠/ ٢٢املوافق .  هـ١٤٣١/ صفر/٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨١......................................................... .. ..........................الرسالة السابعة

 

 الرسالة السابعة

 ]:عرفت احلقيقة[

 
ًاحلمد هللا رب العاملني، محدا كثريا عىل هدايته لنا إىل النهج القويم،  ً

والصالة والسالم عىل ، والطريق الصحيح، والوقوف عىل الرصاط املستقيم
هللا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله األطهار، ولعن اهللا من عاداهم أفضل خلق ا

صىل اهللا عليه «أمجعني، ورضوان اهللا عىل من انتهج هدهيم من عهد النبي 
 ..أما بعد .. إىل قيام يوم الدين»وآله

أيدك اهللا وحفظك  ..سامحة العامل الفاضل السيد جعفر مرتىض العاميل
  ..من كل سوء

السالم عليكم ورمحة . .لفةب واملودة واالحرتام واإلأحييكم بتحية احل
 ..اهللا وبركاته

يف البداية أود أن أشكر اهللا تعاىل إذ يرس يل ذاك الشاب عىل شبكة 
اإلنرتنت الذي كان السبب يف تعريفي عىل أخ فاضل عامل فيه من األدب 

 ..املحمدي، واخللق القويم، الذي ال يمكن ألحد أن ينكره عليكم
 النار يف ئ ما يطفًاكالمكم يقع عىل قلبي مثل البلسم، وهو كثريثم إن 

قلبي، أال وهي نار اجلهل، وأرجو من اهللا أن أكون قد بدأت الوصول إىل 
احلق والوقوف عليه، والتعرف عن ما هو غائب عني، ويف مثل سني أشكر 
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اهللا أن وفقني للنور الذي أشعر به جيري يف عروقي ودمي، وذلك بفضل 

 ..ًهللا أوال، ومن بعده لكم يا سيديمن ا
لقد وصلتني دفعة ثانية من كتبكم التي أرسلها األخ السيد املستبرص 

 فجزاه اهللا عني بكل خري، ويوفقك اهللا للمزيد ،يل عرب الربيد اإللكرتوين
 ..من اخلري إنه ويل التوفيق

ًلقد حرت كثريا يف أمري، وقد تصورت نفيس يف ذلك املوقف 
 القيامة حني يسأل اهللا عز وجل اخللق عن كل كبرية وصغرية، الرهيب يوم

ويوم ينرش الكتاب الذي ال يغادر ال كبرية وال صغرية إال وقد أحصاها، 
ويوم ينطق اهللا جل جالله األيدي واألرجل واجللد الذي يشهده اهللا عىل 

 ال ، فكانت اإلجابة ال واهللاًئاًاإلنسان، وفكرت مليا هل ختتار عىل اجلنة شي
 ..، وقد جاءين الدليلًأرىض عن اجلنة بديال

ستبرص بنوره، وهدي الصواب، أومن هنا كان ال بد يل أن أذعن للحق، و
 .ً.ستنري بدربه، فقد جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاأو

وبعد أن وصلت إىل ذلك الدرب، وانتهجت هذا النهج كان ال بد أن 
  أن مذهب: وهي،أنني وصلت إىل احلقيقةأهني رسائيل تلك، باعرتاف 

 وطريق اجلنة هي طريقكم، فحرشنا اهللا وإياكم مع حممد ،احلق هو مذهبكم
 .»صلوات اهللا عليهم أمجعني«وآل حممد 

 وعيل ،ً وأن حممدا رسول اهللا،له إال اهللاإستودعكم شهادة أن ال أو
 ..ًباحلق حقا ويل اهللا، وأوالده هم حجج اهللا

  م٢٣/١/٢٠١٠املوافق .  هـ١٤٣١/ صفر  / ٧
 ..)ص( ..أخوكم الشيخ
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 جواب الرسالة السابعة

 ]:اآلخرة  يفسعيدأنت حر يف الدنيا و[

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين، 

 ..وال سيام عيل أمري املؤمنني واألئمة من أبنائه امليامني
  ..وبعد

 دمت ..)ص(إىل األخ الكريم العامل الفاضل واملؤيد الكامل الشيخ 
ًمؤيدا ومسددا ً.. 

وحمبة حممد وأهل بيته  احلمد هللا الذي مجعنا وإياكم عىل اخلري واهلدى،
 والواصلني إليه، الطاهرين، ونسأله أن جيعلنا وإياكم من بغاة احلق،

 ..يب الدعاءنه سميع قريب جمإوالعاملني به، واملدافعني عنه، 

 :]ختيري النفس بني اجلنة والنار[

 ..العزيز أخي
 بن ّرُك خريت نفسك بني اجلنة والنار باحلّن ألقد ذكرين ما ذكرته عن

فكل يزيد الرياحي حني كان يف كربالء يف جيش يزيد وقد أخذه مثل األ
 ... »الرعدة«
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 وما رأيت منك يف موقف قط مثل! ن أمرك ملريبإ :صاحبةفقال له 

 فام هذا ،من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك:  ولو قيل يل!الذي أراه اآلن؟
 !الذي أرى منك؟

واهللا ال أختار عىل وّ واهللا أخري نفيس بني اجلنّة والنار، ّينإ: فقال احلر
ًاجلنّة شيئا ولو قطعت وحرقت، ثم رضب فرسه قاصدا إىل احلسني  ّ عليه «ًّ

ّلهم إليك أنيب فتب عيل فقد أل«:  ويده عىل رأسه وهو يقول»السالم
 .»ّأرعبت قلوب أوليائك و أوالد بنت نبيك

ّمستأمن، حتى إذا عرفوه سلم عىل :  فقالوا،فلام دنا منهم قلب ترسه
 : وقال احلسني
أنا صاحبك الذي حبستك عن ! جعلني اهللا فداك يا ابن رسول اهللا«

هللا الذي وا!  وجعجعت بك يف هذا املكان، وسايرتك يف الطريق،الرجوع
ًال إله إال هو ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم أبدا، وواهللا  ّ

ًوإين قد جئتك تائبا مما كان منّي . لو ظننتهم ال يقبلوهنا منك ما ركبتها منك
فهل ترى يل من . ً ومواسيا لك بنفيس حتى أموت بني يديك،إىل اهللا

 !؟»توبة

 :]أنت حر كام سمتك أمك[

 .»يتوب اهللا عليك ويغفر لك، فانزل! نعم «:» السالمعليه«قال 
ُيا بن رسول اهللا، كنت : »عليه السالم« قال للحسني ّرُوروي أن احل

 وأول من يصافح ،أول خارج عليك، فأذن يل ألكون أول قتيل بني يديك
 .ًجدك غدا



 ١٨٥....................... .. ..................................................جواب الرسالة السابعة

عليه  « للقتال، فأذن له احلسني»عليه السالم«ّواستأذن احلر احلسني 
ً فقاتل قتاال شديدا، وكان حيمل هو وزهري بن القني، فإذا محل ،»السالم ً

فيهم محل اآلخر حتى خيلصه، ففعال ذلك ساعة حتى  أحدمها وغاص
 وتكاثروا ةفحملت عليه الرجال ً وبقي يقاتلهم راجال،ّعرقب فرس احلر

 حتى وضعوه بني »عليه السالم«عليه حتى قتلوه، فحمله أصحاب احلسني 
 وبه رمق ودمه يشخب، فجعل احلسني يمسح »عليه السالم«يدي احلسني 

 كام سمتك أمك، ٌّ، أنت حرّ لك يا حرٍ بخٍبخ«: وجهه ويقول عن الرتاب
 .»ٌّحر يف الدنيا وسعيد يف اآلخرة

 وحرشك مع ، وحفظك ورعاك،أخي أهيا العامل اجلليل سدد اهللا خطاك
 .الذين أحببتهم وواليتهم

بنور   هذا العقل الراجح والقلب املستنريهنؤك من كل قلبي عىلأإنني 
ر فيك هذا اجلهاد األكرب الذي خضته مع نفسك ضد كل ّقدأ و،اهلدى

 . ًاملوانع واملثبطات واملغريات أيضا
 فكنت ممن استجاب لدعوة رسول ،فاخرتت هلا طريق ذات الشوكة

 نه بعث رسية فلامإ حيث ،ي أطلقها للناست ال،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 : رجعوا قال

 . بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقى عليهم اجلهاد األكربًمرحبا«
 ! وما اجلهاد األكرب؟، يا رسول اهللا:قيل
 .)١(» جهاد النفس:قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٠معاين األخبار ص  )١(
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ًفهنيئا ثم هنيئا لك هذا املقام العظيم الذي نلته عند اهللا ورسوله، وهو  ً

 ..مقام املجاهدين ألنفسهم واملنترصين يف جهادهم هذا
ثبتك اهللا وإيانا بالقول الثابت ين أملك لك ولنفيس إال الدعاء بأوال 

 .شهاديف احلياة الدنيا ويوم يقوم األ
ن القلب مفعم إف.. طيل عليكأسامحة العامل العالمة ال أريد أن 

 بك كأخ يل يف اهللا، وكحبيب صفي، ّليك، معتزإبالرسور، جياش باحلنني 
نني أكامل، وجماهد باسل، غري وصديق ويف، وعامل عامل، ورشيف مسدد 

هني رسالتي هذه إليك بمزيد من احلث والتأكيد عىل رضورة أأحب أن 
 .. ذلك يزيد يف رسوري بك، وحمبتي لكّنإمواصلة أسئلتك، ف

 .والسالم عليك وعىل مجيع من حتب ورمحة اهللا وبركاته
له آواحلمد هللا و صالته وسالمه عىل عباده الذين اصطفى، حممد و

 .هرينالطا
 

  م ٢٥/١/٢٠١٠ املوافق االثنني يوم حرر
 .ـه ٩/٢/١٤٣١ ـل املوافق

 
 
 



 ١٨٧.. ................................................................................... الرسالة الثامنة

 
 
 

 الرسالة الثامنة

 :]!من هو ابن سبأ؟[

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني سيدنا 

يه وابن عمه وخرية اخللق بعده آله املنتجبني، وموالنا رسول اهللا وعىل وص
 .. بعداأم

 .)حفظه اهللا(أخي املؤيد العامل املسدد السيد جعفر مرتىض احلسيني العاميل 
 ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

لتعبري عن ما أحس به، لال تسعني الكلامت وال اجلمل  ..أخي العزيز
ًة التي سلكتها، ثانيا بقبولك ًمن سعادة أوال بطريق النجا وأشعر به

أذى، يف مقالتي التي أرسلتها لك بادئ  اعتذاري عن ما سببته لك من
أرسلت، فقد فاضت عيوين  ًالنقاش، وثالثا عىل تلك الرسالة األخرية التي

بدموع، وأشكر اهللا عز وجل عىل كثري نعمه ال سيام عىل والية الصادقني من 
 .آل حممد

مؤلفاتك  عن  ال أعلم ماذا أقول..امحة السيدسيدي العامل الفاضل س
 ًالتي تصلني تباعا عرب األخ السيد املستبرص والتي ما أكاد أنتهي من واحد

 ..حتى أنتقل للتايل
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املؤلفات  سيدي العزيز، أدعو اهللا تعاىل أن يطيل بعمرك وأن جيعل تلك

 .سليم يف ميزان حسناتك يوم ال ينفع مال وال ولد إال من أتى اهللا بقلب
وأشكرك ثانية عىل تلك األجوبة املؤيدة بالدليل القوي واملقنع، 

نني يف الوقت إ إذ ،يا سيدي الكريم أن تنرشها لتفيد هبا آخرين وأرجو منك
  .ًأقوم بذلك لعدة ظروف قد رشحتها لكم سابقا احلايل ال أستطيع أن

ن أن املشايخ، أن أهل السنة يعتقدو لقد مر معي وأنا أتناقش مع أحد
 فاستغربت هذا احلديث من عامل مثل ،مؤسس التشيع هو عبد اهللا بن سبأ

فكر  هو التشيع لشخص ما أو: ومعنى الشيعة! كيف هذا؟: هذا، فقلت له
 وحاولت أن أبحث عن هذه الشخصية يف كتب الرجال فلم أجد له !ما؟

 أثر إال يف الكتب الكالمية التي تنسب تأسيس الشيعة هلذا الشخص الذي
 ! غري موجود، فهل تستطيع أن تفيدين هبذا املوضوع؟هأعتقد أن

أما عن ظالمة أيب طالب ريض اهللا عنه، فال أخفيك أنني أعجبت به 
أعز اخللق عىل رسول اهللا بعد اإلمام عيل عليه  وال أعرف كيف كنت أكفر

  ..السالم
 !!عليه أتعرف لكي كل هذا ويلزمني الكثري

 قبل مني كل التحية إًخراآًخريا وليس وأ.. باخلري لذلك أدعو يل
  ..والوفاء

 ..أخوك العبد الفقري إىل اهللا
 ..)ص(الشيخ 
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 جواب الرسالة الثامنة

 :احلق أمانة اهللا عند العلامء

 
 ..له الطاهرينآ والسالم عىل حممد وة والصال،نيواحلمد هللا رب العامل

 زاده اهللا ..)ص(األخ الكريم العامل الفاضل، والعالمة الكامل الشيخ 
ًتعاىل عزا وتوفيقا ً.. 
 .. وعىل مجيع من حتبون ورمحة اهللا وبركاتهمالسالم عليك

 ..و بعد
 ن ينيلكم اهللا تعاىلأن كل ما أمتناه لكم هو دوام الصحة والعافية، وإف

 واحلصول عىل التوفيقات ،القرب والرضامن مراتب ما تقر به عيونكم 
، وأن يصونكم وحيفظكم، ويدفع عنكم كل سوء إنه واأللطاف والربكات

 .سميع جميب

 :]ًيعياًاحلق ليس سنيا وال ش[

 ..أخي العامل اجلليل
ًن احلق ليس شيعيا وال سنيا، بل هو أمانة اهللا عند العلامء األصفياء إ ً

 ..من خلقه
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 يكون االستدالل املقنع والصحيح، والكاشف أن :كام أن املفروض هو

أي » العقيل«بـ عن احلق هو املعيار، من دون أن يكون لتوصيف هذا الدليل 
وما أكثر اآليات القرآنية التي .. ثر يف االنتقاص من قيمة احلقيقة املكتشفةأ

َأفال تعقلون﴿:  مثل قوله تعاىل؛العقالءوىل التعقل، إتشري  ُ ِ ْ َ َ َ ُلعلك ﴿،﴾َ َّ ْم ََ
َتعقلون ُ ِ ْ َإن كنتم تعقلون ﴿،﴾َ ُْ ِ ْ َ ُ ْْ ُ ُوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ﴿،﴾ِ َ ُ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ََ َ ْ َّ ٍلقوم  ﴿،﴾ُ ْ َ ِ

َيعقلون ُ ِ ْ َال يعقلون ﴿،﴾َ ُ ِ ْ َ َفتكون هلم قلوب يعقلون هبا﴾ ﴿َ َ ِْ َ َُ ُ ُِ ْ ٌ َُ ُ َ َأفال يعقلون ﴿،﴾َ ُ ِ ْ َ َ َ َ ﴾
 . .وغريها من اآليات

تشعب، ولست بصدد البحث والكالم حول هذا املوضوع طويل وم
فيه، ولكنني أحببت أن أشاطرك تعجبك من تلك اإلجابة التي ال أرى هلا 

 .حتفك هبا صديقكأعتربها جمرد مداعبة أأن إذا أردت ًوجها إال 

 !!:]حقيقة ابن سبأ[

 :ين أقولإأما فيام يتعلق بسؤالك عن ابن سبأ، ف
 َتْ خمرتعة كام أملحسواء أكان لعبد اهللا بن سبأ حقيقة، أم كان شخصية

إليه، وحاول العالمة الكبري البحاثة السيد مرتىض العسكري إثباته يف كتابه 
 يف  فإن ذلك ال يعنينا،»عبد اهللا بن سبأ وأساطري أخرى«املعروف باسم 

ن الشيعة إنام يستدلون عىل عقائدهم بأدلة من الكتاب والسنة أليشء؛ 
عي، وغري ذلك من وسائل اإلثبات وأحكام العقل الرصحية، والتاريخ القط

 .املعتمدة عند عقالء البرش
فالبد من حماكمة تلك االعتقادات عىل أساس صحة تلك األدلة أو 

ن كانت األدلة فاسدة أو باطلة، فال جيوز االلتزام والتدين بتلك إف.. فسادها



 ١٩١.. ........................................................................... جواب الرسالة الثامنة

 .االعتقادات
ُق حقا وال تُوالتهمة بمجردها ال حت رقة،  بل توجب الف،ًبطل باطالً

والطيش،  ىل طمس احلق، بركام األهواء، واألحقاد، والكيد،إوتؤدي 
 ..وقلة الدين والرعونة،

 ]&رأي العالمة العسكري [

 ..أخي الكريم
 .. إنني أفيدك بكل صدق ورصاحة

رمحه  «أن العالمة الكبري، والبحاثة القدير السيد مرتىض العسكري
يف كتاب وقد أثبت ذلك  ،أسطورة، قد حاول إثبات أن عبد اهللا بن سبأ »اهللا

 ..من جملدين
نه قد كان ثمة أعتقد أولكنني ال أشاطره الرأي يف هذا املوضوع، و

وكثرة ولكن الدور الذي أعطاه إياه سيف بن عمر . ذا االسمهبرجل 
أن يشك يف ودعاه إىل هو الذي أدهش العالمة العسكري، خمرتعاته حوله 

 . من األساسأصل وجود هذا الرجل

 :]نجاح العالمة العسكري[

 »رمحه اهللا« إنه :ولكننا نقول.. ونحن وإن كنا ال نوافقه عىل رأيه هذا
ًقد نجح نجاحا باهرا يف فضح جعليات وأكاذيب سيف بن عمر، املعروف  ً

للحق واحلقيقة، أسداها وهذه خدمة كربى . بالكذب واملتهم بالزندقة
 ..فاهفجزاه اهللا عن اإلسالم وأهله خري جزاء وأو
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  :أخي الكريم

ال أريد أن أطيل عليك يف أمر ابن سبأ، ولذلك اكتفي بإرسال 
السادس يف اجلزء والتي أوردهتا  ،مناقشتي ملا كتبه العالمة العسكري

لرتوا  ..»عليه السالم« الصحيح من سرية اإلمام عيل :والعرشين من كتابنا
» هم السالمعلي«يف مدرسة أهل البيت كيف أن أبواب البحث العلمي 

نه ال حرج عندنا من مناقشة أي موضوع مع أي أمرشعة أمام اجلميع، و
ًن هدفنا مجيعا ـ إن شاء اهللا تعاىل أل.عامل، وفق الضوابط واملعايري الصحيحة

صىل اهللا «ًـ هو الوصول إىل احلق، أينام كان، وفقا ملا روي عن رسول اهللا 
 ..ام وجدها أخذها من أن احلكمة ضالة املؤمن أين،»عليه وآله

وفقنا اهللا وإياكم إىل كل خري، وجنبنا وإياكم كل رش وضري، وحفظكم 
 ..خطاكمواخلري اهللا ورعاكم، وسدد عىل طريق احلق 

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 حرر يف يوم اجلمعة 

 .م ٢٠١٠ ـ ١ ـ ٢٩ املوافق .هـ١٤٣١ـ  ٢ ـ ١٣بتاريخ 
.. 

 

 :إشارة

وضعناه يف آخر الكتاب يرجى من  <عبداهللا بن سبأ>ملحق حول 
 ..القارء مراجعته
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 الرسالة التاسعة

 :]!هل أهل السنة نواصب؟[

 
 ..احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..بعد أما
دامت (يد جعفر مرتىض العاميل سامحة السيد العالمة الفهامة الس

 ).توفيقاته
 ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 ..أخي العزيز
إن بحثك ملثل هذه املواضيع قد أزال الشك الذي يدور يف ذهني، 

عليهم «تقليد، وتعلم الفروع من مذهب آل البيت الوبعد أن بدأت اآلن ب
ستبرص يف فهم رشوط نني أنوي التقليد وقد ساعدين السيد املإف ،»السالم
ن عميل إ : وقد قال يل، والسؤال عن أعلم املجتهدين األحياء،التقليد

 !!السابق هو جمزي بإذن اهللا تعاىل
عتبار أهل السنة بشكل عام هم اكنت أخاف من أن يكون  وكم

بعض الرساالت العملية حسب ما قرأت نواصب كام عربت عن ذلك 
ل أهل السنة هم من النواصب يف  هل ك:لألبعض العلامء، فمن هنا أس
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 ومن »عليه السالم«وذلك ألهنم مل يتولوا أمري املؤمنني ، اعتقاد مذهب احلق

 !بعده األئمة من ولده؟
 ..)ص( الشيخ ..اهللا إىل الفقري أخوكم
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 جواب الرسالة التاسعة

 :ثمرة العلم العمل

 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري خلقه أمجعني، 

 ..له الطاهرينآحممد و
 أدام اهللا عزه، وحرشه مع حممد ..)ص(سامحة العامل العالمة، الشيخ 

 ..وأهل بيته الطاهرين
 ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ..وبعد
تي واحرتامي لكم، وإعجايب ن من دواعي رسوري، وزيادة حمبإف

ًبكم، هذا االهتامم الظاهر الذي يتجىل يل فيكم يوما بعد يوم بمعرفة 
احلقائق، واكتشاف الدقائق، ال ملجرد الرتف الفكري، بل ألجل التوطئة 
لاللتزام هبا، وإعطائها موقعها الطبيعي يف املنظومة العامة يف البناء املعريف، 

ًيامين، ولتثمر من ثم موقفا وسلوكا، والتزاما عتقادي، ثم اإلوالفكري واال ً ً
ًعمليا، وزرعا ينبت لكم اخلريات، ويكون حصاده احلسنات واملثوبات إن  ً

 ..شاء اهللا
وما ذلك إال ألنكم تفيأتم شجرة الوالية، التي غرسها اهللا تعاىل، 
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اء ، وغذاها أولياء اهللا بالدم»صىل اهللا عليه وآله«وحاطها ورعاها رسول اهللا 

َوالدموع، وأخذتم بأغصاهنا، ونلتم من ثمراهتا التي بلغتكم إن شاء اهللا 
عز األمنيات، فبارك اهللا تعاىل بكم ولكم هذا أأعىل الدرجات، وحققتم هبا 

 .الفوز العظيم
ًنسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا مجيعا من ورثة جنة النعيم، وأن حيرشنا مجيعا  ً

 ..له الطاهرينآمع حممد و

ِوأمتمت عليكم نعمتي: اىلقال تع[ َِ ْ ْ َْ َ َْ ُ َ ُ ْ َ[: 

 ..الكريم أخي
لقد متت نعمة اهللا تعاىل عليكم بتوفيقه لكم لركوب سفينة النجاة، 

ومها حبل اهللا املمدود من . ودخولكم باب حطة، واعتصامكم بالثقلني
. فالبد لكم ولنا من شكر هذه النعمة. السامء إىل األرض، وعرتته أهل بيته

ام هو بمعرفة قيمتها وباحلفاظ عليها، ثم بانتهاج السبيل الذي وشكرها إن
ن هذا هو الذي أل.. ن يسلكوه يف ظالهلا، ومن خالهلاأأراد اهللا تعاىل للناس 

ًيؤهلهم للعطاءات واأللطاف والربكات اإلهلية، فيزيدهم اهللا هبا علام، 
ًوعمال وتوفيقا، وتأييدا وتسديدا عىل القاعدة القرآنية امل ً ً لئن  «..باركةً

 ..»شكرتم الزيدنكم

 ]:النصب والنواصب[

 ..النبيل العامل واجلليل، الكريم أخي
لقد سألتني عن النصب والنواصب، وعن أن هذا العنوان هل ينطبق 

 !؟م الأعىل أهل السنة 
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 :وأجيب بام ييل
، »عليهم السالم«إن النصب هو اإلعالن بالعداء ألهل البيت   ـ١

اربتهم، والعمل عىل إمخاد ذكرهم، وإطفاء نورهم، وإظهار بغضهم، وحم
 ..وتكذيب فضائلهم، وتقديم أعدائهم عليهم

، والذين حاربوه يف »عليه السالم«واخلوارج املعلنون ببغض عيل 
ظهر مصاديق النصب أهم . النهروان، ومن هم عىل مثل رأهيم وهنجهم

اثنان، حمب غال، هيلك يف «: »عليه السالم«عيل : وقال.. الذي سألتم عنه
 ..»ومبغض قال

 :]جزء من اإلسالم ^حب أهل البيت [

وقد أمر اهللا تعاىل به .. إن حب أهل البيت جزء من هذا الدين  ـ٢
 ،وهو أوضح من الشمس. ًالبرش مجيعا، ونطقت به األحاديث الرشيفة

نني بحاجة إليراد الشواهد لكم من اآليات أوال أظن . وأبني من األمس
 .. عىل ذلكوالروايات

 :]ِّاملحبون املقرصون[

 وال يرضون بام جرى عليهم. إن عامة أهل السنة حيبون أهل البيت  ـ٣
، وقد »عليهم السالم«من ظلم وحيف، ولكنهم مقرصون يف حقهم 

أنزلوهم عن مراتبهم التي رتبها اهللا هلم، وأزالوهم عنها، حني نفوا عنهم ما 
 من فضائل وكرامات، وساووهم كرمهم بهأحباهم اهللا به من صفات، و

بغريهم، بل قدموا غريهم عليهم، مع أن اآليات والروايات عن رسول اهللا 
 املراتب، وأسمى ّجلأ مثبتة هلم ،لهمض ناطقة بعظيم ف»صىل اهللا عليه وآله«
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 ..املقامات واملناصب، يف الدنيا ويف اآلخرة

 . السياقورشح ذلك يطول، وأظنكم عىل علم بكثري مما يدخل يف هذا
ًوكفى شاهدا عىل التقصري احلاصل يف حقهم سلبهم مقام اإلمامة 

ُإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا ﴿ :الثابت هلم بنص يوم الغدير، وبآية َ ُ َ ُ َُّ َ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ

َالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َ ََّ ُ َ وبأحاديث كثرية، . )١(﴾َّ
 .»..ًيكون بعدي اثنا عرش خليفة أو إماما«: »صىل اهللا عليه وآله«منها قوله 
 .وغري ذلك

ًهذا فضال عن األحاديث الكثرية التي سعى معاوية وغريه إىل 
أو حتريفها، أو نسبتها إىل غريهم، بل وضع مشابه هلا يف حق  طمسها،
 .مناوئيهم

 ظاهر، وأكثره »معليهم السال«ن التقصري يف حقهم أ: وخالصة األمر
قد حصل يف حقبة سابقة، وأخذه كثريون بسالمة نية، وغفلة عن حقيقة ما 

 .جرى
 ..ولو علم أكثر أهل السنة بحقيقة األمر لرفضوه، وأدانوه

 أن فقهاء الشيعة ال حيكمون ببطالن أعامل أهل :جل ذلك ترىأمن 
: يد عباداتهوال يوجبون عىل من ينتقل من التسنن إىل التشيع أن يع. السنة

 ..من صالة، وصوم، وحج، وغري ذلك
 أن يلتزم بفقه أهل البيت من حلظة انتقاله :ولكنهم يوجبون عىل السني

وهلم عىل ذلك أدلة صحيحة ومرضية، تكفلت ببياهنا . ًىل التشيع فصاعداإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة املائدة٥٥اآلية ) ١(



 ١٩٩.. .......................................................................... جواب الرسالة التاسعة

 ..كتب الفقه االستداليل
 ..اجلليل العامل والنبيل، الفاضل أخي

نك تريد بعض أد فهمت من رسالتك  فق،ال أحب أن أكثر عليك
الكتب يف الفروع الفقهية العملية، وقد طلبت من اإلخوة أن يرسلوا إليك 
ًبعضا منها، لتطلع عليها، وليكون ذلك متهيدا ألخذ املسائل التي حتتاج  ً

 ..حني حتدد املرجع الذي ستقرر األخذ منه يف املستقبل إليها منها،
نتقي لك باقة متنوعة، فإن أسأحاول أن أما كتب العقائد فهي كثرية، و

ولكنني أرجو أن متهلني إىل أن .. لكل وردة رائحة، ولكل زهرة هبجتها
 . فإنني بعيد عنها يف الوقت احلارض،أعود إىل بلدي ومكتبتي

 عليك مني وعىل من حتب أهيا األخ الفاضل ألف حتية ..ويف اخلتام
 ..وسالم

 ..له الطاهرينآاصطفى حممد ووالصالة والسالم عىل عباده الذين 
 م ٢٠١٠ / ٢ / ٣ املوافق هـ١٤٣١ / ٢ / ١٨ بتاريخ حرر
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 ٢٠١.................................................................................. .. الرسالة العاشرة

 
 
 

 الرسالة العارشة

 :]وأسف.. ندم[

 
 وعىل عيل ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد األنبياء

 ..أما بعد .. وعىل آله األطهار السادة األصفياء، األوصياءوصيه سيد
 ..)حفظه اهللا(سيدي العامل العالمة املسدد السيد جعفر مرتىض 

 ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
أشكركم كثري الشكر، وأقدر لكم كل ما تفعلون يل، وما تبذلون من 

ملساعديت للوصول إىل أجيل، وال سيام املجهود الشخيص الذي بذلته وتبذله 
شجرة الوالية، وركوب السفينة، ودخويل يف باب حطة الذي يغفر اهللا يل 

 ، وكبري ما اقرتفته ضد مذهب احلق، يف سني عمري السابقة،الذنب العظيم
ن الناس ونفيس ظنوا إ فيه، ولألسف ًاوذلك عن اجلهل الذي كنت واقع

  ..سبيل نجاةعىل  متعلمأنني عامل، ولكن أنا 
 ..ولكم مني جزيل الشكر والثناء

 ....)ص(أخوكم الشيخ 
 .م٣/٢/٢٠١٠املوافق .  هـ١٤٣١/ صفر  / ١٨
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 الرسالة احلادية عرش

 :]اإلرساء واألقصى[

 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل من بعث رمحة للعاملني 
 ولعن عىل من ،وبنا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله األخيارسيدنا وشفيع ذن

 ..نعاداهم منذ آدم إىل قيام يوم الدي
 ..بعد أما

سامحة األخ الفاضل العالمة الفهامة السيد جعفر مرتىض العاميل 
 )..دامت رعايته(

 ..ه وبركاتاهللا ورمحة عليكم السالم
، ًض بلدكم، معاىف بداية األمر أشكر اهللا تعاىل عىل وصولكم إىل أريف

ًغانام، بإذن اهللا تعاىل، ورعاكم اهللا وسدد خطاكم ملا حيب ويرىض إنه سميع 
  .جميب الدعاء

متنان، ال يسعني إال أن أشكركم جزيل الشكر، وأنا ممتن لكم، كثري اال
بحيث أن توجيهاتكم السديدة تصلني، وآراءكم تردين، وكلام غصت فيها، 

 ..ضلمكم الذي هو وكام أقطع غيض من فياحتجت إىل املزيد من معني ع
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 ..العاميل مرتىض جعفر السيد الفاضل األخ سيدي

ركز اإلسالمي امل األوىل من ..نن إىل اآلالقد وصلتني رسالت
 .. والثانية من السيد املستبرص،للدراسات

 ،ًأما بالنسبة للرسالة األوىل، لست أنا أهال لكي أعلق عىل ما تكتبه
ً تلميذا عندكم إن قبلتموين بقبول حسن، وإن مل تقبلوين فإنني أعترب نفيس

 وال يؤخذ ، من آالف القراء الذين ال يعول عىل رأهيمًافأنا لست إال قارئ
 .. هذا من جهة، إذ أعترب نفيس طالب علم للحقيقة،بنظرهتم

 وليس للتلميذ أن يتجرأ ، طالب للعلوم الدينية والرشعية أنا:ًوثانيا
 بل زيادة يل بالرشف، والرفعة ، من مقاميًاذا ليس انتقاص وه..عىل أستاذه

ًأن أكون تلميذا لكم، وإن كنتم أصغر مني سنا، فلن أكون كغريي من  ً
 لصغر سنه، فأنا أقبل »عليه السالم«عرتضوا عىل والية عيل اهؤالء الذين 

 ،تباع املبني عىل مشاعر األخوة فقط واإل،منكم ال من باب التسليم األعمى
 ..ه اتباع من يريد أن يقرأ ويتعلم ما غاب عنه، ويتفقه يف أمور دينه ودنيابل

 فقد وصلني كتاب عن العقائد أرسله يل ،وبالنسبة للرسالة الثانية
وهذا الكتاب من ..  ذلك قبلأخرى ًاالسيد املستبرص بعد أن أرسل يل كتب

 .. منذ الغد بإذنه تعاىلامهتاءشاء اهللا عىل قر جزئني سأعمل إن
 يل الرسائل وارسلأن توقد علمت من السيد املستبرص أنكم يف صدد 

 فأنا أريد منكم يا .. واألسئلة التي طرحتها عليكم،التي أرسلتها لكم
 فأنا أريدها أن تظل .. منها وما تريداءسامحة السيد اجلليل أن تنرش ما تش

كام هي وكام خرجت تلك األسئلة من صدري، ألن أي تعديل مني قد 
 !؟رجها عن ما كنت أحسه وقت ذاكخي
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 ]:األقصى، واإلرساء[

 :نااستفسار وعندي
 فكام فهمت من السيد !؟أين عن كتابكم املسجد األقىص :األول

 بأن اآلية الكريمة التي : بل تقولون،املستبرص أنكم ال تنفون وجود املسجد
ذا  قد التكون تتكلم عن ه»صىل اهللا عليه وآله«رساء النبي إحتدثت عن 

 أن روايات السنة نفسها تقول بأن النبي : وكام عىل حد علمي،رساءاإل
فلعلكم تقصدون أن اآلية   قد أرسي به أكثر من مرة،»صىل اهللا عليه وآله«

 ولكن ،ال تتكلم عن الزمان نفسه، أما املكان فله ذات اخلصوصية عندكم
ة خر غري الذي عربت عنه اآليآرساء قد حصل يف وقت قد يكون اإل

 !؟فهل ما فهمت هو صحيح! الكريمة؟

 :]!!ب عىل اإلمامجي: عبارة[

هية حني ق لقد تعجبت لعبارة مل أعهدها يف كتب أهل السنة الف:ًثانيا
جوب ما هو مبناه، جيب عىل اإلمام كذا وكذا، فهذا الو: يعرب الفقيه بقوله

هل هو مما أوجبه اإلمام عىل نفسه حسب الروايات التي استنبطت منها 
 وهل يمكن للفقيه أن يقول هبذا !؟احلكم بالوجوب عىل اإلمام املعصوم

 ..حوجوب التأدب مع اإلمام املعصوم، فلذلك أردت منكم التوضيمع 
عن   ينرشوهناك عدة مالحظات قد محلتها للسيد املستبرص عن بعض ما
 والشيعة ،خطباء املنرب احلسيني ما يرض بمصالح املستبرصين بشكل خاص

 ما هييج عليهم التكفرييني واهلمج الرعاع واالستخبارات التي ..بشكل عام
 ..أقدمت عىل كثري من التجاوزت هنا يف بالدنا خاصة
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ن م وهي ما خيتلج يف صدري ،ًأيضا هناك مسألة أريد أن أعرب عنها

التي أبكتني وأعيتني » عليها السالم«ساة الزهراء أني قرأت عن ممشاعر ح
قرتفت يدي يف ما كتبت اًحتى قعدت حبيس الفراش لعدة أيام ندما عىل ما 

 وودت لو قطعت يداي ملا فعلت وتقولت عنها، ،عن سيدة نساء العاملني
ن دعو يل بحسن العاقبة، يا سيدي الفاضل، كي يتقبل اهللا توبتي، فال أكواف

رضاء الباطل عىل احلق، وتعميته، وحماكاة كالذي خرج من جلدته إل
بلييس، فإنه أول من قاس لعنه الفتوى التي أعرف أهنا من فعل القياس اإل

اهللا، فإن كان لكم صلة هبذا السيد الذي يدعى حممد حسني فضل اهللا أن 
  بل لكي يشفوا،ًيغري ألن السنة يعتقدون أنه يقرب منهم ال احرتاما

ال أريد أن أطيل ولكن ..  أن من الشيعة من ال يعتقد بام يعتقدون:غليلهم
 فإنه حيتاج للنصيحة والتصويب، وإن ،هئيت لكثري من آرااءمن خالل قر

كنت ال تريد أن تدخل بذلك ألسباب معينة قد أجهلها أنا حلفظ وحدة 
 عنوان قد أرسلت أكثر من مرة عىلف ،الطائفة ما عليك إال أن تعطيني بريده

 وقد عرفت عن نفيس ،نرتنت عدة أسئلة وانتقاداتمكتبه الرشعي عىل اإل
هتامم، ومن بعدها مل بأنني شيخ أزهري، فكان اجلواب نشكر لكم اال

  .يصلني يشء
  ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 ..)ص( الشيخ أخوكم
 .م١٢/٢/٢٠١٠املوافق .  هـ١٤٣١/ صفر  / ٢٧
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 سالة احلادية عرشجواب الر
 

 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف بريته وخري 

 إىل قيام ،واللعنة عىل أعدائهم أمجعني. خلقه أمجعني، حممد وآله الطاهرين
 ..يوم الدين

 .أدام اهللا عزه يف الدنيا واآلخرة..) ص(سامحة العالمة اجلليل الشيخ 
 ..عليكم وعىل مجيع من حتبون ورمحة اهللا وبركاتهالسالم 

 ..وبعد
فقد وصلتني رسالتكم امليمونة املفعمة باملحبة، والصدق، واملعربة عن 

 ..ثبات القدم عىل احلق
أسأل اهللا تعاىل أن يكألكم بعني رعايته، ويفيض عليكم من بركاته، 

، إنه ويل وأن يأخذ بيدكم إىل كل خري، ويدفع عنكم كل رش، وأذى وضري
 ..قدير

 :]تصويب األخطاء عبادة[

 ..أخي العالمة الكبري
 إنني حني أطلب من جنابكم ومن سائر األخوة األكارم إبداء :ألف
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 :املالحظات عىل ما أقوله وأكتبه، فذلك يعود لسببني

 أين إنسان، واإلنسان قد خيطئ ويسهو، فيكون إخوانه هم :أحدمها
 وعينه ، املؤمن أخو املؤمن، هو يدهفإن. الذين يسددونه، ويرشدونه

 .ودليله، حيب له ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه
 أن اإلرشاد والتصويب هو من األمور التي جتلب املثوبة، :الثاين

وتستنزل هبا من اهللا الرمحات والربكات، من حيث أن هذا التصويب 
داية إىل سبيله، وله واإلرشاد يسهم يف بلورة وسائل الدعوة إىل اهللا، واهل

األثر يف تعريف الناس باحلق، واخلري والصالح، ألن ذلك حيقق معنى 
احلكمة، ويضفي عىل املوعظة ملحات من الرواء والبهاء الباهر، والصفاء 
واحلسن الظاهر، الذي جيذب إليها األنظار، وجيعل النفوس هتفو إليها، 

 .والقلوب حتنو عليها

 ]: مكتبتيالقصف اإلرسائييل أحرق[

 .. واخلليل النبيل،أخي أهيا العامل اجلليل
 !؟»املسجد األقىص أين«:  لقد سألتني عن كتاب:ب

ً إن هذا الكتاب كان يف األصل فصال من كتاب يف جملدين يف :وأقول
تفسري اآليات الثامنية التي يف أول سورة اإلرساء، وقد احرتق هذا الكتاب 

ي تعد بالعرشات، ولعلها لو كانت قد كسائر ما احرتق من مؤلفايت، الت
 ومل يبق منها حتى سطر ،لقد احرتقت كلها ..ًطبعت تزيد عىل الثامنني جملدا

وقد ذكرت ذلك يف خامتة .. م٢٠٠٦واحد، وذلك يف حرب متوز سنة 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«كتاب الصحيح من سرية النبي األعظم 
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ً متأل غرفا عديدة، وقسم ًواحرتقت أيضا مكتبتي يف بريوت التي كانت ً
 ولعلها تزيد عىل اخلمسة عرش ألف ،من مكتبتي يف بلديت يف جنوب لبنان

ًكتاب، قد دمرها القصف باإلضافة إىل مكتبة أخرى كبرية أيضا قد يصل 
ًعدد الكتب فيها إىل هذا املقدار أيضا، كنا قد هيأناها يف املركز اإلسالمي 

 ..لتدمري التام بالقصف اإلرسائييل احلاقدًوكان نصيبها أيضا ا.. للدراسات

 :]قداسة بيت املقدس[

أن : »املسجد األقىص أين«لقد ذكرت يف كتاب ..  أخي الكريم:ج
 ألف مرت مربع هي التي يطلق عليها ١٤٥البقعة املباركة التي تبلغ مساحتها 

اسم بيت املقدس، وفيها قبور األنبياء وحماريبهم، وفيها باب حطة، وفيها 
ملسجد ذو القبة اخلرضاء الذي أسسه عمر بن اخلطاب حني زار القدس ا

ًوفيها أيضا مسجد الصخرة، وغري .. »عليه السالم«بمشورة من عيل 
 ..ذلك

 ألف إن هذه البقعة ـ بيت املقدس ـ مقدسة عندنا، والصالة فيها تعدل
 ..كام ورد يف روايتنا. صالة

 :]اإلرساء إىل بيت املقدس[

 إهنا بلغت مئة وعرشين :نبي األكرم مرات عديدة قيلوقد أرسي بال
 ومنها ما كان ،ومنها ما كان من املسجد احلرام إىل السامء مبارشة.. ًإرساء

 .من املسجد احلرام إىل مسجد الكوفة، إىل طور سيناء، إىل بيت املقدس
 ..ومنها ما كان عىل نحو آخر

هل هو إشارة » النجم«و » اإلرساء «:ولكن الكالم يف ما ورد يف سوريت
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وهل ! أم أن السورتني تتحدثان عن واقعة واحدة؟! إىل إرسائني خمتلفني؟

مها، أو أحدمها يتحدثان عن اإلرساء الذي حصل من املسجد احلرام إىل 
أم يتحدثان أو أحدمها عن اإلرساء الذي ! بيت املقدس، ثم إىل السامء؟

 !حصل من املسجد احلرام إىل السامء مبارشة؟
 :قد قلناو
 إن املسجد املبني عىل الصخرة قد استحدث يف عهد املروانيني من  ـ١

بني أمية، وذلك بعد منع بني أمية الناس من احلج إىل مكة، وأمرهم باحلج 
إىل بيت املقدس، وأمروا الناس بالطواف حول الصخرة وجعل هلم مسعى 

 ..وغري ذلك. وبدائل عن منى وعرفات
وبنى الوليد بن عبد امللك قبة عىل .. اتوقد استمر ذلك عدة سنو

 بناؤها يف أول عهد الدولة دّ ثم جد،الصخرة وزخرفها باألحجار الكريمة
العباسية، ثم حولت القبلة عن الكعبة املرشفة إىل بيت املقدس، كام أشار 

 ..إليه اجلاحظ وغريه
وأما املسجد ذو القبة اخلرضاء، فقد اختطه عمر بن اخلطاب حني زار 

 ..قدس كام قلناال
هو » صىل اهللا عليه وآله«ً أن الذي كان موجودا يف زمن النبي :فتلخص
أما املسجدان ..  وهو تلك املساحة الواسعة التي أرشنا إليها،بيت املقدس

 ..اللذان يف ضمنها، فقد استحدثا بعد ذلك
كانت املساجد منترشة يف طول البالد اإلسالمية ..  وحني استحدثا ـ٢

 وهي تعد باملئات، وكثري منها كان أقىص وأبعد من بيت وعرضها،
 ..املقدس
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:  بل لقد كان مسجد أهل الكهف الذي أشري إليه يف قوله تعاىل ـ٣
ِلنتخذن عليهم مسجد﴿ ْ َ ْ ِْ َ ََ َّ َ ِ َّ .. قد سبق ظهور اإلسالم بمئات السنني. )١(﴾ًاَ

 .وهو أبعد من املسجد األقىص الذي يف القدس
 التعبري بأدنى األرض عن بالد هي أبعد عن املدينة  كام أنه قد ورد ـ٤

ُغلبت الرومامل ﴿: فقد قال تعاىل. من بيت املقدس ُّ ِ َِ ْيف أدنى األرض وهم من  ُ ُ َ ِْ ْ ِْ َ ْ َ َ ِ

َبعد غلبهم سيغلبون ُ ْ َِ ِْ ََ َ ْ ِ ِ َ﴾)٢(. 
إهنا تشري إىل ما :  عىل أن يف آيات سورة اإلرساء نفسها قرائن قد يقال ـ٥

َلنريه من آياتنا﴿: له تعاىلمنها قو. ذكرنا ُِ ِ َِ ََ ْ ُ التي هي فيام يبدو إشارة إىل . )٣(﴾ِ
َلقد رأى من آيات ربه الكربى﴿: قوله تعاىل يف سورة النجم عن املعراج ْ ِّ ُْ ْ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ﴾)٤( .

هذه اآليات يف السامء عند سدرة املنتهى، ال يف » صىل اهللا عليه وآله«وإنام رأى 
 .إىل املسجد األقىص الذي يف القدس» وآلهصىل اهللا عليه «مسريه 

ُالذي باركنا حوله﴿: ومنها قوله تعاىل ْ َ ََ ََّ ْ َ فإنه إنام يناسب ما روي .. )٥(﴾ِ
من أن املراد باملسجد األقىص يف اآلية هو مصىل املالئكة يف السامء الرابعة، 

ن ال بسبب انتشار املالئكة الذي.. فإنه هو الذي متتد الربكة منه إىل ما حوله
 ..يفرتون عن تسبيح اهللا وتقديسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الكهف٢١اآلية ) ١(
 . من سورة الروم٣ ـ ١اآلية ) ٢(
 .اء من سورة اإلرس١اآلية ) ٣(
 . من سورة اإلرساء١٨اآلية ) ٤(
 . من سورة اإلرساء١اآلية ) ٥(
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 :وبعدما تقدم نقول

 أن ال يكون هذا املسجد املوجود يف :إن كل ذلك ال يعني ـ كام قلنا ـ
وإن كان قد أطلق عليه هذا . ًأيضا» املسجد األقىص«ًالقدس أيضا اسمه 

 ..االسم يف عهد عمر بن اخلطاب أو بعده
ل قاطع عىل أنه هو الذي قصد  هو أنه ليس لدينا دلي:ولكن ما نقوله

ُالذي باركنا حوله﴿» املسجد األقىص«: بكلمة ْ َ ََ ََّ ْ َ ﴾ التي وردت يف اآلية التي ِ
 ..يف أول سورة اإلرساء

» صىل اهللا عليه وآله« أن ال يكون أرسي بالنبي :كام أن ذلك ال يعني
 دلت ًإليه، يف مرة أخرى أو أكثر، بل اإلرساء إليه أيضا قد حصل بالفعل كام

 ..عليه الروايات
كام أنه ال ريب يف كون هذا املكان املوجود يف مدينة القدس باسم بيت 

وتكون الصالة فيها تعدل ألف . املقدس هو من األماكن املقدسة عندنا
 ..صالة

فاإلكتفاء هبذا القدر هو . والكالم حول هذا املوضوع طويل ومتشعب
 .األوىل واألقرب، واألجدر واألصوب

 :]جيب عىل اإلمام كذا: قوهلممعنى [

 ..أخي سامحة العالمة العلم
 :أقول» جيب عىل اإلمام كذا وكذا« بالنسبة لسؤالكم عن التعبري بـ :د

 اإللزام املستفاد من اإلنشاء الذي أبرز إرادة :إن الوجوب تارة يراد به
َّحصول أمر ما من فاعل خمتار، أراد اآلمر أن جيعل حصوله عىل عهدته بحيث 
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 ..َّلو ختلف عنه أو فرط فيه، فإنه يكون قد عرض نفسه للمؤاخذة، والعقاب
 إقتضاء احلكمة والسداد حصول أمر أو أثر من فاعل :وأخرى يراد به

ُما أو من مؤثر معني، من دون أن يكون هناك منشئ ومريد ُ َّ.. 
إن ألوهية اهللا تعاىل تقتيض أن ال خيلف امليعاد، وتقتيض أن : ًفتقول مثال

ًيكون عادال، وحكيام، ورحيام، ورؤوفا ً ً جيب عىل اهللا ـ أي : فيصح أن يقال. ً
يتحتم عليه بمقتىض ألوهتيه ـ أن يكون العدل، والرمحة، والعمل وفق 

 .من جتلياته تبارك وتعاىل.. و.. و.. احلكمة والرأفة
 .ًأن أحدا أوجب عليه ذلك، وأنه سيعاقبه لو مل يفعل: وليس معنى ذلك

 جيب عىل اهللا اللطف بعباده، فال نقصد أننا نحن :ني نقولوكذلك ح
 ..أنه هو الذي أوجب ذلك عىل نفسه: أوجبنا عليه ذلك، بل نقصد

أن يكلم الناس عىل : »صىل اهللا عليه وآله« جيب عىل النبي :وحني نقول
قدر عقوهلم، وأن حيسن سياستهم، وأن يتجاوز عن مسيئهم، وحيسن إىل 

حل مشاكلهم وأن هيتم بشؤوهنم، فال يعني أننا نحن حمسنهم، ويسعى يف 
الذين أوجبنا عليه ذلك، بل ألن موقعه كويل ونبي وداع، ومدبر لشؤوهنم 

أو ألن اهللا تعاىل قد أوجب عليه هذا أو ذاك، فنحن .. هو الذي اقتىض ذلك
أننا ال ننشئ األحكام عىل : نخرب عن هذا الوجوب، مع أن كل أحد يعلم

 أنفسنا، بل نحن نخرب عن ثبوت تلك األحكام، بحسب أحد، حتى عىل
صىل اهللا عليه «اقتضاء الواقع هلا، أو ألجل أن اهللا تعاىل قد أنشأها عىل النبي 

كام . فنحن نخرب عنها.. وقد كشفت لنا األدلة عن ثبوهتا. واإلمام» وآله
فاملقصود .. جتب الصالة عىل كل مكلف: نخرب عن أي حكم آخر، فإذا قلنا

أن هذا الوجوب املكشوف لنا بالدليل، ثابت يف واقع األمر القتضاء : هو
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 ..الواقع له، أو صادر عمن حيق له أن يصدره، ولنا أن نخرب عنه

 .. جيب عىل اإلمام، أو عىل النبي كذا وكذا من هذا القبيل:وقولنا
أو أنه كشف عام اقتضته احلال، وحكمت به العقول يف حق النبي أو 

 ..ام أوضحناهك.. الويص

 :معاجلة رضورة السقطات

 ..سامحة شيخنا األجل
 إن ما أرشتم إليه من سقطات من هنا وهناك تصدر من خطباء :هـ

ونتمنى أن نجد السبيل إىل . املنرب احلسيني هو من األمور التي يؤسف هلا
والناس خمتلفون يف عقلياهتم وأذواقهم، ! وأنى؟! معاجلتها، ولكن كيف؟

م الفكرية والثقافية، ويف نسبة ذكائهم، ويف مكوناهتم ويف مستوياهت
كام أن ثمة حمدودية يف القدرات املادية ال تسمح . وخصائصهم النفسية

 .بالتواصل التام أو املفيد واملجدي
وهذه احلالة ال ختتص بالشيعة، بل هي تفرض نفسها عىل خمتلف 

العشوائية الفئات، واملجتمعات فاالجتهادات الشخصية، والترصفات 
والسطحية، واخللل يف الطروحات، والتباين يف األفكار التي تطرح، 
واالختالف يف املعاجلات هي السمة الظاهرة والشائعة عند كل طائفة، ويف 

 ..مجيع األديان واملذاهب
 أن أهل العلم والفكر، ال يأخذون معارفهم، وال :غري أن من الواضح

ال أمثال هؤالء، وإنام يتوجهون إىل يتخذون مواقفهم باالستناد إىل أقو
أعمدة الفكر، وأساطني العلم يف كل طائفة، ليتبينوا منهم، ويأخذوا عنهم 
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معامل مذهبهم، ويميزوا به احلق من الباطل، والصحيح من السقيم فيام 
 ..تعتقده تلك الطائفة وتتبناه

 ومن الوهم والزلل، يف ،نسأل اهللا أن يعصمنا من اخلطأ واخلطل
 ..كر، ويف القول والعمل، إنه سميع جميبالف

 ]:وجوب صيانة العقائد واملفاهيم[

 ..األخ الفاضل، والصديق الكامل
أما بالنسبة للسيد حممد حسني فضل اهللا، فإنه حني ظهر يل بعض ما ظهر 
لكم، خشيت عىل الناس من أن يتأثروا ببعض أفكاره اخلاطئة، فطلبته إىل 

وبعد أخذ ورد، وحماوالت متتابعة مل . ، فرفضاحلوار والنقاش مرات عديدة
ًأجد بدا من التصدي هلذه األفكار من أجل صيانة الشباب والناس عموما من  ً

خلفيات مأساة «: ، وكتاب»مأساة الزهراء«: فكتبت كتاب.. أفكاره اخلاطئة
ً، وكتبا عديدة أخرى رددت فيها عىل أقاويله الكثرية، فأرص عىل »الزهراء

فتى مراجع الشيعة وكبار العلامء بام دل عىل لزوم احلذر من تلك مواقفه، وأ
 . .األفكار، بل أفتى بعضهم بخروجه عن دائرة املذهب

 أن يف أفكاره الغث والسمني، والصحيح :وبعد أن بينت للناس
والسقيم، باعتامد النقاش العلمي اهلادئ والرصني، وعدم التعريض 

البحث من التخطئة والتصويب، ثارت بشخصه إال باملقدار الذي يسمح به 
وجند كل طاقاته وإمكاناته للوقيعة بنا، وها قد . ثائرته ورمانا بكل عظيمة

مضت عدة سنوات، تزيد عىل الست عرشة سنة ومل نسمع منه إجابة مقنعة 
عىل أي من اإلشكاالت واملؤاخذات العلمية التي وجهناها إليه، ولكنه 
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 .ًا بأفكاره، حتى املتناقضة منهاًبقي مرصا عىل مواقفه، ملتزم

 أن حفظ الدين من أي حتريف أو تزييف يف حقائقه :وغني عن البيان
ولذلك وجب عىل الناس أن يضحوا .. مقدم حتى عىل حفظ آحاد الناس

بأنفسهم من أجل حفظ دينهم، ألن هذه احلقائق واألحكام والرشائع أمانة 
 أن تقوم الساعة، وليس ألحد ال بد من إيصاهلا إىل كل جيل، وكل أمة إىل

 .احلق يف أن يفرط هبذه األمانة
ً أن أحدا لو أراد أن يتحف أحدا بيشء، فليس له أن يرسق :ومثال ذلك ً

ًأو أن يسلب ما عند اآلخرين ليتحف به أيا كان من الناس، بل عليه أن 
 ..ال بام يملكه اآلخرون.. يتحفه بام يملكه هو

ن ماله أو ولده، فليس له أن حيمي ولده ًولو أن حريقا شب بالقرب م
من النار بوضع ابن اجلريان فيها، بل عليه هو أن جيعل نفسه أمام النار 

وأن يقدم ماله ليحول بني النار وبني .. ويمنعها من الوصول إىل ولده
 ..وال يقدم أموال الناس ليحمي هبا ماله.. أمواله األخرى

 ..أخي الكريم
وأمتنى لك .. فأنا أعتذر من ذلك إليكإن كنت قد أطلت عليك، 

املزيد من العافية والسداد، والصالح والرشاد، والصالة والسالم عىل 
 ..عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين

 . م٢٠١٠ / ٢ / ١٢ املوافق هـ١٤٣١/شهر صفر/٢٧
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 الرسالة الثانية عرش

 :]!سمه؟اذكر اإلمام احلجة بألقابه دون [

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني 

 ، القاسم حممد بن عبد اهللا وعىل آله الغر امليامنيسيدنا وشفيع ذنوبنا، أيب
 ..نواللعنة عىل أعدائهم إىل قيام يوم الدي

 )..ت توفيقاتهدام(سامحة العالمة العامل السيد جعفر مرتىض العاميل 
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد
كنت بادئ ذي بدء، ومنذ أن بدأت القراءة يف اجلواب عىل الرسالة 

نسان األوىل قد علمت وتيقنت من مدى علمكم ومتانة قولكم، مع أن اإل
ياكم من الوقوع به، لذلك كنت إ عصمنا اهللا و..ال خيلو من اخلطأ والزلل

دليل القوي الذي ال بعد يوم بسبك العبارات، وًاوأكثر، ويومأعجب أكثر 
 ..ننسان البخوع للحق، مهام كاإتقدمه، والذي يقع عىل كل 

وبعد أن تأكدت وراجعت كل املصادر التي كنت توثق هبا أجوبتك، 
ّكان من اللزوم عيل أن أقبل بالدليل، وإال لكنت من املعاندين، من هنا 

 بل ،نني قبلت من دون قراءة ومتحيص فهذا خطأإ :ولكي ال يقال فيام بعد
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لقد حمصت وحققت بكل ما أعطيت من قوة لكي أجد ما هو خالف املباين 

ن، وهذا  لذلك أنا عىل ما أنا عليه اآل. لكن مل أجد،التي اعتمدت عليها
 :يعود

 واللطف الرباين الذي حباين به، أن أتعرف عىل ،هلية للرمحة اإلً:أوال
 وأن ال أرمي ،نرتنت يطلب مني أن أحاوركمكة اإلشاب عىل شب

 . وهذا ما حصل..ًاالهتامات جزافا
 ..نوكانت نتيجة ذلك ما أنا عليه اآل

ن هذه إ :يقال كان ذلك للتوضيح للمستقبل وللتاريخ كي ال
الشخصية التي حاورهتا أهنا ومهية أو غري موجودة كام فعلوا من نفي 

 ..نني علمني كبرييًاملراجعات التي حصلت سابقا ب
 ملا هو مبغوض ، أريد أن أعرف وبعد أن قرأت يف الروايات:ًثانيا

إال باحلجة أو صاحب  التعريف عن اإلمام الثاين عرش عجل اهللا فرجه،
.. »عليه السالم«سمه ا أو غريها من األلقاب من دون ذكر ،العرص والزمان

 ..أفيدونا رمحكم اهللا
كر لكم كل ما أديتموه يل، وأمحد اهللا عىل ال بد يف هناية املطاف أن أش

 ..كل حال، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..)ص(أخوكم الشيخ 
 .م١٦/٢/٢٠١٠املوافق .  هـ ١٤٣١/  ربيع األول / ١
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 جواب الرسالة الثانية عرش
 

 
 العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين، واحلمد هللا رب

 ..واللعنة عىل أعدائهم أمجعني، إىل قيام يوم الدين
 ..أدام اهللا وجوده..) ص(حرضة العالمة اجلليل الشيخ 

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .. وبعد

فإنني أسأل اهللا سبحانه أن حيفظك ويرعاك، ويسدد عىل طريق احلق 
ري خطاك، وأن يسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، إنه سميع قريب جميب واخل

 ..الدعاء
عليه «فيام يرتبط بسؤالك عن حرمة الترصيح باسم اإلمام احلجة 

 :، أقول»الصالة والسالم
 :ال بأس بمالحظة األمور التالية

 :أقوال، وأخبار: حرمة التسمية

ً سندا، وما قال ًإن هناك أخبارا كثرية، منها ما هو صحيح ومعترب
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عليه « ترصح باملنع من الترصيح باسمه )١(إهنا قريبة من التواتر: بعضهم
 . »السالم

َّإن احلكم بحرمة الترصيح مسلم عند قدماء : وقال بعض األعالم
 .)٢(اإلمامية، من الفقهاء، واملتكلمني، واملحدثني

 .)٣(وادعى األمري حممد باقر الداماد اإلمجاع عليه
، والشيخ البهائي ـ كام يفهم )٤( الدين الطويس، واألربيلوقال نصري

. )٥(، وال حيرم »عليه السالم«من كالم مريلوحى ـ جيوز الترصيح باسمه 
 .»عليه السالم«ًومحلوا تلك األخبار عىل التقية يف تلك األزمنة، حفظا له 

 ً:اواعتقاد ..معرفة :عرش االثنا األئمة

كلهم ) ًأو خليفة، أو إماما(ً أمريا يكون بعدي اثنا عرش«: إن حديث
بأنه : مروي عند الشيعة والسنة، ورصح القندوزي احلنفي» من قريش

 ً.مروي عن بضعة وعرشين صحابيا
وقد استدل أبو بكر عىل األنصار يوم السقيفة بنصف هذا احلديث، 

 ..، فأسكتهم بذلك»األئمة من قريش«: »صىل اهللا عليه وآله«وهو قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٩ ص١النجم الثاقب للمحدث النوري ج) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .٢٢١ ص١ والنجم الثاقب للمحدث النوري ج٢٤رشعة التسمية ص) ٣(

 .٣١٠ و ٣٠٩ ص ٣كشف الغمة ج) ٤(

 .٢٢٢  و٢٢١ ص١النجم الثاقب للمحدث النوري ج) ٥(
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» صىل اهللا عليه وآله«بعض الروايات عن رسول اهللا وقد رصحت 
 ..»عليهم السالم«بأسامء األئمة االثني عرش 

 أن الترصيح :ولكن ما ظهر لنا بالتتبع واملالحظة ملسار األمور هو
، ومن »صىل اهللا عليه وآله«، من قبل رسول اهللا »عليهم السالم«بأسامئهم 

 .ص املأمونني، إنام كان للخوا»عليهم السالم«األئمة 
أما بالنسبة لسائر الناس، فقد كان يكتفى منهم باالعتقاد اإلمجايل 
بوجود أئمة اثني عرش، سيوجدون يف طول الزمان، يتم إىل جانب ذلك 
تعريفهم باسم وشخص إمام زماهنم الذي جيب عليهم طاعته، واعتقاد 

 .إمامته، وأخذ معامل دينهم منه وعنه
 ..سامء األئمة الذين سبقوهًوتتم داللتهم أيضا عىل ا

 إعطاء :أما بالنسبة لسائر األئمة الذين سيأتون، فكان املطلوب هو
 .الناس عالمات يتمكنون هبا من معرفة اإلمام، منهم حني احلاجة إىل ذلك

 . نص اإلمام السابق عىل الالحق:ومن هذه العالمات
ًظهور أن لديه علام خاصا، وعلوما غيبية ليست لد: ومنها ً ى سائر ً

 .البرش
أنه يكلم الناس بكل لسان، ويعرف منطق الطري، ومنطق كل : ومنها

 .)١(يشء فيه روح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ودالئل ٢٨٥ ص١ والكايف ج٣٣٩ وقرب اإلسناد ص٢٢٤ ص ٢االرشاد ج: راجع) ١(

 ٣٣٣ ص١ واخلرائج واجلرائح ج٣٢٩ ص٤ ومناقب آل أيب طالب ج٣٣٧اإلمامة ص

 .٢٢ ص٢ وإعالم الورى ج١٠٢وعيون املعجزات ص
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 .أن اإلمام ال يغسله، وال يصيل عليه إال إمام: ومنها
 .)١(أن اإلمامة تكون يف الولد األكرب ما مل تكن به عاهة: ومنها
 ال بالنسبةالوصية إليه بنحو تدل هذه الوصية عليه، كام كان احل: ومنها

 .»عليه السالم«لإلمام الصادق 
عىل عبد اهللا بن جعفر، » عليه السالم«فقد اجتمع الناس بعد وفاته 

أنه صاحب األمر بعد أبيه، فدخل عليه هشام بن سامل، : وزعم وزعموا
ومؤمن الطاق، والناس جمتمعون عنده، وسألوه عن بعض املسائل، فلم 

 .عنده متحريينفخرجوا من .. جيدوا عنده بغيتهم
ًفرأى هشام بن سامل رجال يشري إليه، فخاف منه، إذ كان للمنصور 

ُباملدينة جواسيس عىل من جيمع بعد جعفر من الناس، فيؤخذ ويرضب عنقه َ ْ ُ.. 
 أنه يدله عىل اإلمام الكاظم، فدخل :ثم تبني هلشام بن سامل بعد ذلك

إلمام بعد أبيه، حيث هو ا» عليه السالم«عليه فوجد لديه ما دله عىل أنه 
 .بأمور غيبية، وأجابه عىل مسائل صعبة» عليه السالم«أخربه 

ثم . ًثم أخرب باألمر زرارة وأبا بصري، فدخال عىل اإلمام أيضا فسأاله
 .)٢(صار الناس يتوافدون عليه ويسألونه، فيجدون فيه رشائط اإلمامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤ و ١٣ ص٣٧بحار األنوار ج: راجع) ١(

 ٢٥١ وبصائر الدرجات ص ٣٥١ ص١ والكايف ج٢٢٣ـ  ٢٢١ ص١اإلرشاد ج: راجع) ٢(

 ومناقب آل ٣٢٤ ودالئل اإلمامة ص٧٢ واإلمامة والتبرصة ص٢٨٢ورجال الكيش ص

 ٣٣١ص١ واخلرائج واجلرائح ج٤٧٣ والثاقب يف املناقب ص٣٣١ ص٤أيب طالب ج

 .١٩٢ و ١٩١ وإثبات الوصية ص١٦وإعالم الورى ص
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 :ديث غري دقيقاحلذكر زرارة يف 

:  ذكر زرارة يف هذا احلديث، فقد قال التسرتيًغري أن لنا حتفظا عىل
ومل يكن زرارة باملدينة بعد . )١(»زرارة فيه حمرف املفضل كام يف الكايف«

 .)٢(»عليه السالم«اإلمام الصادق 
 :ونقول

إن هذا صحيح، وربام يكون قد حصل حتريف، أو وهم كام ذكره 
 الذي أرسله أبوه هو عبيد بن زرارة: املحقق التسرتي، وربام كان املقصود

وربام يكون قد تويف زرارة بعد شهرين من استشهاد .. الستطالع األمر
ً، وكان عند وفاة اإلمام الصادق مريضا، »عليه السالم«اإلمام الصادق 

فأرسل ولده عبيد بن زرارة ليتحقق من شخصية اإلمام بعده، فأبطأ، 
 صدره، ثم وحرضته الوفاة قبل رجوعه إليه، فأخذ املصحف ووضعه عىل

 .)٣(اللهم ألقاك يوم القيامة، وإمامي من بينت يف هذا املصحف: قبله وقال
سئل عن سبب إرسال زررة » عليه السالم« أن اإلمام الرضا :وروي

، مع أنه كان »عليه السالم«ولده عبيد ملعرفة اإلمام بعد وفاة الصادق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٠ ص٧الكايف ج: راجع) ١(

تاريخ آل زرارة : وراجع. ٤٣٥  و٤٣٤  و٤٤٤ ص٤قاموس الرجال ج: راجع) ٢(

 .٩٤  و٨٣ص

ط مؤسسة آل ( و١٦٠  و١٣٣ص) رجال الكيش(اختيار معرفة الرجال : راجع) ٣(

 ٧٨صتاريخ آل زرارة  و٧٥ ص١كامل الدين ج:  وراجع٣٧٢ ص١ج) البيت

 .٥٣ ص٧جأعيان الشيعة و
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 .»عليه السالم«يعرف أن اإلمام هو الكاظم 

عليه «إن زرارة كان يعرف أمر أيب : »عليه السالم«فأجاب الرضا 
عليه، وإنام بعث ابنه ليتعرف من أيب » عليه السالم«، ونص أبيه »السالم

 !؟ هل جيوز له أن يرفع التقية يف إظهار أمره ونص أبيه عليه»عليه السالم«
  فلم حيب أن،»عليه السالم«ظهار قوله يف أيب إنه ملا أبطأ عنه ابنه طولب بإو

اللهم إن إمامي من أثبت :  فرفع املصحف وقال،يقدم عىل ذلك دون أمره
 .)١(»عليهام السالم«هذا املصحف إمامته من ولد جعفر بن حممد 

 :^ األئمة أسامء يعرفون الذين
أن الذين كانوا يعرفون أسامء األئمة االثنى : إن مراقبة النصوص تعطي

ا مواصفات متميزة يف الوعي كانوا مجاعة خاصة، هل» عليهم السالم«عرش 
واالستقامة، ودقة املالحظة، والقدرة عىل مالئمة وعيها العقائدي مع احلركة 
السياسية التي تواكب احلركة الثقافية واإليامنية، وترصدها، حيث كان احلكام 

 .يسعون إىل توظيف قضايا اإليامن يف الشأن السيايس ملصلحتهم
ًقهاء كبارا، أو عبادا مشهودا هلم، أنك قد جتد ف: من أجل ذلك نالحظ ً ً

أو مناضلني يبذلون كل غال ونفيس يف سبيل دينهم مل ينالوا تلك األرسار، 
وعوملوا معاملة سائر الناس؛ فهشام بن سامل، وأبو بصري، ومؤمن الطاق 
كان هلم باع طويل يف الفقه، واحلديث، والكالم، ولكنهم مل يكونوا مثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املنهج إكليل  و٣٣٨ ص٤٧بحار األنوار ج و٧٥ ص١كامل الدين ج: راجع) ١(

 .٢٥٤صلكربايس ل
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ًيس مثال يف قدرته عىل املالءمة بني الشأن العقائدي، زرارة، أو سلامن الفار
وبني حركة الواقع فيام يرتبط بمواقف احلكام وخططهم وسياساهتم ضد 

 ..عقيدة اإلمامة واألئمة
فلم يصلوا إىل الك الدرجة التي تؤهلهم لالطالع عىل أسامء باقي األئمة 

 العالمات التي ، وكان عليهم أن يستفيدوا من»عليهم السالم«االثني عرش 
 .ِّتعرفهم باإلمام الالحق للسابق، كام رأينا يف النص املذكور أعاله

 :واإلمام اإلمامة حرب :احلكام خيار

لقد كانت لدى احلكام حساسية بالغة جتاه اإلمامة املنصوصة املتمثلة 
، فأعلنوا احلرب عليها منذ وفاة رسول اهللا »عليهم السالم«يف أهل البيت 

أهنم ال رشعية هلم، ما دام أن الرشعية : ، ألن معناها»عليه وآلهصىل اهللا «
تستمد من النص، ورشعيتهم مستمدة من السيف، واملؤامرة، والقهر 

 .والظلم، والتعدي
فكان خيارهم هو حرب وقهر األئمة بجميع أنواع احلرب والقهر 

عىل املنابر يف » عليه السالم«حتى لقد فرض بنو أمية لعن وسب عيل 
 .)١(ساجد املسلمني ألف شهرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٦٣ ص٨٢ وج٢٧٤ ص٤٦ وج٦٥ ص٣٩ وج٨ ص٢٦بحار األنوار ج: راجع) ١(

عيون املعجزات  و٤٧ ص٣مناقب آل أيب طالب جو ١٢٠نوادر املعجزات صو

 ٢٢٦ ص٢رشح األخبار ج و١١٥ ص٥ وج٤٢٤ ص٤مدينة املعاجز جو ٦٩ص

 .٦٣ئمة صتذكرة خواص األ و٣٨٥صلامحوزي ل األربعني  و٦١كنز الفوائد صو
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ِّوكانت التسمية بعيل جمازفة كربى، تعرض حياة اإلنسان للخطر 

أن عيل بن أصمع : ًحتى صار اسم عيل منكرا، فقد روي.. الشديد، واألكيد
، فغري اسمي، ًأهيا األمري، إن أهيل عقوين فسموين عليا: قال للحجاج

 . فإين فقري،وصلني بام أتبلغ به
 ، قد سميتك كذا، ووليتك العمل الفالين،ما توصلت به للطف :فقال

 .)١(فاشخص إليه
ًوقد تفاقم األمر يف عهد العباسيني جدا إىل حد أن اإلنسان يصبح يف 

عليه «معرض القتل، ملجرد أن يلقى السالم عليه يف الطريق أحد أحفاد عيل 
 .»السالم

 .)٢(دميتنح عني ال تشط ب: فكان إذا حصل ذلك يأتيه الرد ليقول
 :ويكفي أن نذكر هنا قول الشاعر

 )٣(ار ما فعلت بنو العباسـشـعـم    مــهـيـة فـيـت أمـلـعـااهللا ما فـت
 : »عليه السالم«ويقول دعبل بن عيل اخلزاعي يف رثاء اإلمام الرضا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرجات  و٤٦ ص١١ وج٥٨ ص٤ جللمعتزيلرشح هنج البالغة : راجع) ١(

 ٩٩النصائح الكافية ص و١٩٣ ص٣٣بحار األنوار جو ٨الرفيعة ص

ط دار (ووفيات األعيان  ١٦٥ص) ط أخرى(و  ٢٧٢صالبن دريد شتقاق اإلو

  .٢٨٣لتنكابني صلسفينة النجاة  و١٧٥ ص٣ج) صادر

تاريخ مدينة  و١٢٧ ص٦ج) ط دار الكتب العلمية( و ١٢٩ ص٦تاريخ بغداد ج) ٢(

 .١٩٤ ص٢أعيان الشيعة ج و٧٢ ص٧دمشق ج

 .١١٩رشح ميمية أيب فراس ص) ٣(
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 ـر وال مرض ـامن وال بكـن ذي يـم    وليس حي من األحياء نعلــمه

 زرـىل جـسـار عــشـارك أيـام تـك    إال وهـم رشكــاء يف دمــائهم

ًقتــال وأســرا وحتـريقا ومنهبة ً  زرـروم واخلـل الـبأه زاة ـفعل الغ    ً

 )١(بني العباس من عذرـوال أرى ل    واـأرى أميــة معذورين إن فعل
 :وقال أبو فراس احلمداين

 )٢(نيلكم ك اجلــرائـر إال دون ـتل  ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت
ـ حينام » عليه السالم«أبو القاسم الريس ـ وهو من ذرية عيل وقال 

 :هرب من املنصور إىل اهلند

ِمل يروه مــا أراق البغي مـن دمنا ِ ْ  يف كل أرض، ومل يقرص عن الطلب    َ

 )٣(ُأن ال يرى فوقـها ابن لبنت نبي    ًوليس يشفـي غلـيال يف حشــاه
مات وقد حصد شجرة إن هارون «: أما الرشيد فيقول اخلوارزمي عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠١  و٢٠٠ واألمايل للمفيد ص٩٩  و٩٨ ص١األمايل للطويس ج: راجع) ١(

 ٩٥  و٩٤ وأخبار شعراء الشيعة للمرزباين ص٥٧ ص٨واألغاين أليب الفرج ج

 ٥مايل املفيد، وعن تاريخ ابن عساكر جأ عن ٣٧٦ و ٣٧٥ ص٢والغدير ج

 .٢٣٣ص

 ٤٠٣ ص٣رشح شافية أيب فراس ملحمد بن أمريحاج حسيني، والغدير ج: راجع) ٢(

 .وجتدها يف كثري من املصادر. ًوقد رشح ابن خالويه هذه القصيدة أيضا

 .٥١النزاع والتخاصم للمقريزي ص) ٣(
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 .)١(»النبوة، واقتلع غرس اإلمامة

يذكر ما فعله . ويقول إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن، أو غالب اهلمداين
 :املنصور بآل عيل

 )٢(َّـاس كذي عـرة بــه جــربــ    ــد يف النـول أمحـأصبح آل الرس
 :ويقول شاعر آخر، وهو أبو حنيفة، أو الطغراين

 )٣(قتــلوه أو وصـموه باإلحلـــاد    أمحــد مســـلم ومتى تــوىل آل 
 ما فعله املنصور والرشيد واملتوكل بقرب احلسني :ويكفي أن نذكر

، وبزواره، حيث حرثوا القرب الرشيف، وأجروا عليه املاء، »عليه السالم«
وقطعوا السدرة التي كان يستظل هبا زواره، ووضعوا احلواجز املسلحة عىل 

 .)٤(ية إىل كربالء، ليأخذوا زواره لينكلوا هبمالطرقات املؤد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠ إىل ص١٢٠ابتداء من ص) ١٢٩٧نة ط القسطنطينية س(رسائل اخلوارزمي ) ١(

 وذكر ٥٨املهدية يف اإلسالم ص: ًوذكر سعد حممد حسن شطرا منها يف كتابه

ًشطرا منها أيضا  .٢٩٧ ص٣ضحى اإلسالم ج: أمحد أمني يف كتابه: ً

 ٦ ج)ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األو ١٥٥صمقاتل الطالبيني ) ٢(

 .١٨١ ص٢أعيان الشيعة ج و٩٧رضا ص واحلياة الساسية لإلمام ال١٧٩ص

 ٩ج) امللحقات(إحقاق احلق :  وراجع٩١  و٩٧احلياة الساسية لإلمام الرضا ص) ٣(

روض :  وعن قلندر اهلندي يف كتاب١٢ص) خمطوط( عن مفتاح النجا ٦٨٨ص

 . وديوان الطغرائي٣٥٩ص) ط حيدرآباد ـ الدكن(األزهر 

إرشاد :  وراجع٢٦١  و٢٦٠  و١٢٧  و١٢٦ و ١٢٥كامل الزيارات ص: راجع) ٤(

=  ٢ارم جـال املكـ ومكي٥٩ائي صـالعباد إىل لبس السواد ملريزا جعفر الطباطب
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. يف كربالء» عليه السالم«وكانوا يقطعون يد من يزور قرب احلسني 
ًفكان الناس يتوافدون عليهم ويقدمون أيدهيم للقطع، طمعا بزيارة قرب 

 .»عليه السالم«احلسني 
عليه «فكان حمبو احلسني . ًثم صاروا يقتلون من كل عرشة زوار واحدا

ًيقدمون أنفسهم أيضا للقتل، حبا باحلسني، ورغبة يف زيارته» السالم ً.. 
واحلديث يف هذا السياق ال ينتهي، وقد ذكرت بعض اللمحات عن 

 .»عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام الرضا : ذلك يف كتاب

 !:ملاذا التحسس من اإلمامة واإلمام؟

إمامة األئمة االثني عرش، أن اإلعتقاد ب:  أن احلكام كانوا يرون:تقدم
أن اإلعتقاد باملهدي، : ألن رشعيتهم تصبح يف مهب الريح، ونضيف هنا

ًأشد رضرا، وأعظم خطرا عىل أولئك احلكام، ألنه يعد طعنا يف رشعية  ً ً
 :أولئك احلكام، ويف أهليتهم من ثالث جهات

َّ من حيث أنه امتداد لإلمامة املنصوصة، وال حظ ألحد منهم :األوىل
 .يف هذا النص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٣٩٨  و٣٩٥  و٣٩٤  و١٧٩ ص٤٥جبحار األنوار :  وراجع٣٨٨ص= 

العوامل، اإلمام  و٢٢١  و٢٢٠ ص٣مناقب آل أيب طالب ج و٤٠٤  و٤٠١

، اخللفاء عىل قربه الرشيفأبواب جور  ٧٣٢ ـ ٧١٩ص» عليه السالم«احلسني 

جور اخللفاء  ٣٩٠ ص٤٥بحار األنوار ج و٣٢٥لطويس صلاألمايل : وراجع

 .٢١١ ص٤مدينة املعاجز ج: ، وراجععىل قربه الرشيف
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بأن حكومتهم مبنية عىل الظلم والقهر :  من حيث يرصحه:الثانية

أهنم ليس فقط ال يقومون بواجب الرعاية للناس، : والتعدي الذي يعني
 ..وال حيفظون حقوقهم، بل هم يظلموهنم، ويعتدون عىل تلك احلقوق

 إن حكومتهم مبنية عىل اجلور الذي يعني االنحراف عن :الثالثة
يق، وامليل عن رصاط احلق، يف خمتلف األمور، حتى ما كان منها ال الطر

بل .. يتعلق بأمن الناس، وحفظ دمائهم، وأمواهلم، وأعراضهم، ورعايتهم
هو امليل عن احلق يف كل حال وجمال، حتى يف فكرهم، وقيمهم، 
ومفاهيمهم، وإيامهنم، وأخالقهم، وسلوكهم، وتعاملهم مع الناس، ومع 

ع الطبيعة، ومع كل ما تصل إليه يدهم، أو تتومهه عقوهلم وغري احليوان، وم
 ..ذلك

أن يقتلع ذلك كله، » عجل اهللا فرجه الرشيف«وعىل اإلمام احلجة 
 .. ويستبدله بالقسط والعدل، واخلري والصالح

إنه : بقوله» عليه السالم«عنه » صىل اهللا عليه وآله«وقد أخرب رسول اهللا 
ًيمأل األرض قسطا وعدال ً، بعد ما ملئت ظلام وجوراً ً)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٢٠صاإلمامة والتبرصة  و٩٩ و ٩٨صلشيخ الطويس لالرسائل العرش ) ١(

 ٤٩صفات الشيعة ص و٤١٩صلصدوق لاألمايل  و٣٤١ص ١جالكايف و

دالئل  و٢٥٥ و ١٩٣ و ٩٤ و ٨٣ و ٦٩صكتاب الغيبة  و٢٨٧ الدين صكاملو

 ٣٧٩و  ٣٤٠ ص٢لمفيد جلاإلرشاد  و٤٧٧ و ٤٧١ و ٤٥٦االمامة ص

املالحم  و١٨٠ و ١٧٤ و ١٦٥ و ٤٨لطويس صلالغيبة  و١٠٢صاإلفصاح و

=  ٣وار جـبحار األن و٣٢٢ و ٢٨٦ و ٢٨٠ و ٢٧٦ و ٢٧٤ و ٢٤٥صوالفتن 
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وهذا هو السبب يف أن املهدي مبغوض هلم يف كل أحواله وأطواره، 
يفقدهم الرشعية من حيث النص » عليه السالم«وال يطيقون ذكره، فإنه 

عليه دوهنم، ويفقدهم الرشعية، من حيث أهنم ليس فقط ال يملكون 
م هو أضداد الصفات األهلية للرعاية، بل إن أظهر صفاهتم، وميزاهت

 .املحمودة
وهو يفقدهم الرشعية، من حيث أن خطهم يف مجيع حاالته مناقض 
خلط الصالح واإلصالح يف أي شأن، ويف أي حال، وهنجهم جائر وحائد 
عن طريق احلق يف كل يشء، فال يتوقع منهم أي خري يمكن أن جيرب به 

 .الكرس، ويعوض اخلسارة يف أي شأن كان
عتقاد باإلمامة املنصوصة وباملهدية ينطوي عىل معنى  أن اال:فاتضح

أهنم معتدون وغاصبون حلق غريهم، : بالغ السوء بالنسبة إليهم، وهو
فاقدون مليزة التقوى والطاعة هللا، ألن اخلالفة ليست فيهم، بل يف آل عيل 

 .. »عليه السالم«
الظلم  الهتام هؤالء احلكام بأهنم من أهل :واالعتقاد باملهدية مساوق

ًوسيكون قائم آل حممد عدوا هلم، وستكون أبرز وظائفه وأجالها .. واجلور
 ..هي اإلطاحة هبم، واستبدال حكمهم بحكومة القسط والعدل

هو أن هذه :  بنظر أولئك احلكام:، واألدهى واألمرواألرض واألرش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ٢٢٦ ص٣٦ وج٥٣ ص٢٨ وج١١٩ ص٢٧ وج٢٣٩ ص٢٤ وج٢٦٨ص= 

حتفة  و٤٦٥ ص٤لحاكم جلاملستدرك  و٣٠٩ ص٢سنن أيب داود ج و٢٤٦

 .٤٠٣ ص٦جاألحوذي 
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املعاين مل تكن جمرد اهتامات من منافسيهم أو مناوئيهم، بل هي إخبار غيبي 

ال يبقى هلم معه أي جمال لتلميع صورهتم، وال للخداع . إهلي نبوي مقدس
والغش والتدليس عىل الناس يف هذا األمر، فإن هذه الصورة السلبية عنهم 
جزء من اعتقادات أهل اإلسالم، بل هي من املفاهيم املغموسة بالقداسة، 

تقرة يف أعامق واملفعمة باملعانى والقيم الروحية ذات اجلامل الباهر، واملس
الضامئر، واملنغرسة يف القلوب والرسائر، واملتألقة يف آفاق البصائر، 

 ..واملتأللئة عىل صفحات كل وجدان طاهر
 :من أجل ذلك جتدهم يضعون أنفسهم أمام خيارين، ال ثالث هلام

 السعي الدعاء املهدية ألنفسهم، إما ابتداء كام كان احلال بالنسبة :أوهلام
ًأو ادعائها استمرارا عىل سبيل املكر والكيد، . د اهللا بن احلسنملحمد بن عب

 .)١(كام كان احلال بالنسبة الدعاء املنصور املهدية لولده حممد املهدي
صىل اهللا «وقد رافق ذلك حتريف للحديث املروي عن الرسول األكرم 

، ليصبح )٢(»يواطئ اسمه اسمي، وكنيته كنيتي«: حول املهدي» عليه وآله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩١ و ١٩٠ ص٢لمفيد جلاإلرشاد  و١٤١ و ١٤٠مقاتل الطالبيني ص: راجع) ١(

 ٥جمدينة املعاجز  و٥٢٦ ص١إعالم الورى ج ٣٨٥ ص٢ج كشف الغمةو

 .٢٧٧ و ٢٧٦ ص٤٧ج و١٨٧ ص٤٦بحار األنوار ج و٢٩١ص

سنن  و٤٤٨ و ٣٧٦ ص١محد جأمسند  و٢٨ ص٢جلرازي كبري لتفسري الال) ٢(

احلد الفاصل  و٢٣٨ ص١٥صحيح ابن حبان ج و٣٤٣ ص٣الرتمذي ج

اإلرشاد و ١٥٦بن طاووس صالاملالحم والفتن  و٣٢٩لرامهرمزي صل

= رة ـاإلمامة والتبص: وراجع ٢٦١روضة الواعظني ص و٣٤٠ ص٢لمفيد جل
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 . )١(»يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أيب«: اهكذ
حماربة هذه الفكرة، أعني فكرة املهدية، ومالحقة كل من حيتمل : الثاين

فيه االنتساب إليها، وإىل مدرسة اإلمامة املنصوصة، التي يكون االعتقاد 
 .باملهدية أحد مكوناهتا، ومفرداهتا

ر إال باقتالع هذه وتلك أهنم ال هينأ هلم عيش، وال يقر هلم قرا: فتجد
 .من اجلذور

 :دالالت وشواهد

 : باإلشارة إىل النصوص التالية: ونستطيع أن ندلل عىل هذا األمر
 إن املنصور العبايس كتب إىل واليه باملدينة يأمره بأن يدس السم :ألف

 ..»عليه السالم«، ثم أن يقتل كل من أوىص إليه »عليه السالم«لإلمام الصادق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣٣ ص١٥مستدرك الوسائل ج و١٨٨ ص٢دعائم اإلسالم جو ١٢٠ص= 

كفاية  و٤١١ و ٢٨٧ و ٢٨٦صكامل الدين  و١٤٣ ص١خامتة املستدرك جو

 ٣٧ وج٣٠٩ ص٣٦بحار األنوار ج و٢٧٢صلطويس لالغيبة و ٦٧صاألثر 

 ٢إعالم الورى ج و١٦ ص٥٢ وج٧٣ و ٧٢ ص٥١ وج٨٠٥ ص٣٨ وج٢ص

 .٣٢٧ ص٣كشف الغمة ج و٢٢٦ص

حتفة  و٤٦٤ و ٤٤٢ ص٤لحاكم جلاملستدرك و ٣٠٩ ص٢جاود سنن أيب د) ١(

بن أيب شيبة الاملصنف  و٢٥٠ ص١١عون املعبود ج و٤٠٣ ص٦األحوذي ج

 ٢٣٧ ص١٥صحيح ابن حبان ج و١٩٢حديث خيثمة ص و٦٧٨ ص٨ج

 .٥٥ ص٢لطرباين جلاملعجم األوسط و
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بالسم، واطلع وايل املدينة عىل » عليه السالم«شهد اإلمام فلام است

قد أوىص إىل » عليه السالم«وصيته وقع يف حرية شديدة، حيث وجد أنه 
، وإىل ولده »عليه السالم«املنصور، وإىل وايل املدينة نفسه، وإىل زوجته 

، فكتب »عليه السالم«األكرب عبد اهللا األفطح، وإىل ولده اإلمام الكاظم 
 :ذلك إىل املنصور، فقال املنصورب

 .ورصف النظر عام كان عزم عليه. ما إىل قتل هؤالء من سبيل
 أما األوالن فكانا : قال ما معناه بذلك، محزة الثاميلوملا سمع أب: قيلو

، فتعني موسى  حظ هلا من اإلمامةللتقية، واألفطح ناقص، واملرأة ال
 .)١(ملقام اإلمامة» عليه السالم«الكاظم 

أي : ًأن عبد اهللا كان ناقصا من حيث أنه كان أفطح الرأس: واملراد
 .عريضه

 أنه قد ورد أن األكرب يكون هو اإلمام بعد أبيه ما مل تكن به :وتقدم
وهذا نقص جسدي، يضاف إليه النقص يف الدين، ألنه كان من .. عاهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومنتخب األنوار املضيئة ٥٧ ص١جمستدركات علم رجال احلديث : راجع) ١(

 ٣١٠ ص١الكايف ج و٢١٢ وكشف األستار للنوري ص١٤٠لنييل صل

ط ( و ٢٥٠ ـ ٢٤٨لطويس صلالغيبة  و١٢٨ ص١٤جمستدرك الوسائل و

 ٤٣٤ ص٣ج مناقب آل أيب طالب و١٩٧ص) مؤسسة املعارف اإلسالمية

 ١٣ ص٢إعالم الورى ج و٨٦صتاريخ آل زرارة  و٣ ص٤٧بحار األنوار جو

 ٤٣ و ٤٢ احلق للخاتون آبادي ص وكشف٤٦٠ ص١واخلرائج واجلرائح ج

 .٢٤٨وفرج املهموم ص
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واملعارف ، مع أنه كان يف العلوم )١(املرجئة الذين يتوقفون يف عىل وعثامن
. )٢(من عوام الناس، حتى لقد امتحن باملسائل الصغار، فلم جيب عنها

 .. وذلك مما حيتاج إليه مقام اإلمامة
كيف أن اخللفاء من بني العباس كانوا قد ضيقوا : ًقد رأينا أيضا: ب

، ووضعومها يف املعسكر »عليهام السالم«عىل اإلمامني اهلادي والعسكري 
 وبرصهم، فال يصل إليهم أحد إال بأمرهم، ومن يف سامراء حتت سمعهم

 ..خالهلم

 : حتت الرقابة‘ن ان العسكريااإلمام

يف سامراء » عليهام السالم« أن من دوافع حبس العسكريني :ويبدو
 :ًالتي كانت معسكرا هو

 . اإلرشاف عىل كل أحواهلم وعالقاهتم، ونشاطاهتمً:أوال
 .ِصالهتم هبم ضبط حركة الشيعة معهم، وحتديد :ًثانيا
 . هتيئة األمر للتمكن من التخلص منهم يف الوقت املناسب:ًثالثا

إىل سامراء، » عليه السالم« كان املتوكل قد جاء باإلمام اهلادي :وقالوا
 .)٣(فكان يكرمه يف الظاهر، ويبغي له الغوائل يف الباطن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن املفيد١٤ ص٣٧بحار األنوار ج: راجع) ١(

 . عن املفيد١٤ ص٣٧بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 ٢٠٣ ص٥٠بحار األنوار ج و٢٢٦الفصول املهمة البن الصباغ ص: راجع) ٣(

 .٣١٤واإلرشاد للمفيد ص
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 توقعهم والدة اإلمام احلجة، الذي خيشون من سقوط دولتهم :ًرابعا

، من أنه يمأل »صىل اهللا عليه وآله«ًىل يديه، طبقا ملا أخرب به رسول اهللا ع
ًاألرض قسطا وعدال، بعد ملئت ظلام وجورا ًً ً.. 

فكانوا يريدون الفتك به يف اللحظات األوىل التي يضع فيها قدمه عىل 
 :ويشهد لذلك ما ييل.. أعتاب احلياة الدنيا، لريتاح باهلم، وهتدأ نفوسهم

املعتضد أرسل رشيق املادرائي لقتل كل من وجده يف بيت  إن :ألف
 .يف سامراء» عليه السالم«اإلمام العسكري 

 أن ذلك كان يف عهد املعتمد، ألن املعتضد إنام بويع :والصحيح
إال .  هـ٢٦٠سنة » عليه السالم« هـ وتويف اإلمام العسكري ٢٧٩باخلالفة 

 .إن كان املعتضد قد فعل ذلك يف زمن املعتمد
أنه دخل هو وأبو بصري، وأبان بن :  روي عن سدير الصرييف:ب

ً، فوجدوه حزينا باكيا»عليه السالم«تغلب، عىل اإلمام الصادق  ً. 
رشاكك إيانا يف بعض إ كرمنا ورشفنا ب،بن رسول اهللايا  :فقال سدير

 .ما أنت تعلمه من علم
ارها يف ثالثة من أد،  إن اهللا تبارك وتعاىل أدار يف القائم منا ثالثة:قال

، وقدر غيبته غيبة »عليه السالم«در مولده تقدير مولد موسى َّ ق:الرسل
 .»عليه السالم«ه تقدير إبطاء نوح ء، وقدر إبطا»عليه السالم«عيسى 

 . عىل عمرهً أعني اخلرض دليال،وجعل من بعد ذلك عمر العبد الصالح
 .اينبن رسول اهللا عن وجوه هذه املعا اكشف لنا يا :فقلت

 فإن فرعون ملا وقف عىل أن زوال ملكه عىل يده ، أما مولد موسى:قال
 ومل يزل ،أمر باحضار الكهنة، فدلوه عىل نسبه وأنه يكون من بني إرسائيل
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بني إرسائيل حتى قتل يف ) النساء(يأمر أصحابه بشق بطون احلوامل من 
وسى حلفظ  وتعذر عليه الوصول إىل قتل م، وعرشين ألف مولودًطلبه نيفا

 .اهللا تبارك وتعاىل إياه
واألمراء ـ كذلك بنو أمية وبنو العباس ملا وقفوا عىل أن زوال ملكهم 

عىل يد القائم منا، ناصبونا العداوة، ووضعوا سيوفهم يف ـ واجلبابرة منهم 
 منهم يف ً طمعا، وإبادة نسله»صىل اهللا عليه وآله«قتل آل بيت رسول اهللا 

 ويأبى اهللا أن يكشف أمره لواحد ،»عليه السالم«ئم الوصول إىل قتل القا
 .من الظلمة إىل أن يتم نوره ولو كره املرشكون

 فان اليهود والنصارى اتفقت عىل أنه »عليه السالم«وأما غيبة عيسى 
َوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه ﴿:  وكذهبم اهللا عز وجل بقوله،قتل ِّ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ِ َ َ ُ ََ ََ
ْهلم  ،)لطوهلا(ن األمة تنكرها إ ف،»عليه السالم«ة القائم  كذلك غيب.)١(﴾َُ

 . إىل آخر احلديث)٢( بأنه مل يولد:فمن قائل بغري هدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النساء١٥٧اآلية  )١(

 ومنتخب األنوار املضيئة ٥٧ ص١جمستدركات علم رجال احلديث : راجع) ٢(

 ٣١٠ ص١الكايف ج و٢١٢ وكشف األستار للنوري ص١٤٠للنييل ص

ط ( و ٢٥٠ ـ ٢٤٨لطويس صلالغيبة  و١٢٨ ص١٤جمستدرك الوسائل و

 ٤٣٤ ص٣مناقب آل أيب طالب ج و١٩٧ص) مؤسسة املعارف اإلسالمية

 ١٣ ص٢إعالم الورى ج و٨٦صارة تاريخ آل زر و٣ ص٤٧بحار األنوار جو

 ٤٣ و ٤٢آبادي ص  وكشف احلق للخاتون٤٦٠ ص١واخلرائج واجلرائح ج

 .٢٤٨وفرج املهموم ص
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ما قاله أبو حممد بن :  واألوضح واألرصح يف بيان ما نرمي إليه:ج

 :شاذان عليه الرمحة
حدثنا أبو عبد اهللا بن احلسني بن سعد الكاتب ريض اهللا عنه، قال أبو 

لقد وضع بنو أمية وبنوالعباس : »عليه السالم«) العسكريأي (حممد 
 :سيوفهم علينا لعلتني

 أهنم كانوا يعلمون ليس هلم يف اخلالفة حق، فيخافون من :إحدامها
 .ادعائنا إياها، وتستقر يف مركزها

 أهنم قد وقفوا من األخبار املتواترة عىل أن زوال ملك :وثانيتهام
وكانوا ال يشكون أهنم من اجلبابرة، . قائم منااجلبابرة، والظلمة عيل يد ال

، وإبادة »صىل اهللا عليه وآله«والظلمة، فسعوا يف قتل أهل بيت رسول اهللا 
، أو قتله، فأبى اهللا »عليه السالم«ًنسله، طمعا منهم يف الوصول إىل القائم 

 .)١(أن يكشف أمره لواحد منهم، إال أن يتم نوره، ولو كره املرشكون
سألني :  قال)٢(ما روي عن أيب عبد اهللا الصاحلي:  ذلك ويؤيد:د

أن ): أي اإلمام العسكري(، »عليه السالم«أصحابنا بعد ميض أيب حممد 
إن دللتهم عىل االسم أذاعوه، : أسأل عن االسم واملكان، فخرج اجلواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأليف حممد صادق اخلاتون آبادي املتوىف سنة (كشف احلق، أو األربعون : راجع )١(

 ٤٨٢صلريشهري لأهل البيت يف الكتاب والسنة  و٤١ و ٤٠ص)  هـ١٢٧٢

 . عن عبد اهللا بن احلسني بن سعيد الكاتب٦٨٥ و ٥٧٠ص ٣ج إثبات اهلداةعن 

هو حممد بن صالح اهلمداين الدهقان، من أصحاب اإلمام العسكري ووكالئه  )٢(

 .»عليه السالم«
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 .)١(وإن عرفوا املكان دلوا عليه
سفراء لإلمام احلجة كام أن عبد اهللا احلمريي سأل العمري، وهو أحد ال

 !؟)يعني الترصيح به والسؤال عنه(فاالسم : قلت: ، قال»عليه السالم«
أن أبا :  حمرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، فإن األمر عند السلطان:قال

َّمىض ومل خيلف ولدا، وقسم مرياثه، وأخذه من ال حق » عليه السالم«حممد  ً
 أن يتعرف إليهم، أو ينيلهم له فيه، وهو ذا عياله جيولون، ليس أحد جيرس

 .وإذا وقع االسم وقع الطلب، فاتقوا اهللا، وأمسكوا عن ذلك. ًشيئا
:  وحدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه:»رمحه اهللا«قال الكليني 

 .)٢(أن أبا عمرو سأل أمحد بن إسحاق عن مثل هذا، فأجاب بمثل هذا
 !فاالسم؟: قلت:  يف نص آخر:هـ

أل عن هذا، فإن عند القوم أن هذا النسل قد  إياك أن تس:قال
 .)٣(انقطع

 ..واألحاديث التي يمكن االستفادة منها يف هذا السياق كثرية

 :من أساليب احلكام

 أن أمر األئمة كان أعظم من أن يتمكن احلكام :وعلينا أن نضيف هنا
وقد دلتنا كلمة اجلاحظ فيهم عىل جانب من .. من البطش هبم بصورة علنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣٣ ص١الكايف ج )١(

 .٣٣٠  و٣٢٩ ص١الكايف ج )٢(

 .٤٤٢ و ٤٤١ ص٢كامل الدين ج )٣(
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عد يومن الذين يعد من قريش، أو من غريهم، ما «: ه العظمة، فقد قالهذ

عامل، زاهد، ناسك، شجاع، : الطالبيون يف نسق واحد، كل واحد منهم
. ابن، ابن، ابن، ابن: جواد، طاهر، زاك، فمنهم خلفاء، ومنهم مرشحون

احلسن بن عيل، بن حممد، ابن عيل، بن موسى، بن : وهم.. هكذا إىل عرشة
وهذا مل يتفق لبيت من . ر، بن حممد، بن عيل، بن احلسني، ابن عيلجعف

 .)١(»..بيوت العرب، وال من العجم إلخ
من أجل ذلك كان احلكام جمربين عىل اعتامد أساليب ملتوية تنتهي 
كلها إىل اخلرت والغدر، فكان كل مههم هو إسقاط معنى اإلمامة فيهم، 

هم التشكيك بالنصوص، بأساليب تنوعت واختلفت، فحيث مل يمكن
اجتهوا إىل املنع من روايتها، ومعاقبة من يفعل ذلك بأنواع من العقوبات، 
إن مل يمكنهم ذلك جلأوا إىل وضع نظائر هلا يف حق مناوئي أهل البيت 

عليهم «، أو ما ينقص من مقام ومن حق أئمة أهل البيت »عليهم السالم«
 .أنفسهم» السالم

 ..، أو احلذف، واإلسقاطوربام جلأوا إىل التحريف
ِّوحاول بعض العباسيني ادعاء الرشاكة يف األحقية باإلمامة كام حاول 

 .ذلك قبلهم األمويون، والذين أسسوا هلم يف سقيفة بني ساعدة
، »عليه السالم«ِّبل حاول بعضهم ادعاء األولوية حتى من عيل 

: » السالمعليهم«وبذلت حماوالت استالل اعرتافات من أئمة أهل البيت 
احلياة السياسية لإلمام الرضا : ًبأن ملناوئيهم شيئا من احلق كام بيناه يف كتابنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٥آثار اجلاحظ ص) ١(
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 ..»عليه السالم«
ًوكان هناك سعي دؤوب من احلكام أيضا إلفراغ شخصيات األئمة 
من معنى اإلمامة، من خالل السعي إلحراجهم باألسئلة عن دقائق 

وحماولة إثبات اجلهل .. لغيبيةوعن األمور ا.. احلقائق، ولطائف املعارف
فباءت كل تلك املساعي بالفشل .. عليهم ولو مرة واحدة عرب التاريخ

 ..الذريع والفظيع
طدم بعقبات كبرية وخطرية، ًأما حماوالت تصفيتهم جسديا فكانت تص

ً كل الناس، وخصوصا احلكام عواقب اجلرائم العلنية، التي ىوقد رأ
عليه «وفشلهم الذريع يف حرهبم لعيل . .ارتكبها األمويون يف كربالء

اريخ عرب األحقاب ، حيث إن ذلك فضحهم، وجعلهم لعنة للت»السالم
 .. عليهم إىل يوم القيامةُّواألزمان تنصب

 أن ذلك حيرك األمة إىل املزيد من االرتباط بأهل البيت :وظهر هلم
 ..، والتعلق هبم، والتعرف عىل هنجهم، وسطوع نجمهم»عليهم السالم«

فكان ال بد هلم من مراعاة هذه األحوال، وجتنب التجاهر بجرائمهم 
، فكان ظهور إمامة اإلمام، »عليهم السالم«يف حق األئمة من أهل البيت 

وشيوع علمه يف الناس، وظهور انرصافه عن التصدي حلرهبم يمنع من 
» عليهم السالم«أن األئمة : تعرضهم له بصورة علنية وسافرة، مع مالحظة

كانوا يستعملون التقية، إال يف أخطر قضية، أال وهي قضية أحقيتهم 
 .باإلمامة، فلم يكونوا يستعملون التقية فيها

 فإنه يمكن االستشهاد هنا بام روي، من أنه حني ومهام يكن من أمر،
» عليه السالم«، وأظهر اإلمام الرضا »عليه السالم«استشهد اإلمام الكاظم 
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شهرت نفسك يف هذا األمر، وسيف هارون يقطر لقد : إمامته، قيل له

 !الدم؟
صىل اهللا عليه «ين عىل هذا ما قال رسول اهللا أجر :»عليه السالم«فقال 

 وأنا أقول ،إن أخذ أبو جهل من رأيس شعرة فاشهدوا أين لست بنبي: »وآله
 .)١(إن أخذ هارون من رأيس شعرة فاشهدوا أين لست بإمام: لكم

ً يبني جانبا من األسباب التي كانت تدفع وكل هذا الذي ذكرناه
احلكام إىل احلرص عىل قتل من يويص له اإلمام قبل أن ينترش ذكره، 

وذلك باستعامل لطائف احليل يف قتله بالسم تارة، وبأسباب .. ويشتهر أمره
كثرية أخرى، كام أن هذا يلقي لنا الضوء عىل السبب كثرة من قتلهم احلكام 

والذين تنترش مزاراهتم يف طول البالد . »ليهم السالمع«من أبناء األئمة 
 .اإلسالية وعرضها

كام أن معرفة احلكام بوجود أئمة اثني عرش، وعدم معرفتهم بأسامئهم، 
هم » عليهم السالم«باإلضافة إىل تيقنهم من أن أئمتنا .. وبوالداهتم

عرفنا ، إن ذلك كله، ي»صىل اهللا عليه وآله«املعنيون بام روي عن النبي 
، بل »عجل اهللا فرجه«أسباب عدم معرفة اخللفاء بوالدة اإلمام املهدي 

أنه مل يولد، وتوقعوا أن يكون حني وفاة اإلمام العسكري : كانوا يرون
ًال يزال محال، فلجأوا إىل حبس نساء وجواري اإلمام » عليه السالم«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدينة املعاجز  و٤٥١ ص٣مناقب آل أيب طالب ج و٢٥٧ص ٨الكايف ج: راجع) ١(

مستدرك سفينة  و١١١  و٥٩ ص٤٩بحار األنوار ج و٢٥٧  و٢٢٧ ص٧ج

 .١٦٥ ص١عطاردي جللمسند اإلمام الرضا  و٣٩٥ ص٧البحار ج
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 إىل بمجرد وفاته، وطال حبسهن لكي يطمأنوا» عليه السالم«العسكري 
 ..عدم وجود محل لدى إحداهن

قبل والدهتم » عليهم السالم« أن معرفة الناس بأسامء اإلئمة :فظهر
ًكانت تشكل خطرا عظيام عىل األئمة  ، مع عدم وجود »عليهم السالم«ً

 ..رضورة لتعريفهم بتلك األسامء
بعد غيبته، » عليه السالم« إن معرفة اسم اإلمام املهدي :ولكن قد يقال

ًانرصافهم عن طلبه قد أصبح مطلوبا، ألنه أصبح هو اإلمام الفعيل وبعد 
ًوعليها أن تعرف إمامها، وأسامءه كلها أو بعضا منها، إذا مل يكن .. لألمة

 .هناك مانع من ذلك
 :ولكننا نقول

ال رضورة، بل ال جيوز تداول اسمه الرصيح حتى يف هذه األعصار إذا 
جلهود يف طلبه، وتدعو طواغيت كان بصورة حترض األعداء عىل بذل ا

، أو مضايقة من يفرتض »عليه السالم«األرض إىل املبالغة يف البحث عنه 
أن يكونوا أنصاره، فتزداد التعقيدات واملوانع والصعوبات أمام ظهوره 

، ولعل هذا هو ما نظرت إليه بعض الروايات »صلوات اهللا وسالمه عليه«
سألت :  قالحيح عن ابن أيب عمرياملانعة، كالتي روها الصدوق بسند ص

 وأسبغ ":  عن قول اهللا عز وجل»عليهام السالم«سيدي موسى بن جعفر 
مام  اإل:النعمة الظاهرة: »عليه السالم« فقال ،.عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

 . االمام الغائب:الظاهر، والباطنة
 ! ويكون يف األئمة من يغيب؟:فقلت له

اس شخصه، وال يغيب عن قلوب  يغيب عن أبصار الن، نعم:قال
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املؤمنني ذكره، وهو الثاين عرش منا، يسهل اهللا له كل عسري، ويذلل له كل 
صعب، ويظهر له كنوز األرض، ويقرب له كل بعيد، ويبري به كل جبار 

 وهيلك عىل يده كل شيطان مريد، ذلك ابن سيدة اإلماء الذي ختفى ،عنيد
 فيمأل ،ه حتى يظهره اهللا عز وجلعىل الناس والدته، وال حيل هلم تسميت

 .)١(ً وظلامً كام ملئت جوراً وعدالًاألرض قسطا
ًإذ ليس املقصود من حتريم ذكر اسمه ذاتا، ولو يف اخللوات أو مع 
املأمونني واألخيار من األصحاب، وقد عللت بعض الروايات هذا املنع بام 

 . أو نحو ذلكمن السلطان،» عليه السالم«يدل عىل أن املقصود هو حفظه 
وفقنا اهللا وإياكم لكل خري، ودفع عن إمامنا أرواحنا له الفداء، 

 .وعنكم، وعنا كل سوء وضري
واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله 

 ..الطيبني الطاهرين
 .م٢٠١٠ شباط ٢٠املوافق .  هـ١٤٣١ ربيع األول ٥ حرر بتاريخ
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كفاية  و٥٦٤ ص١٤ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦٩ص كامل الدين :راجع) ١(

ط دار  ( و٢٤١ ص١٦ج) بيتآل الط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٧٠صاألثر 
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 ٢٤٥.. .................................................................................. الرسالة األخيرة

 
 
 

 الرسالة األخرية
 

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي اخلاتم، سيدنا 

 ..وشفيع ذنوبنا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله األطهار أمجعني
 ..أما بعد 

حفظه «سامحة العالمة الفاضل املحقق السيد جعفر مرتىض العاميل 
 ..»اهللا

 ..ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 
بعد أن وصلت إىل جادة احلق، والرصاط املستقيم، والعقيدة املحقة، 
وتوالت أجوبتك يل، والتي اتسمت بالدليل القوي، ونور احلق، والرمحة 

صلوات اهللا «ًاإلهلية التي أنعم اهللا عيل هبا، وجعلني متمسكا بآل رسول اهللا 
 ..»عليهم أمجعني

ذه، وأشكر لكم تلك الرعاية التي قمت هبا أختم تلك املراسالت ه
عامل جمتهد، وفهامة : من أجيل، وأمحد اهللا تعاىل الذي أنعم عيل بأخ مثلك

 ..مؤيد، وصاحب قلم مسدد
عجل «لقد جاء هذا اجلواب عن موضوع ذكر اسم اإلمام الثاين عرش 

 ..أو عدمه، ال خيلو من الدقة، وفيه الكثري من الفائدة» اهللا تعاىل فرجه
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وال يمكن إال أن آخذ بكل ما ورد فيها، فقد حللت الكثري من 
الشبهات التي دارت يف ذهني، وشغلت عقيل، وقد شفيت بتلك الكلامت 

 ..روحي، وأطفأت هبا غليل صدري
عجل «من هنا أصل خلتام مراساليت بسؤايل عن اإلمام احلجة املهدي 

ن فاطمة وأبيها وبعلها ، بعد أن كنت قد بدأت بأسئلتي ع»اهللا تعاىل فرجه
 .»بنا فتح اهللا وبنا خيتم«: وبنيها، فقد ورد يف احلديث

وأسأل اهللا أن جيعل تلك األجوبة يف ميزان حسناتك يوم القيامة، وأن 
يرد هبا عن العقيدة الصحيحة، والرصاط القويم، كل شبهة وكذبة وفرية، 

 ..إنه سميع جميب الدعوات
 ..العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

 م٢٠١٠ شباط ٢٣هـ املوافق ١٤٣١ ربيع األول ٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٤٧.. ............................................................................................ الخاتمة

 
 
 

 ةــمـاتـخـال
 

 
 ..واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد
فقد كان ما تقدم هو نص احلوار الذي جرى بيني وبني أخ عامل كبري، 

أقدمه إىل األخوة األكارم .. د فهامة بصري، وفاضل خبريوعالمة قدير، ونيق
عىل أمل أن جيدوا فيه ما ينفع، أو جيدي يف اإلجابة عىل بعض ما يدور 

 ..بخلدهم من أسئلة
 : واملهم عندي

هو تدقيق القارئ الكريم فيام تضمنته هذه الرسائل من إجابات عىل 
ساس هو الفكرة األسئلة التي طرحت، وحتديد مدى صوابيتها، فإن األ

نفسها، أما صاحب الفكرة فإن التعرف عليه، والوصول إليه، إنام يكتسب 
أمهيته وقيمته من القدر الذي أظهره من العدل واإلنصاف والبعد عن 
العناد واالعتساف، ألن الرجال يعرفون باحلق، فقد روي عن أمري املؤمنني 

 : قوله» عليه السالم«
جال بل بآية احلق، فاعرف احلق تعرف إن دين اهللا ال يعرف بالر«
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 .)١(»أهله

 .. واحلمد هللا، والصالة، والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
.. 

 . هـ١٤٣١ ربيع األول ٥حرر بتاريخ 
 .م٢٠١٠ شباط ٢٠املوافق 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط دار  (و ١٣٥ص ٢٧ج) آل البيتط مؤسسة  (الشيعة وسائل: راجع) ١(

 البالغة ومصباح ٢١٩ص ٢ج املستدرك خامتة و٩٨ص ١٨ج) اإلسالمية

 املفيد للشيخ واألمايل ٢٩١ص ٢جو ٢٤٤ص ٣ج) البالغة هنج مستدرك(

 ٦٣ و ٦٢ص واملحترض ٦٢٦ و ٦٢٥ص الطويس للشيخ واألمايل ٥ و ٤ص

 ١٧٩ و ١٧٨ص ٦ج األنوار وبحار ١١٧ و ١١٦ص ٣ج املعاجز ومدينة

 ـ ٦٦٧ص ٢ج السعادة وهنج ١٢١ و ١٢٠ص ٦٥وج ١٦٠ و ١٥٩ص ٢٧وج

 أحاديث وموسوعة ٤١٦ ـ ٤١٤ص للهمداين طالب أيب بن عيل واإلمام ٦٦٩

 ٣١ص الواعظني روضة: وراجع ١٦٢ و ١٦١ص ٨ج للنجفي البيت أهل

 واجلامع ٢٧٢ و ٢٨ص ١ج القدير وفيض ١٣٦ص طاوس البن والطرائف

 .٣٤٠ص ١ج القرآن ألحكام



 ٢٤٩.. ......................................................... ملحق اإلجابة على السؤال الثامن

 
 
 

 ملحق 
 اإلجابة عىل السؤال الثامن

 
بابن تتعلق  قد وعدنا به من مطالب ما كناوإليك أهيا األخ الفاضل 

الصحيح من سرية : سننقلها من اجلزء السادس والعرشين من كتابناو ،سبأ
 . رجو أن تنال رضاكمأ، و»عليه السالم«اإلمام عيل 

 ..حفظك اهللا ورعاك

 :الغالة حيرق × عيل

 : »عليهام السالم«عن أيب عبد اهللا، وأيب جعفر   ـ١
 ملا فرغ من أهل البرصة أتاه سبعون »لسالمعليه ا«ن أمري املؤمنني أ
 . فرد عليهم بلساهنم، فسلموا عليه وكلموه بلساهنم، من الزطًرجال

 . أنا عبد اهللا خملوق. إين لست كام قلتم:ثم قال هلم
 .أنت هو: فأبوا عليه وقالوا

 وتتوبوا إىل اهللا عز وجل ،َّلئن مل تنتهوا وترجعوا عام قلتم يف: فقال هلم
 .كمألقتلن

 .فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا
 ، ثم خرق بعضها إىل بعض، ثم قذفهم، فحفرت،فأمر أن حتفر هلم آبار
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 فدخل ،هلبت النار يف بئر منها ليس فيها أحد منهمأ ثم ،ثم مخر رؤوسها

 .)١(الدخان عليهم فيها فامتوا
 ، وعثامن بن حامد الكشيان،عن حممد بن احلسن وروى الكيش،  ـ٢

 عن حممد بن احلسني أيب اخلطاب، عن ،حممد بن يزداد الراز يحدثنا : قاال
 : موسى بن يسار، عن عبد اهللا بن رشيك، عن أبيه قال

 إذ أتاه و وهي أم عمرة، عند امرأة له من عنز»عليه السالم«بينا عيل 
 .نك رهبمأن عرشة نفر بالباب يزعمون إ:  فقال له،قنرب

 . أدخلهم:قال
 !ما تقولون؟: ل هلمفأدخلوا عليه، فقا: قال

 . وأنت الذي رزقتنا، وأنت الذي خلقتنا،نك ربناإ: نقول: فقالوا
 . إنام أنا خملوق مثلكم،ويلكم ال تفعلوا: فقال هلم

 .فأبوا أن يفعلوا
 .ويلكم ريب وربكم اهللا، ويلكم توبوا وارجعوا: فقال هلم

 . وأنت خلقتنا، أنت ربنا ترزقنا،ال نرجع عن مقالتنا: فقالوا
 . إيتني بالفعلة،يا قنرب: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٣٠ص) األعلميمؤسسة ط (للتسرتي » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني ) ١(

ط (وسائل الشيعة  و١٥٠ ص٣جمن ال حيرضه الفقيه  و٢٥٩ ص٧جالكايف و

بحار  و٥٥٣ ص١٨ج) اإلسالميةط دار ( و ٣٣٥ ص٢٨ج) آل البيتمؤسسة 

 ورجال الكيش ٦٤ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣٠١ ص٤٠جاألنوار 

 .٥٩ واملجالس واألخبار ص٧٢ص
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 فأمر أن حيفروا هلم ،بل واملرورُّ فأتاه بعرشة رجال مع الز،فخرج قنرب
 ً أمر باحلطب والنار فطرح فيه حتى صار نارا،ًاَّديف األرض، فلام حفروا خ

 .تتوقد
 .توبوا: قال هلم

  ثم قذف بقيتهم يف النار، ،ال نرجع، فقذف عيل بعضهم: قالوا
 :ليه السالمقال عيل ع

 )١(نرباـق وتـودع اريـن دتـأوق    ًراـمنك ًاـئـيـش رتـصـأب إذاإين 

 ورواه ابن أيب احلديد عن أيب العباس أمحد بن عبيد اهللا بن عامر  ـ٣
 :ًالثقفي مرفوعا، ثم قال

 اآلن :أنه ملا حرقهم صاحوا إليه :وروى أصحابنا يف كتب املقاالت
ال «: ن ابن عمك الذي أرسلته قالله، أل بينا أنك أنت اإلًظهر لنا ظهورا

 .)٢(»يعذب بالنار إال رب النار
قال احلموي يف صحراء أثري املنسوبة إىل أثري بن عمرو الطبيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٣١و ٢٣٠ص) األعلميدار ط (للتسرتي » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني ) ١(

 ١ جلطويسلختيار معرفة الرجال  وإ٣٠٠ ص٢٥جبحار األنوار عن الكيش، و

» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٥٩٦ ص٢ وج٢٨٨ص

 .٥٥٦ ح٣٠٧صرجال الكيش  عن ١٦٤ ص٨جلنجفي ل
 ٢٣١ص) األعلميمؤسسة ط (للتسرتي » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني ) ٢(

 .٦ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و
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 .)١(الطائفة الغالة فيه» عليه السالم«حرق عيل : الكويف
أيت أمري املؤمنني :  قال»عليه السالم«الصادق عن  روى الكليني  ـ٤

 وهو جالس يف املسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون »يهصلوات اهللا عل«
أكلتم وأنتم : »عليه السالم« فقال هلم أمري املؤمنني ،بالنهار يف شهر رمضان

 !مفطرون؟
 .نعم: قالوا
 !هيود أنتم؟: قال

 .ال: قالوا
 !فنصارى؟: قال

 .ال: قالوا
 !سالم؟ من هذه األديان خمالفني لإلءفعىل أي يش: قال

 .مسلمونبل : قالوا
 !فسفر أنتم؟: قال

 .ال: قالوا
 ، فإنكم أبرص بأنفسكم،فطار ال نشعر هبافيكم علة استوجبتم اإل: قال

 : ن اهللا عز وجل يقولأل
ٌبل اإلنسان عىل نفسه بصرية﴿ َ

ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ُ َ ِ ْ ِ﴾)٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» السالمعليه « وقضاء أمري املؤمنني ٩٣ ص١لحموي جلمعجم البلدان ) ١(

 . عنه٢٣١ص) األعلميمؤسسة ط (للتسرتي 
 . من سورة القيامة١٤اآلية ) ٢(
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 .بل أصبحنا ما بنا علة: قالوا
 :  ثم قال»صلوات اهللا عليه«فضحك أمري املؤمنني : قال

 ! رسول اهللا؟ً وأن حممدا،ون أن ال إله إال اهللاتشهد
 ً. وال نعرف حممدا،نشهد أن ال إله إال اهللا: قالوا
 .فإنه رسول اهللا: قال

 . إنام هو أعرايب دعا إىل نفسه،ال نعرفه بذلك: قالوا
 . وإال ألقتلنكم،إن أقررتم: فقال
 .وإن فعلت: قالوا

 وأمر أن ، ظهر الكوفة وخرج هبم إىل الظهر،فوكل هبم رشطة اخلميس
 ثم خرق فيام بينهام ، وحفر إحدامها إىل جنب األخرى،]كذا [حيفر حفرتني

 ،إين واضعكم يف إحدى هذين القليبني:  فقال هلم،كوة ضخمة شبه اخلوخة
 .وأوقد يف األخرى النار فأقتلكم بالدخان

 . فإنام تقيض هذه احلياة الدنيا،وإن فعلت: قالوا
 ثم أمر بالنار فأوقدت يف ،ً رفيقاًني وضعاَّبُفوضعهم يف إحدى اجل

 !؟ ما تقولون: ثم جعل ينادهيم مرة بعد مرة،اجلب اآلخر
 . حتى ماتوا،اقض ما أنت قاض :فيجيبونه

 فبينام هو ، وحتدث به الناس، فسار بفعله الركبان،ثم انرصف: قال
 يف ذات يوم يف املسجد إذ قدم عليه هيودي من أهل يثرب قد أقر له من

 . وكذلك كانت آباؤه من قبل، أنه أعلمهم:يثرب من اليهود
 ، يف عدة من أهل بيته»صلوات اهللا عليه«وقدم عىل أمري املؤمنني : قال

فلام انتهوا إىل املسجد األعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم ثم وقفوا عىل باب 
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ليهود  إنا قوم من ا»صلوات اهللا عليه«املسجد وأرسلوا إىل أمري املؤمنني 

 ! فهل خترج إلينا أم ندخل إليك؟، ولنا إليك حاجة،قدمنا من احلجاز
 ويستأنفون باليمني فام ،سيدخلون: فخرج إليهم وهو يقول: قال

 !حاجتكم؟
 ما هذه البدعة التي أحدثت يف ،يا ابن أيب طالب: عظيمهم] له[فقال 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«دين حممد 

 !وأية بدعة؟ :فقال له
زعم قوم من أهل احلجاز أنك عمدت إىل قوم : له اليهوديفقال 

 . فقتلتهم بالدخان، رسولهً ومل يقروا أن حممدا،شهدوا أن ال إله إال اهللا
فنشدتك بالتسع اآليات : »صلوات اهللا عليه«فقال له أمري املؤمنني 
 وبحق الكنايس ، بطور سيناء»عليه السالم«التي أنزلت عىل موسى 

يت أ هل تعلم أن يوشع بن نون ،بحق السمت الديان و،اخلمس القدس
 أن موسى رسول :بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن ال إله إال اهللا ومل يقروا

 !اهللا فقتلهم بمثل هذه القتلة؟
 . أشهد أنك ناموس موسى.نعم: فقال له اليهودي

 ،»عليه السالم« فدفعه إىل أمري املؤمنني ،ًثم أخرج من قبائه كتابا: قال
 .فضه ونظر فيه وبكىف

 إنام نظرت يف هذا !؟ما يبكيك يا ابن أيب طالب: فقال له اليهودي
 ! فهل تدري ما هو؟، وأنت رجل عريب،الكتاب وهو كتاب رسياين
 . هذا اسمي مثبت،نعم: »صلوات اهللا عليه«فقال له أمري املؤمنني 

فأرين اسمك يف هذا الكتاب وأخربين ما اسمك : فقال له اليهودي
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 !؟الرسيانيةب
:  فقال، اسمه يف الصحيفة»سالم اهللا عليه«فأراه أمري املؤمنني : قال

 .اسمي إليا
 وأشهد أن حممد رسول اهللا ،أشهد أن ال إله إال اهللا: فقال اليهودي

 وأشهد أنك أوىل الناس ، وأشهد أنك ويص حممد،»صىل اهللا عليه وآله«
 .بالناس من بعد حممد

 . ودخل املسجد،»عليه السالم«وبايعوا أمري املؤمنني 
 ً،احلمد هللا الذي مل أكن عنده منسيا: »عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

واحلمد هللا ذي اجلالل [احلمد هللا الذي أثبتني عنده يف صحيفة األبرار 
 .)١(]كرامواإل

دخن عليهم، » عليه السالم«أنه :  وعن املعتزيل يف حديث النوفيل ـ٥
 .ارجعوا إىل االسالم، فأبوا: يناشدهموجعل هيتف هبم، و

 :فأمر باحلطب والنار، وألقى عليهم، فاحرتقوا، فقال الشاعر

 نيـــرتـفـاحل يـف يـب رمـت مـل إذا     شاءت ثـيـح ةـيـاملن يـب رمـتـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٢٤٩ ص١٠ج) ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة  و١٨٣ـ  ١٨١ ص٤جالكايف ) ١(

 ٦١ و ٦٠ ص٣٨جبحار األنوار  و١٨١  و١٧٩ ص٧ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٥٠

موسوعة  و١٧  و١٦ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٢٨٩ و ٢٨٨ ص٤٠وج

 ٥جتفسري نور الثقلني  و٢٨٩ ص٤جلنجفي ل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 

» عليه السالم« وقضاء أمري املؤمنني ٦ ص٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٦٢ص

 .٢٣٢  و٢٣١ص) األعلميمؤسسة ط (للتسرتي 
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 نـدي  ريـــغ داــقـن وتـامل ذاكـف     ارــنـب اـبـطـح اـتـشـح اـــم إذا

 .ً حتى صاروا محام عليهمًفلم يربح واقفا: قال
أول من جهر بالغلو يف أيامه عبد اهللا بن سبأ، قام إليه وهو : قال

 .أنت أنت، وجعل يكررها: خيطب، فقال له
، منهم عبد ثم إن مجاعة من أصحاب عيل: أبو العباسقال : إىل أن قال

يا أمري املؤمنني، إنه :  خاصة، وقالواأاهللا بن عباس، شفعوا يف عبد اهللا بن سب
 .د تاب فاعف عنهق

 .فأطلقه بعد أن اشرتط عليه أال يقيم بالكوفة
 !هب؟ذأين أ: فقال
 .املدائن: قال

 أظهر مقالته، »عليه السالم«فلام قتل أمري املؤمنني . فنفاه إىل املدائن
 . وفرقة يصدقونه ويتبعونه،وصارت له طائفة

ة، لعلمنا واهللا لو جئتمونا بدماغه يف سبعني رص: وقال ملا بلغه قتل عيل
 .)١(أنه مل يمت، وال يموت حتى يسوق العرب بعصاه

 :قال التسرتي
ًيستفاد منه ضمنا عدم جواز دخول أهل الكتاب املساجد : أقول

، وإن كان »صىل اهللا عليه وآله«ًمضافا إىل ما دل عليه من قتل املنكر للنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢ وفرق الشيعة للنوبختي ص٧ و ٦ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

 .٥٣٠ ص١جن الشيعة أعياو
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 .)١(ًمقرا بالتوحيد
 .وه عىل ذلكمل يزيد! أنت أنت: قالوا:  ويف نص آخر ـ٦

 ويلكم :لصق خده بالرتاب، ثم قالأففهم مرادهم، فنزل عن فرسه، ف
 .إنام أنا عبد من عبيد اهللا، فاتقوا اهللا، وارجعوا إىل االسالم

: ، فأقاموا عىل أمرهم، فنهض عنهم، ثم قالً فدعاهم مرارا،فأبوا
 .)٢(.. الخًشدوهم وثاقا

 !:معقولة؟ املربرات هذه هل

 :قال املعتزيل
واجتمع إىل عبد اهللا بن سبأ باملدائن مجاعة عىل : قال أصحاب املقاالت

 عبد اهللا بن صربة اهلمداين، وعبد اهللا بن عمرو بن حرب : منهم،هذا القول
 وشاع بني الناس قوهلم، وصار ،الكندي، وآخرون غريمها، وتفاقم أمرهم

 بني هلم دعوة يدعون إليها، وشبهة يرجعون إليها، وهي ما ظهر وشاع
 ..الناس، من إخباره باملغيبات حاال بعد حال

  وقد فقأ عيل: فيهوتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة، نحو قول عمر: قال
 :عني إنسان أحلد يف احلرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٣ص) ط األعلمي(للتسرتي » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني ) ١(
 ٢٩٦ ص٩جلتسرتي لقاموس الرجال  و٦ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٢(

 .عنه
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 .)١(! يف حرم اهللاًما أقول يف يد اهللا، فقأت عينا

 :قال التسرتي
 كان ً أن رجال:يف حديث عمراألصل فيام ذكر ما قال يف النهاية : قلت

 فاستعدى ،»عليه السالم« فلطمه عيل ،ينظر يف الطواف إىل حرم املسلمني
 .)٢( عني من عيون اهللاكرضبك بحق أصابت:  فقال،عليه

 :»عليه السالم«وتابع املعتزيل تعداده موجبات الغلو يف عيل 
واهللا ما قلعت باب خيرب بقوة جسدانية، بل بقوة : ونحو قول عيل

 .إهلية
ال إله إال اهللا وحده، «: »صىل اهللا عليه وآله« ونحو قول رسول اهللا

 .»صدق وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده
والذي هزم األحزاب هو عيل بن أيب طالب، ألنه قتل شجاعهم 

 ملا اقتحموا اخلندق، فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربني ًرواوفارسهم عم
 .)٣(مفلولني، من غري حرب سوى قتل فارسهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وامللل ٨٢ذخائر العقبى ص:  وراجع٧ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

 ٢ج) جلنة التأليف والرتمجة والنرشط (العقد الفريد والنحل للشهرستاين، وعن 

 .٣٢٦ص
:  وراجع٢٣٢ص) ط األعلمي(للتسرتي » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني ) ٢(

 .٨٢ذخائر العقبى ص
 .٧ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٣(
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 :ونقول
 :ً ذلك كله ال يصلح مربرا، هلذا القول الساقط، لألسباب التاليةإن

ألن اإلخبار باملغيبات ال ينحرص بمقام األلوهية، ألن األنبياء : ًأوال
وأول من خيربوهنم هبا هم أوصياؤهم، ثم خيرب . ًخيربون هبا عن اهللا أيضا

 .األوصياء ومن سمع منهم، ومن األنبياء الناس هبذه املغيبات
 إن حديث عمر بن اخلطاب جار عىل سبيل املجاز، ومل يكن عمر :ًياثان

 .»عليه السالم«نفسه ممن يعتقد باإللوهية لعيل 
أن اهللا سبحانه :  أما حديث قلع باب خيرب بقوة إهلية، فاملراد به:ًثالثا

 .فهذا احلديث عىل ضد دعواهم أدل. وتعاىل هو الذي أقدره عىل ذلك
يريد به » وهزم األحزاب وحده«: » عليه وآلهصىل اهللا« قوله :ًرابعا

اإلشارة إىل التدبري اإلهلي ملا جرى، حيث ساق فرساهنم إىل أن يتجاوزوا 
، وبذلك ألقى اهللا يف قلوهبم الرعب، »عليه السالم«اخلندق حتى قتلهم عيل 

 .فهزموا
هو اهللا سبحانه، وتعاىل عام يقوله » عليه السالم«ًوال يريد أن عليا 

 .هلون واملبطلوناجلا

 :باملذنبني الرفق

وضعهم يف البئر التي احتفرها برفق، » عليه السالم« أنه :ويف الروايات
وأنه كان يراجعهم يف أمر توبتهم مرة بعد أخرى، فيأبون ذلك، وذلك ليقيم 

 .احلجة عليهم، ويعرف الناس بمدى إرصارهم عىل باطلهم
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 :رصة يف بدماغه جئتمونا لو

لو جئتمونا بدماغه يف : أن ابن سبأ قال: ايات ذكرت أن الرو:تقدم
 . يمت لعلمنا أنه مل، رصةسبعني

بأن القائل هو ابن السوداء، وهو ابن حرب، : غري أن اجلاحظ يرصح
 بن قيس بن مالك )زجر(جرير عن وليس ابن سبأ، فقد روي بسنده 

 : اجلحفي قال
 فلقيني ابن ،»رمحه اهللا«قدمت املدائن بعد ما رضب عيل بن أيب طالب 

 !ما اخلرب؟:  فقال يل، وهو ابن حرب،السوداء
 ويعيش ،رضب أمري املؤمنني رضبة يموت الرجل من أيرس منها: قلت

 .من أشد منها
لو جئتمونا بدماغه يف مائة رصة لعلمنا أنه ال يموت حتى : قال

 .)١(يذودكم بعصاه

 :تعاىل اهللا بغري احللف

» عليه السالم«عد أن قتل أمري املؤمنني  أنه ب:ذكرت الرواية املتقدمة
الذين غلوا فيه بالدخان، أنكر عليه أحد عظامء اليهود فقال له أمري املؤمنني 

عليه «نشدتك بالتسع آيات التي أنزلت عىل موسى : »عليه السالم«
بطور سيناء، و بحق الكنائس اخلمس، وبحق السمط الديان، هل » السالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشح إحقاق  و٨٣ ص٣ج) ط الشيخ حسن بمرص( و ٨١ ص٣البيان والتبيني ج) ١(

 .٣٣١ ص٨ ج)امللحقات(احلق 
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شهدوا أن » عليه السالم« بقوم بعد وفاة موسى أن يوشع بن نون أيت: تعلم
 !ال إله إال اهللا، ومل يشهدوا أن موسى رسول اهللا، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟

 .)١(نعم: فقال اليهودي
فدلت هذه الرواية عىل جواز حلف غري املسلم بغري اهللا تعاىل، ويؤيد 

 : ذلك
ًأن عليا : »المعليهام الس« ما روي عن اإلمام الصادق عن أبيه :ألف

كان يستحلف اليهود والنصارى يف بيعهم وكنائسهم، » عليه السالم«
 .)٢(ًشددوا عليهم احتياطا للمسلمني: واملجوس يف بيوت نرياهنم، ويقول

عليه «ًأن عليا : »عليهام السالم«ً عن اإلمام الصادق أيضا عن أبيه :ب
تحلف املجوس كان يستحلف اليهود والنصارى يف كتاهبم، ويس» السالم

 .)٣(ببيوت نرياهنم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط دار ( و ١٦٩ ص٢٣ وج٢٥٠ ص١٠ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  )١(

 ٤ج) الفروع( والكايف ١٦٦ ص١٦ وج١٨١ و ١٨٠ ص٧ج) اإلسالمية

 ٤٠جبحار األنوار  و٩٣ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و١٨٣ و ١٨٢ص

 .٢٨٩ ص٤جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٨٩ص
ط (وسائل الشيعة  و٨٦ص) مؤسسة آل البيتط ( و ٤٢قرب اإلسناد ص) ٢(

 ١٦ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٩٨ ص٢٧ وج٢٦٨ ص٢٣ج) آل البيتمؤسسة 

جامع أحاديث  و٢٨٧ ص١٠١جبحار األنوار  و٢١٩ ص١٨ وج١٦٦ص

 .٦٨ ص٢٥ وج٤٧٠ ص١٩جالشيعة 
= ط (ة ـوسائل الشيع و١٥٢ص) مؤسسة آل البيتط ( و ٧١قرب اإلسناد ص) ٣(
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قىض عيل :  روي بسند صحيح عن حممد بن قيس، عن ايب جعفر:ج

أن يستحلفه بكتابه فيمن استحلف أهل الكتاب بيمني صرب، » عليه السالم«
 .)١(وملته
أن أمري املؤمنني : بسند معترب» عليه السالم« عن اإلمام الصادق :د

عليه «وراة التي أنزلت عىل موسى ًاستحلف هيوديا بالت» عليه السالم«
 .)٢(»السالم

 :غري أننا نقول
ليس موردها احللف بغري اهللا ) ألف( إن الرواية املتقدمة برقم ً:أوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٦ ص١٦ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٦٨ ص٢٣ج) آل البيتمؤسسة = 

 ١٠١جبحار األنوار  و٦٨ ص٢٥ وج٤٦٩ ص١٩ججامع أحاديث الشيعة و

 .٢٨٧ص
 ٥٤ص) هـ١٤٠٨ط سنة ( و ٦٠صعيسى األشعري حممد بن محد بن ألالنوادر ) ١(

 ٨جهتذيب األحكام  و٤٠ ص٤ستبصار جاإل و٣٧٥ ص٣من ال حيرضه الفقيه جو

ط دار ( و ٢٦٨ و ٢٦٧ ص٢٣ج) ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة  و٢٧٩ص

 ١٠١جبحار األنوار  و٦٩ ص١٦جمستدرك الوسائل  و١٦٦ ص١٦ج) اإلسالمية

مسند حممد بن قيس البجيل  و٤٦٩ ص١٩ججامع أحاديث الشيعة  و٢٨٩ص

 .٩٠ص) حتقيق بشري املازندراين(
 ٢٧٩ ص٨جهتذيب األحكام  و٤٠ ص٤ستبصار جاإل و٤٥١ ص٧جالكايف ) ٢(

) اإلسالميةط دار  ( و٢٦٦ ص٢٣ج) آل البيتؤسسة ط م(وسائل الشيعة و

 .٤٦٩ ص١٩ججامع أحاديث الشيعة  و١٦٥ ص١٦ج
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 .ًتعاىل، بل هي تأمر بتغليظ اليمني عىل غري املسلمني احتياطا للمسلمني
 :إن هناك روايات تعارض الروايات السابقة، ألهنا تقول:  قالوا:ًثانيا

 :إنه ال جيوز احللف بغري اهللا تعاىل
إن هللا أن يقسم من :  صحيحة عيل بن مهزيار، عن أيب جعفر الثاين ـ١

 .خلقه بام شاء، وليس خللقه أن يقسموا إال به
 .)١( ومثلها صحيحة حممد بن مسلم ـ٢
سألته هل : قال» عليه السالم«معتربة سامعة عن الصادق :  ومنها ـ٣

 ! من اليهود والنصارى واملجوس بآهلتهم؟ًف أحداِّن حيلأيصلح ألحد 
 .)٢(ال باهللا عز وجلإ ًال يصلح ألحد أن حيلف أحدا: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٢صبن عيسى األشعري بن حممد محد ألالنوادر : راجع حول الروايتني) ١(

 ٨ج هتذيب األحكام و٣٧٦ ص٣من ال حيرضه الفقيه ج و٤٤٩ ص٧الكايف جو

 ٢٣ج و٣٤٣ ص٢٢ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٧٧ص

 ١٦ وج٥٣٧ ص١٥ج) اإلسالميةط دار  ( و٣٠٣ ص٢٧ وج٢٦٠ و ٢٥٩ص

الفصول  و٦٥ ص١٦جمستدرك الوسائل  و٢٢٣ ص١٨ وج١٦٠ و ١٥٩ص

جامع  و٢٨٦ ص١٠١بحار األنوار ج و٤١١ ص٢جلحر العاميل لاملهمة 

 و ١٤٦ ص٥جتفسري نور الثقلني  و٤٦٣ و ٤٦٢ ص١٩جأحاديث الشيعة 

 .٣٠٧ و ١٩٤ و ٣٣ ص١٩جان تفسري امليز و٥٨٨ ص٥ وج٤٩٩
 ٢٧٩ ص٨هتذيب األحكام ج و٣٩ ص٤ستبصار جاإل و٤٥١ ص٧الكايف ج) ٢(

) اإلسالميةط دار ( و ٢٦٧ ص٢٣ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و

 .٦٠صبن عيسى بن حممد محد ألالنوادر  و١٦٥ ص١٦ج
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ال حيلف اليهودي وال النرصاين وال «:  صحيحة سليامن بن خالد ـ٤

َفاحكم بينهم بام أنزل ﴿:  إن اهللا عز وجل يقول،املجويس بغري اهللا َ َْ َُ َ ِ ْ ْ ُْ َ ْ َ
 .)٢(»)١(﴾اهللاُ

 عن أهل امللل »عليه السالم«سألت أبا عبد اهللا : يحة احللبي صح ـ٥
 .يستحلفون

 .)٣(ال باهللا عز وجلإال حتلفوهم : فقال
 :ونجيب بام ييل

َّهو أنه ال جيوز أن حيلف :  إن ما تريد أن تقوله هذه الروايات:ألف
وقد رصحت رواية سامعة بذلك، وال .. أهل امللل بآهلتهم، يف قبال اهللا تعاىل

 .أبى سائر الروايات عن أن يكون املراد منها هذا املعنىت
» عليه السالم«إن احللف بالتوراة التي أنزهلا اهللا تعاىل عىل موسى : ب

صىل «ليس فيه أي حمذور، فهو كاحللف بالقرآن الذي أنزله اهللا عىل حممد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة املائدة٤٨اآلية ) ١(
 ٢٧٨ ص٨جهتذيب األحكام  و٣٩ ص٤ستبصار جاإل و٤٥١ ص٧جالكايف ) ٢(

) اإلسالميةط دار ( و ٢٦٦ ص٢٣ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و

 ١٩جامع أحاديث الشيعة ج و٢٨٨ ص١٠١جبحار األنوار  و١٦٤ ص١٦ج

 .٤٦٨ص
 و ٢٦٦ ص٢٣ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٤٥١ ص٧جالكايف ) ٣(

 ١٩يث الشيعة ججامع أحاد و١٦٥ و ١٦٤ ص١٦ج) اإلسالميةط دار (

 .٣٠صبن عيسى بن حممد محد ألالنوادر  و٤٦٨ص
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 .ألن املقصود هو التوراة الواقعية.. »اهللا عليه وآله
 :نقول» السمت الديان« بالنسبة لكلمة :ج

هو : والسمد. »السمد الديان«أو » الصمد الديان «:لعل الصحيح
ًهو لك سمدا، أي رسمدا: يقال. الرسمد ً. 

حيث .. ًيبدو أهنا مصحفة أيضا، واألصل ما قلناه» السمط«وكلمة 
 .صحفت التاء، فصارت طاء

، هو احلاكم الذي يأخذ الناس بذنوهبم:  هو القهار، وقيل:والديان
إحالفه باهللا : فاإلحالف بالسمط الديان يقصد به.. وحياسب، ويعاقب

 .تعاىل
 وأما الكنائس، فهي معابد اليهود والنصارى، فلعله كانت هناك :د

 .كنائس مخس، كان اليهود يقدسوهنا
أن يكون املقصود هو اهليكل : واحتمل بعض الباحثني يف هذا الشأن

وت السكينة، أو تابوت اهللا عىل حد الذي كان قبل سليامن، وكان فيه تاب
، ثم مرحلة ما بعد اهندامه وبنائه، »عليه السالم«تعبريهم، ثم هيكل سليامن 

ثم مرحلة جتديده، حيث سمى . ّحيث بني وسمي باسم هيكل زربابل
باسم هيكل هريودس، ثم اهليكل الذي سيظهر يف مستقبل األيام مرة 

 ..أخرى، لتكون هي املرة اخلامسة
ًقد ساق الكالم وفقا ملا كان معلوما عند احبار » عليه السالم«ه ولعل ً

 .. اليهود، ومل يكن يمكنهم إنكاره
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 :بالدخان القتل

ًللغالة فيه بالدخان أمرا فريدا يف بابه، » عليه السالم«ومل يكن قتل عيل  ً
بالدخان ذلك املنكر لنبوة رسول اهللا » عليه السالم«فقد قتل هو نفسه 

 .)١(ًأيضا» عليه وآلهصىل اهللا «

 :بالنار القتل

قد أحرق بالنار أولئك الذين غلوا فيه، بام » عليه السالم« أنه :وتقدم
 .)٢(وقد روي ذلك يف مصادر كثرية. .فيهم عبد اهللا بن سبأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ٢٣١ص) األعلميمؤسسة ط (للتسرتي » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني ) ١(

آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة و ١٨٣ ـ ١٨١ ص٤جالكايف :  وراجع٢٣٢

 ١٨٠ و ١٧٩ ص٧ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٥٠ و ٢٤٩ ص١٠ج) البيت

جامع أحاديث  و٢٨٩ و ٢٨٨ ص٤٠ وج٦١ و ٦٠ ص٣٨جبحار األنوار و

» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٧ و ١٦ ص٢٦جالشيعة 

 .٤٦٢ ص٥جتفسري نور الثقلني  و٢٨٩ ص٤جلنجفي ل
 وخالصة الرجال للعالمة، وقاموس ١٠٠  و٩٩ص) ط كربالء(رجال الكيش ) ٢(

 ٥٥٤ ص١٨ج) ط دار اإلسالمية( ووسائل الشيعة ٤٦١ ص٥الرجال ج

 ونوادر املعجزات ١٥١ واهلداية الكربى ص١٦٩ ص١٨ومستدرك الوسائل ج

 وجامع ٢٢٦ ص١ ومدينة املعاجز ج٢٢٧ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج٢١ص

 وتأويل خمتلف احلديث ٩٤ص ٣ والغدير ج٦٧ ص٢٦أحاديث الشيعة ج

=  ٣٧١وال صـة األقـالصـ وخ٣٢٣ ص١ال جـ واختيار معرفة الرج٧٠ص
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إنه حبس واستتاب عبد اهللا : ولعل هذا هو الصحيح، وال يصح قوهلم
اد وأظهر مقولته وغلوه بعد بن سبأ، ثم أطلقه وأبعده إىل املدائن، ثم ع

 .»عليه السالم«استشهاد أمري املؤمنني 
ولعل اهلدف هو التسويق للمقوالت التي تتهم شيعة أهل البيت بأخذ 

 .»عليه السالم«وأن ذلك كان بعد استشهاد عيل .. عقائدهم من ابن سبأ
قتل ابن سبأ وأصحابه » عليه السالم«أنه : ويف مصادر أخرى

علهم يف حفائر وأرضم النار يف حفائر أخرى متصلة هبا بالدخان، حيث ج
 .)١(بخروق بينها

وقد ندم عىل ذلك وكان هذا . وكان أبو بكر قد قتل الفجاءة السلمي
هو أحد األمور الثالثة التي ندم عىل فعلها، كام رصح به حني حرضته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ وجامع الرواة ج١٠٩ ص٣ ونقد الرجال ج٣٤٥ الطاوويس صوالتحرير= 

 ٥ ومستدركات علم رجال احلديث ج٩٦ ص٢ وطرائف املقال ج٤٨٥ص

 ٤٢٦ ص٢ وميزان اإلعتدال ج٢٠٥ ص١١ ومعجم رجال احلديث ج٢١ص

 ورشح إحقاق ٣١ ص١ وأعيان الشيعة ج٢٩٠  و٢٨٩ ص٣ولسان امليزان ج

 .٦٤٦ ص٨ج) امللحقات(احلق 
فتح الباري و ١٥٦ ص٧الغدير ج و٧١ ص٩السنن الكربى للبيهقي ج: راجع) ١(

أحكام  و١١٩ ص٨ وج٥ ص٥جالبالعة للمعتزيل رشح هنج  و١٠٦ ص٦ج

رشح إحقاق  و٢٦٤ ص١٤عمدة القاري ج و٥١٥ ص٣بن العريب جالالقرآن 

 .٦٤٥ ص٨ج) امللحقات(احلق 
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 .)١(الوفاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦نهاية ج والبدابة وال٦١٩ ص٢ج و٢٦٤ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج:راجع) ١(

 ١٠ ص١بن أعثم جالكتاب الفتوح  و١٣٧ ص٢تاريخ اليعقويب ج و٣١٩ص

 و ١٣٦ وراجع ص١٢٣ ص٣٠األنوار جبحار  و١٧٣و  ١٧١اخلصال صو

الغدير  و٣٢٤ و ٣٢٢ ص٣خالصة عبقات األنوار ج و٣٥٢ و ١٤١ و ١٣٨

 .٤٢٠  و٤١٨ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و١٧٠ ص٧ج

  و٣٥٩ ص٢ وإثبات اهلداة ج١١٨  و١١٧ ص١تاريخ اإلسالم للذهبي ج: وراجع

 ١٦١ وااليضاح البن شاذان ص٢٦٨ ص٤ والعقد الفريد ج٣٦٨  و٣٦٧

) سري اخللفاء الراشدين( وسري أعالم النبالء، ١٨ ص١واإلمامة والسياسة ج

 ٢ وج٤١٤ ص١ ومروج الذهب ج٢٨٨ وجمموع الغرائب للكفعمي ص١٧ص

 ١٦٤  و١٦٨ ص١٧ وج١٣٠ ص١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٠١ص

 ٣ وميزان اإلعتدال ج١٧  و٢٤ ص٢٠ وج٤٦  و٤٧ ص٢ وج٥١ ص٦وج

 ١٢٥ ص٣ وكنز العامل ج١٨٩ ص٤ ولسان امليزان ج٢١٥ ص٢ وج١٠٩ص

  و٤٧٠ص) رسالة طريق اإلرشاد( والرسائل اإلعتقادية ٦٣٢  و٦٣١ ص٥وج

 واملعجم ١٧١ ص٢ج) مطبوع هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٤٧١

 ١٠٨  و٩٠ ص٣ ق٢ج) خمطوط( وضياء العاملني ٦٢ ص١للطرباين جالكبري 

 ١٦ والسبعة من السلف ص٩١والنص واإلجتهاد ص. عن العديد من املصادر

 ٢زهر الربيع ج: وراجع.  ومرآة الزمان٧٩ ص٢ ومعامل املدرستني ج١٧ و

 وحديقة الشيعة ٧٩ ونفحات الالهوت ص٢٢٧ وأنوار امللكوت ص١٢٤ص

=  ٣٢ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٣٤٠ ص١ملطاعن ج وتشييد ا٢٥٢ ص٢ج
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ال «: مفإن كان احلرق بالنار من موجبات التأليه، كام هو ظاهر قوهل
 !، فلامذا مل يؤهلوا أبا بكر حلرقه الفجأة السلمي؟»يعذب ابلنار إال رب النار

 :سبأ ابن إحراق عىل إعرتاضات

عليه «وقد اعرتض بعض العلامء عىل هذا اإلجراء الذي اختذه عيل 
 :يف حق ابن سبأ بأمور عديدة، نذكر منها ما ييل» السالم

 :ألحد إحراق وال غالة ال

مل يكن يوم ذاك غالة، وال عباد «: »رمحه اهللا«ة العسكري قال العالم
وجيوز وجود زنادقة، أو من . ًصنم يف اجلزيرة العربية، ومل حيرق اإلمام أحدا

ارتد إىل النرصانية، قتلهم اإلمام، ثم أحرق جثثهم، خشية أن يتخذ قبورهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملغني . ١٣٨ و ١٣٧ ص٤ والشايف للمرتىض ج٢٤ ص٢وحياة الصحابة ج= 

، واألموال أليب ٢٦٥وهنج احلق ص. ٣٤١ و ٣٤٠ ص١ ق٢٠لعبد اجلبار ج

 وتلخيص ٢٠٣ ص٥وجممع الزوائد ج). وإن مل يرصح هبا (١٩٤عبيد ص

 وكشف ٤٠٢ الدين الطويس ص وجتريد اإلعتقاد لنصري١٧٠ ص٣الشايف ج

حتقيق (للعربشاهي ) أي الباب احلادي عرش( ومفتاح الباب ٤٠٣املراد ص

 واللوامع اإلهلية يف ٣٦٧ و ٣٦٦ وتقريب املعارف ص١٩٩ص) مهدي حمقق

 ومنال ١٢٢ ص١٣ وخمترص تاريخ دمشق ج٣٠٢املباحث الكالمية للمقداد ص

 ٢ج)  هـ١١دث سنة حوا(الكامل البن األثري :  وراجع٢٨٠الطالب ص

 .٤٠٣ وراجع املواقف لإلجيي ص٢٢٣ ص٢ واإلصابة ج١٤٦ص
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 .)١(»ًوثنا

 :ونقول
 من هذا الباحث، فقد  ال نستطيع أن نوافق عىل هذا احلكم الصارم ـ١

قد أحرق اثنني كانا يصليان » عليه السالم«ًإن عليا : قلنا يف هذا الكتاب
 . )٢(..للصنم

أتى : قال» عليه السالم«وروى يف الكايف بسند صحيح عن أيب عبد اهللا 
 ..السالم عليك يا ربنا: ، فقالوا»عليه السالم«قوم إىل أمري املؤمنني 

ًحفر هلم حفرية، وأوقد فيها نارا، وحفر حفرية فاستتاهبم فلم يتوبوا، ف
أخرى إىل جانبها، وأفىض ما بينهام، فلام مل يتوبوا ألقاهم يف احلفرية، وأوقد 

 ..)٣(ًيف احلفرية األخرى نارا حتى ماتوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٢ ص٢ج) هـ١٤٢٧دار الزهراء سنة  ط(عبد اهللا بن سبأ ) ١(
 وهتذيب ١٥١ص) ط مجاعة املدرسني( و ٩١ ص٣من ال حيرضه الفقيه ج) ٢(

 وبحار األنوار ٢٧٥ ص٢ واألمايل للطويس ج١٤٠ و ١٣٨ ص١٠األحكام ج

 و ٣٣٩ ص٢٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٢٧  و٢٢٦ ص٧٦ج

 .٧٥ ص٢٦جامع أحاديث الشيعة ج و٥٥٦ ص١٨ج) اإلسالميةط دار (
 ١٠جهتذيب األحكام  و٢٥٤ ص٤جستبصار اإل و٢٥٩ و ٢٥٧ ص٧الكايف ج) ٣(

ط دار (و ٣٣٤ ص٢٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٣٨ص

بحار األنوار  و٦٦٢خ الطويس صلشيلاألمايل  و٥٥٢ ص١٨ج) اإلسالمية

 ٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٢٢٧ ص٧٦ وج١٦١ ص٤٢ وج٣٠٠ ص٤٠ج

 .٦٥ و ٦٤ص
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صىل «قد قتل املنكر لنبوة رسول اهللا » عليه السالم«أنه : ً تقدم أيضا ـ٢
فلامذا ال نصدق روايات إحراق الغالة . )١(ًبالدخان أيضا» اهللا عليه وآله

 !ًمبارشة، أو بالدخان أيضا؟
 وأما نفي وجود الغالة يف ذلك الزمان فهو جمازفة ال جمال  ـ٣

هيلك يف : أنه قال: »عليه السالم«كيف، وقد روي عنه .. لإلغضاء عنها
 .)٢(..اثنان، حمب غال، ومبغض قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٤٩ ص١٠ج) ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة  و١٨٣ ـ ١٨١ ص٤جالكايف ) ١(

 و ٦٠ ص٣٨جبحار األنوار  و١٨١ و ١٧٩ ص٧ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٥٠و 

 ١٧ و ١٦ ص٢٦جشيعة جامع أحاديث ال و٢٨٩ و ٢٨٨ ص٤٠ وج٦١

تفسري نور  و٢٨٩ ص٤جلنجفي ل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و

 وقضاء أمري املؤمنني ٦ ص٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٦٢ ص٥جالثقلني 

 .٢٣٢ و ٢٣١ص) األعلميمؤسسة ط (للتسرتي » عليه السالم«
 ٢٥ األنوار ج وبحار١٠٨ و ٢٨ ص٤ج) برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ٢(

رشح هنج  و١٦٧ ص٤٧ وج٢٩٥ ص٣٩ وج٣٣٦ و ٣٠٧ ص٣٤ وج٢٨٥ص

خصائص األئمة  و٢٨٢ ص١٨ وج٤ ص٥ وج١٠٥ ص٤ جللمعتزيلالبالغة 

 ٢٦صلكراجكي ل معدن اجلواهر و١٦٠ ص١جرشح األخبار  و١٢٤ص

عيون  و٢١٢صبن البطريق الالعمدة  و٢٢٧ ص١جمناقب آل أيب طالب و

لشريازي لكتاب األربعني  و٨٧ ص٤جيل  الآلوايل وغ٥١١صاحلكم واملواعظ 

تاريخ مدينة دمشق  و٣٢٤ ص١١ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٥٩ص

 .٣٢٨ ص١جينابيع املودة  و٤٩٠هنج اإليامن ص و٢٩٧ ص٤٢ج
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ية احلقيقية التي ال نظر فيها إىل إن هذا جاء عىل نحو القض: إال أن يقال
 .الواقع اخلارجي

اللهم إين بريء من الغالة كرباءة عيسى بن «: »عليه السالم«وعنه 
ًمريم من النصارى، اللهم اخذهلم أبدا، وال تنرص منهم أحدا ً«)١(. 

: »عليه السالم«لعيل : أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«وعن رسول اهللا 
ًقالت النصارى يف املسيح لقلت اليوم فيك مقالة ال متر لوال أن يقال فيك ما 

وفضل وضوئك يستشفون به، بمأل من املسلمني إال أخذوا تراب نعليك، 
 .)٢( ترثني وأرثك،ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك

 إن الروايات التي رواها الكيش، وروايات أخرى ذكرها املؤرخون  ـ٤
أن يكون أمرهم قد : وإن كان حيتمل.. تؤكد وجود هؤالء الغالة بالفعل

ضخم حتى أظهروهم أهنم عىل درجة من الكثرة والتأثري للتغطية عىل 
 .النواصب ودورهم

من أنه » صىل اهللا عليه وآله«ًهذا فضال عن الروايات املروية عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وبحار ٦٥٠ص)  قمـدار الثقافة ط ( و ٢٦٤ ص٢األمايل للطويس ج: راجع) ١(

 ١جاقب آل أيب طالب من و٢٢٦ ص٧٦ وج٢٨٤ و ٢٦٦ ص٢٥األنوار ج

 .١٦٥ ص٨جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٢٦ص
هنج  و٢٢٧ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٢٨٤ ص٢٥بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 ٢٢ وج٢٩٥ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٨٧ و ٤٧٩اإليامن ص

 عمر بن اخلرضلالوسيلة  وعن ٤٤٨ ص)ط الهور(أرجح املطالب  عن ٣٥٨ص

 .١٧٢ص) ط حيدر آباد الدكن( املوصيل
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سيجري عىل أمته ما جرى عىل األمم السابقة، كبني إرسائيل، أو كاليهود 
 خيفى أن من مجلة ما جرى من تلك األمم ادعاء ألوهية وال.. والنصارى

 .عزير وعيسى
ًوما اعتربه العالمة العسكري مانعا من قبوهلا ال يصلح للامنعية، كام 

 .سنوضحه
أن ينفي وجود عباد أصنام يف :  كيف جاز للعالمة العسكري ـ٥

 فلعل بعض من.. »عليه السالم«اجلزيرة العربية يف عهد أمري املؤمنني 
 !تظاهر باإلسالم كان يتكتم عىل كفره، وعىل عبادته لصنمه؟

وأن أكثر . ًأن املنافقني كانوا كثريين جدا بني املسلمني: ونحن نعلم
 .الذين أظهروا اإلسالم كانوا يف األصل عباد أصنام

 :الكيش روايات مضامني

إن عبد اهللا بن سبأ شخصية : لقد حاول بعض الباحثني أن يقول
 وصل إىل روايات الشيعة ذكر مخس روايات رواها الكيش، وحني. ومهية

 :حول عبد اهللا بن سبأ ـ منها روايات ثالث صحاح السند ـ وقال
 .ًمل نجد يف كتب الشيعة غري رجال الكيش طريقا هلذه الروايات«

ومن الغريب أن أصحاب املجاميع احلديثة املعتربة عند الشيعة، مل 
رة، فال نجدها يف الكايف للكليني املتوىف سنة خترج الروايات اخلمس املذكو

هـ ٣٨١هـ وكتاب من ال حيرضه الفقيه للصدوق املتوىف سنة ٣٢٩
ويدل هذا عىل أهنم مل يعتمدوا . والتهذيب واالستبصار للشيخ الطويس

 .تلك الروايات، مع شهرة رجال الكيش عندهم
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 عيل يف كانت الروايات اخلمس السابقة مصدر تأليه ابن سبأ لإلمام

وكان ذلك مبلغ االعتامد عىل اخلرب . كتب رجال الشيعة، وكتب حديثهم
 .)١(»مدى القرون لدى العلامء خريتي الفن

 :ونقول
 إن الكليني سابق عىل الكيش، فال نتوقع أن يأخذ منه أو عنه، ً:أوال

وأما الصدوق فلعله مل حيصل عىل كتاب الكيش، ليأخذ عنه، ومل تصل إليه 
 .من طريق آخرالروايات 
 إن هذا الباحث نفسه الذي رصح بوفاة الكيش حدود سنة :ًثانيا

قد ذكر أن مضامني روايات الكيش موجودة يف كتب أهل امللل . هـ٣٤٠
والنحل الذين سبقوا عرص الكيش أو عارصوه، فقد وردت يف كتاب 

هـ وفرق ٣١٠املقاالت والفرق لسعد بن عبد اهللا األشعري املتوىف سنة 
 هـ٣١٠عة للنوبختي املتوىف سنةالشي

 هـ٣٣٠ومقاالت اإلسالميني لعيل بن إسامعيل املتوىف سنة 
غري أن هؤالء أوردوها بسياق واحد، وبال سند والكيش أوردها 

 .)٢(موزعة عىل روايات مسندة
ًفإذا كان مضمون الرواية موجودا يف مصادر سبقت عرص الكيش أو 

 .يؤكد صدقها وصحتهاعارصته، فذلك يقوي روايات الكيش، و
واعتامد العلامء عليها وأخذها عن الكيش إنام هو لقوة أسانيدها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٠ ـ ١٧٨ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ ) ١(
 .١٧٦ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ ) ٢(
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 .عندهم، والعتضادها هبذه املضامني التي سبقت عرص الكيش
واختيار العلامء للرواية املسندة هو الغاية يف االحتياط، ويعد إسداء 

 .خدمة جليلة للعلم وأهله يشكرون عليها
 نفسه بالرغم من أنه يذكر أن ابن شهرآشوب  إن هذا الباحث:ًثالثا

هـ عاد فقد نقل إحدى هذه الروايات التي ذكرها الكيش، ٥٨٨املتوىف سنة 
وعىل ما ذكرنا رجع اجلميع يف نقل هذه «: ومل يرش إىل مصدرها، فقال

 .»الرواية إىل الكيش
 ! فكيف علم أن ابن رشآشوب أخذ روايته من الكيش ال من غريه؟

 عدم إيراد الكايف ومن ال حيرضه الفقيه، والتهذيب  إن:ًرابعا
إذ قد يكون .. واالستبصار هلذه الروايات ال يدل عىل عدم اعتامدهم عليها

هو أهنم مل يروها داخلة يف أغراضهم التي دعتهم إىل تأليف كتبهم : السبب
 .تلك

أو ألهنم مل يعثروا عليها حني تأليفهم لتلك الكتب، وما أكثر الروايات 
 ..التي مل ترد يف تلك الكتب، ومل يسقطها ذلك عن االعتبار

أن مصدر تأليه ابن سبأ لإلمام عيل :  من أين علم هذا الباحث:ًخامسا
يف كتب رجال الشيعة وكتب حديثهم هو الروايات التي » عليه السالم«

ومل ال يكون مصدرهم هو كتب املقاالت والفرق ! ذكرها الكيش فقط؟
! أو ملاذا ال يكون كالمها مصدر ذلك؟!  أو عارصته؟التي سبقت الكيش

ومل ال يضاف إليها بعض ما ذكره الطربي عن ابن سبأ، وما جرى له عىل يد 
 !ومل؟! ومل؟! ؟»عليه السالم«أمري املؤمنني 
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 :عليه يعتمد ال الكيش

وبعد أن كرس ذلك الباحث رجال الكيش كمصدر اعتمد عليه 
، بادر إىل إثبات عدم صحة »عليه السالم«مام العلامء يف تأليه ابن سبأ لإل

 .االعتامد عىل رجال الكيش
 :ًوعمدة ما ذكره سببا لذلك

ًالكيش أبو عمر، وكان ثقة عينا، روى عن الضعفاء «: قول النجايش
ًكثريا وصحب العيايش، وأخذ عنه، وخترج عليه، له كتاب الرجال، كثري 

 .)١(»العلم، وفيه أغالط كثرية
وأن . أنه خلط رجال العامة برجال اخلاصة: أخذوه عىل كتابهوغاية ما 

وفيه خلط أخبار ترمجة بأخبار ترمجة أخرى، وخلط . فيه تصحيفات كثرية
 .طبقة بأخرى
أن السبب يف ذلك هو رداءة خطه، وعدم إقبال معارصيه عىل : وذكروا

 .)٢(..اقتنائه
 :ونقول

ًخصوصا بالنسبة إن ذلك كله ال جيدي يف إسقاط اعتبار الكتاب، 
للروايات اخلمس التي ترتبط بابن سبأ، إذ مل يذكر العلامء أهنا وقعت فريسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  وراجع٣٧٢ص) مؤسسة النرش اإلسالميط ( و ٢٨٨رجال النجايش ص) ١(

خالصة  و٤١٣ و ١٧٨ ص٢ج أعبد اهللا بن سب و٢٨٦ ص٣جخامتة املستدرك 

 .٢٤٧األقوال ص
 .١٨٣ ـ ١٨٠ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : خلصنا ذلك من كتاب) ٢(
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للتصحيف أو التحريف، املوجب لسقوطها عن اإلعتبار، كام أن هناك 
قرائن تؤيدها وهي وجود مضامينها يف كتب أهل املقاالت املعارصين 

 .للكيش أو املتقدمني عليه
ً يف كتاب الكيش علام كثريا تكفي لتأييد كام أن شهادة النجايش بأن ً

 .اعتبار مضامينه، ال سيام مع تأكيدها بالقرائن املشار إليها
أن العلامء ـ كاملحقق التسرتي وغريه ـ قد بينوا : يضاف إىل ذلك

ومل تكن هذه . مواضع التصحيف والتحريف وخلط الرتاجم ببعضها
 . بحجيتهالروايات اخلمس من بني ما ناله من ذلك ما يرض

 :التأليه روايات تناقضان روايتان

أن هناك رواية تناقض الروايات الصحيحة : وقد اعترب ذلك الباحث
، فعن »صلوات اهللا وسالمه عليه«ًالتي ذكرها الكيش عن تأليه ابن سبأ عليا 

 :قال» عليه السالم«أن أمري املؤمنني : »عليه السالم«أيب عبد اهللا 
ة، فلريفع يديه إىل السامء، ولينصب يف إذا فرغ أحدكم من الصال

 .الدعاء
 !يا أمري املؤمنني، أليس اهللا يف كل مكان؟: فقال ابن سبأ

 .بىل: قال
 !فلم يرفع يديه إىل السامء؟: قال
َويف السامء رزقكم وما توعدونأما تقرأ يف القرآن ﴿: قال ُ ُ َْ َ ََ ْ َُّ ُ ِ ِ

َ . )١(!﴾؟ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الذاريات٢٢اآلية  )١(
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ضع الرزق وما وعد اهللا ومو! فمن أين طلب الرزق إال من موضعه؟

 .)١(السامء
ًمتلببا » عليه السالم«أنه جاء إىل أمري املؤمنني : وعن املسيب بن نجبة

 !ما شأنك؟: فقال. بعبد اهللا بن سبأ
 .يكذب عىل اهللا، وعىل رسوله: فقال
 !فام يقول؟: قال

: فلم أسمع مقالة املسيب، وسمعت أمري املؤمنني يقول: قال الراوي
ولكن يأتيكم راكب ] الغضب: لعل الصحيح[ات، العصب هيهات، هيه«

ًالذعلبة، يشد حقوها بوضينها، مل يقض تفثا من حج وال عمرة، فيقتلونه، 
 .)٢(يريد بذلك احلسني بن عيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٢٥ ص١ج) مركز النرش اإلسالميط ( و ٢١٣ ص١من ال حيرضه الفقيه ج) ١(

وهتذيب  ١١٨حتف العقول ص و٦٢٨ ص٢ج) حديث األربع مئة(واخلصال 

 و ٤٨٧ ص٦ج) آل البيتط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٣٢٢ ص٢األحكام ج

 ١٨٥ و ١٨٤ ص٥مستدرك الوسائل ج و١٠٥٧ ص٤ج) اإلسالميةدار ط (

 والوايف ٣٠٨ ص٩٠ وج٣١٨ ص٨٢ وج١٠٧ و ١٠٦ ص١٠بحار األنوار جو

 ٣٦٣ ص٥ججامع أحاديث الشيعة  و٥١١ ص٨ واحلدائق ج١١٨ ص٥ج

 .٤٥ ص١٧وج
 عن بحار األنوار ١٨٥ و ١٨٤ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : راجع) ٢(

لشيخ لاألمايل و.  ولسان امليزان ترمجة عبد اهللا بن سبأ٦٣٥ ص٩ج) اينپط كم(

 .١٤٦ ص٤٢جبحار األنوار  و١٨٠ ص٢جمدينة املعاجز  و٢٣٠الطويس ص
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عىل أن ابن سبأ ينزه اهللا تعاىل عن املكان، : فقد دلت هذه الرواية
 .يش وجيلس فيهًأن هللا تعاىل مكانا يم: وروايات التأليه لعيل مفادها

قد جاء رجل إىل أمري املؤمنني : عن املسيب بن نجبة قال: وعند النعامين
إن هذا يكذب «: ، فقال»ابن السوداء«، ومعه رجل، يقال له »عليه السالم«

 .عىل اهللا وعىل رسوله ويستشهدك
 !لقد أعرض وأطول، يقول ماذا؟: »عليه السالم«فقال 
 .يذكر جيش الغضب: فقال
 )١(.. سبيل الرجل، أولئك قوم يأتون يف آخر الزمان إلخخل: فقال

َّقد برأ ابن سبأ من الكذب الذي نسب إليه، » عليه السالم«فإن اإلمام 
ًوأمر بإخالء سبيله، وليس إنسان كهذا من قبيل من يؤله برشا، ويكابر عليه 

 .)٢(حتى حيرق عليه
 :ونقول

ث السند عىل معارضة  إن هاتني الروايتني غري قادرتني من حيً:أوال
ال سيام مع وجود شواهد تؤيد . ًتلك الروايات اخلمس الصحاح سندا

 ..مضمون الروايات اخلمس، حسبام تقدمت اإلشارة إليه
ال مانع من أن يكون ابن سبأ غري .  مع غض النظر عن ذلك:ًثانيا

ظاهر االنحراف يف تلك الفرتة، أو كان عىل خط االستقامة بالفعل، ثم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحار  و٣٢٥ص) هـ١٤٢٢ط أنوار اهلدى سنة ( و ١٦٨ و ١٦٧الغيبة للنعامين ) ١(

 .٦١٥ ص١١جي لتسرتلقاموس الرجال  و٢٤٧ ص٥٢جاألنوار 
 .١٨٦ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ ) ٢(
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 ..ًفاقه، أو أنه ارتد الحقاظهر ن

 إن صدق الرجل يف بعض ما ينقله ال يعني سالمة اعتقاده، بل :ًثالثا
 ..صدقه يعني سالمة نقله

ونحن نرى الناس ينقلون عن أعدائهم، وعن الذين خيالفوهم يف 
. االعتقاد، حني يثقون بصدقهم، فكيف إذا صدق نقله نفس املنقول عنه

 !؟»عليه السالم«وهو عيل 
بأن اهللا تعاىل يف كل :  إن رواية رفع اليدين بالدعاء قد رصحت:ًرابعا

إال أن يكون املراد . ًمكان، وهذا إثبات للمكان، وليس تنزهيا له تعاىل عنه
 ..فكان ينبغي لفت النظر إىل ذلك. أنه يف كل مكان بقدرته وعلمه وتدبريه

 :اإلحراق روايات تعارض القتل روايات

احث طائفة من الروايات التي ذكرت حرق أمري وقد أورد ذلك الب
 :ثم قال. املؤمنني للغالة، ولعباد الصنم، وغري ذلك

ًالغريب أن أحدا من فقهاء املسلمني مل يعتمد هذه الروايات، ويفتي «
ًبل افتوا مجيعا بأن حكم املرتد القتل، استنادا إىل . بأن حكم املرتد احلرق ً
» صىل اهللا عليه وآله«ية عن رسول اهللا واملرو. الروايات املعارضة هلا

 .»عليهم السالم«واألئمة من أهل بيته 
 .)١(»ًأن السنة أيضا اتفقوا عىل أن املرتد يقتل: ثم ذكر

إن املرتد يستتاب ثالثة أيام، ثم : ثم ذكر روايات الشيعة التي تقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٦ ـ ١٩٤ ص٢ص)  هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : راجع) ١(
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 .يقتل يف اليوم الرابع
، )٢( وأيب عبد اهللا، وأيب جعفر،)١(وقد روي ذلك عن أمري املؤمنني

 ..و.. و. )٣(وأيب احلسن الرضا
عليه «ًإن عليا : إن هذه الروايات تعارض الروايات التي تقول: وقال

. ألهنا تنص عىل أن حد املرتد القتل. ًحرق ناسا من املرتدين» السالم
يف . والقتل إماتة بآلة، كالسيف، أو الرمح، أو الصخر أو اخلشب، أو بالسم

 الذي هو إماتة بالنار، والصلب الذي هو إهالك الشخص مقابل احلرق
 .)٤(برفعه عىل خشبة الصليب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣٩ و ١٣٨ ص١٠ وهتذيب األحكام ج٢٥٧ و ٢٥٨ ص٧الكايف ج: راجع) ١(

 ٣ ومن ال حيرضه الفقيه ج٧٠ ص٩ والوايف ج٢٥٥ و ٢٥٤ ص٤واالستبصار ج

آل ط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٢٣١ و ٢٣٠ ص١ ج والغارات٥٤٨ و ٩١ص

 ٣جيل وايل الآل وغ٥٤٥ ص١٨ج) اإلسالميةدار ط ( و ٣٢٥ ص٢٨ج)البيت

 ٤٣ص) ط مرص( وصفني ٥٢٠ ص٢لحر العاميل جلالفصول املهمة  و٤٩٥ص

  .١٥ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة و
 ٤ واإلستبصار ج١٣٨ و ١٣٧ ص١٠ وهتذيب األحكام ج٢٥٦ ص٧الكايف ج) ٢(

) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٧٠ ص٩ والوايف ج٢٥٤ و ٢٥٣ص

 .٥٥٠ ص١٨ج) اإلسالميةط دار (وسائل الشيعة  و٣٣١ ص٢٨ج
 ٤ واإلستبصار ج١٣٩ ص١٠ وهتذيب األحكام ج٢٥٦ ص٧الكايف ج) ٣(

 .٢٠ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٧٠ ص٩ والوايف ج٢٥٤ص
 .١٩٨ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ ) ٤(
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 :ونقول

 إن الروايات غري متعارضة، الختالف موردها، ألن لالرتداد ً:أوال
مصاديق كثرية، ومراتب متعددة، فاالرتداد عن ملة أهون من االرتداد عن 

اد إىل بعض األديان فطرة، كام أن االرتداد إىل الرشك أعظم من االرتد
واحلكم بكفر منكر الرضوري ليس عىل . الساموية كاليهودية والنرصانية

حد كفر الرشك، أو الكفر بإنكار النبوة، واالرتداد عن اإلسالم إىل دين 
 ..وهكذا.. آخر

فلعل حكم من يؤله البرش من الغالة هو احلرق، وكذا حكم من يعبد 
انية، أو اليهودية فهو القتل بام هو أدنى الصنم، أما حكم من يرتد إىل النرص

 .. ًمن ذلك، كالقتل بالسيف مثال
 إن التفريق بني احلرق والقتل غري ظاهر الوجه، فإن القتل كام :ًثانيا

يكون باحلديد، واخلشب واحلجر، يكون باخلنق، واإلغراق واإلحرق 
! طريقة؟فلامذا فصل هذا الباحث بني موجبات إزهاق الروح هبذه ال. بالنار

وملاذا ال يكون احلكم هو مطلق القتل، ثم لإلمام أن خيتار كيفيته، بحسب 
ًما يراه رادعا للغري، ومناسبا لطبيعة اجلرم، ومرتبته يف القبح، أو يف الفساد،  ً

ًمتاما كالذي يعمل عمل قوم لوط احلكم فيه هو التخيري بني ! أو اإلفساد؟
 ..رق بالنارالرضب بالسيف، واإللقاء من شاهق، واحل

  :واخلالصة
ًإذا كان القتل هو اإلماتة بآلة كام قال، فاآللة قد تكون خشبا، أو 

ًحديدا، أو سام وقد تكون نارا أيضا ً وما الدليل عىل استثناء هذه اآللة دون . ًً
مع احتامل أن يكون إجراء عقوبة اإلحراق عىل مدعي ألوهية البرش، .. تلك
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ًقا خاصا باإلمام، وال حيق لغري املعصوم إجراء ح» عليه السالم«أو ألوهيته  ً
 .عقوبة اإلحراق بالنار يف مثل هذا الذنب عىل أحد

 إن االرتداد إىل اليهودية أو النرصانية، أو إىل الرشك وعبادة :ًثالثا
ًاألصنام كان متوقعا، ولعله كان حيدث بني احلني واآلخر، وإن كان قليال ً.. 

ًفكان قليال ونادرا، » عليه السالم«ري املؤمنني أما االرتداد بالغلو يف أم ً
، وظهرت »عليه السالم«ولعله مل حيصل إال بعد أن استخلف أمري املؤمنني 

عجائب أفعاله، وغرائب أقواله، وهو يصنع للناس الكرامات، واملعجزات، 
 .وخيربهم باملغيبات، ليثبت هلم إمامته اإلهلية، فغال بعضهم فيه

يف زمان اخللفاء، فإن كان قد حدث منه » عليه السالم«وأما الغلو فيه 
مل يكن هو املسؤول عن معاقبة فاعليه، بل » عليه السالم«ًيشء، فإن عليا 

ولعلهم كانوا ال . كان مناوئوه هم املسؤولون عنه، املطالبون بمعاجلته
أو أنه مل يظهر هلم يف عهدهم إىل حد يدعوهم إىل التصدي . هيتمون له
 ..واملواجهة

 :السالم عليه املؤمنني أمري عىل الكذب

أنه » عليه السالم«وروى الكيش عن ابن سنان، عن اإلمام الصادق 
َّإنا أهل بيت صادقون، ال نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط : قال

أصدق » صىل اهللا عليه وآله«كان رسول اهللا . صدقنا بكذبه علينا عند الناس
 ..ذب عليهوكان مسيلمة يك. الربية هلجة

أصدق من برأ اهللا بعد رسول اهللا » عليه السالم«وكان أمري املؤمنني 
، وكان الذي يكذب عليه، ويعمل يف تكذيب صدقه »صىل اهللا عليه وآله«
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بام يفرتي عليه من الكذب عبد اهللا بن سبأ لعنه اهللا، وكان أبو عبد اهللا 

 .)١(..قد ابتيل باملختار إلخ» عليه السالم«احلسني بن عيل 
أن اإلمام احلسني : وقد ناقش أحد الباحثني هذه الرواية بام حاصله

فمتى ابتيل احلسني . قد استشهد قبل أن يظهر املختار» عليه السالم«
 !باملختار؟

 !ابتالء للحسني؟» عليه السالم«وكيف يكون قتل املختار لقتلة احلسني 
عليه « ًوكيف يكون ذلك من املختار عمال منه يف تكذيب احلسني

 !؟»السالم
 !؟»عليه السالم«ًوهل وضع هذا احلديث انتصارا لقتلة احلسني 

ًعمال يف تكذيب » عليه السالم«ثم كيف تكون عقيدة ابن سبأ يف عيل 
 !؟»عليه السالم«عيل 

ًأمر أحدا بأن » عليه السالم«ًأن عليا : وهل روى أحد عن ابن سبأ
 .)٢(»عليه السالم«ليكون ذلك افرتاء منه عىل عيل ! يعبده؟

 :غري أننا نقول يف جوابه
، أو عىل اإلمام ال »صىل اهللا عليه وآله« إن الكذب عىل النبي ً:أوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحار  و٩٠ ص٩جمستدرك الوسائل  و١٠٨ وراجع ص٣٠٥رجال الكيش ص) ١(

 ٥٨٠ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦٣ ص٢٥ وج٢١٧ ص٢جاألنوار 

 ٢٨٩ ص٣جلكلبايس لالرسائل الرجالية  و٥٩٣ ص٢جختيار معرفة الرجال وإ

 .٦٠٠ ص٩جلتسرتي لقاموس الرجال و
 . ١٩٩ و ١٩٨ ص٢ج)  هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : راجع) ٢(
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، فقد »عليه السالم«واإلمام » صىل اهللا عليه وآله«خيتص بمن يعارص النبي 
 .»عليه السالم«يكذب عليه يف حال حياته، وبعد موته أو استشهاده 

، فال مانع »عليه السالم«ًان معارصا لإلمام احلسني  إن املختار ك:ًثانيا
وربام يبتىل به قبل استشهاده، ثم .. من أن يبتىل به، قبل استشهاده، وبعده

 .يتوب بعد االستشهاد، ولعل قضية املختار من هذا القبيل
 ليس يف الرواية أن ابتالء اإلمام احلسني باملختار كان بنفس قتل :ًثالثا

، وال داللة فيها عىل أن أخذه »عليه السالم«إلمام احلسني املختار لقتلة ا
 ..بثاره من مفردات الكذب عليه

 إن الرواية مل تذكر أن عقيدة ابن سبأ من مفردات تكذيب أقوال :ًرابعا
عليه «إنه كان يكذب عىل أمري املؤمنني : بل قالت.. »عليه السالم«عيل 

ى غري غلوه فيه، وإن كانت ، فلعله كان يكذب عليه يف أمور أخر»السالم
 ..أكاذيبه مل تصل إلينا

وكذلك احلال بالنسبة للمختار، فلعله كان يف حال حياة اإلمام احلسني 
يكذب عليه ـ ومل تنقل تلك األكاذيب إلينا ـ ولعله تاب عن ذلك بعد 

 .كام قلنا» عليه السالم«استشهاده 
 واإلمام عيل واإلمام »صىل اهللا عليه وآله« إن ما عاناه الرسول :ًخامسا

من الكذب عليهام يف حياهتام من أناس آخرين » عليهم السالم«احلسني 
هيون عنده ما ظهر من مسيلمة ومن عبد اهللا بن سبأ، ومن املختار، إن مل 

 .إن املختار قد أقحم لغاية يف أنفسهم: نقل
ويف . إن الرواية يشتم منها رائحة الصناعة والوضع: هذا إن مل نقل

ًفضال عن أنه ال مصلحة . حيتمل صدور بعضها تقية: سن األحوالأح
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ُيف إخفاء ما كذب به » عليهام السالم«ألعداء اإلمام عيل واإلمام احلسني 

 .عليهام، بل الدواعي إىل نقله أكثر

 !:العنزية؟ هي من

بينا أمري املؤمنني عند امرأة له من عنزة، «: وهناك الرواية التي تقول
 ..إن عرشة بالباب يزعمون أنك رهبم:  إذا أتاة قنرب فقالوهي أم عمرو،

، فيقول أحد »أحرقهم بالنار» عليه السالم«أنه : ثم تذكر الرواية
 :الباحثني

وكيف مل يعرفها أحد غري ! من هي أم عمرو العنزية زوجة اإلمام؟«
 !؟»هذا الراوي
 :ونقول

.. ديد من النساءقد تزوج بالع» عليه السالم«ً أن عليا :يذكر املؤرخون
وقد ذكر املؤرخون أسامء تسعة منهم، وهذه العنزية، التي ذكرت بكنيتها 

» عليه السالم«قد ترك » عليه السالم«تكون هي العارشة كام أنه » أم عمرو«
ِّتسع عرشة أو سبع عرشة رسية  ..، بعضهن أمهات ولد)١(ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستدرك  و٢٠٨ ص٢٠ججامع أحاديث الشيعة  و١٩٢ ص٢دعائم اإلسالم ج) ١(

 والبداية ٦٥٢ ص٣تاريخ اإلسالم للذهبي ج:  وراجع٢٩٤ ص١٤الوسائل ج

 ٣٦٨ ص٧ج)  بريوتـدار إحياء الرتاث العريب ط ( و ٣٣٣ ص٧والنهاية ج

 ٦جتفسري السمعاين  و٥٣٨ ص٥جفيض القدير  و٢٩تفسري الثوري صو

 .٦٧٧ ص٣٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٩ص
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ِّوالرسية هي  .)١ً( األمة التي بوأهتا بيتا:ُ
ًف أسامء أكثرهن، فضال عن أن نعرف شيئا عن حياهتنونحن ال نعر ً .

فلم ال تكون هذه العنزية ـ أم عمرو ـ كانت إحدى زوجاته، أو إحدى 
 .فإن التاريخ قد مجع من روايات آحاد وغري آحاد.. ِّرسياته

 :واملرتدين الغالة إحراق روايات

عليه «وقد حاول بعض الباحثني التشكيك بروايات إحراق عيل 
للغالة القائلني بألوهيته، بطرح سلسلة من التساؤالت التي » المالس

ًهل قتلهم موتا «:  من جمموع الروايات، فقال ما مضمونهااستوحاه
بالدخان، بإلقائهم يف آبار خرق بعضها إىل بعض، ثم طم رؤوسها، وألقى 

 !ًالنار يف واحدة ليسوا فيها، فامتوا مجيعا بالدخان؟
 !حرق أجسادهم بالنار؟أم رضب أعناقهم، ثم أ

ًأم خد يف األرض خدا ألقى فيها حطبا ونارا، حتى صار نارا تتوقد،  ً ً ً َّ
ًثم أمر قنربا فحملهم، رجال رجال، وألقاهم يف النار، حتى أحرق مجيعهم  ً ً

 !بالنار؟
 !وهل أهله ابن سبأ وحده، فأحرقه، وحده؟

 !ًأم كانوا عرشة، فأحرقهم مجيعا؟
 ! السبعني؟أم كانوا سبعني فأحرق

ًأم أنه أحرق مرة شخصا واحدا، وهو ابن سبأ وحده؟ وأخرى ! ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١٤ ص٦تاج العروس ج) ١(
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 !وأخرى اثنني؟! وأخرى سبعني؟! عرشة؟

 !أم أحرق اثنني سجدا لصنم؟! وهل أحرق من قال بألوهيته؟
! وهل حرق من حرق عندما كان يف البرصة، وبعد فراغه من القتال؟

 !ار زوجته العنزية؟أم عندما كان يف الكوفة، عندما أخرب وهو يف د
كيف أحرق اإلمام املرتدين مع ترصحيه بأن حد املرتد : إىل أن قال

 .)١(»القتل، وتنفيذه ذلك
 :ونقول

إن الروايات التي يتحدث عنها ال تأبى عن أن تكون قد حتدثت : ًأوال
عن وقائع متعددة، فإن حديث السبعني من الزط، غري حديث العرشة، 

.. الرجلني الذين كانا يصليان إىل الصنموحديث العرشة غري حديث 
 .ًوحديث ابن سبأ ومن معه يمكن أن يكون واقعة أخرى أيضا

فإهنا ليست كواقعة اإلفك التي ! وما وجه اهلجنة والغرابة يف ذلك؟
 ..تناقضت رواياهتا، مع أن ما حدث واحدة منها

 اختالف كيفيات القتل فيها، يف بعضها، عنها يف البعض: ويؤكد ذلك
 ..اآلخر

 . قتلهم بالدخان:ففي بعضها
 . أحرقهم بالنار:ويف أخرى

 .. قطع رؤوسهم، ثم أحرق أجسادهم:ويف ثالثة
 ..كام أن بعض الوقائع لعله كان يف البرصة، وبعضها حدث بالكوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠١ ـ ١٩٩ص) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : راجع) ١(
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 هو أن إحراق الغالة كان بعد الفراغ من حرب : أن املقصود:ويبدو
رق، فربام كان بالبرصة وربام كان اجلمل، مع عدم بيان مكان وقوع هذا احل

 ..يف الكوفة
 إن حديث إحراق الرجلني إنام هو ألهنام ارتدا إىل عبادة األصنام، :ًثانيا

 .»عليه السالم«ال ألجل غلومها يف أمري املؤمنني 
بأن حكم املرتد القتل، وبني » عليه السالم« إنه ال منافاة بني ترصحيه ً:ثالثا

ه إنام أحرق خصوص الغالة منهم، ومن عبد الصنم، وقد إحراقه املرتدين، فإن
إنه يمكن أن يكون حكم هذا النوع من االرتداد هو القتل هبذه الطريقة، : قلنا

 ..ًكام أن حكم الالئط هو القتل بطريقة معينة أيضا، ومنها احلرق بالنار

 :عباس ابن حديث

 ذلك ابن  فبلغ،سالم ارتدوا عن اإلً حرق ناساًن علياأ :عن عكرمة
 »صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا إ و، مل أكن ألحرقهم بالنار: فقال،عباس

صىل اهللا عليه « وكنت قاتلهم لقول رسول اهللا ، ال تعذبوا بعذاب اهللا:قال
 . من بدل دينه فاقتلوه:»وآله

إنه . )١(ويح ابن أم ابن عباس : فقال،»عليه السالم« ًفبلغ ذلك عليا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٥ ص٣سنن الدارقطني ج و٢٨٣ و ٢٨٢ و ٢١٧ ص١محد جأمسند : راجع) ١(

 )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٦٠٩ ص٢ جلقرآن العظيمتفسري او

 ٣٠٥ ص٥جبن عبد الرب الالتمهيد  و٣٢٧ ص٢جسنن أيب داود  و٣٣٠ ص٨ج

 .١٩٥ ص٨لبيهقي جلالسنن الكربى  و٥٣٨ ص٣جلحاكم لاملستدرك و



طريق الحق..........................................................................................   ٢٩٠ 
 .)١(لغواص عىل اهلنات

 .)٢(صدق ابن عباس: قال» عليه السالم«أنه : ويف رواية
 :ونقول

إننا نوافق ذلك الباحث حني قال عن حديث ابن عباس املذكور 
 :أعاله

مل أكن : قال] يعني إحراقهم[وهل صح أن ابن عباس ملا بلغه ذلك «
ال تعذبوا بعذاب «: »صىل اهللا عليه وآله«أحرقهم بالنار لقول رسول اهللا 

 . »من بدل دينه فاقتلوه«: »صىل اهللا عليه وآله«، وكنت قتلتهم لقوله »اهللا
 .»ويح ابن أم الفضل، إنه لغواص عىل اهلنات: ًفبلغ قوله عليا، فقال

أم أن ! ًأكان اإلمام غافال عن هذه اهلنات حتى عرفه ابن أم الفضل؟
بكر هذه الروايات وضعت لرتي فعل اإلمام يف هذه اهلنات نظري فعل أيب 

َحني حرق الفجاءة السلمي وغريه، وانتقد عليه، وكي ال يكون أبو بكر  ُِ

 !ًوحيدا فيام انتقد عليه من إحراق الناس، بل يكون عيل رشيكه يف ذلك؟
ًويكون نظريا لفعل خالد حني حرق مجعا من مانعي الزكاة ً«)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ط مؤسسة الرسالة( و ٢٣٢ ص٣ترمجة ابن عباس جسري أعالم النبالء : راجع) ١(

 ٣٣٠ ص٨ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٣٤٦ ص٣ج

 ٣جبن خلكان الوفيات األعيان  و٢٠٢ ص٨لبيهقي جلنن الكربى السو

 .١٥٥ ص٥لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٦٢ص
حتفة  و١٠ ص٣ج) ط دار الفكر( و ٢٤٢ ص٦جسنن الرتمذي : راجع) ٢(

 .٤ و ٣ ص١٢عون املعبود ج و٢٠ ص٥األحوذي ج
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ن نعم، إننا نوافق هذا الباحث عىل رفضه هلذه اإلضافة، ألهنا ال يمك
عليه «أن تصح، وهي إنام وردت يف رواية عكرمة اخلارجي، املبغض لعيل 

ًوأين وأنى يكون عكرمة صادقا أو . ، كام قاله هذا الباحث نفسه»السالم
 ! ؟»عليه السالم«ًمأمونا فيام خيرب به عن سيد الوصيني 

 ً:قنربا ودعوت ناري، أوقدت

أن الشعر املنسوب  :ومما أخذه ذلك الباحث عىل روايات إحراق الغالة
 :يف هذه املناسبة، وهو قوله» عليه السالم«لإلمام 

ًملـا رأيـت األمـر أمـرا مـنـكــرا  أوقـدت نــاري، ودعــوت قـنربا    ً
 :يف صفني، وهو هكذا» عليه السالم«إنام قاله 

ًيـا عـجـبـا لقـد سمعت منكــرا  ًكــذبــا عـــىل اهللا يشيب  الشعرا    ً
 :يات، ثم قال بعدهاإىل أربعة أب

 شـمـرت ثـوبـي، ودعـوت قنـربا    إنـي إذا الـمـوت دنـا وحــضـرا

 لـن يـنـفـع احلـذار مـا قـد قــدرا    قــدم لــوائــي ال تـؤخـر حذرا

 )٣(»)٢(عبأت مهدان، وعبوا محـريا    ًملــا رأيــت املـوت مـوتـا أمحـرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠١ و ٢٠٠ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : راجع) ١(
 .٢٠٢ و ٢٠١ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (بد اهللا بن سبأ ع: راجع) ٢(
 ٤١٧ ص٣٤جبحار األنوار :  وراجع٤٤ ـ ٤٢كتاب صفني للمنقري ص: راجع) ٣(

 ١٣٥ ص٣جبن أعثم الكتاب الفتوح  و١٥٠ ص٢الغدير ج و٢٤ ص٣٨وج

  .٧٠ و ٦٩ ص٢ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و
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 :غري أننا نقول

ألبيات يف موردين بسبب حضور إن التمثل بالشعر أو ببعض ا
خصوصية أشار ذلك الشعر إليها، ويراد التأكيد عليها أمر شائع، 

قد استشهد ببيتني أو بأكثر » عليه السالم«فال مانع من أن يكون . ومتداول
» عليه السالم«أنه : وقد ظهر يف الروايات. من شعر كان قد قاله يف صفني

صية التي امتاز هبا هذا املورد قد طور الشعر، وبدل فيه ليظهر اخلصو
 : اجلديد عن املورد اآلخر، حيث مل يقل هنا

 ..شـمـرت ثـويب    إنـي إذا الـمـوت دنــا وحرضا 
 :بل قال

 أوقـدت نـاري ودعـوت قـنـــربا    ًإنـي إذا أبـرصت شـيـئا منكـرا

 )١(ًوقـنـــرب حيـطـم حـطـام منكرا    ثـم احـتـفـرت حـفــرا فحفرا

 !:سبأ؟ ابن يغايل بامذا

وذكر ذلك الباحث أسئلة حول ماهية غلو ابن سبأ، وأنه هل يغايل يف 
تنزيه الباري، فال يرفع يديه إىل السامء يف الدعاء، ألنه يرى أن اهللا يف كل 

ًأم كان مغاليا يف عيل ومؤهلا له؟! مكان؟ ً! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وبحار ٢٢٧ ص١ج) يةط املكتبة احليدر( و ٢٦٥ ص١مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 ٣ ومستدرك الوسائل ج٢٤٩ ص٧ج) اينپط كم( و ٢٨٥ ص٢٥األنوار ج

 ٢٦جامع أحاديث الشيعة ج و١٧٠ ص١٨ج) آل البيتط مؤسسة ( و ٢٤٤ص

 .٦٦ص
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 :ونجيب
ره يف اجتاه، أن من اجلائز أن يكون ابن سبأ يف بداية أم :بام تقدم، وهو

كام تدل عليه عبارات أهل امللل والنحل، .. ثم بدل اجتاهه يف آخر أمره
 .)١(ًوتشري إليه بعض الروايات أيضا

إن اهللا تعاىل يف كل مكان، فإن :  أنه ال بد من رفض قوله:مع مالحظة
إال إذا أراد آثار قدرته، وتدبريه، وبديع صنعه . اهللا تعاىل كان وال مكان

 .كل مكانحارضة يف 

 :هلا مورد ال أسئلة

ثم إن ذلك الباحث قد ساق أسئلة كثرية، أخذها من الروايات 
قد أحرق ابن سبأ، وأحرق اثنني » عليه السالم«أنه : العديدة التي ذكرت

أو . ًمن عباد األصنام، أو قتل بالدخان، أو أحرق سبعني رجال من الزط
 ..أنت ربنا: عرشة من الذين قالوا له

 : اوقد قلن
إن تعدد هذه الوقائع أمر معقول، ومقبول، وتؤيده رواياهتا، واختالف 

ًفال معنى العتبارها حدثا واحدا، وتكثري األسئلة .. خصوصياهتا ً
 .االستهجانية هلا

بل إن هذا الباحث قد جتاوز ذلك إىل حد أنه اعترب رواية السبعني 
ترب ـ أهنا هي نفس ـ اع» عليه السالم«الذين كانوا من الزط، وقتلهم عيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .راجع عىل سبيل املثال رواية هشام بن سامل يف رجال الكيش) ١(
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ًالبن سبأ، فصار يناقش يف أن يكون ابن سبأ زطيا » عليه السالم«رواية قتله 

 .أو غري زطي
وبلغ به األمر إىل حد النقاش يف ألفاظ اسم ابن سبأ وأهنا عربية، ومل 

إهنا : وقد قلنا. يكن الزط من العرب، ليسموا بمثل هذه األسامء واأللفاظ
 . فال معنى للخلط بينهاأحداث متعددة ومنفصلة،

 ً:برشا يؤهلون ال العرب

وإن كان من العرب، فهل سمع ..«: وقال ذلك الباحث عن ابن سبأ
ًعربيا يؤله  ]أن[من العرب منذ اجلاهلية البعيدة يف القدم، حتى عرص اإلمام 

ًبرشا معارصا له؟ بل إن عادة تأليه البرش املعارص تنترش يف األمم العريقة يف ! ً
 والصني واليابان، أما العريب الذي مل يألف ، كالروم والفرس،نالتمد

 ويؤله ،اخلضوع واخلنوع يف شبه اجلزيرة العربية، فإنه كان يسجد للصنم
 . لكنه يتمرد عىل الركوع والسجود أمام برش مثله،اجلن واملالئكة

ثم إن هذا املؤله للبرش، إما أنه يريد من وراء قوله غاية دنيوية، فكيف 
 !؟»بت عىل قوله حني يرى زوال نفسه من الدنيا هلذا القوليث

 فكيف يبقى ،وإذا كان قوله عقيدة بشخص معبوده البرشي«: وقال
 !؟ وأنت ترزقني، وأنت خلقتني،أنت ريب:  بعقيدته بعد قوله إلهلهًمتمسكا

 !له له بالتكذيب والرباءة من قوله؟وجماهبة اإل
 !؟كيف يصدق عاقل هبذا

إنك يا إهلي خمطئ يف إنكارك : هلهذا املؤله يقول إلأن ه :ومرده
 !!»إنك إله رغم أنفك! فأنت إله ولست تدري!! األلوهية لنفسك
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 ، ال يرىض بنسبة األلوهية لنفسهً قد يؤله الناس إنسانا،بىل«: إىل أن قال
 وعيل بن ،غري أن ذلك يكون بعد عرصه كام هو الشأن يف عيسى بن مريم

 .أيب طالب
 فلم ، ويعبد يف عرصه وبمحرض منه مع عدم رضاه،يؤله إنسانأما أن 

 .»يكن ذلك ولن يكون
تلك احلوادث اخلطرية عىل تعجب من خفاء » رمحه اهللا«ثم إنه 

ابن و ،املسعوديو ،الطربيو ،اليعقويبو ،ياطاخلابن : أمثال! املؤرخني؟
ارخيهم،  منها يف توًمل يوردوا شيئا حيث .ابن خلدونو ،ابن كثري، واألثري

 بال خالف من ، بكل تفاصيله،مع ذكرهم إحراق أيب بكر الفجاءة السلمي
 .)١(!!أحد منهم فيه

 :ونقول
 :إن لنا عىل ما ذكره مالحظات عديدة نذكر منها ما ييل

 إن ما كان عليه العرب من الرشك وعبادة األصنام أرش وأرض ً:أوال
ين يعبدون احلجر عن فهل يمكن تنزيه الذ.. ًمن تأليههم أحدا من البرش

ًعبادة بعض البرش، الذين يرون هلم امتيازا عليهم، يف تدبريهم، أو يف 
علومهم، أو يف بعض األالعيب السحرية التي خيدعوهنم هبا، ومسليمة 
الكذاب، وكذلك سجاح قد خدعا األلوف من الناس ببعض األالعيب، 

بل لعلهم اعتربوا .. حتى اعتقدوا بنبوهتام، وقاتلوا وقتلوا حتت رايتهام
 .»رمحان الياممة«ًمسيلمة إهلا، كام ربام يوحي به تسميتهم له بـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٤ ـ ٢٠٢ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ : راجع) ١(
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 إن تأليه من يرفض التأليه حني يكون ذلك يف حال حياته قد :ًثانيا

أن اخلطابية كانوا : ًحصل يف العرب أيضا، فإن املؤلفني يف الفرق يذكرون
 .)١(ًموه رباويعبدونه، وس» عليه السالم«يؤهلون اإلمام الصادق 

كام أن يف العرب نصارى من بني تغلب وغريهم، والنصارى يؤهلون 
 !عيسى، وهو برش، فكيف عبدوا البرش؟

ً إن عدم سامعنا بتأليه العرب برشا حيا ال يدل عىل عدم حصول :ًثالثا ً
 .ذلك، إذ مل ينقل لنا التاريخ كل ما فعله العرب عرب األزمان، واألحقاب

إنه : ن ذلك مل حيصل يف السابق، فمن الذي قالأ:  لنفرتض:ًرابعا
وال سيام بعد أن رأوا تلك املعجزات الباهرة، ! سوف ال حيصل يف الالحق؟

أو ! َّ، فهل مر عليهم مثله؟»عليه السالم«والدالئل القاهرة، ألمري املؤمنني 
أم ! ًرأوا له شبيها يف يشء من صفاته وحاالته، ثم مل يؤهلوه، ومل يعبدوه؟

 .م مل يمر عليهم يف تارخيهم إال اجلهلة املدعون ملا ليس هلم، أو فيهمأهن
 إن عدم إلف العريب للخضوع واخلنوع ال يمنعه من تأليه من :ًخامسا

فإن التأليه يتصل بقلبه وبضمريه . يرى منه املعجزات، وأعظم الكرامات
ًجال ووجدانه، وال ربط باخلضوع واخلنوع، وال سيام إذا كان يرى أمامه ر

يف عدله، وسامحته، وسائر صفاته، وجيرتح أمام » عليه السالم«مثل عيل 
 .عينيه املعجزات، وتظهر له الكرامات

 إن اللجاج والعناد، والعنجهية، واإلستكبار قد يقود طالب :ًسادسا
عيل واخلوارج عن أن : وقد حتدثنا يف كتابنا.. الدنيا إىل أسوأ العواقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِالفرق بني الفرق للبغدادي ص: راجع) ١(  .٢٤٩ ـ ٢٤٧َ
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 ..ا، ولكن جلاجهم قد قادهم إىل مصارع السوءاخلوارج كانوا طالب دني
ًأن عمرو بن عبد ود العامري، ومرحبا، : وهل يرى هذا الباحث

! ؟»صىل اهللا عليه وآله«وسوامها كانا يطلبان اآلخرة يف حرهبم لرسول اهللا 
هو أن ال تتحدث » عليه السالم«ًأمل يكن الذي دعا عمروا إىل منازلة عيل 

 !نساء العرب عنه بذلك؟
ًهذا فضال عن قادة األلوية يف أحد، وسواهم من قادة الضالل عىل مر 

 .األجيال
وبامذا جييب هذا الباحث عىل السؤال عن إرصار ذلك الذي نزل فيه 

ٍسأل سائل بعذاب واقع﴿: قوله تعاىل ِ َِ ٍَ َ ِ ٌ َ ََ ٌللكافرين ليس له دافع َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ْْ ِمن اهللاِ ذي  َ َِ
ِ ِاملعارج َ ندة القرار اإلهلي، حتى دعا اهللا بنزول العذاب عىل معا. )١(!﴾؟َْ

ُعليه، إن كان نصب رسول اهللا  ْ » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«َ
 .)٢(ًإماما هو احلق من عنده تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة املعارج٣ ـ ١اآليات  )١(

نتجب الدين بن بابويه مل ًاألربعون حديثا و٣٨١ ص٢جلحسكاين لشواهد التنزيل ) ٢(

تفسري نور الثقلني  و١١٩ ص١٠جممع البيان جو ٥٠٤تفسري فرات صو ٨٣ص

 ٨جة عبقات األنوار خالص و٢٤١ ص١جالغدير  و٤١١ ص٥ وج١٥١ ص٢ج

 و ١٦٧ ص٣٧جبحار األنوار  و٢٢٣ ص٢شجرة طوبى ج و٣٨٢ و ٣٦٨ص

إلمام العسكري املنسوب لتفسري  وال٤٠٩ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و١٧٣

سني بن عبد الوهاب حلعيون املعجزات  و٢٩٩ ص٢التفسري الصايف جو ٦٣٤ص

 .١٩٢ ص٤غاية املرام ج و٤٠٧ ص١مدينة املعاجز جو ١٣ص
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 ..واألمثلة عىل ذلك كثرية

 بالنسبة لسؤال هذا الباحث عن سبب إرصار هذا الغايل عىل :ًسابعا
 :رها، ويكذبه، ويربأ من قوله نقولنسبة األلوهية ملن ينك

 أن هذا املعبود يريد بتكذيبه له أن خيترب :إن الشيطان قد يوسوس له
صربه، وصدقه يف اعتقاده، أو يزين له الشيطان أن عقوبته باإلحراق دليل 

 .ألوهيته، فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار
نه خاف من إ: أو يزين له العناد واللجاج رضوري له لكي ال يقال

إنه أخطأ، او ليخلد اسمه يف التاريخ إىل غري ذلك من : أو ال يقال. املوت
 .أباطيل وترهات، وتزيينات، وخدع شيطانية

إن تأليه إنسان إلنسان يمكن أن حيصل :  إن هذا الباحث قال:ًثامنا
كام هو الشأن يف عيسى وعيل . بعد عرص ذلك اإلنسان الذي يغلو الناس فيه

 ..أما يف حياته فال. »لسالمعليهام ا«
ًوهذا حتكم باطل، فإن الناس إذا أهلوا شخصا فإنام يؤهلونه مليزات 
يروهنا فيه، فإذا رأوها فيه يف حال حياته، فذلك أدعى لإلنبهار هبا، وأوقع 

 .يف النفوس، إذ ليس اخلرب كالعيان
: وأما عدم رضا ذلك الشخص بمقاالت الناس فيه، فقد يؤوله الغالة

نه تواضع منه، أو امتحان واختبار منه هلم، أو أن ثمة مصالح أخرى ال بأ
 ..يدركوهنا، ويريد أن يتوصل إليها

 : بالنسبة لعدم ذكر بعض املؤرخني ألمثال هذه األحداث، نقولً:تاسعا
ًإن هذا ال يصلح شاهدا عىل عدم وقوعها، ألن إمهاهلا قد يكون 

 .وقد ال نعرفها، أو ال ختطر عىل بال. ألغراض خمتلفة قد نعرفها أو نحتملها
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أن هناك الكثري من األحداث الكبرية واهلامة مل : يضاف إىل ذلك
وال سيام ما يكون منها . يذكرها املؤرخون، أو حاولوا التخفيف من وهجها

، فإن الدواعي كانت متوفرة لطمس »عليه السالم«ًمرتبطا بأمري املؤمنني 
ه، إذا تومهوا أهنا قد تفيد يف إظهار مزاياه كثري من احلقائق التي ترتبط ب

 .. »عليه السالم«

 :الكيش كتاب يف الدس دعوى

وقد حاول بعض الباحثني أن يتخلص من روايات الكيش بطريقة 
 : نلخصها فيام ييل. أخرى

إن أصحاب األئمة كتبوا آالف الكتب اجلامعة للروايات عن األئمة 
صول األربع مئة التي مجع منها ومنها ما عرف باأل. »عليهم السالم«

الكايف، وهتذيب األحكام، واإلستبصار، ومجع : الكليني والشيخ كتب
 .الصدوق وأبوه كتبهام

: ًوقد بقيت من ذلك العرص أيضا الكتب الرجالية األربعة املعروفة، وهي
 .اختيار معرفة الرجال للكيش، ورجال الشيخ، وفهرسته، ورجال النجايش

مع األيام، بسبب » عليهم السالم«حاب األئمة وقد ذهبت كتب أص
إرهاب احلكام، وحرق املكتبات يف الكرخ ببغداد، وبسبب انرصاف علامء 
الشيعة إىل حتصيل العلوم املمهدة الستنباط األحكام، وأمهلوا تدراس كتب 
التفسري، والسرية، واألدب وغريها وتساحموا يف فهم روايات التاريخ، 

 أمثال الطربي، وكذلك احلال بالنسبة لروايات امللل وصاروا يأخذوهنا من
والنحل، حيث صاروا يأخذوهنا من كعب األحبار، ووهب بن منبه 
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 .ونظائرمها

فترسبت أخبار الزنادقة من مثل تاريخ الطربي إىل كتب تارخيهم، 
واإلرسائيليات، عن كعب األحبار وغريه إىل كتب تفسريهم، ودخلت 

امللل والنحل يف تآليفهم يف امللل والنحل، أساطري اخلرافة من كتب 
وانترشت روايات غري صحيحة يف بعض كتب الرتاجم، كرجال الكيش، 

 .واملقاالت لألشعري
أن : فيها» عليه السالم«ثم ذكر عن الكيش رواية عن اإلمام الصادق 

املغرية كان يتعمد الكذب عىل اإلمام الباقر، وكان أصحابه يأخذون كتب 
، فيدفعوهنا إىل املغرية، فكان يدس »عليه السالم«ام الباقر أصحاب اإلم

فيها الكفر والزندقة، ويسندها إىل اإلمام، ثم يدفعها إىل أصحابه، فيأمرهم 
 .بأن يبثوها يف الشيعة

أنه أخذ كتب أصحاب : ًثم ذكر عن الكيش أيضا رواية عن يونس
عليه «إلمام الرضا ، وعرضها عىل ا»عليهام السالم«اإلمام الباقر والصادق 

لعن اهللا أبا اخلطاب، وكذلك : فأنكر منها أحاديث كثرية وقال«، »السالم
أصحاب أيب اخلطاب، يدسون هذه األحاديث إىل يومنا هذا يف كتب 

 .)١(»أصحاب أيب عبد اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط ( و ٢٢٥ و ٢٢٤ وإختيار معرفة الرجال ص٢٥١ و ٢٥٠ ص٢جبحار األنوار ) ١(

 ٢٦٢ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و٤٩٠ و ٤٨٩ ص٢ج) مؤسسة آل البيت

 ١٨ج) اإلسالميةط دار (و  ٩٩ ص٢٧ج) ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة و

 .١٨١ ص١١ وج١٨٨ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٧١ص
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أمثال هذه الروايات سواء صحت، وثبت أن الزنادقة دسوا «: ثم قال
يش وهم يف إيراد أمثال هذه الروايات يف أمثال كتب الكيش، أو أن الك

الكاذبة يف كتابه، عىل كال التقديرين تثبت انتشار روايات غري صحيحة يف 
ومل تدرس أخبار غري األحكام، ومنها أخبار . »أمثال كتاب رجال الكيش

 .وهي معارضة باألخبار التي ترصح بأهنم كانوا زنادقة ال غالة. الغالة
أنه أتى بالزنادقة من «: »عليه السالم«ادق ففي رواية عن اإلمام الص

 .)١(»البرصة، فعرض عليهم اإلسالم، فأبوا
 .)٢(أيت عيل بزنادقة فأحرقهم: ويف البخاري

 .)٣(ًأن عليا أحرق املرتدين، يعني الزنادقة: ويف فتح الباري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامع  و٤٨١ ص٢جدعائم اإلسالم  و١٦٧ص ١٨مستدرك الوسائل ج) ١(

املعجم  و٢٦٢ ص٦ججممع الزوائد :  وراجع٦١ ص٢٦جأحاديث الشيعة 

 .١٤٠ ص٧لطرباين جلاألوسط 
 باب حكم املرتد ـ ٥٠ ص٨ج) ط دار الفكر( و ١٣٠ ص٤صحيح البخاري ج) ٢(

التمهيد  و١٠٦ ص٦جو ٣٣٨قدمة صاملفتح الباري كتاب استتابة املرتدين، و

 ٣٠٣ ص١١ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٣٠٥ ص٥ج الرب بن عبدال

نيل  و١٨٩ ص١١جبن حزم الاملحىل  و٢٤٨ ص٤٩تاريخ مدينة دمشق جو

 و ٢٦٣ ص٤نصب الراية ج و٧٩ ص٢٤جعمدة القاري  و٢ ص٨األوطار ج

٣٤٥. 
 ١جمسند احلميدي  و٢٦٤ ص١٤عمدة القاري ج و١٠٦ ص٦فتح الباري ج) ٣(

 .٣١٦ ص٥د الرب جبن عبالالتمهيد  و٢٤٤ص
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أتى بقوم من هؤالء الزنادقة ومعهم » عليه السالم«ًأن عليا : وعن أمحد

 .)١(نار فأججت، ثم أحرقهم وكتبهمكتب، فأمر ب
هو أنه :  أن أخبار احلرق جانبت الصواب، وأن الصواب:ثم ذكر

ال : أحرقهم بعد قتلهم، بعد أن طلبوا منه أن يبيعهم اجلثة بامئة دينار، وقال
 .)٢(ًأكون عونا للشيطان عليكم

انتهى كالمه .. )٣(»وال ممن يبيع جثة كافر «:زاد يف رواية أخرى قوله
 .ًلخصام

 :ونقول
إن ما قدمناه يكفي يف بيان عدم صحة كالم هذا الباحث، ونعود 

 :فنذكر القارئ الكريم بام ييل
 ال ربط هلذه الروايات املرتبطة بابن سبأ، بالطربي، وال بكتب ً:أوال

، فإهنا كام قال هذا الباحث )٤(إهنا ترسبت منه ومنها: امللل والنحل، ليقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واحلديث يف مسند ٤٢١ ص١٢صحيح ابن حبان ج و١٠٦ ص٦فتح الباري ج) ١(

أتى بأناس من : ٣٢٢ ص١ ويف مسند أمحد ج٢٥٥١ برقم ٢٨٢ ص١أمحد ج

 .ًالزط يعبدون وثنا، فأحرقهم
 ١٦٨ و ١٦٧ ص١٨مستدرك الوسائل ج و٤٨٢  و٤٨١ ص٢جدعائم اإلسالم ) ٢(

 .٦١ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة و
مستدرك  و٤٨٢  و٤٨١ ص٢جدعائم اإلسالم  و٢٠٦ ص٢ جأعبد اهللا بن سب) ٣(

 .٦١ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و١٦٨ و ١٦٧ ص١٨الوسائل ج
 .٢١١ـ  ٢٠٤ ص٢ج) هـ١٤٢٧ط سنة ( عبد اهللا بن سبأ ) ٤(
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، التي أخذها غريه عنه، وهي روايات ال ربط هلا من مرويات الكيش: نفسه
عليهم «بكعب األحبار، وال بوهب بن منبه، بل هي مروية عن األئمة 

 ..، وأسانيد ثالث روايات منها صحيحة»السالم
 ال ربط للكيش وال هلذه الروايات باملغرية بن سعيد، وأيب :ًثانيا

 قبل عرص الكيش، فلم اخلطاب، وأصحاهبام، فإهنم كانوا قد انتهى أمرهم
 ..يقع كتابه يف أيدهيم ليدسوا فيه

 ال ريب يف أن الدس املذكور ـ إن صح أنه قد حصل ـ فإن :ًثالثا
كام دلت عليه رواية اإلمام .. »عليهم السالم«حصوله كان يف عهد األئمة 

عليه «، الذي أملح إىل أن ذلك استمر إىل زمنه »عليه السالم«الرضا 
أحاديث كثرية يف الكتب التي عرضها » عليه السالم«أنكر وقد .. »السالم

، وما أنكره مل يكن ينحرص بأحاديث الفقه واألخالق، )١(عليه يونس
 .ًواألحكام مثال، بل كان يشمل مجيع املعارف التي دونت يف تلك الكتب

أن معظم ما كانوا يدسونه كان من أخبار الكفر : وقد ذكرت الروايات
إذ ال يعقل أن يرتكها، .. »عليه السالم«تي أنكرها والزندقة، وهي ال

 !!ويالحق خصوص أخبار األحكام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ٢٢٥ و ٢٢٤ وإختيار معرفة الرجال ص٢٥١ و ٢٥٠ ص٢جبحار األنوار ) ١(

جامع أحاديث  و٤٩٠ و ٤٨٩ ص٢ج) ياء الرتاثمؤسسة آل البيت إلحط (

ط (و  ٩٩ ص٢٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٦٢ ص١جالشيعة 

 ١١ وج١٨٨ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٧١ ص١٨ج) اإلسالميةدار 

 .١٨١ص
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هذا األمر بالغ » عليه السالم«أن يويل األئمة : كام أن من الطبيعي

االهتامم، وأن يواصلوا جهودهم يف تنقية كتب أصحاهبم منها، وأن 
 وتبقى فهل يعقل أن يالحقوها طيلة قرن ونصف،. يالحقوها يف كل اجتاه

. متداولة ومثبتة يف كتب أصحاهبم، ثم ترسبت إىل رجال الكيش أو غريه
ٍبسبب وهم وقع فيه، أو دس مارسه ذاك، وكأن كتب أصحابنا كانت 

 !مستباحة طيلة تلك القرون؟
 كيف يمكن لنا أن نطمئن عىل أن الدس مل حيصل حتى يف كتب :ًرابعا

كام، ما دام أن العلامء كانوا الصدوق واملفيد، والطويس، ولو يف غري األح
 !مهتمني باألحكام وغافلني عن غريها؟

فإذا أجاز أن تترسب هذه املكذوبات إىل كتاب الكيش، أو أن يتعرض 
مع العلم بأن الكايف قد اشتمل ! للدس فيه، فلامذا ال جيوز ذلك يف غريه؟

ق كام أن كتب الصدو.. عىل غري أحاديث األحكام، ولعلها تزيد عىل ثلثه
وأبيه مل تقترص عىل األحكام، بل إن أحاديث السرية والتاريخ هي األكثر، 

فلامذا اعتربها هذا الباحث مما تعرض للتصفية والتنقية، مع .. واألوفر فيها
ومل يظهر أنه يمتاز عنه يف التحقيق . ًأن الصدوق متأخر عن الكيش أيضا

 .والتدقيق
 : تلك املدسوسات، فنقولفإن قيل إن العلامء قد نقوا كتب الفقه من

 !ًإهنم مل ينقوا كتب الرجال منها أيضا؟: من الذي قال
وملاذا انحرص الدس بكتاب الكيش، ومل يتجاوزه إىل فهرست الشيخ، 

فيه : وكيف يقول النجايش عن كتاب الكيش.. ورجال النجايش وغريمها
 واكتفوا وملاذا مل يرش هو وال غريه من العلامء إىل هذا الدس،! علم كثري؟
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وإىل ! باإلشارة إىل اختالط بعض الرتاجم وبعض األحاديث ببعضها؟
 !وقوع التصحيف والغلط الكثري من النساخ فيه؟

إن املطلوب هو التدقيق فيام يرويه :  إن ذلك الباحث قال:ًخامسا
 ..الكيش لتمييز املكذوب من غريه

 :ونقول له
 يف مجيع كتب  إن هذا مطلوب للجميع، وهو حيصل باستمرار:ألف

 ..ًاحلديث والرتاجم والرجال، بام فيها الكتب األربعة أيضا
للتحقيق يف مورد ابن سبأ، » رمحه اهللا«قد تصدى هذا الباحث : ب

ولكن ما قدمه لنا من نتائج، مل يأت وفق املراد، بل التحقيق الدقيق يوصل 
 .إىل خالف ما أراد

إىل زمن الكيش، فإن أن الدس يف الكتب قد استمر :  لنفرض:ًسادسا
 :ما ساقه ال يؤدي إىل هذه النتيجة، فالحظ األسئلة التالية

 !إن كتاب الكيش قد تعرض هلذا الدس؟: من قال
 !إن الكيش قد وهم حني أورد تلك الروايات؟: ومن قال
 !إن هذه الروايات مكذوبة؟: ومن قال
 مل إن كتب الصدوق، والكايف، والشيخ، والنجايش وغريهم: ومن قال

 !تتعرض هلذا األمر بالذات؟
إنه قد نال : أن الدس قد نال كتاب الكيش، فمن الذي قال: ولو سلمنا

 !هذا املورد، فلعله حصل يف مواضع أخرى؟
عن » عليهم السالم«وملاذا يريد أن يسقط كتب شيعة أهل البيت 

 !االعتبار هبذه الطريقة؟
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دي إىل النتيجة التي أن هذا الباحث قد أحس أن مقدماته ال تؤ: ويبدو

توخاها منها، بدليل قوله عن حديث املغرية وأيب اخلطاب يف كتب أصحاب 
سواء صحت وثبت أن الزنادقة دسوا يف أمثال «: »عليهم السالم«األئمة 

 .وأن الكيش وهم يف إيراد أمثال هذه الروايات الكاذبة» كتب الكيش
 أخبار الغالة مع أن ما ادعاه هذا الباحث من تعارض:  تقدم:ًسابعا

أخبار الزنادقة، ال يصح ال مكان صدق مجيع الروايات، إذ ال دليل عىل أن 
مجيع الروايات تتحدث عن واقعة واحدة، بل الروايات ظاهرة بل رصحية 

 ..يف تعدد الوقائع
 قد حكم هذا الباحث بصحة رواية حرق الزنادقة بعد قتلهم، :ًثامنا

 .ًومل يقدم دليال عىل دعواه
د كان األوىل واألجدر به أن حيكم بصحة روايات الكيش، فإهنا وق

ًأصح سندا وأكثر عددا، وهي معتضدة بروايات عديدة أخرى، مروية يف  ً
 .مصادر من كتب التاريخ والرواية وامللل والنحل قبل عرص الكيش

 إنه قد رجح روايات قتلهم، ثم حرقهم عىل روايات قتلهم :ًتاسعا
 بالنار، مع أن القتل مفهوم عام يشمل القتل بالسيف، بالدخان أو إحراقهم

أنه قتلهم بالدخان، ثم ملا : قتلهم: والقتل بالدخان، فلعل قول الرواية
أن يبيعهم جثثهم رفض ذلك، وأحرق تلك » عليه السالم«طلبوا منه 

ًبأنه ال يريد أن يكون عونا للشيطان عليهم، وال ممن : ًاجلثث، معلال ذلك
فقد علم أهنم سوف يستفيدون من تلك اجلثث يف تأكيد . فريبيع جثة كا

 ..ارتباطهم هبم، ومن وسائل نرش دعوهتم
 إنه ال مصلحة للمغرية وال أليب اخلطاب، وأصحاهبام يف دس :ًعارشا
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للزنادقة يف كتب أصحاب األئمة » عليه السالم«أخبار حرق أمري املؤمنني 
 ..ًمن الغالة أيضاألهنم كانوا هم أنفسهم . »عليهم السالم«

بأهنم كانوا يدسون الكفر :  ترصيح الروايات:يضاف إىل ذلك
بل هي من العلم الكثري الذي . ، وليست هذه األخبار منها)١(والزندقة

 ..»رمحه اهللا«حفل به كتاب الكيش، كام تقدم عن النجايش 
 ليت هذا الباحث يدلنا عىل هذه اإلرسائيليات، وأساطري :حادي عرش

ة، وأخبار الزنادقة التي ترسبت إىل كتب أصحابنا، وال سيام رجال اخلراف
الكيش، واملقاالت لألشعري، والطربي وغريه، فمن ذكرهم لنا يف كالمه 

 ..ًاملسهب الذي قدمنا تلخيصا عنه

 :سبأ ابن نفي

قد نفى ابن سبأ » عليه السالم«ً أن عليا :وقد ذكرت بعض الروايات
 .)٢(إىل املدائن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٩٠ ص٢ج) مؤسسة آل البيتط ( و ٢٢٥إختيار معرفة الرجال ص) ١(
تاريخ  و١٧٤ ص١لشهرستاين جللل والنحل امل و٢١ و ٢٠املقاالت والفرق ص) ٢(

 وفرق الشيعة ٦ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٩ ص٢٩جمدينة دمشق 

 ٦٧٨ ص٣إلجيي ج لاملواقف و٢٩٢صالصوارم املهرقة  و٢٢للنوبختي ص

اللباب يف  و٢٠٩ ص٣جلسمعاين لاألنساب  و٢٣١ ص٢جطرائف املقال و

السرية احللبية  و١٠٠ ص١٧جالوايف بالوفيات  و٩٨ ص٢جهتذيب األنساب 

 .٤٠٩ ص١ج) ط دار املعرفة(
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 هو إظهاره الطعن عىل اخللفاء الثالثة، والصحابة، :وإن السبب

 .ًأن عليا أمره بذلك، وأن التقية ال جتوز: وبراءته منهم، وادعى
فأخذه عيل، فسأله، فأقر بذلك، فأمر بقتله، فاعرتض الناس عىل قتل 
من يدعو إىل حب أهل البيت، وإىل واليتهم، والرباءة من أعدائهم، فسريه 

 .)١(إىل املدائن
أمر بإحراق قوم من الغالة يف » عليه السالم«ًإن عليا  «:قال البغداديو

 :حفرتني، حتى قال بعض الشعراء يف ذلك

 نيــرتـفـاحل ي ـي فـرم بـم تـإذا ل    اءتـوادث حيث شـلرتم يب احل
خاف من إحراق الباقني منهم، إختالف » عليه السالم«ًثم إن عليا 

 .املدائنأصحابه، فنفى ابن سبأ إىل ساباط 
ًأن املقتول مل يكن عليا، بل : زعم ابن سبأ» عليه السالم«فلام قتل عيل 

ًكان شيطانا تصور للناس يف صورة عيل، وأن عليا  صعد إىل » عليه السالم«ً
 .)٢(»..إلخ» عليه السالم«السامء كام صعد إليها عيسى بن مريم 

داء، حتى ال ً أن ابن عباس هنى عليا عن قتل ابن السو:وذكر البغدادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينابيع املودة لذوي  و٢٩٠ ص٣جلسان امليزان  و٢١ و ٢٠املقاالت والفرق ص) ١(

 .٢٢٩ ص٣جالقربى 
 ٧جالغدير :  وراجع٢٢٥ ص٢ج أعبد اهللا بن سب و١٤٣الفرق بني الفرق ص )٢(

 ١٠٦ ص٦جفتح الباري  و٧١ ص٩لبيهقي جلالسنن الكربى  و١٥٦ص

أحكام  و٦ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٤٥ ص١مسند احلميدي جو

 .٥١٥ ص٣جبن العريب الالقرآن 
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فنفاه هو . أنه عازم عىل قتال أهل الشام: خيتلف عليه أصحابه، واحلال
فافتتن هبام رعاع الناس بعد مقتل عيل . وعبد اهللا بن سبأ إىل املدائن

 . )١(..إلخ
 أنه ملا بلغ نعي عيل ابن سبأ وأصحابه ـ وهو باملدائن ـ قالوا :وزعموا

ا ـ واهللا ـ بدماغه يف رصة، فأقمت عىل كذبت يا عدو اهللا، لو جئتن: ملن نعاه
ما صدقناك، لعلمنا أنه مل يمت ومل يقتل، وأنه ال يموت . ًقتله سبعني عدال

 .)٢(..حتى يسوق العرب بعصاه إلخ
فلم : ، فقال»ريض اهللا عنه« فبلغ ذلك احلسن بن عيل :زاد امللطي قوله

 .)٣(!ورثنا ماله، وتزوج نساؤه؟
 .)٤(ابن عباس هو الذي قال ذلك أن :وعند نشوان احلمريي

 :ونقول
، وأن »عليه السالم«أن ابن سبأ قتل يف حياة عيل :  قد عرفناً:أوال
عليه «هو أن بعض أتباعه الذين كانوا متسرتين يف عهد أمري املؤمنني : األرجح

 ..قد كشفوا أمرهم بعد استشهاده، وقالوا ملن نعاه هذا القول» السالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واختصار الفرق لعبد الرزاق ١٣٨ و ١٢٣ و ٣٩ و ١٨عن الفرق بني الفرق ص ) ١(

 .١٤٤ و ١٤٢ و ١٣٣ و ٥٧ و ٤٥ و ٢٢ص
ور العني  واحل١٤٨ و ٢٦ و ٢٥ والتنبيه والرد ص٢١ و ٢٠املقاالت والفرق ص) ٢(

 .١٥٤ص
 .١٥٤ واحلور العني ص١٤٨ و ٢٦ و ٢٥التنبيه والرد ص) ٣(
 .١٥٤احلور العني ص) ٤(
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: »عليه السالم«قي إىل ما بعد استشهاد عيل ولعل املقصود بالذي ب

ًشخص آخر اسمه عبد اهللا، كان سبائيا يف اإلعتقاد، ولكنه كان من هيود 
 ..ًاحلرية، وليس يمنيا كابن سبأ

 لعل املراد بتزويج نساء أمري املؤمنني، هو تزويج اإلماء اللوايت :ًثانيا
، فاستشهد عىل يد كان بصدد تزوجيهن» عليه السالم«كان يملكهن، ولعله 

عليه «وإال فإن ما يقال من إنكار هؤالء ملوته . أشقى األولني واآلخرين
ال بد أن يكون فور استشهاده، وقبل أن متيض أربعة أشهر وعرشة » السالم

أيام، ومل متض بعد أربعة أشهر وعرشة، عدة الوفاة التي حتتاج املرأة 
 .لتمضيتها قبل أن تتزوج

قد تزوجت » عليه السالم«يكون أحد من نسائه بل إننا نستبعد أن 
 ..بعده

 إن هذه األقوال، تسقط أمام الروايات الصحيحة السند :ًثالثا
واملتعددة، التي ذكرها الكيش، فال بد أن حتمل عىل تقدير صحتها عىل أن 
يكون قد نفي إىل املدائن قبل ظهور غلوه، فلام ظهر غلوه استدعاه عيل إليه، 

 ..ًقر بام يوجب القتل حرقا، قتلهوقرره، فلام أ
 : لعل سبب إبعاده إىل املدائن أمران:ًرابعا
إظهاره الطعن عىل اخللفاء، وعدم ارتداعه عن ذلك، األمر : أوهلام

إال أن . كام يشري إليه قوله بعدم التقية.. الذي قد يوجب الفتنة واإلفساد
جهره بغاصبيتهم ، و»عليه السالم«يكون نفس قوله بإمامة أمري املؤمنني 

 .حقه هو املقصود بنسبة الطعن عىل اخللفاء إليه
هو » عليه السالم«وزعمه أنه » عليه السالم« كذبه عىل عيل :الثاين
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وهذه جرأة عظيمة، ال جمال للتساهل معه فيها، ملا تسببه . الذي أمره بذلك
من تصدعات، ومن سلبيات هلا آثارها السيئة عىل الناس يف جماالت 

 ..عديدة
ًإن عليا أحرق قوما من :  لقد لفت نظرنا قول البغدادي:ًخامسا ً

فإنه إذا كان ابن سبأ هو الرأس، . الغالة، ولكنه نفى ابن سبأ إىل املدائن
 !الرأس، وقتل األذناب؟» عليه السالم«فلامذا ترك 

 إن أولئك قد جهروا بالغلو، فعاقبهم بالقتل، أما ابن سبأ :إال أن يقال
ًكذب عليه، وبالطعن عىل من يوجب الطعن عليهم، طلبا منه فاكتفى بال

 ..فنفاه إىل املدائن، ثم ملا ظهر غلوه بعد ذلك عاقبه باحلرق. للفتنة
قد أحرق ابن سبأ، كام دلت عليه » عليه السالم« إذا كان عيل :ًسادسا

، فإن »عليه السالم«الروايات الصحيحة، فهو مل يعش إىل ما بعد استشهاده 
ولعله . ، فال بد أن يكون غري ابن سبأ»عليه السالم«حد قد أنكر موته كان أ

 .»عليه السالم«أحد أتباعه الذين تسرتوا عىل غلوهم إىل ما بعد وفاة عيل 
أن : وربام يكون هو عبد اهللا، وهو ابن السوداء الذي ذكر البغدادي

 األخري نفاه هو وابن سبأ إىل املدائن، فالحظ النص» عليه السالم«ًعليا 
أن الناس قد افتتنوا : ويكون البغدادي قد غلط يف زعمه. ًالذي ذكرناه آنفا

، ألن ابن سبأ »عليه السالم«بابن سبأ، وابن السوداء، بعد استشهاد عيل 
. وافتتاهنم لعله كان بسبب ابن السوداء فقط» عليه السالم«قتل عىل يد عيل 

 :وسنوضح ذلك يف الفقرة التالية
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 :سبأ وابن ،السوداء ابن

. إن عبد اهللا بن السوداء كان يعني السبأية عىل قوهلا «:قال البغدادي
وأراد أن يكون له عند أهل . وكان أصله من هيود احلرية، فأظهر اإلسالم

ًأن لكل نبي وصيا، : أنه وجد يف التوراة«: الكوفة سوق ورياسة، فذكر هلم
 .»..ًوأن عليا ويص حممد

إنه من حمبيك، فرفع قدره، : »ليه السالمع«فقال شيعة عيل لعيل 
 .)١(»..ثم بلغه عنه غلوه، فهم بقتله إلخ. وأجلسه حتت درجة منربه

هذا مفاد رواية سيف عن عبد اهللا بن سبأ، أورده  «:قال بعض الباحثني
ًالبغدادي حمرفا مشوشا . وأهنام اثنان. أن ابن سبأ غري ابن السوداء: وزعم. ً
أن ابن سبأ كان من : هيود احلرية، بينام ذكر سيفوابن السوداء كان من 

 .)٢(»صنعاء اليمن، ونعته بابن السوداء
 :ونقول

ً إن النص الذي ذكره البغدادي ليس مأخوذا من رواية سيف التي  ـ١
، )٣(بأن ابن سبأ هيودي من صنعاء: ذكرها الطربي، فقد رصح الطربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٣الفرق بني الفرق ص) ١(
 .٢٣٢ و ٢٣١ هامش ص٢ج) هـ ق١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ ) ٢(
 ٣٧٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٤٠ ص٤األمم وامللوك جتاريخ : راجع) ٣(

الفتنة ووقعة اجلمل  و٢١٨ ص٩جالغدير  و١٥٤ ص٣خ جالكامل يف التاريو

 )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣ ص٢٩جتاريخ مدينة دمشق  و٤٨ و ١٧ص

 .٤٠٩ ص١ج
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 ..ةبأن ابن السوداء من هيود احلري: والبغدادي يرصح
أن : بأن ابن سبأ أخربهم بأنه وجد يف التوراة: ًويرصح البغدادي أيضا

 .ومل يذكر الطربي التوراة بيشء. ًلكل نبي وصيا
رفع قدر ابن السوداء، » عليه السالم«ً أن عليا :وليس يف الطربي

 ..وقد ذكر ذلك البغدادي. وأجلسه حتت درج منربه
 ..ر الذي أخذ منه البغداديعىل أن الطربي ليس هو املصد: وهذا يدل

 ليس فيه إشكال )١( إن ما نقله الطربي عن ابن سبأ يف هذا املورد ـ٢
ًذو بال من الناحية العقائدية، فإن عقيدة الرجعة، وأن عليا ويص الرسول، 

وعدم الرضا . وأنه خاتم األوصياء، وأنه كان ألف نبي هلم أوصياء
 )٢(امن أخذ اخلالفة بغري حقبالوثوب عىل ويص الرسول، والقول بأن عث

إن ذلك كله من العقائد الثابتة باآليات والروايات . ليس فيه إشكال
 .وغريها من الشواهد والدالئل

 :السحاب يف × عيل

مل يمت، » عليه السالم«ًإن عليا :  أن فرقة من السبئية يقولون:وزعموا
ة مرعدة، وإنه يف السحاب، وإذا نشأت سحابة بيضاء صافية مضيئة، مربق

 .)٣(قد مر بنا يف السحاب: قاموا إليها يبتهلون، ويترضعون ويقولون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٧٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٣٤٠ ص٤األمم وامللوك جتاريخ ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
=  ١٧٥و  ١٨٢ ص٤زي جـاخلطط للمقري: عـ وراج٢٦ و ٢٥التنبيه والرد ص) ٣(
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ًأن عليا يف السحاب، وأن : وزعم بعض السبأية.. «:قال البغدادي

 .)١(»الرعد صوته، والربق سوطه
 :قال إسحاق بن سويد

 مـن الـغـزال مـنـهـم و ابـن باب    بـرئـت مـن اخلوارج لست منهم

 )٢(يـردون السـالم عـىل  السحاب    ًـــروا عـلـيــاومـن قـوم إذا ذك
 :ونالحظ هنا ما ييل

» عليه السالم«ًعمم عليا » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  رويً:أوال
 .)٣(يوم اخلندق عاممته السحاب عىل رأسه تسعة أكوار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٧املقاالت والفرق ص:  وراجع١٦ ص١ وصحيح مسلم ج١٧٢و = 

 والبدء ٨٧ ص٤ والفصل البن حزم ج٨٥ ص١ومقاالت اإلسالميني ج

احلور :  وراجع١٤٣ والفرق بني الفرق للبغدادي ص١٢٩ ص٥والتاريخ ج

 والتبصري يف الدين ١٧٤ ص١ وامللل والنحل للشهرستاين ج١٥٤العني ص

ط ( واملقدمة البن خلدون ٢٣ البالغة للمعتزيل اخلطبة رقم  ورشح هنج١٠٨ص

 .١٩٨ص) األدبية
 وراجع ٣٢٨ و ٢٢٦ ص٢جلسيد مرتىض العسكري ل أعبد اهللا بن سب: راجع) ١(

 ٢٠٩ ص٣جلسمعاين لاألنساب :  وراجع٣٦١ و ٣٣١ و ٣٣٠ و ٣١٢ص

 .١٠٠ ص١٧جالوايف بالوفيات و
تاريخ مدينة  و١٤١ ص٢ني الدوري جتاريخ ابن مع و١٤٣الفرق بني الفرق ص) ٢(

 .٩٣ ص٢جإكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  و٥٠٤ ص٣٩جدمشق 
=  ٤ار جـحـبـة الـنـدرك سفيـمست و٨٨ ص٤١ ج٢٠٣ ص٢٠بحار األنوار ج) ٣(
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: هبا يقال هلا» صىل اهللا عليه وآله« كانت له عاممة يعتم :ويف نص آخر
: فيها، فيقول» عليه السالم«ً فكساها عليا، فكان ربام طلع عيل .السحاب

 .)١(عاممته التي وهب له: أتاكم عيل يف السحاب، يعني
السحابة البيضاء الصافية املنرية ال «:  قال العالمة العسكري:ًثانيا

 .)٢(»تكون مربقة مرعدة، وإنام السحابة السوداء هي التي تربق وترعد

 :كرسى مججمة

نزل إيوان » عليه السالم«ًأن عليا :  بعض الروايات ما خالصتهجاء يف
، فصار يطوف منازل كرسى )منجم كرسى(كرسى، ومعه دلف بن جمري 

هو واهللا : ويقول دلف.. كان لكرسى يف هذا املكان كذا وكذا: ويقول
 .كذلك

فام زال كذلك حتى طاف املواضع بجميع من كان عنده، ودلف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢١٣ ص١ ومستدرك الوسائل ج٣٤٣ ص٧وجممع البيان ج ٤٩٩ص= 

  .٣٢٤ ص٢جمناقب آل أيب طالب و
 ٨كنز العامل ج:  وراجع٢١ ومكارم األخالق ص٢٥٠ ص١٦بحار األنوار ج) ١(

 ٢ج) هـ١٣٧٢ط سنة ( والرياض النرضة ٥٠ ص١ وزاد املعاد ج٦٠ص

) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٩٩ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢٨٩ص

ط ( والسرية احللبية ٧٠ ووسائل الوصول إىل شامئل الرسول ص٥٦٣ ص٦ج

 .٣٧٩ ص٣ج) القاهرة
 .٢٢٨ هامش ص٢ج)  هـ١٤٢٧ط سنة (بن سبأ عبد اهللا ) ٢(
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 .ي كأنك وضعت هذه األشياء يف هذه املساكنيا سيدي وموال: يقول

إىل مججمة نخرة، مطروحة، فدعا بطست، وأمر » عليه السالم«فنظر 
أقسمت عليك يا مججمة : أن يصبوا فيه املاء، ووضع اجلمجمة فيه، ثم قال

 !ومن أنت؟! أخربيني من أنا؟
أما أنت فأمري املؤمنني، وسيد : ِّفنطقت اجلمجمة بلسان بني، فقالت

 ..لوصيني، وأما أنا فعبد اهللا، وابن أمة اهللا كرسى أنوشريوانا
أنه نادم عىل عدم إيامنه برسول : أن كرسى أخربه: ثم ذكرت الرواية

 .وأنه يف النار، ولكنه ال يعذب هبا بسبب عدله ورفقه.. اهللا
فانرصف الذين كانوا معه من أهل ساباط إىل أهاليهم، وأخربوهم بام 

. فاضطربوا واختلفوا يف معنى أمري املؤمنني. ن اجلمجمةكانوا قد سمعوه م
 .هو ويص الرسول: فقال بعضهم

 .بل هو النبي: وقال بعضهم
: بل هو الرب ـ وهو عبد اهللا بن سبأ وأصحابه ـ وقالوا: وقال بعضهم

 !لوال أنه الرب كيف حييي املوتى؟
، بذلك، فحاول إقناعهم بالرجوع عن مقالتهم» عليه السالم«فسمع 

 .فرجع بعضهم، وأرص بعضهم، فأحرقهم بالنار
لوال أن فيه الربوبية ما كان أحرقنا : وتفرق منهم قوم يف البالد وقالوا

 .يف النار
 .إن تركتهم عىل مثل هذا كفر الناس:  فقال له أصحابه:ويف نص آخر

 !ما حتبون أن أصنع هبم؟: فلام سمع ذلك منهم قال هلم
 .أحرقت عبد اهللا بن سبأ وأصحابهحترقهم بالنار كام : قالوا
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 !ما محلكم عىل ما قلتم؟: فأحرضهم، وقال
وال جيوز ذلك . سمعنا كالم اجلمجمة النخرة، وخماطبتها إياك: قالوا

 .إال هللا تعاىل، فمن ذلك قلنا ما قلنا
 .ارجعوا إىل كالمكم، وتوبوا إىل اهللا: فقال

 .نعما كنا نرجع عن قولنا، فاصنع ما أنت صا: فقالوا
 .فأمر أن ترضم هلم النار وحرقهم

 .اسحقوهم، واذروهم يف الريح: فلام احرتقوا قال
 .فسحقوهم، وذروهم يف الريح

اهللا، : فلام كان اليوم الثالث من إحراقهم دخل إليه أهل ساباط، وقالوا
، إن الذين أحرقتهم بالنار قد رجعوا »صىل اهللا عليه وآله«اهللا يف دين حممد 

 . أحسن ما كانواإىل منازهلم
أليس قد أحرقتموهم بالنار، وسحقتموهم، «: »عليه السالم«فقال 

 !وذريتموهم يف الريح؟
 .بىل: قالوا
 .أحرقتهم أنا واهللا أحياهم: قال

 .)١(فانرصف أهل ساباط متحريين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والفضائل لشاذان ١٦٥ و ١٦٤ ص١٨ وج٢٤٨ ص٣مستدرك الوسائل ج) ١(

 .١٦ وعيون املعجزات ص٢١٥ ـ ٢١٣ ص٤١ وبحار األنوار ج٧٥ و ٧٤ص
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 :ونقول

 :نالحظ ما ييل
 اضطراب نص الرواية يف مصادره املختلفة فيام يرتبط بعبد اهللا بن  ـ١

حترقهم بالنار، كام : »عليه السالم«إن الناس قالوا له :  فواحدة تقولسبأ
 .أحرقت عبد اهللا بن سبأ، ومقتىض ذلك أن ابن سبأ ميت

هو الرب، وهو عبد اهللا بن سبأ : وقال بعضهم: وأخرى تقول
 ..وأصحابه

 ملاذا تكون مججمة كرسى مطروحة عىل األرض، أمل يكن أصحاب  ـ٢
أن مدافن امللوك، : وقد علمنا! وضع حصني وأمني؟كرسى قد دفنوه، يف م

 !!تكون يف مواضع مميزة، وغري عادية
أمل يكن يمكنها أن تتكلم !  مل نعرف حكمة جعل اجلمجمة يف املاء؟ ـ٣

إن كان األمر كذلك، فلامذا تكلمت معه اجلمجمة ! إال إذا وضعت يف املاء؟
 .)١(!طشت فيه ماء؟بعد رجوعه من حروب النهروان، بدون أن يضعها يف 

أن الذين اختلفوا بسبب كالم مججمة كرسى :  يفهم من الرواية ـ٤
كانوا من أهل ساباط املدائن دون غريهم من األقوام الذين حرضوا ما 

 !جرى، فام السبب يا ترى؟
» عليه السالم« ما احلكمة يف إحياء اهللا الذين أحرقهم عيل  ـ٥

اؤهم من موجبات تكريس ضالل أليس إحي! وسحقهم وذراهم يف الريح؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٢صشاذان بن جربئيل القمي لالفضائل  و٢١٧ ـ ٢١٥ ص٤١بحار األنوار ج )١(

 .٢٨١ ص١جإلزام الناصب  و٢٣صجزات نوادر املع و٢٢٩ص ١جمدينة املعاجز و
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 !الضالني،وترسيخ غلو الغالني؟
ولو أن الذين رجعوا أخربوا الناس بام عاينوه من عذاب اهللا بسبب 
ًمقالتهم الباطلة، وأزالوا الشبهة عنهم، لكان رجوعهم رضوريا ومربرا،  ً

عن » عليه السالم«ًولكن رجوعهم زاد الناس حرية، حتى سأل الناس عليا 
جاءت إجابته غري جمدية يف إخراجهم من حريهتم، حيث أحال حاهلم، ف

 .األمر عىل اهللا سبحانه
أن األمر ال يعود إليه، وذلك : إال إن كان أراد أن يزيل شبهتهم ببيان

 ..يكذب دعواهم األلوهية له
فإن كان هؤالء الذين أحياهم اهللا قد بقوا أحياء، فينبغي أن .. وبعد ـ٦

دهم الزائرون والسائلون، واملتعجبون، يعرفهم الناس، وأن يقص
ِّواملتربكون من مجيع البالد، وأن يدون الناس ما جرى هلم، وأن يتناقلوه 
ًويتداولوه بكرة وعشيا، وأن تعرف أسامؤهم، وأحواهلم، وعشائرهم، 

 ..الخ.. و.. ومدافنهم و
وملاذا مل تذكر ! وإن كانوا قد عادوا إىل املوت فأين هي قبورهم؟

م، وال عرفت أحواهلم، وال ذكر يشء مما جرى هلم وعليهم يف كتب أسامؤه
 !املسلمني وغريهم؟

 :سبأ ابن اسمه من يوجد ال

أن ينكر وجود عبد اهللا بن سبأ من األساس، : وقد حاول أحد الباحثني
هو » عليه السالم«إذ ال يوجد رجل هبذا االسم، بل املوجود يف زمن عيل 

ن مالك بن ميدعان، بن مالك بن نرص، ابن عبد اهللا بن وهب بن راسب ب
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األزد بن الغوث، بن نبت بن مالك، بن زيد، بن كهالن، بن سبأ، فهو 

 .وقد أصبح زعيم اخلوارج، وقتل يف النهروان. سبأي راسبي
ًومل يوجد غريه هبذا االسم، ومل يعرف التاريخ الصحيح أحدا آخر هبذا 

ًاالسم، فضال عن أن يؤله عليا، أو يؤسس  فكرة الوصاية له، أو غري ً
 .)١(ذلك

 :ونقول
 :الحظ األمور التالية

وأما حجر بن عدي الكندي، «: هـ٢٧٩ قال البالذري املتوىف سنة ـ١
وعمرو بن احلمق اخلزاعي، وحبة بن جوين البجيل، ثم العرين، وعبد بن وهب 

ـ فإهنم أتوا عليا، فسألوه عن أيب بكر وعمر إ  ..لخًاهلمداين ـ وهو ابن سبأ 
 .)٢(»..وهذه مرص قد افتتحت إلخ! أوقد فزعتم هلذا؟: فقال

 .)٣(»وعبد اهللا بن سبأ«: وذكر الثقفي هذا النص نفسه لكنه قال
 .وسبأ هو أحد أجداد عبد اهللا، أما اسم أبيه فهو وهب

وقد ذكر البالذري كالمه اآلنف الذكر بعد أن ذكر إرادة أمري املؤمنني 
 ..ىل صفني بعد النهروانالرجوع إ» عليه السالم«

مهداين، ومهدان من خيار بن مالك بن : فابن سبأ عىل حسب نقل البالذري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٥ ـ ٣٢٣ ص٢ج)  هـ١٤٢٧ط سنة (عبد اهللا بن سبأ ) ١(
بحار األنوار  و٣٨٣ و ٣٨٢ ص٢ج) هـ١٣٩٤ط بريوت سنة(أنساب األرشاف ) ٢(

 .٥٦٦ ص٣٣ج
 .٣٠٢ ص١الغارات للثقفي ج) ٣(
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أما عبد اهللا بن وهب الراسبي، فهو من راسب، وهم بطن من . زيد بن كهالن
وزعيم اخلوارج ! فأين هذا من ذاك؟. األزد من نبت بن مالك بن زيد بن كهالن

 .)١(وهذا معروف بابن سبأ. مل يعرب عنه إال باالسم والنسب
 ! إن البن سبأ ذرية تنسب إليه، فكيف يكون شخصية ومهية؟ ـ٢

ًإن رجال من : »عليه السالم«أن زرارة قال لإلمام الصادق : فقد روي
ًأن اهللا خلق حممدا وعليا : ولد عبد اهللا بن سبأ يقول بالتفويض، الذي معناه ً

 .» فخلقا ورزقا، وأماتا وأحييا، ففوض إليهام،»صلوات اهللا وسالمه عليهام«
كذب عدو اهللا، إذا انرصفت إليه فاتل عليه هذه : »عليه السالم«فقال 

َأم جعلوا هللاِِ رشكاء خلقوا كخلقه فتشابه ﴿: اآلية التي يف سورة الرعد َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ُ َُ ََ َ ْ َ

ْاخللق عليهم قل اهللاُ خالق كل يشء وهو الواحد ال ْ َ ِّ ُ َ ُْ َِ ٍ َِ َ ُ َ َْ ُ ُ ُِ ْ ِْ ُقهارَْ َّ َ﴾)٢(. 
فكأنام : ًفانرصفت إىل الرجل فأخربته، فكأين ألقمته حجرا، أو قال

 .)٣(خرس
بأنه تعاىل : أن هؤالء املفوضة كانوا يقولون: وقد أوضح الشيخ املفيد

وفوض إليهم خلق العامل بام فيه، ومجيع . تفرد بخلق األئمة خاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ج أعبد اهللا بن سب و٣٧٥ ص٦ج) ط مجاعة املدرسني(قاموس الرجال : راجع) ١(

 .٣١٣ص
 . من سورة الرعد١٦اآلية) ٢(
) ط دار املفيد( و ١١١ ـ ١١٠ واإلعتقادات للصدوق ص٣٤٣ ص٢٥بحار األنوار ج) ٣(

 .٤٩٢ ص٢جتفسري نور الثقلني  و٥٤ ص٦جرشح أصول الكايف  و١٠٠ص



طريق الحق..........................................................................................   ٣٢٢ 
 .)١(األفعال

 :إلفات نظر ال بد منه

وار الذي قرأناه يف هذا الكتاب، قد جرى باملراسلة عرب  إن هذا احل ـ١
.. اإلنرتنت، وقد أوردنا فيه رسائل حماورنا الشيخ الفاضل كام وردتنا منه

باستثناء بعض األسطر التي أراد حماورنا حذفها من رسائله، وبعض 
 .إجراءها» حفظه اهللا«اإلصالحات اللفظية التي أراد 

اضل ارتأى أن تكون وسيلته إلثارة احلوار  إن حماورنا الكريم الف ـ٢
ًفآثرنا جماراته يف أجوبتنا عليها أيضا، مع مراعاة .. ًمعنا أمورا معينة

،  الذي وصلناخصوصتي اإلختصار واإلقتصار عىل النظر يف املضمون
ًأخالقيا .. أن هذا هو ما يفرضه الوفاء حلق حماورنا الفاضل: ألننا نرى

ًوإنسانيا، وإيامنيا أ  ..ًيضاً
 إن اإللتزام الدقيق بحرفية النص، وبأمانة نقل احلوار فرض علينا  ـ٣

إيراد املقالة املرفقة، واملذيلة باسم عبد الرمحان دمشقية، وإيراد إجابتنا 
عليها، من دون أي ترصف أو إخالل بأي حرف يف املقالة املرفقة، ويف 

 .اجلواب عنها
 الذي هيأ له الفرصة للنرش يف  إن املضمون العلمي هلذا احلوار هو ـ٤
وما عدا املضمون، فهو بنظرنا يدخل يف دائرة الرتف الذي يمكن .. كتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط دار ( و ٦٦ـ ٦٣ وتصحيح إعتقاد اإلمامية ص٣٤٥ ص٢٥بحار األنوار ج) ١(

 .٢٣٤ ص٥خامتة املستدرك جو ١٧٣صت أوائل املقاال و١٣٣ص) املفيد



 ٣٢٣.. ......................................................... ملحق اإلجابة على السؤال الثامن

 ..ًاإلستغناء عنه، واستبداله بام هو أكثر فائدة، وأكرب نفعا
وألجل ذلك، مل نلتفت، ومل هنتم لغري املضمون العلمي، ألن اإلنسان 

 .. والسليمالعاقل واحلكيم ال يعتمد غري اخليار الصحيح
 ..واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل عباده الذي اصطفى حممد وآله

 ..جعفر مرتىض العاميل
 م٣/٢/٢٠١٠هـ املوافق ١٤٣١ ربيع األول ٥حرر بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طريق الحق..........................................................................................   ٣٢٤ 
 املحتويات

 ط
  ٥.......................................................:قصة هذا احلوار

  ٧..................................................القصة بلسان صاحبها

  ١٠.......................................................:توضيح          

  ١١.....................................................الـرسـالـة األوىل

  ١٥................................................جواب الرسالة األوىل

  ١٥........................................:]ال سباب وال شتائم [          

  ١٦............................................:]م ال تعنيناالشتائ [          

  ١٦.......................................:]العهدة عىل من روى [          

  ١٧........................................:]املفرتون عىل اخللفاء [          

  ١٨......................:]يستنكره الصحابة.. رضب املرأة عيب [          

  ٢٢.....................................!:]أين هي شجاعة عيل؟ [          

  ٢٥.....................................:] قوي يف احلق×عيل  [          

  ٢٦..............................!!] يزوج ابنته من عمر×عيل  [          

  ٢٧..............:]نة يف مصادر أهل الس÷ما جرى عىل الزهراء  [          

  ٢٩........:إن الزهراء ماتت وهي غضبى ومهاجرة أليب بكر وعمر          

  ٣٠..................................:إن اهللا يغضب لغضب فاطمة          

  ٣١................................:إسقاط املحسن مع ذكر السبب          

  ٣٢...........................:إسقاط املحسن دون ذكر سبب ذلك          

  ٣٢.......................:÷التهديد بإحراق بيت فاطمة الزهراء           



 ٣٢٥.. ....................................................................................... المحتويات

  ٣٣...............................:÷إرضام النار يف بيت الزهراء           

  ٣٣...........................................:× عيل اقتحام دار          

  ٣٥.....................................:ِّأوصت أن ال يصليا عليها          

  ٣٥............................................:÷رضب الزهراء           

  ٣٥...................................................:كرس الضلع          

  ٣٥................................:الوجعإن النبي ليهجر، أو غلبه           

  ٣٦......:أسخطتامين، وما أرضيتامين، ولئن لقيت النبي ألشكونكام          

  ٣٧....................:ًبأن تدفن ليال، وال حيرضا جنازهتا: وصيتها          

  ٣٧.........................:ا أبا بكر، وعمرًدفنها ليال، ومل يؤذن هب          

  ٣٨............:×حماولة نبش قربها للصالة عليها، فمنعهم عيل           

  ٣٨..........................:هجراهنا أليب بكر وعدم تكليمها إياه          

  ٣٨.....................:ًأكلمك أبداواهللا ألدعون عليك، وواهللا ال           

  ٤١...............................................مرفقات الرسالة األوىل

  ٤١......................................................:]املرفق األول[

  ٤٥.............................................اجلواب عىل املرفق األول

  ٤٥...........................!:]أين هي طاعة اإلمام يف القرآن؟ [          

  ٤٧...................................:]ُمل تذكر اإلمامة يف القرآن [          

  ٤٩......................:]وعصمتهم.. وجوب طاعة أويل األمر [          

  ٥٣..........................................................املرفق الثاين

  ٥٧..............................................اجلواب عىل املرفق الثاين

  ٥٧..............................................!:]أين هو الرد؟ [          



طريق الحق..........................................................................................   ٣٢٦ 
  ٥٨............................................:]ال نبادلك باملثل [          

  ٥٩............................:]نحن مستعدون للنقاش العلمي [          

  ٥٩...............................................:]اخللق الكريم [          

  ٦٠......................................:]الشتائم ال تغري الواقع [          

  ٦٠.......................................:]فرض الرأي بال دليل [          

  ٦٣......................................................الرسالة الثانـيـة

  ٦٣.............................................:]البخوع للدليل [          

  ٦٤...................................:]العمل بمذاهب اجلمهور [          

  ٦٧................................................جواب الرسالة الثانية

  ٦٨...........................:]مربرات األخذ باملذاهب األربعة [          

  ٧٠........................!:]دون سواه؟ملاذا مذهب أهل البيت  [          

  ٧٦................................................:حديث الثقلني          

  ٧٧...................!:بفتح القاف، أم بسكوهنا؟:  ـ الثقل١                    

  ٧٨............................:ـ النص الصحيح والرصيح٢                    

  ٨٢.....................................:رواة احلديث من الصحابة          

  ٨٤.........................................:حديث الثقلني متواتر          

  ٨٥.......................................:وسنتي وعرتيت متوافقان          

  ٨٦.......................................:أرسار يف حديث الثقلني          

  ٨٨...............................................!:من هم العرتة؟          

  ٩١........................................................الرسالة الثالثة

  ٩١.............................................:]املفاجأة والندم [          



 ٣٢٧.. ....................................................................................... المحتويات

  ٩٢.........................................!:]البداء والعصمة؟ [          

  ٩٧................................................جواب الرسالة الثالثة

  ٩٩................................:السلطة السياسية ونظم األمور          

  ١٠٠........................................:بني التصويب والبداء          

  ١٠٤........................................:فوائد االعتقاد بالبداء          

  ١٠٧...........................................:عصمة غري األنبياء          

  ١٠٩............................................:العصمة التكوينية          

  ١١٠.........................................:ما فروا منه وقعوا فيه          

  ١١٠...............................:الفرار من لوازم جربية العصمة          

  ١١٣............................................:املطيفون بالعرش          

  ١١٤.............................:أهل الذكر ومستحدثات املسائل          

  ١١٦.....................................:]القرآن تبيان لكل يشء [          

  ١١٩......................................:]مليون باب من العلم [          

      ١٢٢.........................................:’إستشهاد النبي           
  ١٢٣.............................................!:من هم العرتة؟           

  ١٣٦...............:]معاجلة أهل السنة حلديث االثني عرش خليفة [          

  ١٣٧.........................................!:حظ ماذا يقول؟اجلا          

  ١٤١......................................................الرسالة الرابعة

  ١٤١...................................!:]ختصيص عيل بالسالم؟ [          

  ١٤٥...............................................جواب الرسالة الرابعة

  ١٤٥..............................................:اخلطأ الذي وقع          



طريق الحق..........................................................................................   ٣٢٨ 
  ١٤٦.......................................:السالم عىل غري األنبياء          

  ١٤٩.............................................!!:ًليس هذا دليال          

  ١٥١.............................:ّالعطف عىل الضمري بإعادة اجلار          

  ١٥٦...............................................:ةكلمتنا األخري          

  ١٥٧.....................................................الرسالة اخلامسة

  ١٥٧...........................:]’الشهادة الثالثة وعلم النبي  [          

  ١٥٩.............................................جواب الرسالة اخلامسة

  ١٥٩...........................................:]َّلقد أحسنت إيل [          

  ١٦٠....................................:] يف األذان×ذكر عيل  [          

  ١٦٣..............................:]وذكر عيل يف األذان.. احلكام [          

  ١٦٥..........................................:]دالئل ومؤيدات [          

  ١٦٧.......................................!:]ذان؟كيف رشع األ [          

  ١٦٩......................: بالغيب، وتأويل اآليات’علم النبي           

  ١٧٤................................:]وقفة مع ابن ميثم البحراين [          

  ١٧٦...............................................:]إن شاء علم [          

  ١٧٧.............................................:]أنا برش مثلكم [          

  ١٧٩....................................................الرسالة السادسة

  ١٧٩.....................................................:إعـتـذار          

 
  ١٨١.....................................................الرسالة السابعة

  ١٨١............................................:]عرفت احلقيقة [          



 ٣٢٩.. ....................................................................................... المحتويات

  ١٨٣..............................................جواب الرسالة السابعة

  ١٨٣.................................:]أنت حر يف الدنيا واآلخرة [          

  ١٨٣...............................:]ختيري النفس بني اجلنة والنار [          

  ١٨٤..................................:]كأنت حر كام سمتك أم [          

  ١٨٧......................................................الرسالة الثامنة

  ١٨٧.........................................!:]من هو ابن سبأ؟ [          

  ١٨٩...............................................جواب الرسالة الثامنة

  ١٨٩.....................................:احلق أمانة اهللا عند العلامء          

ًاحلق ليس سنيا وال شيعيا [           ً[:..................................١٨٩  

  ١٩٠..........................................!!:]حقيقة ابن سبأ [          

  ١٩١................................]&رأي العالمة العسكري  [          

  ١٩١..................................:]العسكرينجاح العالمة  [          

  ١٩٢........................................................:إشارة          

  ١٩٣.....................................................الرسالة التاسعة

  ١٩٣.................................!:]هل أهل السنة نواصب؟ [          

  ١٩٥..............................................جواب الرسالة التاسعة

  ١٩٥............................................:ثمرة العلم العمل          

ِوأمتمت عليكم نعمتي: قال تعاىل [           َِ ْ ْ َْ ْ َُ َ َْ ُ َ[:..........................١٩٦  

  ١٩٦........................................:]النصب والنواصب [          

  ١٩٧....................:] جزء من اإلسالم^حب أهل البيت  [          

  ١٩٧.........................................:]ِّاملحبون املقرصون [          



طريق الحق..........................................................................................   ٣٣٠ 
  ٢٠١.....................................................الرسالة العارشة

  ٢٠١.............................................:]وأسف.. ندم [          

 ٢٠٣...............................................: الرسالة احلادية عرش
  ٢٠٣.........................................:]اإلرساء واألقىص[           

  ٢٠٥........................................:]األقىص، واإلرساء[           

  ٢٠٥..................................!!:]جيب عىل اإلمام: عبارة[           

  ٢٠٧.........................................جواب الرسالة احلادية عرش

  ٢٠٧...................................:]تصويب األخطاء عبادة[           

  ٢٠٨.........................:]القصف اإلرسائييل أحرق مكتبتي[           

  ٢٠٩........................................:]قداسة بيت املقدس[           

  ٢٠٩...................................:]إلرساء إىل بيت املقدسا[           

  ٢١٢..........................:]جيب عىل اإلمام كذا: معنى قوهلم[           

  ٢١٤....................................:معاجلة رضورة السقطات          

  ٢١٥...........................:]وجوب صيانة العقائد واملفاهيم[           

  ٢١٧..................................................الرسالة الثانية عرش

  ٢١٧.....................!:]ذكر اإلمام احلجة بألقابه دون اسمه؟[           

  ٢١٩..........................................جواب الرسالة الثانية عرش

  ٢١٩................................:ارأقوال، وأخب: حرمة التسمية          

  ٢٢٠..........................ً:واعتقادا.. معرفة: األئمة االثنا عرش          

  ٢٢٣...............................:ذكر زرارة يف احلديث غري دقيق          

  ٢٢٤..............................:^الذين يعرفون أسامء األئمة           



 ٣٣١.. ....................................................................................... المحتويات

  ٢٢٥..........................:حرب اإلمامة واإلمام: خيار احلكام          

  ٢٢٩..........................!:ملاذا التحسس من اإلمامة واإلمام؟          

  ٢٣٣............................................:دالالت وشواهد          

  ٢٣٥.........................: حتت الرقابة‘اإلمامان العسكريان           

  ٢٣٩...........................................:من أساليب احلكام          

  ٢٤٥.....................................................الرسالة األخرية

  ٢٤٧........................................................الـخـاتـمــة

  ٢٤٩....................................اإلجابة عىل السؤال الثامن ملحق

  ٢٤٩........................................: حيرق الغالة×عيل           

  ٢٥٧..................................!:هل هذه املربرات معقولة؟          

  ٢٥٩...............................................:الرفق باملذنبني          

  ٢٦٠...................................:لو جئتمونا بدماغه يف رصة          

  ٢٦٠.........................................:احللف بغري اهللا تعاىل          

  ٢٦٦...............................................:القتل بالدخان          

  ٢٦٦..................................................:القتل بالنار          

  ٢٦٩...............................:إعرتاضات عىل إحراق ابن سبأ          

  ٢٦٩.....................................:ال غالة وال إحراق ألحد          

  ٢٧٣......................................:مضامني روايات الكيش          

  ٢٧٦.........................................:الكيش ال يعتمد عليه          

  ٢٧٧..............................:التأليهروايتان تناقضان روايات           

  ٢٨٠......................:روايات القتل تعارض روايات اإلحراق          



طريق الحق..........................................................................................   ٣٣٢ 
  ٢٨٣.........................:الكذب عىل أمري املؤمنني عليه السالم          

  ٢٨٦............................................!:من هي العنزية؟          

  ٢٨٧..............................:روايات إحراق الغالة واملرتدين          

  ٢٨٩............................................:حديث ابن عباس          

  ٢٩١.................................ً:أوقدت ناري، ودعوت قنربا          

  ٢٩٢.........................................!:بامذا يغايل ابن سبأ؟          

  ٢٩٣.............................................:أسئلة ال مورد هلا          

  ٢٩٤........................................ً:العرب ال يؤهلون برشا          

  ٢٩٩................................:دعوى الدس يف كتاب الكيش          

  ٣٠٧..................................................:نفي ابن سبأ          

  ٣١٢.......................................:ابن السوداء، وابن سبأ          

  ٣١٣........................................: يف السحاب×عيل           

  ٣١٥...............................................:مججمة كرسى          

  ٣١٩....................................:ال يوجد من اسمه ابن سبأ          

 ٣٢٤..........................................................املحتويات
 
 
 
 
 



 ٣٣٣.. ....................................................................................... المحتويات

 
 

 كتب مطبوعة للمؤلف
 

  ـ اآلداب الطبية يف اإلسالم١
  ـ ابن عباس وأموال البرصة٢

 ّ ـ ابن عريب سني متعصب٣

 وال مزدكية..  ـ أبوذر ال إشرتاكية٤

  ـ أحيـوا أمـرنا٥

 قرآن الكريم ـ إدارة احلرمني الرشيفني يف ال٦

  ـ اإلسالم ومبدأ املقابلة باملثل٧

 »عليهام السالم« ـ اإلمام عيل والنبي يوشع ٨
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  ـ أكذوبتان حول الرشيف الريض١٠

  ـ أهل البيت يف آية التطهري١١

  ـ بحث حول الشفاعة١٢

 حقيقة قرآنية» عليه السالم« ـ براءة آدم ١٣

 هاتوا برهانكم: قل..  ـ البنات ربائب١٤

  أم ربائبه’ ـ بنات النبي ١٥

  ـ بيان األئمة وخطبة البيان يف امليزان١٦
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  ـ حديث اإلفـك٢٤
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 × ـ ظالمة أيب طالب ٤٨
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 »عليه السالم« ـ لست بفوق أن أخطىء من كالم عيل ٥٥



طريق الحق..........................................................................................   ٣٣٦ 
 »عليها السالم« ـ ملاذا كتاب مأساة الزهراء ٥٦

 )١/٢(» عليها السالم« ـ مأساة الزهراء ٥٧

 ! ـ ماذا عن اجلزيرة اخلرضاء ومثلث برمودا؟٥٨

 )١/١٤) (قيدةأسئلة وأجوبة يف الدين والع( ـ خمترص مفيد ٥٩

 )شبهات وردود( ـ مراسم عاشوراء ٦٠

 ! ـ املسجد األقىص أين؟٦١

  ـ مقاالت ودراسات٦٢

  ـ منطلقات البحث العلمي يف السرية النبوية٦٣

  ـ املواسم واملراسم٦٤

  ـ موقع والية الفقيه من نظرية احلكم يف اإلسالم٦٥

 يف احلديبية» عليه السالم« ـ موقف عيل ٦٦

 »عليهم السالم«خلواتيم لدى األئمة  ـ نقش ا٦٧

  ـ الوالية الترشيعية٦٨

  ـ والية الفقيه يف صحيحة عمر بن حنظلة٦٩

  !؟)بالفارسية( ـ أبو ذر مسلم أم شيوعي ٧٠

 
 
 
 

 


