
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وردود.. شبهات

 »برتتيب موضوعي«
 



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                         ٢

 

 
 

 

 

 

 

 خیابان اسـو  پرديسان ـ بلوار سلامن : قم

 . 1ـ واحد 5جمتمع شهید حکیم ـ بلوک 

  02532500329ن: ـــلفـت

  09334490160  :مرا ـــه

 
 

Email:   info@al-ameli.com  
 

Website: www.nt-ameli.com  
www.al-ameli.com 
www.al-ameli.net  
www.al-ameli. org 

telegram: @alameli 



 

 
 وردود.. شبهات

 »برتتيب موضوعي«

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  :مقدمة الطبعة الثانية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينواحلمد هللا رب العاملني

 ..وبعد ..واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني

فإن هذا الكتاب املسمى بميزان احلق قد تكفل باإلجابة عىل أسئلة، أو 
أسئلة قادت شباب الشيعة إىل «:  بعنوانٍبِّيَتُعىل شبهات نرشت يف ك: فقل

 ً.رى أضيفت إليها أيضا، باإلضافة إىل أسئلة وشبهات أخ»احلق

والشبهات التي أجيب عنها يف هذا الكتاب تتجاوز األرقام املسجلة 
 . أسئلة عديدة أخرىى السؤال الواحد عىلفيه، ألن الكثري منها قد انطو

تفكيك تلك األسئلة، حتى ال يظن ظان بأننا قد يف ومل نجد مصلحة 
 .. ا عىل ما هي عليهفأبقيناه.. ً فيها شيئاَّترصفنا، أو غرينا وبدلنا

ولكننا رأينا أن يف تلك األسئلة عاهة أخرى حتتاج إىل عالج، وهي 
عىل مطلوبه ًأحيانا تشويشها، واختالف موضوعاهتا، فال يكاد الباحث يعثر 

 . إال بقراءة فهرست مجيع جملدات الكتاب

أن بعض األسئلة قد تكررت بصيغ خمتلفة، وتكرر  :يضاف  إىل ذلك
 . كذلكاجلواب عنها
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ة، فكانت النتيجة أن جامعفرأينا أن نصنف األسئلة ضمن عناوين 
ًحيمل اسام مستقل، أصبحت كل جمموعة ذات عنوان متجانس يف فصل 

 .يشري إىل ذلك العنوان

نفس رقمه التسلسيل أحدمها هو : وضعنا يف بداية كل سؤال رقمنيثم 
 مع أرقام األسئلة التي الذي كنا قد أثبتناه يف الطبعة األوىل، وهو املتوافق

ًووضعنا رقام آخر .. »أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق«وردت يف كتاب 
 .حيدد التسلسل املنهجي الذي اعتمدناه يف هذه الطبعة الثانية

أن يكون ًنسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا اجلهد خالصا لوجهه الكريم، و
ٍ، وكل موال ألمري ، وأختي، ومجيع أرحاميثوابه لروح والدي ووالديت

صلوات اهللا وسالمه «املؤمنني، وسيد الوصيني، وأهل البيت الطاهرين 
 .»عليهم أمجعني

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين

 ١٤٣٤/ ذو القعدة/١٧:  املوافق٢٤/٩/٢٠١٣بريوت ـ حرر بتاريخ 
 جعفر مرتىض احلسيني العاميل
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  :مقدمة الكتاب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وبعد ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

أن ينقاد للحق، وخيضع للدليل، حتى : فإن املفروض باإلنسان العاقل
 ملن ،وهذا هو التوجيه القرآين الذي ال حميص عنه.. لو خالف ميله وهواه

 .ننيإن اهللا حيب املحس.. اتقى وآمن، ثم اتقى وأحسن

َقل إن كان ﴿: »صىل اهللا عليه وآله«وهذا هو مصب قوله تعاىل لنبيه  َْ ِ ْ ُ

َللرمحن ولد فأنا أول العابدين َ َّ َ َِ ِِ ْ َُ َ َ َ َ ٌ ِ ْ ْقل هاتوا برهانكم﴿: وقال .)١(﴾َّ ُْ َ َ ُ َُ ْ ُ﴾)٢(. 

ن ال أ :اء، واهلادف، واملنتجَّكام أن من القواعد البدهيية للحوار البن
ً رأيه ومعتقده عىل اآلخر سلفا، بل عليه أن يفرض أي من املتحاورين

حيتفظ بقناعاته، ويتقدم إىل احلوار بام هو باحث عن احلقيقة، يريد أن 
يتعاون مع حماوره للوصول إليها، فيقدم فكره، ومعتقده عىل أنه أحد 

                                     
 . من سورة الزخرف٨١ اآلية )١(

 . من سورة النمل٦٤ اآلية )٢(
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 ..اخليارات التي يفرتض أن ينظر إليها بإجيابية، وبموضوعية، وإنصاف

الدخول إىل البحث من هذا الباب، أعني باب  أن :عىل أن من الواضح
احلوار واملناظرة، يقتيض اعتامد منطلقات، ومعايري، وضوابط، تكون بمثابة 

ة، ومقبولة، ومعرتف بمرجعيتها لدى أطراف َّقواسم مشرتكة، مرضي
 . الذين يفرتض أهنم يبحثون عن احلقيقة مهام كانت،احلوار

ي أمر اهللا تعاىل باعتامدها يف وال شك يف أن هذا هو عني احلكمة الت
ِادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ﴿.. الدعوة إىل سبيل اهللا ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََْ َْ َْ ْ َ ِّ ُ ْْ ِ َ ِ ِ َ ِ

ُوجادهلم بالتي هي أحسن ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُْ﴾)١(. 

 واعتامد كام ال شك يف أن ذلك يفرض مرونة وسالمة يف التعامل احلواري،
 اجلارحة،  لغة الشتائم، واملناكفات، واألذى بالكلامتًاللغة العلمية، بدال عن

ّولو كنت فظ﴿واملهينة والساخرة  َ َ ْ ُ ْ َ غليظ القلب النفضوا من حولكًاََ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ ْ ََ ِ ْ َ ْ َ﴾)٢(. 

  !!:ونعامة هناك.. هناٌأسد 
ًأن ترى فريقا من الناس يامرس فنونا من : ومن املفارقات الغريبة ً

احلمل الوديع، املفعم قلبه النعامة، أو ر بمظهر د، والظهوُّاملداراة، والتود
بالرمحة والشفقة، حني يكون بصدد التعامل مع النصارى واليهود وغريهم 
َّمن أهل األديان األخرى، وحتى الوثنيني والعلامنيني، وقلام جتد لديه رغبة 

                                     
 . من سورة النحل١٢٥ اآلية )١(

 .ل عمران من سورة آ١٥٩ اآلية )٢(
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نقضاض عىل الشيعة ًيف احلوار مع أمثال هؤالء، ولكنك جتده متلهفا لإل
، وبالقرآن، »صىل اهللا عليه وآله« باهللا الواحد األحد، وبرسول اهللا املؤمنني
ون الصلوات اخلمس، وحيجون ويزكون، وجياهدون يف ُّويصل.. وباملعاد

ً متفانيا يف مهامجتهم إعالميا، يف ..اإلسالمسبيل اهللا، ويلتزمون بأحكام  ً
َّعقائدهم، ويف هنجهم، وتعاليمهم، البسا هلم لبوس اجلالد ال  القايس، رشسً

 ويرميهم ًى غضبا، فال يدع كلمة سوء يقدر عليها إالَّفهو حيتدم، ويزجمر، ويتلظ
.. هبا، وهياجم بكل ما يقع حتت يده، من سيف، أو سوط، أو حجر، أو مدر

ثم هو ال يكل وال يمل، وال هيدأ، وال يلني، وال يقر له قرار، وال يستكني، 
 أشالئهم، والولوغ يف دمائهم هو شغله وكأن متزيق ال يف ليل وال يف هنار،

 .الشاغل، يف قيامه وقعوده، ويف ركوعه وسجوده، ويف مجيع حاالته

  !:كيف حياور الشيعي؟
ًأما الشيعة فهم عىل العكس من ذلك متاما، فتجدهم منذ عهد رسول 

ملتزمني بأوامر اهللا ونواهيه، يعيشون الطمأنينة » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
، ويعتمدون مع كل من خيالفهم الكلمة الطيبة، واملوعظة احلسنة، والسكينة

واجلدال بالتي هي أحسن، سالحهم الدليل، وقوهلم فصل، وحكمهم 
عدل، وحجتهم بالغة، يقابلون اإلساءة باإلحسان، والغلظة باللطف 

 ..واحلنان، والتهمة الباطلة والشتيمة بالدليل والربهان

ويعملون عىل . يانة رشيعة سيد املرسلنيهم حفظ الدين وأهله، وصُّمه
شعارهم اهلدى .. اإلتصال بالناس من خالل العقل والفطرة، والوجدان

 ..والصالح، وهنجهم التقى والفالح
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أن يتوهم الناس : ّغري أن ما حيز يف نفوسهم، ويزعج خواطرهم
أن هذا اجلفاء، وتلك الغلظة التي يظهرها الطرف : البعيدون عن هذا الدين

، اإلسالمهذا هو هنج يظنون أن  هلم، فاإلسالم من آثار تربية يآلخر ها
عن قيمة اإلنسان ومكانته السيئ  اإلنطباع همونتاج تعاليمه، التي تعطي

 ..وموقعه يف منظومة القيم فيه

مع أن األمر ليس كذلك بال ريب، كام تدلنا عليه آيات القرآن، 
صلوات اهللا وسالمه «لطاهرين ، وتوجيهات األئمة ااإلسالموتعاليم نبي 

 .»عليهم أمجعني

  !:شيعي؟السين المىت بدأ احلوار 
أن النقاش بني السنة والشيعة ليس : وبعدما تقدم، فمن الواضح

ًجديدا، بل هو قد بدأ منذ يوم السقيفة، وال يزال مستمرا إىل يومنا هذا ً.. 

عليه « عيل بلوقد كانت األسئلة يف العصور األوىل تأيت يف األكثر من ق
.. ه إىل الذين استولوا عىل اخلالفة، ومن تابعهمَّجوشيعته وتو» السالم

 .فكانت األجوبة بمثابة تربيرات واعتذارات عام حصل

 .بأن قومه استصغروا سنه: فيقولون تارة

 .أهنم ال يرضون به ملا قد وترهم: وأخرى

 .اَّ جروهلم.. بأن النبوة واخلالفة ال جتتمع يف بيت واحد: وثالثة

وتوالت األحداث وتواصلت التربيرات، ثم تطورت بفعل سياسات 
 واحلدود، َّحقائق الرتاث، وحرفت معاين القرآن، فابتكرت القيود استهدفت
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ّرات والضوابط التي حتد من حرية َّووضعت السدود، وصدرت املقر
 .رالفكر، وتؤثر يف صفاء مفاهيمه، ويف سالمة املفردات التي يتداوهلا الفك

 أرس ووضعت األقفاص احلديدية، لتحارص احلقائق، وتطلق األهواء من
 . حركتهاواإلعتقادات الصحيحة عىلالوجدان والضمري، ومن هيمنة اإليامن 

بام متلكه من مال ومناصب، وحراب  ومتخضت جهود السلطة
َّوكذلك جهود وعاظها، .. ا إىل احلتوفجههان يووسيوف، تودي بم

 إليها، والذين يعيشون عىل موائدها ـ متخضت ـ عن والعلامء املنتمني
منظومة من الضوابط التي حتفظ املسار والنهج للمستولني عىل اخلالفة، 

 فرصة البقاء واإلستمرار، وقد ذكرنا نبذة يسرية عن هذه موتعطيه
: السياسات، واملنظومة التي نتحدث عنها يف اجلزء األول من كتابنا

 .فلرياجعه من أراد.. »صىل اهللا عليه وآله«ألعظم الصحيح من سرية النبي ا

ًثم تطورت األمور إىل احلد الذي أصبح الظامل مظلوما، واملظلوم ظاملا،  ً

 :وصدق الشاعر الذي يقول

 ًاــاملـى ظـَّمـم أسـي ثـنـمـلـظـي    ًالــاتـى قـَّمـم أسـي ثـنـلـتـقـي

ًذب صادقا، ًثم تطور األمر أكثر، فأصبح املسؤول سائال، والكا

ًواجلالد ضحية، والضحية جالدا، وعىل هذا فقس ما سواها َّ َّ.. 

َّواستمرت مسرية اإلنحدار هذه، حتى بلغت حد السفاهة والتفاهة، 
 رهَّالذي قر، »السالمعليه «َّومل يعد لدى أولئك الذين وقفوا ضد حق عيل 

ـ مل يعد  بخطه زمنيامللتَّوضد شيعته .. »صىل اهللا عليه وآله«رسوله واهللا له 
لدهيم ـ حتى اللغة احلوارية، فاستبدلوها بلغة اإلهتام واألذى، والسباب 
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ًفضال عن سائر املامرسات املؤذية التي أصبحت هنجهم .. والشتائم
 ..»عليهم السالم« جتاه أتباع مدرسة أهل البيت موسجيتهم، وخلقه

عة أهل البيت غري أنه قد كان يف املقابل فريق كبري آخر يتعامل مع شي
بأدب وانضباط والتزام، يستحق ألجله منَّا كل التقدير » عليهم السالم«

 ..والثناء، واإلكبار واإلحرتام

  :اجلديد القدمي
 فقد عاد ذلك الفريق املتغطرس، ليتداول أسئلة ،ومهام يكن من أمر

َّليست جديدة علينا، وجهها إىل الشيعة، وبثها يف شبكات اإلنرتنت يف كل 

 تروجيها عرب الفضائيات املختلفة التي تباع لتويلواأل املالاه، ورصد هلا اجت
تسعى إلثارة الفتن، وزرع األحقاد عن طريق اإلدعاءات الباطلة والتهم 

أسئلة «ثم مجعوا هذه األسئلة يف كتاب أسموه بـ  .ية التي ال أساس هلافاجلزا
 .»إىل احلق قادت شباب الشيعة

حلقيقي لألسئلة املذكورة يف هذا الكتاب وبالرغم من أن العدد ا
يتجاوز الرقم املتسلسل الذي أثبته صاحب الكتاب، حيث إن الكثري من 

وربام ينحل إىل أكثر من عرشة أسئلة، .. أسئلته ينحل إىل سؤالني أو ثالثة
فإن الصياغات التي اعتمدت قد جاءت ركيكة، أو عامية، أو مغلوطة، 

 يها إىل حد اإلبتذال، وجمانبة أبسط قواعدوربام تدنى مستوى اخلطاب ف
وكأن الدخول يف أجواء السباب واملهاترات هو اهلدف .. اللياقة واللباقة

 ..األول واألخري لواضعيها
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ياها القرآن، إمنا َّولكننا كنا وما زلنا نتعامل معها وفق القاعدة التي عل
أحد احلاقدين َّ، حني وجه إليه »عليه السالم «َّوجسدها اإلمام السجاد

 .إياك أعني: بعض الكالم اجلارح، فلام رأى أنه ال يلتفت إليه قال له

 .)١(وعنك أعرض: »عليه السالم«فقال 

  :تكرار املكررات
ا ألقينا نظرة عىل األسئلة التي تضمنها هذا الكتاب، فسنجد أهنا وإذ
 عصور ر عىل مسامعنا منذ مئات السنني، بل منذَّ التي مل تزل تتكر،هي تلك
 .. األوىل وإىل يومنا هذااإلسالم

يال املتعاقبة أجوبتها مرة بعد أخرى، حتى جوقد أسمعناهم عرب األ
 ..جتاوز األمر العرشات إىل مئات املرات

ًولكنهم ما فتئوا يعيدون السؤال نفسه، وكأن شيئا مل يكن، وال يلتفتون 

 ..وهكذا دواليك.. إىل تلك األجوبة، ونعود فنجيب مرة أخرى

  :مل أخف على شباب الشيعة
 جديدة، وقد ت إذا كانت هذه األسئلة ليس:وقد يطرح هنا سؤال يقول

                                     
رشح إحقاق  و١٠٩ ص٣جينابيع املودة  و٢٥٧صلشريواين لمناقب أهل البيت  )١(

 )ط أمحد البايب بحلب(املحرقة الصواعق  عن ٨٠ ص١٢ج )امللحقات(احلق 

 . ٦٣١ ص١جأعيان الشيعة و ١٢٠ص
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 !أجاب عليها الشيعة، فام الذي أخافك من طرح هذه األسئلة؟
 :ونجيب بام ييل

 والتشيع يعطي احلرية لإلنسان ليفكر، وخيتار، اإلسالمأن : إننا نعلم
 والوسائل املتوفرة لديه من القرآن ر، ويستنتج بفكره، وبالدالئلِّويقر

والسنة، مفاهيمه وقيمه، وعقائده، وهو حيث شبابه عىل التامس املعرفة يف 
احلكمة «: »صىل اهللا عليه وآله« عن النبي ًكل اجتاه، عمال بالقول املأثور

فاطلبوها ولو عند املرشك أو  ( أحق هبا، فهويام وجدهاحثضالة املؤمن 
 .)١(»)هاتكونوا أحق هبا وأهل

                                     
 ٧١ص ٥ج الصحيح اجلامع و١٥٥ ص٤وج ١٣٩٥ ص٢جسنن ابن ماجة  )١(

منية املريد و ٨١ ص٤ جيلعوايل الآلو ٣٥٥ص ٢ج البحار سفينة ومستدرك

بن أيب الاملصنف  و١٠٥و  ٩٩ ص٢جبحار األنوار و ١٧٣صلشهيد الثاين ل

 ١١٢ ص١٦جكنز العامل  و٣٠٢ ص٢جاجلامع الصغري و ٣١٧ ص٨جشيبة 

 ٣ج لقرآن العظيمتفسري او ٣٦٣ ص١جكشف اخلفاء و ١٤٨ ص١٠جو

 ١ج حبان بنالكتاب املجروحني و ٣٤٩ ص١جالدر املنثور و ٢٨٩ص

هتذيب و ١٦٩ ص٢١ج و١٩٢ ص٥٥جتاريخ مدينة دمشق و ١٠٥ص

 .٧٦ ص٢جفتوح الشام و ١٣٥ ص٤جلسان امليزان و ١٣١ ص١جالتهذيب 

 وغرر ٢٩٢ و ١٣٨ص العقول وحتف ٢٣٨ص ٢ج الطويس الشيخ أمايل: وراجع

 و ١٧ص ٢ وج ٣٠٧ و ٣٨ و ٣٤ص ٧٥جاألنوار  وبحار ٣٩٤ص ١ج احلكم
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 أن  والتشيع إال من األهواء والعصبيات اجلاهليةاإلسالموال خوف عىل 
 . واختيارهم، وتستلب منهم خيارهم، وهتيمن عىل مسارهمتتحكم يف قرار الناس

أسئلة قادت شباب «: وعىل هذا األساس، فإنني حني رأيت كتاب
ًصادقا يف مل يأخذين هاجس أن يكون عنوان هذا الكتاب » الشيعة إىل احلق

حكايته لواقع الشيعة، لعلمي بأن شباب الشيعة حني يواجهون أية قضية أو 
، »نحن أبناء الدليل حيثام مال نميل«: سؤال، فإهنم يتعاملون معه من موقع

 .فهم مع احلق أينام وجد، وهو شعارهم ومنارهم

فإن مل يستطع الدليل أن يوقفهم عىل وجه احلق، بسبب عدم اكتامل 
، أو قصور الدليل، فإهنم يتوقفون، ويبحثون، ويسألون، وال العنارص

جيازفون بدينهم وبقيمهم، وبمفاهيمهم، وال يتخلون عن اليقني لصالح 
 .الشبهة والشك

  !:على أي شباب خناف؟
ولكن عىل اإلنسان العاقل أن خياف عىل أولئك الشباب الذين مل 

امرسة حق التفكري يفسح هلم املجال الختيار طريقهم، وال سمح هلم بم
 ،باستقاللية وموضوعية، بل فرض عليهم البقاء يف نطاق التقليد واملحاكاة

                                     
 ١٩ص احلكم معامل دستور: وراجع. نهم أخرى ومواضع ٩٧و ٩٦

الكايف :  وراجع٣٤٨ص ٢ج اإلدارية والرتاتيب ١٠٥ص ١ج واملجروحون

 .١٢صعبد الوهاب لرشح كلامت أمري املؤمنني  و١٦٧ ص٨ج
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 .فئة بعينهاوالتلقي من 

ثم مورست عليهم أنواع من التهويل والتخويف من التعرف عىل 
ووضعت احلدود بينهم وبينه، لكي ال يتفاعلوا معه، وال يعرفوا ما .. اآلخر

لرنانة عواطفهم، واستثريت عصبياهتم، وأريد عنده، وأهلبت بالشعارات ا
 ..ُّمنهم رفض ومهامجة الفكر اآلخر، من دون حماكمة أو تدبر

هو  أن هدفهم من طرح هذه األسئلة :وقد يظهر من قرائن األحوال
حتصني هؤالء الشباب من أن خيطر عىل باهلم التعرف عىل أفكار غريهم، 

ق املعايري والضوابط ولو عن طريق إخضاعها للبحث والتمحيص وف
 .العلمية الصحيحة

 عىل أمل أن ،فإىل هؤالء وأمثاهلم أقدم أجوبتي عىل أسئلة هذا الكتاب
وا منها ُّرضب عليهم، ليطلُ والتعصب الذي ية يف جدار العنادَّتفتح هلم كو

عىل آفاق الفكر الرحبة، ليعيشوها بكل عقوهلم، وبكل وجودهم، 
 .وبفطرهتم، وبوجداهنم وضمريهم

  :األسئلة بنظرة عابرة
وإذا ألقى القارئ الكريم نظرة عىل هذه األسئلة الواردة يف كتاب 
هؤالء، فسيجد أهنا ال متلك طهر الكلمة، وال تراعي أدب اخلطاب، بل 
تسعى للجرح، وإجياد الرشخ بني املسلمني وتعميقه، واإلمعان يف األذى، 

دان، وتلقي هبا كفريسة لكي تبعد الفكرة عن هيمنة العقل، وسلطان الوج
سهلة، متزقها براثن األهواء املستثارة، والعصبيات اجلاهلية املحمومة، بل 

 ..املسمومة يف كثري من األحيان
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وسيجد القارئ الكريم يف إجاباتنا هذه إن شاء اهللا تعاىل الكلمة 
 ..الطيبة، والصدر الرحب، والقلب الكبري، واخللق الكريم

  :ةاهلدف من كثرة األسئل
إيقاع  : األسئلة يف هذا الكتاب هوولعل اهلدف من وضع هذا الكم من
بتقدير .. يقينهم بصحة ما هم عليهٍشباب الشيعة يف وهم يؤدي إىل خلل يف 

من  .. اإلنبهار باألعداد والكثراتمن ًقدرا البعض ا ستحدث لدىأهن
ون أن تكًأن ما يقرب من مائة وتسعني سؤاال رقم كبري، وال يعقل حيث 

، فلو صح منها ربعها أو مخسها، أو عرشة منها ألوجب اختالل ةطلابكلها 
اليقني بصحة املذهب، إذ لعل هذا الصحيح كان يستهدف املواضع 

 ..ولعل.. ولعل.. احلساسة يف التشيع

وبنفس هذا املنطق يريد هؤالء أن يستفاد من هذه الكثرة يف اإلحتفاظ 
أفكار ومعتقدات الشيعة، الذين أصبحت ُبالشباب الذين خيشى أن يتأثروا ب

أفكارهم ومعتقداهتم يف متناول أيدي مجيع الناس، بواسطة اإلنرتنت، 
 .والفضائيات، ووسائل اإلعالم األخرى

 عدا عن أن املطلوب هو وضع حواجز من العصبيات ،هذا
 من خالل اللعب عىل وتر ، بلواإلنفعاالت غري املستندة إىل أساس

عر، واإلنفعاالت، وإبعادهم عن التفكري بموضوعية، العواطف، واملشا
 .وحياد، وإنصاف
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  !:ملاذا أجبنا؟
فمن أجل هؤالء الشباب الذين يراد اإلحتفاظ هبم يف دائرة التسليم 
غري املستند إىل برهان، بل باإلستناد إىل إثارة العصبيات اجلاهلية، 

 بني أيدهيم أحببت أن أضعـ من أجل هؤالء  ـ والتشنجات غري املسؤولة
أجوبة عىل هذه األسئلة، ليس فيها  وأيدي كل املخلصني، وطالبي احلقيقة،

ـ فيام أزعم ـ إطناب ممل، وال إجياز خمل، لريى مجيع الشباب، سواء أكانوا 
أن الكثري من هذه األسئلة ال تستحق أن توصف : من الشيعة، أو من السنة

ا تشبه احلق للوهلة األوىل، بأهنا شبهة، ألن الشبهة إنام سميت شبهة ألهن
 .من هذه األسئلة ال يشبه احلق ال من قريب وال من بعيد وكثري

  :أساليب غري محيدة
وال نريد أن نزعج القارئ الكريم ببيان خصائص األساليب التي 

وال نقصد باألساليب توصيف طريقة .. اتبعها الذين كتبوا هذه األسئلة
 مضامني األسئلة :ة، بل نقصد هباطرح السؤال، يف خصوصياته البياني

يات عىل الوجدان، أو خيانة لألمانة العلمية، أو ِّنفسها، وما فيها من تعد
مغالطة أو حتريف، أو طرح ألمور ال ربط هلا باإلعتقاد ال من قريب وال من 

ألن نفس قراءة هذا الكتاب تغني عن اإلسهاب يف . بعيد، أو غري ذلك
ًرا يف اإلقناع، وأدق تعبريا عن واقع هؤالء الناس، وهي أبعد أث.. البيان هنا ً

 .وعن أساليب تعاملهم
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  :التكرار واإلصرار
رت َّ أن بعض املقوالت قد تكر: فإننا نالحظ،ومن جهة أخرى

ات، ربام ليتأكد القارئ من صحة نسبتها إىل الشيعة من خالل َّعرشات املر
: تكرار مقولة: بيل املثالالتلقني املستمر، وأمثلة ذلك كثرية، ومنها عىل س

ِّأن الشيعة يكفرون الصحابة، أو الشيخني، أو عائشة، أو مروان، وما إىل 

ًفاقتىض ذلك تكرار اإلجابة منا يف مجيع املواضع، تبعا لتكرار هذه . .ذلك

أن يفتح بعض القراء عىل : ألننا وجدنا أنفسنا أمام احتامل.. الدعوى فيها
ال جيد جوابه، وال يعود إىل الكتاب مرة سؤال يتضمن هذا اإلدعاء، ف

ُأخرى، فيظن أننا مل نجب عىل هذه الدعوى، وال خيطر بباله أننا قد أجبنا 
عنها يف موضع آخر من الكتاب نفسه، فريتب األثر عىل تومهه هذا، 

 .وتدخل عليه الشبهة بذلك

َّكام أن هناك أسئلة قد تكررت بصيغ خمتلفة، ومتقاربة ال توجب 
َّفإما أحلنا عىل إجابة أخرى حمددة، أو .. ًا يف مضمون اجلواب عنهااختالف

 .أوجزنا اإلجابة عليها يف نفس املورد

وقد اعتمدنا يف نص األسئلة وأرقامها نسخة من الكتاب املطبوع سنة 
 ..إعداد ومجع الشيخ سليامن بن صالح اخلرايش.  هـ١٤٢٧

  :البحوث املطولة
نه بحاجة أأن القارئ الكريم قد يرى : ًومن املفيد جدا أن نضيف هنا

 .إىل املزيد من اإلستيفاء للبحوث التي أوردناها يف هذه اإلجابات
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أننا قد اقترصنا يف العديد من املواضع عىل ما يتناسب : واحلقيقة هي
ًوالنسق العام، حتى ال خيرج الكتاب عن طبيعته، وجيعله زاخرا بالنصوص 

ويف حماولة . ات، بل مئات الصفحاتوالبيانات التي حتتاج إىل عرش
 :الستدراك هذه احلاجة، فإننا نقول

ً وجد القارئ الكريم من نفسه نشاطا ورغبة يف اإلطالع عىل املزيد، ْإن

 ما له ارتباطفإننا نرشده إىل بعض مؤلفاتنا التي أسهبت يف بحث بعض 
الصحيح من سرية النبي (: بكثري من موضوعات هذا الكتاب، مثل كتاب

: وكتاب.. ً، وهو مخس وثالثون جملدا)»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
. ًون جملدا ومخس، وهو ثالث)»عليه السالم«الصحيح من سرية اإلمام عيل (

أهل البيت يف آية (: وكتاب.. )حقائق هامة حول القرآن الكريم(: وكتاب
 .ناسائر مؤلفاتبل .. ًعة عرش جملداسب) خمترص مفيد(: وكتاب.. التطهري

  :اإلحرتام والتقدير
 .. وبعد

فإننا نحرتم مجيع إخواننا الذين يلتزمون يف حوارهم معنا أدب 
إخوة، وأحباب، : ونرى أهنم.. اخلطاب، ويسعون ملعرفة احلق والصواب

 . قضيةِّواختالفنا معهم يف الرأي ال يفسد يف الود.. وأهل وأصحاب

اء الكالم عىل عواهنه، ين يتبعون سبيل التجني واألذى، وإلقوأما الذ
فال نقابلهم باملثل، بل ندعو اهللا تعاىل أن هيدي من يستحق اهلداية منهم إىل 

 .طريق اخلري والرشاد
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  :لو أردنا أن نسأل
 إنام جاءت عىل سبيل القيام ،فإن إجابتنا عىل هذه األسئلة.. ًوأخريا

طرد بطرح  عىل السؤال، ومل نستّد الردَّوقد اقترصنا عىل جمر.. بالواجب
األسئلة عىل الطرف اآلخر، بالرغم من أننا لو أردنا ذلك، لضاقت عىل هذا 

ولكان قد متنى لو أنه كان قد .. السائل ومن وراءه األرض بام رحبت
 ..أصيب بالبكم والصمم، ولعرف موقعه، ومنزلته قبل أن يطرح أسئلته

 معه ، يدورأن احلق مع عيل، وعيل مع احلق« :ٍولعرف الشباب آنئذ
مع أن ما أوردناه يف .. »صىل اهللا عليه وآله«، كام قال رسول اهللا »كيفام دار

 .هذا الكتاب من أجوبة يكفي للوصول إىل هذه النتيجة بالذات

 ..واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله
 حرر بتاريخ 

 .هـ ق١٤٣٢ شعبان سنة ٨املوافق . م ش٢٠١٠العرشين من شهر متوز 
 ..تىض العاميلجعفر مر
 ً)عيتا الزط سابقا(عيتا اجلبل 
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  إعتقادات اإلمامية

  باب األولال
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  :فصل األولال

 ..والشــــرك.. التـوحــيد
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  :)٢٠١ (١ رقم لالسؤا
 من املاليني يدخلها التي ةيالشيع املشاهد يدخلون الشيعة بعض ناكه
 ال عمياء ة عبادالقرب يعبد ّكأنه بعض فهناك ..ذلك ومع ساعة كل يف البرش
  ..ًمثال) اشفع لنا يوم القيامة( :ًمثال يقول وهو مثلنا برش نهأ يدري

 نساإل ذنوب يغفر الذي الوحيد هو واهللا ،باهللا رشك هذا نأ تعترب الأ
  ؟واجلن

 لكن و ،نسان اإليّ توعهنا ألالقبور زياره إىل الناسأدعو  ناأ ولكن
 . القرب لعبادة توصل نأ إىل ليس

 األفعال؟ هذه عىل دليل هناك وهل

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
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 »كأنه يعبد القرب عبادة عمياء«أما بالنسبة ملن يزور املشاهد املرشفة و 
 :فنقول

إن زيارة املشاهد املرشفة إن كانت مرشوعة، فإن عدم فهم بعض : ًأوال
بل .. الناس هلا، وخطأهم يف التعامل معها ال يوجب إلغاء مرشوعيتها

 .يوجب السعي لرفع مستوى فهم الناس، وإزالة الغشاوة عن أعينهم

سنني، إن الشيعة اإلمامية يزورون املشاهد املرشفة منذ مئات ال: ًثانيا
ًومل نر أحدا منهم قد ضل عن السبيل بسبب ذلك، وعبد ذلك القرب أو عبد 

 .َّصاحبه، وكل ما يدعى مما هو خالف ذلك، ال يستند إىل دليل

أنه يريد من :  معناه»اشفع لنا يوم القيامة«: إن قول القائل: ًثالثا
صاحب القرب أن يطلب له من اهللا سبحانه وتعاىل أن يقيض له حاجته، 

أن : ويغفر ذنبه، وليس يف هذا أي رشك أو حمذور، ألن هذا ال يعني
 ..ةاملغفرلصاحب القرب أي تأثري يف قضاء احلاجة أو يف 

عىل أن الذي يقيض احلاجات ويغفر  لداللته ،التوحيد كامل هذا بل
الذنوب هو اهللا سبحانه وحده، ولو كان الويل هو الذي يقيض أو يغفر ملا 

 .ًفيعا لدى غريهاحتيج إىل جعله ش

نعم، لو طلب من نفس صاحب القرب أن يغفر هو له ذنبه، وأن يقيض 
هو حاجته من دون أن يكون هللا تعاىل أي أثر يف ذلك، لوقع يف املحذور 

 ..واضح هو كام كذلك ليسولكن األمر .. الكبري

 ..الطاهرين وآله حممد رسوله عىل والسالم والصالة هللا، واحلمد
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  :)٢٠٢ (٢ رقم لالسؤا
 تعاىل واهللا، ليهاإ ة الشفاعوطلب وتعظيمها بالقبور الطواف حكم ما

ًفال تدعوا مع اهللاِ أحدا{ :يقول َ َ َُ َ ْ َ َ   ؟هبا التربك حكم وما؟ يةاآل }..َ

  :واباجل
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم لسالما

، »صىل اهللا عليه وآله«فإننا نعتقد بالقرآن، وبام جاء به رسول اهللا 
  ..ونؤمن بام قرره القرآن من أن الشهداء أحياء عند رهبم يرزقون

 شهداء عىل الناس، وأن نبينا » السالممعليه«ونؤمن بأن األنبياء 
ًأنبياء األمم السابقة وفقا للنص القرآين  شهيد عىل »صىل اهللا عليه وآله«

صىل اهللا عليه «الرصيح يف ذلك، ونؤمن باستحباب زيارة رسول اهللا 
 . ًوباستحباب زيارة قبور املؤمنني أيضا.. »وآله

 قد زار بعض القبور »صىل اهللا عليه وآله«ونؤمن بأن رسول اهللا 
سمعون ما وأنه خاطب بعض املوتى، وأخرب أصحابه بأهنم ي.. ًأيضا

 .خياطبهم به، ولكن ال يقدرون عىل رد اجلواب

وسواه مما ورد يف كتب مجيع املسلمني، وهو .. من أجل ذلك كله
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، وكذلك سائر »عليهم السالم«صار املسلمون من أتباع أهل البيت .. كثري
املسلمني من غريهم، باستثناء أتباع ابن تيمية ـ وهم رشذمة قليلون ـ 

 .يزورون القبور

 يقبل احلجر األسود، ويقبله »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  رأيناثم
 ..عمر بن اخلطاب، ومجيع املسلمني، وإىل يومنا هذا

بد من احرتام املصحف الرشيف، وال جيوز تعريضه ـ  أنه ال: ورأينا
 ..حتى الغالف ـ للنجاسة، أو ملا يوجب التقليل من شأنه

 .اذ املسجد عىل أهل الكهفأن اهللا قد حتدث عن اخت: ثم رأينا

أنه تعاىل قد عظم الكعبة، ورشفها، وأوجب الطواف حوهلا، : ورأينا
وجعل هلا .. وفرض عىل الناس تعظيمها، بل هو قد اهتم باملساجد وكرمها

 ..ًأحكاما، وأوجب عىل الناس العمل هبا

، »صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه تعاىل قد أحب للناس أن يزوروا قرب نبيه 
 .وأن يقصدوا قربه الرشيف من بالدهم مهام بعدت

أن عمر بن اخلطاب يستسقي ألهل املدينة، ويتوسل إىل اهللا : ثم رأينا
ً، ومل ير ذلك رشكا وال رآه »صىل اهللا عليه وآله«تعاىل بالعباس عم النبي 

 .الناس كذلك

أن اهللا تعاىل قد جعل بعض البقاع مباركة، وبعض الليايل : ورأينا
ووصف الكعبة بذلك .. الخ.. و.. ًة أيضا، وبعض األشجار كذلك ومبارك

 نفسه »عليه السالم«ًأيضا، ووصف تعاىل كتابه بأنه مبارك، ووصف عيسى 
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ًبذلك أيضا، إىل كثري من األمور األخرى التي رصحت اآليات القرآنية 

 ..الكثرية بكوهنا مباركة

فنزور ! ؟» عليه وآلهصىل اهللا«فلامذا ال نفعل كام كان يفعل رسول اهللا 
القبور، كام كان يزورها، ونخاطب الشهداء األحياء عند رهبم فيها كام كان 

فنتربك، أي نطلب . خياطبهم، ونلتمس الربكة من هذه األمور التي باركها اهللا
يف ونقتدي .. اكتساب الربكة، بالكعبة، وبالبقاع، وباألشخاص املباركني

 وبجميع الذين تعلموا منه، وأخذوا عنه، »لهصىل اهللا عليه وآ«ذلك بالنبي 
 . حني قبل احلجر األسود، والتزم امللتزم بالكعبة، واستلم أركاهنا

ونطلب الربكة من تراب قربه، كام كان الصحابة يتربكون برتاب قربه 
ًالرشيف، حتى رضبت عائشة عليه حائطا، وجعلت فيه كوة، فصاروا 

ولعلها خافت من نفاد الرتاب .. ً أيضاهتاَّيأخذون الرتاب من الكوة، فسد
 ..لكثرة اآلخذين منه

 وبالشهداء، ألننا »صىل اهللا عليه وآله«ونحن نستشفع برسول اهللا 
 حي، ويشهد عىل أمته، وأن الشهداء أحياء »صىل اهللا عليه وآله«نعتقد أنه 

 .. عند رهبم يرزقون

 »هم السالمعلي« واألولياء »صىل اهللا عليه وآله«ونحن نجعل النبي 
شفعاء إىل اهللا عز وجل، ووسائل لنا عنده، ليقيض حاجاتنا كام استشفع 

 ..وتوسل عمر إىل اهللا تعاىل بالعباس، لكي يستجيب تعاىل له، وينزل املطر

 .ع أن العباس إله مع اهللاَّومل يد.. ونحن ال نرى أن عمر قد أرشك بذلك

 ..الطاهرين آلهو حممد رسوله عىل والسالم والصالة هللا، واحلمد
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  :فصل الثانيال

 ..مـــن عقـــائد الشــيعة
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  :)١٠٣ (٣السؤال رقم 
 !الغيب يعلمون أئمتهم أن عونَّيد ثم ،)البداء (عقيدة الشيعة يعتقد

 !اهللا؟ من أعظم األئمة فهل

ـ؛ ب اجلهل إىل اهللا ـ تعاىل ومهام حاولوا أن يتأولوا هذه العقيدة التي تنس
 .)١( تأويالهتم ختالف الكثرية أخبارهم فإن

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :ول حول موضوع البداء، فنق»طريق احلق«فإننا نذكر هنا ما ورد يف كتاب 

 إن البداء إن كان بمعنى أن اهللا تعاىل قد غري رأيه بسبب اكتشافه  ـ١

                                     
  ).١١٥١ ـ ٢/١١٣١( للشيخ القفاري »أصول مذهب الشيعة اإلمامية«انظرها يف  )١(
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 العامل بكل يشء، ،اخلطأ يف الرأي األول، فهذا باطل، وحمال عىل اهللا تعاىل
 .ة العقلية رصحية يف ذلكَّدلواآليات القرآنية واأل

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

 ..واألضاليل من أذهان مجيع الناس

ورسوله تعاىل هو أن ترد األخبار عن اهللا :  إن البداء الذي نعتقد به ـ٢
عن اآلجال واألرزاق، واخللق، والصحة، واملرض، » صىل اهللا عليه وآله«

رتبط بالسنن اإلهلية فيها، وإجراء وما إىل ذلك وفق ما تقتضيه احلكمة فيام ي
ْكاإلخبار عن أن عمر فالن من الناس ـ بحسب .. األمور عىل طبيعتها ُ

تركيبة جسده، وطبيعة مكوناته، واملحيط الذي يعيش فيه، واهلواء الذي 
ثم .. ًهو مئة سنة مثال.. الخ.. و.. وواملسلك الذي ينتهجه يتنشقه، 

.. حو واإلثبات، وتطلع عليه املالئكةلنفرتض أن ذلك قد كتب يف لوح امل
 ..و.. نبيه وبه وأخرب تعاىل 

، أو خيربه ويأمره بعدم ال خيرب نبيهأو ولكنه تعاىل ال يكتب يف اللوح، 
ًأن هذا الشخص سوف يقتل ظلام، أو عقوبة، أو يستشهد يف ب :البوح

أو أنه سيرشب السم، أو سيخرج من حميطه السليم إىل .. ساحات اجلهاد
 أو ًيط آخر موبوء مثال، أو سيقع من شاهق، أو سيتعرض حلادث سري،حم

 ..أو.. زلزال أو

فإذا حصل ذلك، وقتل هذا الرجل وهو يف سن العرشين بسبب ما 
. إن هذا بداء: ذكرناه، ورأى الناس أو املالئكة أو النبي ذلك، فسيقولون
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 ..أي ظهور بعد خفاء

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

 ..يف عمره ثالثون سنة

ولكنه .. عىل أن من املمكن أن يطلع اهللا نبيه عىل ما يف اللوح املحفوظ

يأمره بأن خيرب الناس عام يف لوح املحو واإلثبات، الذي تكتب فيه 

لسنن، من دون نظر إىل ما يعرض هلا من موانع، أو ما يفقد من مقتضيات ا

ُموانع، أو ما يعرض من تغريات، بسبب نشوء مقتضيات جديدة، نتيجة  ْ َ
عوامل أخرى فرضتها إرادات آخرين تكون هي األخرى يف مجلة السنن 

 .التي وضعها اهللا تعاىل

لذي اقتضته  ولو مل يكن العمر الذي نقص أو زاد هو ذلك املقدار ا ـ٣
السنن، مل يكن معنى للحكم بزيادة العمر، أو بنقيصته، فإن وجود احلد 

 . والنقيصة عنه،املعني هو الذي يصحح القول بالزيادة عليه

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

ِفإن أضيف البداء إىل غري اهللا تعاىل قصد به ا.. الواقع بعد كمونه لظهور بعد ُ

ُوبدا هلم سيئات ما كسبوا﴿: اخلفاء، كقوله تعاىل َ ََ َ ِّ َ َْ ُ َ ََُ﴾)١( . 

                                     
 . من سورة الزمر٤٨اآلية  )١(



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                         ٣٨

وإن أضيف إىل اهللا تعاىل أريد به التجسد والتحقق عىل صفحة الوجود 

ألمر يعلم اهللا تعاىل منذ األزل أنه يستحقه يف حينه بعد حتقق مقتضياته، 

 .ورشائطه، وانتفاء موانعه

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

ِعقبيه ِْ َ َ﴾)١(.. 

َولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين منكم وا﴿:  سبحانههلووق َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ُْ َ ُ َّْ َّ َِ ِ ِ ُْ َ ُ َلصابرين َ َِّ ِ

ْونبلو أخباركم َُ َ َ ْ َْ َ ُ  .. وهناك آيات أخرى تدخل يف هذا السياق..)٢(﴾َ

وهكذا يقال بالنسبة لألرزاق وغريها، مما يكتب تقديره يف اللوح ـ 

، أو تفقد ظهر املوانع التي مل خيرب عنهاتأعني لوح املحو واإلثبات ـ ثم 

ب ما حتقق عىل صفحة  فيمحى ما اقتضته السنة اإلهلية، ويكت.الرشائط

ستناد إىل املقتضيات بحسب ما توفر هلا، أو فقد منها من الوجود بالفعل باإل

 ومن موارد البداء يف القرآن الكريم قصة يونس وقومه، ..رشائط وموانع

سامعيل، ثم فداؤه بذبح عظيم، وربام تكون قصة نوح وابنه إوقصة ذبح 

 .ًأيضا من هذا القبيل

                                     
 . من سورة البقرة١٤٣اآلية  )١(

 . من سورة حممد٣١اآلية  )٢(
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يكن عىل هذا النحو مل يكن هناك لوح حمو وإثبات،  ملأن األمر  لو  ـ٥

 هو »أم الكتاب«، واللوح املحفوظ أو »وهو أم الكتاب«ولوح حمفوظ 

ُ، فال يطلع عليه سائر العلم املخزون املكنون الذي خيتص به اهللا تعاىل لنفسه
، ومن خالل مطابقة ما يف ُاملالئكة، وقد يطلع عليه بعض أنبيائه وأوليائه

 ..يتبلور معنى البداء:  أو فقل،يأيت.. ملحو واإلثبات لهلوح ا

جمموعة نظم وقوانني تنتظم يف هي أن السنن اإلهلية :  من الواضح ـ٦
َدائرة قانون العلية، أراد اهللا تعاىل أن خيضع مسرية الكون واحلياة هلا ِ ُ.. 

 .اإلنسان من مجلة هذه السنن واملؤثراتوإرادة واختيار 

ًتعاىل قد جعل نظاما يرتبط باألعامر من خالل عنارص فإذا كان اهللا 

ً يستطيع أيضا إخضاع هذه األعامر فهوخمتلفة داخلة يف تكوين البرش، 

نفسها لرشائط خمتلفة قد تتوفر وقد ال تتوفر له يف حميطه، ويف اهلواء 

كام أنه قد جيعل هلا .. والغذاء، ويف احلاالت النفسية املختلفة، وما إىل ذلك

إرادة اإلنسان نفسه بأن خيتار ما من مجلتها كون يع ومعوقات، وموان

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 : يضاف إىل ذلك

سباب، واملسببات، وأنه تعاىل قد يتدخل إللغاء هتيمن عىل مجيع العلل، واأل
ًاألسباب والعلل، وفقا ملا رسمه تعاىل ملسرية احلياة يف أحواهلا وتقلباهتا، 

وما خيتل من رشائط، ويطرأ من موانع إال حني يتناىف إعامهلا مع مقام 
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األلوهية، كام لو كان ذلك من مفردات الظلم، أو إذا كان إعامهلا يتناقض 
 .. عد اإلهلي، أو غري ذلكمع الو

ًوال يظلم ربك أحدا﴿: وقد قال تعاىل َ ُّ ََ َ َ ُ َِ ْ َ﴾)١(. 

َال خيلف امليعاد﴿: وقال َ ِ ِْ َُ ْ ُ﴾)٢(. 

:  وهبذا البيان، وبقانون البداء بالبيان الذي قدمناه يظهر بوضوح ـ٧

إن اهللا تعاىل حمكوم بقدره، وأنه قد جف القلم بعد أن كتب : بطالن قوهلم

 ،صار اهللا ـ والعياذ باهللا ـ مغلول اليدأنه ا يكون إىل يوم القيامة، وما كان وم

 : كام قال تعاىل

ُوقالت اليهود يد اهللاِ مغلولة غلت أيدهيم ولعنوا بام قالوا بل يداه ﴿ َ َ ُ ََ ُ ْ َُ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َّ ٌ َ ُ ْ َ ََ ِ
ِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ

ُمبسوطتان ينفق كيف يشاء َ ََ ْ ُ ُ ََ ُ ِ ْ َِ َ ْ﴾)٣(. 

َأنه قد فرغ من األمر: ء معناهوإذا كان عدم القول بالبدا 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

                                     
 . من سورة الكهف٤٩اآلية  )١(

 . من سورة الرعد٣١ واآلية ، من سورة آل عمران٩اآلية  )٢(

 .املائدة من سورة ٦٤ اآلية) ٣(
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  :فوائد االعتقاد بالبداء
 :ائد اإلعتقاد بالبداء، فهي كثرية، ونذكر منهاأما فو

 إن اإلعتقاد بالبداء يذكي الطموح يف اإلنسان، ويدعوه إىل رسم  ـ١
 . املعادالتاخلطط، ووضع الربامج، والسعي للتخلص من العوائق، وتغيري

 :ًأيضا، ثالث فوائد للبداء، هي» رمحه اهللا« ذكر املجليس  ـ٢

 عليه، للمالئكة الكاتبني يف اللوح، واملطلعني أن يظهر اهللا سبحانه :ألف
 .ما يستحقونه، فيزدادون به معرفةلطفه تعاىل بعباده، وإيصاهلم يف الدنيا إىل 

 أن يعلم العباد ـ بواسطة إخبار الرسل واحلجج هلم ـ أن ألعامهلم :ب
فيكون ذلك . احلسنة مثل هذه التأثريات، وكذلك ألعامهلم السيئة تأثرياهتا

 ..ً هلم إىل فعل اخلريات، وصارفا هلم عن فعل السيئاتًداعيا

 ببعض ً، الناس أحيانا»عليهم السالم« إنه إذا أخرب األنبياء واألوصياء :ج
 به، األخبار عن لوح املحو واإلثبات، ثم أخربوهم بخالفه يلزم الناس اإلذعان

تسبيب لا وويكون يف هذا نوع من تشديد التكليف عليهم ملزيد من اللطف هبم،
 أنه كام.. )١(إذ ال شك يف أهنم يؤجرون عىل هذا التسليم. ملزيد من األجر هلم

 .يبسط رجاءهم، ويشجعهم عىل التوبة، وأعامل اخلري، واإلحلاح يف الطلب

  :سلبيات اإلعتقاد بعدم البداء
  :التالية السلبيات ففيه، البداءعدم ب االعتقاد أما

                                     
 . سفينة البحار مادة البداء:راجع) ١(
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 الكسل واخلنوع، ويفقده كل حيوية  إنه جير اإلنسان إىل حالة من ـ١
ًونشاط وقوة، حتى ال يكون إنسانا فاعال يف احلياة  ..ً وال مؤثرا فيها،ً

 إنه جير اإلنسان إىل اليأس القاتل، وإىل اخليبة، والفشل الروحي  ـ٢
 . والقنوط من رمحة اهللا..الذريع

ىل أن اهللا سبحانه عاجز عن الترصف، وأنه غري قادر ع:  إنه يعني ـ٣
إنه يفقد ًفعل أي يشء، وحني يرى اإلنسان ربه عاجزا عن أي ترصف، ف

وملاذا يطلب منه حوائجه، ! ملاذا يرتبط به؟الدافع لالرتباط به والتعبد له، إذ 
 أو يدعوه لشفاء املريض، ولزيادة !؟أو يتوسل إليه لكشف الرض عنه

 !الرزق، ولغري ذلك؟

 ..رتباط بهإل وال مربر ل،إنه سيشعر أنه يف غنى عنه

وبذلك يرى نفسه غري مطالب بتحقيق رضا اهللا، وال بالتزام احلدود 
 . أثرهاالرشعية واإليامنية، ألن األوامر والنواهي تفقد معناها، بعد أن فقدت

..  يفقد اإليامن بالغيب مضمونه ومعناه عدم اإلعتقاد بالبداء إن ـ٤
قاهر، يبعث واس ألنه حيوله من غيب حي، وفاعل، ومؤثر، إىل غيب ق

 ..اجلمود والشلل يف احلياة اإلنسانية

عتقاد باجلربية اإلهلية للبرش، عتقاد بعدم البداء املساوق لإلأي أن اإل
 .هو املسبب لتلك السلبيات

  :اجلاهلون بعقيدة البداء
 فطرهتم، فأما اجلاهلون بالبداء من الشيعة وغريهم، فإنام يعملون بمقتىض

 .اج سبيل من يؤمن هبذه احلقيقة الفطرية الراسخةالتي تقودهم إىل انته
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من .. لتفاتعتقاد به، بسبب اجلهل، أو عدم اإل عدم اإلوال حمذور يف
 يوجب حرمان اإلنسان من فوائد وعوائد عتقاد، ولكن ذلكحيث اإل

 .رصدها اهللا ملن يلتفت ويعتقد هبذا األمر بصورة تفصيلية

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

النحو الذي بيناه، من أن ما يكتب يف اللوح ـ أعني لوح املحو واإلثبات ـ هو 
ما يوافق احلكمة وما تقتضيه سنن اخللق والتكوين، ونظام العلية، بغض 

ك من موانع، أو ما يستجد من مقتضيات، قد يكون النظر عام يرد عىل ذل
بعضها من خالل فعل اإلنسان اإلختياري الذي يتمثل بالصدقة، أو الدعاء، 

َإن اهللاَ ال يغري ما ﴿:  قوله تعاىلأو اإلستشفاع، عىل القاعدة التي أشري إليها يف ِّ ُُ َ َ َّ ِ

ْبقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم َ ِّ ُِ ِ ُ ْ ََ ِ ُِ َّ َ ٍْ  .. إىل ذلكأو ما. )١(﴾َ
 :ونضيف إىل ما ذكرناه

بالغيب، ينتهي إىل اهللا تعاىل، فهو » عليهم السالم« إن علم األئمة ً:أوال

أن : إن القول بالبداء معناه: تعاىل مصدره، وإليه مآله، فال معنى ألن يقال

 :وذلك ملا ييل. األئمة أعلم من اهللا، ألن اهللا مل يعلم واألئمة يعلمون

 معناه لم مجيع الغيوب، والبداء ليس معناه الظهور له، بل إن اهللا يع:ألف
ِلنعلم أي احلزبني﴿: الظهور عىل صفحة الوجود والواقع، فهو مثل قوله ْ ََ ُّ ْْ َِ ِْ َ َ أحىص َ ْ َ

                                     
 . من سورة الرعد١١ اآلية )١(
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ًملا لبثوا أمدا ُ ََ َ ِ هو أن يتجسد ما يعلمه : فإنه تعاىل عامل به، ولكن املقصود. )١(﴾َِ
 .اء ال يستلزم نسبة اجلهل إىل اهللافاإلعتقاد بالبد.. عىل صفحة الوجود

 رسول إنام يأخذون الغيب عن» عليهم السالم« إن األئمة واألنبياء :ب
 وهو بدوره يأخذه عن اهللا، فال معنى للقول بأهنم » وآلهعليهصىل اهللا «اهللا 

 ..صاروا أعلم منه

 إن البداء إنام هو يف اإلخبار عن مقتضيات السنن، والسكوت عن :ج
فإن حدث املانع، أو مل يتحقق رشط تأثري املقتيض علم . ورشائطهاموانعها 

ًأن ما كان مكتوبا يف اللوح املحفوظ خيتلف عام يف لوح املحو واإلثبات، 

ألن الذي يكتب يف اللوح املحفوظ وأم الكتاب هو ما حيصل ويتحقق، أما 
النظر ما يكتب يف لوح املحو واإلثبات، فهو ما تقتضيه السنن اإلهلية بغض 

عن املوانع والرشائط، فإن حتققت الرشائط وفقدت املوانع تطابق ما يف 
اللوح املحفوظ مع ما يف لوح املحو واإلثبات، وإن فقدت الرشائط 

وإنام يكون ذلك كله بتدبري من اهللا .ووجدت املوانع اختلف هذا عن ذاك
 ..تعاىل، ملصلحة تدبري الكون وما فيه وفق احلكمة

 ..م عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسال

 

                                     
 . من سورة الكهف١٢ اآلية )١(
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.

 

  :فصل الثالثال

 ..القـــــــــــــــــــــــــــرآن
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  :)١٦ (٤السؤال رقم 
 لدينا وليس !ضعيفة؟ الكايف روايات معظم بأن تقول الشيعة أليست

 .القرآن إال صحيح

ًعون بعد هذا ـ كذبا وزورا ـ أن التفسري اَّفكيف يد إلهلي للقرآن ً
 !موجود يف كتاب معظم رواياته ضعيفة باعرتافهم؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

.. ضعيفة ايفالك روايات معظم بأن تقول الشيعةإن :  قال السائلً:أوال
وال بد من التنبيه، عىل الفرق بني وجود روايات ضعيفة، وبني أن تكون 

وبني ضعف الرواية، وبني كذب مضموهنا، إذ ال .. أكثر الروايات ضعيفة
 ..مالزمة بني األمرين
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أن التفسري اإلهلي للقرآن موجود يف كتاب : أين ادعى الشيعة: ًثانيا
فإننا ال نعرف هذا األمر، ومل ! ل ذلك؟ويف أي مصدر وجد السائ! الكايف؟

 !!نسمع به من قبل

أن ما ورد يف الكايف من :  إن كان املقصود بالتفسري اإلهلي:ًالثثا
روايات صحيحة يصح نسبتها إىل النبي وأهل بيته الذين هم أحد الثقلني، 
وبالتايل فهي مما أمر اهللا بأخذه، وقبوله، ومما يصح القول بأنه من عند اهللا 

أن يبلغه إىل » صىل اهللا عليه وآله«أن اهللا تعاىل قد رضيه، وأجاز لنبيه : بمعنى
 ..ًإىل الناس أيضا» عليهم السالم«أهل بيته وإىل الناس، وأبلغه أهل البيت 

ّسواء قلت األحاديث .. فال ضري فيه.. إن كان املقصود هذا.. نعم

كايف، بل يشمل ولكن هذا األمر ال خيتص بكتاب ال.. الصحيحة أو كثرت
َّكل كتاب اشتمل عىل روايات صحيحة، أثبتت األدلة صدورها عن رسول 

 ..، وعن أهل بيته الطاهرين» وآلهعليهصىل اهللا «اهللا 

أما إن كان املقصود أن الشيعة يدعون أن مجيع ما يف الكايف هو تفسري 
 ..للقرآن، فإن ذلك مل يقله أحد من الشيعة، فال معنى لإلشكال به عليهم

ً ليس عيبا أن ينظر الشيعة إىل الروايات نظرة ناقدة وفاحصة، :ًارابع

ًوأن يتثبتوا من صحتها سندا، وسالمتها داللة، وواقعيتها مضمونا فإن . ً
اإليامين  ذلك هو مقتىض األمانة واإلنصاف، وما يفرضه الواجب

 ..واإلنساين، والديني

ًوليس عيبا أيضا أن ال يتكل أحد عىل أحد يف  القيام هبذا الواجب، ً
ًوالتأكد من صحة ما توصل إليه السابقون مرة بعد أخرى، سعيا إىل تقليل 
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ًاألخطاء، وحترزا من الغفلة، التي قد تعرض للباحث، وحتاشيا عن حاالت  ً

القصور والتقصري يف اإلستفادة من املعايري والضوابط التي ينبغي رعايتها 
 ..ِّيف البحث والتقيص

ي أن يثري الدهشة هو أن يعتمد العامل والباحث عىل غريه ولكن ما ينبغ
ممن قد يكون هو أقدر عىل استخالص النتائج الصحيحة يف البحث 
العلمي، وأن ال يكلف نفسه بإعادة النظر يف النتائج التي توصل إليها 
شخص مثله قبل ألف سنة، بالرغم من كثرة اإلشكاالت واملؤاخذات عىل 

وكأنه يعتقد بعصمة .. تهى إليها، والقرارات التي اختذهاتلك النتائج التي ان
ذلك الشخص أو األشخاص، أو كأن ما قاله وحي منزل أتاه به نبي 

 ..مرسل، ال سبيل للنظر والنقاش فيه

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٥٨ (٥السؤال رقم 
َقـبل من آيات وغريت منه حذفت رآنالق أن الشيعة يعتقد  بكر أيب ِ

  !»امعنه اهللا ريض« وعمر

  املؤمنني؟ أمري ـ عيل ـ سمي ملاذا :ويروون عن أيب جعفر أنه قيل له
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 من آدم بني من ربك أخذ وإذ﴿ :كتابه يف أنزل وهكذا سامه، اهللا :قال
 ،رسويلًا حممد وأن ،بربكم ألست أنفسهم عىل وأشهدهم ذريتهم ظهورهم

  !)١(﴾املؤمنني أمريًا علي وأن

ِفالذين آمنوا به﴿ :اآلية تفسري يف الكليني ويقول ِِ ْ َُّ َ َ  )باإلمام يعني( ﴾َ

َوعزروه ونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولـئك هم املفلحون﴿ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ َ َّ ُْ َُ ِ ُّ َّ َُّ َ  ـ ﴾َ

 .]١٥٧:األعراف[

 واجلبت .يعبدوها أن لطاغوتوا اجلبت اجتنبوا الذين :يعني
 !)٢(وفالن فالن :والطاغوت

 !)٣()وعمر بكر أبو وفالن بفالن املراد (:قال املجليس

 .ـ باهللا والعياذ ـ شيطانني الشيعة يعتربمها وهلذا

ِال تتبعوا خطوات الشيطان﴿: تعاىل لقوله تفسريهم يف جاء فقد َ ُْ َّ ِ َ ُُ َّ َِ َ﴾ 

  .)٤(وفالن فالن والية واهللا الشيطان خطوات :قالوا ،]٢١:النور[

 عيل والية يف ورسوله اهللا يطع ومن﴿ :قال اهللا عبد أيب عن ويروون

                                     
 . )١/٤١٢ (»الكايفأصول « )١(

 . )١/٤٢٩(السابق  )٢(

 ). ٢٣/٣٠٦(» بحار األنوار« )٣(

  ).١/٢٤٢(» تفسري الصايف «،)١/٢١٤(» تفسري العيايش« )٤(
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 .)١(نزلت هكذا :قال ﴾ئمة من بعده فقد فاز فوزا عظياماأل ووالية

 حممد عىل اآلية هبذه السالم عليه جربائيل نزل قال جعفر أيب وعن

 .)٢(﴾بغيا عيل يف اهللا أنزل بام يكفروا أن أنفسهم به اشرتوا بئسام﴿ :هكذا

 :هكذا حممد عىل اآلية هبذه السالم عليه جربائيل نزل :وعن جابر قال

  .)٣(﴾مثله من بسورة فأتوا عيل يف عبدنا عىل نزلنا مما ريب يف كنتم وإن﴿

 اهللا صىل حممد عىل جربائيل نزل :وعن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

 عيل يف نزلنا بام آمنوا الكتب أوتوا الذين أهيا يا﴿ :هكذا اآلية هبذه وآله عليه

 .)٤(﴾مبينا نورا

كرب عىل املرشكني بوالية  ﴿:وعن حممد بن سنان عن الرضا عليه السالم قال

 .)٥(هكذا يف الكتاب خمطوطة. ﴾عيل ما تدعوهم إليه يا حممد من والية عيل

 عيل ةبوالي للكافرين واقع بعذاب سائل سأل﴿: لوعن أيب عبد اهللا قا
 حممد عىل »عليه السالم« جربائيل هبا نزل واهللا هكذا :قال ﴾دافع له ليس

                                     
  ).١/٤١٤ (»أصول الكايف«كتاب : انظر )١(

 . )١/٤١٧(السابق  )٢(

 . )٧/٦٦ (»رشح أصول الكايف« )٣(

 . السابق )٤(

 . )٥/٣٠١(السابق  )٥(
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  .)١(»صىل اهللا عليه وآله«

 حممد عىل اآلية هبذه السالم عليه جربائيل نزل :وعن أيب جعفر أنه قال

 غري قوال ،حقهم حممد آل ظلموا الذين فبدل﴿ :هكذا وآله عليه اهللا صىل

 بام السامء منًا رجز حقهم حممد آل ظلموا الذين عىل فأنزلنا ،هلم قيل الذي

 .)٢(﴾يفسقون كانوا

 إن﴿ :هكذا اآلية هبذه السالم عليه جربائيل نزل :وعن أيب جعفر قال

 إال طريقا ليهدهيم وال هلم ليغفر اهللا يكن مل حقهم حممد آل ظلموا الذين

 ..﴾جهنم طريق

 والية يف ربكم نم باحلق الرسول جاءكم قد الناس أهيا يا﴿ :ثم قال

 يف وما الساموات يف ما هللا فإن عيل بوالية تكفروا وإن لكم خريا فآمنوا عيل

 .)٣(﴾األرض

 اهللا ريض« عيل إمامة عىل رصاحة ُّتدل أهنا الشيعة يزعم اآليات فهذه
 .الشيعة تزعم كام هااحرف »امعنه اهللا ريض« وعمر بكر أبا ولكن ،»عنه

 :للشيعة حمرجان سؤاالن وهاهنا

                                     
 . )١/٤٢٢ (»أصول الكايف«كتاب : انظر )١(

 . )١/٤٢٣(السابق  )٢(

 . )١/٤٢٤(السابق  )٣(
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 عيل يقم مل فلامذا اآليات هذه حرفا قد وعمر بكر أبا أن دام ما :األول
 إعادة األقل عىل أو !األمر؟ هذا بتوضيح للمسلمني خليفة صار أن بعد
  !أنزلت؟ كام القرآن يف اآليات هذه

 يف كان كام عهده يف القرآن بقي بل هذا، فعل »عنه اهللا ريض« نجده مل
 اهللا بحفظ حمفوظ ألنه ؛ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي زمن كان وكام قبله، من اخللفاء عهد

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴿: القائل ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ ِّ َ  ولكن ،]٩:احلجر[ ﴾ـَّ
 .يعلمون ال الشيعة

 لعيل يثبتوا لكي حرفوها التي اآليات هذه بعض ن إ:السؤال الثاين
 !!كوني لن هذا بأن رصاحة ختربنا وخالفته وإمامته واليته

 ونسبوها اليهود عن تتكلم وهي حرفوها التي اآلية يف فتأملوا
 هلم قيل الذي غري ًقوال حقهم حممد آل ظلموا الذين فبدل﴿ :!للمسلمني

 كانوا بام السامء من رجزا حقهم حممد آل ظلموا الذين عىل فأنزلنا
 .﴾يفسقون

ًا ليع وأن ًمستقبال، سيحدث أمر عن تتكلم اآلية هذه حتريفهم فحسب

 .ذلك يعرف

 منهم اغتصب الذي بحقهم البيت وأهل عيل يطالب حق بأي و
 وال والية عيل من املسلمون يقبل لن وأنه سيقع؟ ذلك بأن خيربهم والقرآن
 !؟ ملسو هيلع هللا ىلصالرسول بعد اخلليفة يكون ولن وصاية

 يف حقهم حممد آل ظلموا الذين عىل اهللا أنزله الذي الرجز وقع متى ثم
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  !اخلالفة؟

 .املكشوف الساذج التحريف ولكنه ،ًاأبد حيدث مل هذا بأن ميعل الكل

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

ِّ مربر له،  إن ما نسبه إىل الشيعة من اإلعتقاد بتحريف القرآن الً:أوال
 .ألن كتب عقائدهم وترصحيات علامئهم تشهد بخالفه

َّأما املحدث النُّوري، فقد غرته روايات أهل السنة املروية يف أصح  ِّ
ً، وأورد فيه اثني عرش دليال »بفصل اخلطاب«كتبهم، فألف كتابه املسمى 

عىل التحريف، عرشة منها تعتمد عىل أحاديث أهل السنة، إال ما شذ 
ًودليالن آخران، أخذ قسام منهام من كتب أهل السنة، والقسم .. وندر

 .اآلخر من روايات الغالة وامللعونني عند الشيعة

بأنه تفسري نازل من عند : ِّوروايات أخرى وردت للتفسري، مرصحة
 .ًاهللا ـ كام هو حال األحاديث القدسية ـ التي ليست قرآنا

قدون بأن أبا بكر وعمر مها اللذان إن الشيعة يعت: قال هذا السائل :ًثانيا
ونحن نطالبه بأن حيدد لنا العامل الذي قال ذلك، وأن . توليا حتريف القرآن
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يدلنا عىل الكتاب واجلزء والصفحة الذي ورد فيه أن الشيعة يعتقدون بأن 
 !!قبلفنحن مل نسمع هبذا األمر من !!  قد فعال ذلك»أبا بكر وعمر«

 من أن القرآن الذي بني أيدينا هو نفسه الذي  ما قاله املستدل،:ًثالثا
 صحيح، ولكن أهل السنة » وآلهعليهصىل اهللا «كان يف عهد الرسول 

أن ترتيب السور يف مصحف ابن مسعود غري ترتيبها يف : يذكرون لنا
 .)١( ترتيبها يف مصحف زيد، وهكذاّ، وغري بكرمصحف أيب

» عليه السالم«ً عليا إن: ٣١كام أننا قد قلنا يف جواب السؤال رقم 
 » وآلهعليهصىل اهللا «جاءهم باملصحف الذي كان خلف فراش رسول اهللا 

أن السور هي التي كانت مرتبة : ًوكان مرتبا حسب النزول ـ ولعل املراد
كذلك ـ وقد كتب فيه التنزيل والتأويل، والناسخ واملنسوخ، واملحكم 

 ..ري ذلكوغ! واملتشابه، ويف من نزلت، ومتى وأين نزلت؟

 » وآلهعليهصىل اهللا «فرفض الذين استولوا عىل األمر بعد رسول اهللا 
 فراجع جوابنا عىل ذلك السؤال، لتجد املصادر هلذا .ُّهذا املصحف وردوه

 ً.املوضوع أيضا

أن إخراجه للناس من جديد بعد مخس وعرشين : فأصبح من الواضح
ألهل الريب لتحريك سنة سوف يثري القالقل والبالبل، وسيفسح املجال 

 ..الفتن، وإثارة الشبهات والشكوك

                                     
 .تاريخ القرآن للزنجاين:  راجع)١(
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ًعلام بأن القرآن نفسه قد كان بني أيدي الناس، وأن هذه األمور التي 

أريد هبا التوضيح والتفسري، وزيادة البصرية لدى الناس بكتاب اهللا، يمكن 

بياهنا هلم، أو للثقات منهم بصورة تدرجيية، وحسب احلاجة، من دون أن 

ك أي اختالل يف الوضع العام، وبذلك يتم حتايش أي وضع يوجب ذل

 ..سلبي قد حياول املغرضون أن يثريوه يف املحيط العام

 : بالنسبة للروايات التي استشهد هبا هذا السائل نقول:ًرابعا

 :َّعلينا أن نتحدث عن كل رواية عىل حدة، فنقول

  :آية اإلشهاد يف عامل الذر: ألف
ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم  ﴿:بالنسبة لقوله تعاىل َّ ِّ ْ َ َُ َُ َُ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َ ِ

ْوأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم َ ْ ْ ُْ ِّْ َ ُ َِ ُ ََ ََ ِ َ َِ ُ ًوأن حممدا رسويل، وأن عليا . )١(﴾َْ ً

 .أمري املؤمنني
ُّفريد عىل استدالل السائل بام ييل ُ: 

 .)٢( إهنا ضعيفة السند ـ١

مل تضف لتكون جزء من ..  وأن حممد رسويل الخ: إن إضافة كلمة ـ٢
أن : القرآن، بل عىل أساس توضيح أن اهللا تعاىل قد أنزل عىل رسوله

                                     
 . من سورة األعراف١٧٢ اآلية )١(

 .٣٧٠ ص٤ مرآة العقول ج)٢(
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بأمرة » عليه السالم«بالرسولية، ولعيل » صىل اهللا عليه وآله«الشهادة ملحمد 
ًاملؤمنني منذ كان عامل الذر، ولعل هناك أمورا أخرى حصلت أيضا يف ذلك  ً

 ذكرت اآلية خصوص اإلقرار بالربوبية، ألنه األهم واألساس وإنام. العامل
 ..عىل سبيل اإلخبار والبيان

 حتى لو فرض أن سند هذه الرواية صحيح، فهي ال تكفي لبناء  ـ٣

.. ًأمر عقائدي عىل أساسها، ألن اإلعتقاد ال يقوم استنادا إىل خرب واحد

 !ًفكيف إذا كان ضعيفا؟

  :تعزير الرسول وتوقريه: ب
َفالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النور ﴿: بالنسبة لقوله تعاىل ُ َُّ َّ َّ ُُ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َ ِ ِِ َ َّ َ

َالذي أنزل معه أولئك هم املفلحون ُ ُ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َُّ َُ ِ  :نقول.. )١( ﴾ْ

ُّيدل عىل أن هذه العبارة قد ) يعني اإلمام( إن قوله يف الرواية  ـ١

) اإلمام(إن كلمة  «:، وال تريد أن تقولجاءت لتفسري الضمري يف كلمة به
 .»جزء من اآلية

ُالذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي جيدونه ﴿:  قال تعاىل ـ٢ ُ ََ ُ َّ َِّ َ ِ َِّ ََّّ ِّ َّ ُ َّ َُ ْ ِ َِ َ
َمكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنك ْ ْْ ْ َّ َ ْ ُُْ َْ ِْ َِ ُ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ ْ ِ ِِ ِر ً

َوحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إرصهم واألغالل  ََّ ْ َ ْ ََْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ِّ َُ ْ ِ ُ ْ َ ُ َُ َ ُِّ ِ ِِ َ َُ

                                     
 . من سورة األعراف١٥٧ اآلية )١(
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ُالتي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه َ َ َ َُ َ ْ َّْ ُ ِْ ِ ِِ َ َّ َ ََّ ِ َ َ ونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل َ ِ ْ َُ ِ َّ َ ُّ َُّ َ َ ُ َُ َ
ُْمعه أولئك هم امل ُ َُ ُ ََ ِ َ َفلحونُ ُ ِ آمنوا «: ن الضمري يف قولهأ: فظاهر اآليات. )١(﴾ْ

 ..»عليه السالم«ال لإلمام ..  راجع للرسول»به

ُواتبعوا النور الذي أنزل معه﴿:  قوله تعاىل:ويؤكد ذلك َ ُ َ ََ ََ ِ ْ ُ ِ َّ ُّ ، فإن النور ﴾َّ
 ..»عليه السالم«، ال عىل اإلمام »صىل اهللا عليه وآله«إنام أنزل عىل النبي 

أن الذين : ويكون املعنى. باإلمام من إضافات النساخ: لعل الباء يف قولهف
 »عليه السالم«فإنه ..  الخًآمنوا بالنبي، وخصوصا اإلمام، وعزروه ونرصوه

، وأول املتبعني »صىل اهللا عليه وآله «أعظم النارصين واملوقرين لرسول اهللا
 ..للنور الذي أنزل معه

  :اجلبت والطاغوت: ج
ري املجليس للمراد من كلمة اجلبت والطاغوت بفالن وفالن، أما تفس

َّفال يدل عىل رضاه بمضمون النص، فضال عن أن يدل عىل اعتقاده به، فإن  ًُّ
املفرس للنص يفرسه بام هو كالم عريب، بغض النظر عن رأيه فيه صحة أو 

 .وهناُّكام أن نفس إيراد الرواية يف كتاب ال يدل عىل اإلعتقاد بمضم. ًفسادا

ُّ إن كالم املجليس هذا يدل عىل أن الشيعة :فام معنى قول السائل

يعتربون أبا بكر وعمر شيطانني، إذ ال ربط بني األمرين، فالكليني جمرد 

                                     
 . من سورة األعراف١٥٧ اآلية )١(
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ناقل للرواية، واملجليس جمرد مفرس للمضمون، فكيف صار هذا وذاك 
 !ًدليال عىل اعتقاد الشيعة؟

أنه يعتقد أن الفتنة يف بيت عائشة،  ً:فهل يصح أن ننسب إىل البخاري مثال
أشار » صىل اهللا عليه وآله«وأن قرن الشيطان خيرج من بيتها، ألنه روى أن النبي 

 .)١(»ًها هنا الفتنة ـ ثالثا ـ من حيث يطلع الشيطان«: إىل بيت عائشة وقال

عليه «ً أن عليا :وأن ابن أيب احلديد املعتزيل، وهو سني املذهب يعتقد
 ألد اخلصام، وأن ابن ملجم هو الذي يرشي نفسه ابتغاء مرضاة هو» السالم

 .)٢( ذلكاهللا، ألنه روى أن سمرة بن جندب هو الذي وضع احلديث يف

                                     
 ١٧٤ و ٩٢ص وراجع ٤٦ص ٤ج) الفكر ارد ط (البخاري صحيح: راجع )١(

 ٢ج الرتمذي وسنن ١٧٢ص ٨ج مسلم وصحيح ٩٥ص ٨وج ٢٠ص ٥وج

 البن والعمدة ٣٠ص ١٥ج القاري وعمدة ١ص ٢ج أمحد ومسند ٢٥٧ص

 ٣ج املستقيم والرصاط ٢٩٧ص طاووس البن والطرائف ٤٥٦ص البطريق

 ٦٢٤ص للشريازي األربعني وكتاب ٢٣٧ص ٣وج ١٦٤ص ٣وج ١٤٢ص

 واملراجعات ٢٣٤ص ٥٧وح ٢٨٧ص ٣٢وج ٦٣٩ص ٣١ج األنوار وبحار

 ٣٠٣ص ١٢ج للتسرتي الرجال وقاموس ١٤٧ص ٦ج الباري وفتح ٣٣٣ص

 ٨٣ص األخبار أصول إىل األخيار ووصول ٢٣٧ص ٣ج املستقيم والرصاط

 .٤٧١ص للشريواين البيت أهل ومناقب ٤٧ص شدقم البن واجلمل

 .٨٩صلشريازي لكتاب األربعني  و٧٣ص ٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ٢(
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ِال تتبعوا خطوات الشيطان: د َ ُ َْ َّ ِ َ ُ َُّ ِ َ:  
ِال تتبعوا خطوات الشيطان﴿: وذكر السائل آية َ ُْ َّ ِ َ ُُ َّ َِ وأن املقصود .. )١(﴾َ

 :قولون.. فالن وفالن: هبا

ً إن الراوي هلذه الرواية وهو العيايش مل يذكر هلا سندا أصال، فهل  ـ١ ً

واحلال أن الشيعة ! يصح بناء عقيدة أمة بأرسها عىل رواية ال سند هلا؟
 .يشرتطون يف األمور اإلعتقادية الدليل املفيد لليقني

ن األئمة أنفسهم ما زالوا ينهون شيعتهم عن السب والطعن  إ ـ٢
َّنزهونا عن السب وال تكونوا قوما سبابني: لشيعتهمويقولون  فكيف . ً

 !جيتمع هذا النهي مع هذه الروايات الضعيفة، التي تناقض تلك األوامر؟

ً إن الرواية مل تصف أحدا بأنه شيطان، بل فرست والية فالن  ـ٣

ِّوفالن بأنه اتباع خلطوات الشيطان، وهذا ال يستلزم وصفهام بالشيطان، بل 
َّوقد أقر عمر بن اخلطاب بأن بيعة أيب . يتهام اتباع خلطوات الشيطانإن وال

بكر فلتة، وأمر بقتل من عاد إىل مثلها، فهل يعقل أن يأمر بقتل من يتبع 

عليه «كام أن الشيعة يعتقدون بأن اإلمامة ألمري املؤمنني . خطوات الرمحن

أمرا باتباع أمري ، وأن اخلالفة قد غصبت منه، وأن اهللا ورسوله قد »السالم

 .، فاتباع غريه خمالف ملا أمر به اهللا عز وجل»عليه السالم«املؤمنني عيل 
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 ٦١                                                                                                   ..القرآن:  الفصل الثالث 

ُومن يطع اهللا ورسوله: هـ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ُ َ:  
ُومن يطع اهللاَ ورسوله﴿: أما ما روي من أن آية َ ََ ُ َ ُ َِ يف والية عيل . )١(﴾ِ

ًفقد فاز فوزا﴿ووالية األئمة من بعده،  َْ َ َ ََ ً عظيامْ ِ  .نزلت هكذا ،﴾َ
 :فريد عىل اإلستدالل هبا

 ً. أهنا ضعيفة السند أيضا ـ١

دون أن . هو نزوهلا مع تفسريها من عند اهللا:  املقصود بنزوهلا هكذا ـ٢
 ..بل يكون عىل حد احلديث القديس.. ًيكون تفسريها هذا قرآنا

وهلذا نظائر كثرية، ومنها يف مصحف عائشة وغريه موارد كثرية 
 من القرآن، وقد ذكرنا ذلك يف اجلواب عىل تضمنت إضافات ليست

، فال بد من محلها عىل أهنا من التفاسري التي أنزهلا اهللا ١٠السؤال رقم 
 ..لبعض آياته

  :بئس ما اشرتوا به أنفسهم: و
 نزل جربئيل هبذه اآلية عىل :»عليه السالم«أما ما روي عن أيب جعفر 

روا بام أنزل اهللا يف عيل بئس ما اشرتوا به أنفسهم أن يكف﴿: حممد هكذا
 ..﴾ًبغيا

 :فنقول

                                     
 . من سورة النساء١٣ اآلية )١(
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 إن هذه الرواية ضعيفة السند، ألهنا من مرويات منخل بن مجيل  ـ١
 .)١(وهو ضعيف فاسد الرواية. األسدي

وعىل هذا ال يكون . أن هذه الزيادة تفسريية:  إن الرواية أرادت ـ٢
 ً.هناك إشكال عىل املضمون، ألن الزيادة للتفسري، ليست قرآنا

 ال تثبت األمور العقائدية بخرب الواحد، بل ال بد من حتصيل اليقني  ـ٣
 !!ًفكيف إذا كان سندها ضعيفا.. بمضموهنا

  : إن كنت يف ريب مما نزلنا على عبدنا يف علي:ز
 وإن كنت يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا يف عيل، :وعن الرواية التي تقول

 :نقول

 . السابقةيرد عليها نفس ما قدمناه يف اآلية

ًآمنوا مبا نزلناه يف علي نورا مبينا: ح ً:  
ً آمنوا بام نزلناه يف عيل نورا مبينا، فريد عليها:وأما الرواية التي تقول ً: 

 . أنه ليس يف القرآن آية من هذا القبيل ـ١

 . إن سندها ضعيف ـ٢

 . إن األمور العقائدية ال تثبت بخرب الواحد ـ٣

                                     
 .٣٧٢ ص٢ رجال النجايش ج)١(
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  :وهم إليهكرب على املشركني ما تدع: ط
 :أما آية كرب عىل املرشكني ما تدعوهم إليه، فريد عىل اإلستدالل هبا

 . ضعف سندها ـ١

 وال يعتمد يف األمور اإلعتقادية عىل خرب الواحد، . هي خرب واحد ـ٢
 .ما مل ينضم إليه ما يؤكد مضمونه ويثبته

 .. هي رواية تفسريية ـ٣

هنا مكتوبة فيه عىل أ : لعل املقصود بكوهنا خمطوطة يف الكتاب ـ٤
 عىل حد ما أراد عمر أن ، أو أهنا مكتوبة يف حاشية املصحفسبيل التفسري

الشيخ : خيطه فيه، حيث أراد أن يكتب بخط يده يف حاشية املصحف آية
 .)١(كام رواه البخاري وغريه.. والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة الخ

                                     
 ١١٥ و ١٥٣و ١٥٢ص ٤ج البخاري وصحيح ٢٣٩ص ١ج حبان البن الثقات: راجع) ١(

 بنلكربى الا طبقاتالو ١١٦ص ٥ج مسلم وصحيح ١٧٩ص ٢ج الدارمي وسنن

 أمحد ومسند ٢٣٧ و ٢٣٦ و ٢٣٥ص ١١ج واملحىل ٣٣٤ص ٣ج) صادردار  ط( سعد

 لحاكمل ستدركاملو ١٨٣ و ١٣٢ص ٥وج ٥٥ و ٤٣ و ٤٠ و ٣٦ و ٢٩ و ٢٣ص ١ج

 ٢١٢ص ٨ج الكربى والسنن ،)هبامشه( للذهبي وتلخيصه ٣٦٠ و ٣٥٩ص ٤ج

 ٧ج للصنعاين واملصنف ٣٩و ٣٨ص ٤ج الصحيح واجلامع أسانيد، بعدة ٢١١و ٢١٣و

 ٢٩٥ص ٢ج البزار مسند عن األستار وكشف ٤٤١ص ٥وج ٣٣٠ و ٣١٥ص
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 ١١٣ص ١٤وج ٦٦ص ٢ج القرآن ماألحك واجلامع ٢٤٠ص ٣ج األنف والروض

 ٨٥٣ص ٢ج ماجة ابن وسنن ٦ص الطياليس ومسند ١٤٥ص ٤ج داود أيب وسنن

 وجممع ٢٥٠ص ٧ج )األم هبامش (للشافعي احلديث وإختالف ٤٢ص ٣ج واملوطأ

 وفواتح ١٢١ص ١ج واملستصفى ٣٥ص األوائل ارضةوحم ٦ و ٥ص ٦ج الزوائد

 ٢ج الرسخيس وأصول ٢٥٤ص ٧ج األوطار ونيل ٧٣ص ٢ج )هبامشه( الرمحوت

 ١٧٥ص ٣ج واخلالف ٤١ص وراجع ٣٥ص ٢ج للزركيش والربهان ٧٩ و ٧١ص

 تفسري ومقدمة ١٤٠ و ١٣٠ص ٣ج األحكام أصول يف واإلحكام ١٣ص ١ج والتبيان

 ٢١٨و ٢١٧ص شاذان البن واإليضاح. السيوطي امعوج ،احلاكم عن ٤٣ص الربهان

 ٢٤٤ص ٢ج الزخار والبحر ١٤٠ص ١٣وج ١٠٤ص ١٢ج الباري وفتح ٢١٩ و

 واإلتقان ،النسائي إال الستة عن ٢٤٥و ٢٤٤ص ٢ج )هبامشه( واآلثار األخبار وجواهر

 ٤ج الثاين املجلد األدباء، وحمارضات ٢٥ص وراجع ٢٦ص ٢وج ٥٨ص ١ج

 بن أيب عن ٥١٨ص ٣ج والكشاف ٣١٣ص احلديث خمتلف وتأويل ٤٣٤ و ٤٣٣ص

 القرآن وتفسري ٢٦٤ص ٣ج للجصاص القرآن وأحكام ٢٧٨ص القربة ومعامل ،كعب

 وتاريخ ٢٢٠ص للخوئي والبيان ذكر، من بعض عن ٣٦١ و ٣٦٠ص ٣ج العظيم

 ٢١٩ص الكريم القرآن وعلوم ١١٣ص ١٢ج امليزان وتفسري ١٦٧ص لألبياري القرآن

 عىل والفقه ٢٨٥ و ٢٨٤ص ٢ج القرآن علوم يف والتمهيد ١١١ص ١ج انالعرف ومناهل

 وكنز ٤٩٩ص ٣ج وراجع ١٢ص ٢ج الصحابة وحياة ٢٥٩ص ٤ج األربعة املذاهب

 وعن ذكر، من بعض عن ٣٦١ و ٣٦٧ و ٣٦٦ص ٢وج ٢٤٠ ـ ٢٣٨ص ٥ج العامل
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ٍسأل سائل بعذاٍب واقع: ي ِِ َِ َ َ ٌ َ ََ َ:  
ٍسأل سائل بعذاب واقع﴿:  آيةوعن ِ َِ ٍَ َ ِ ٌ َ ََ َللكافرين ، َ ِ َِ ُليس له ) بوالية عيل(ْ ََ َْ

ٌدافع   :نقول )١(﴾َِ

 هي ضعيفة بمحمد بن سليامن الذي يرمى بالغلو، وال يعول عليه  ـ١

 . )٢(يف يشء

 . وحتى لو كانت الرواية ضعيفة، فليس بالرضورة أن تكون مكذوبة ـ٢

 ورد نزول اآلية، للتعريف بأن هذا التوضيحإن كان هذا بيان مل ـ ٣

 .فال إشكال يف مضمون الرواية. لآلية قد جاء به جربائيل من عند اهللا

 إن األمور اإلعتقادية ال يكتفى فيها بخرب الواحد، ما مل ينضم إليه  ـ٤

                                     
 ،ريرج وابن عوانة، وأيب اجلارود، وابن شيبة، أيب وابن منصور، بن وسعيد العدين،

 ١وج ١٨٠ و ١٧٩ص ٥ج املنثور والدر. املصاحف يف األنباري وابن ومسدد، واحللية،

 عن ونقل يعىل، وأيب ،مردويه وابن ،الرضيس ابن: وعن تقدم، من بعض عن ١٠٦ص

 من بعض عن ٢٨ص القرآن حتريف وأكذوبة ٢٦ص ٣ج اآلثار ومشكل ً.أيضا عبيد أيب

 الفرقان وعن ٧٦ص ١٠وج ٥٦٤ص ٤ج شيبة أيب البن املصنف: وعن تقدم،

 .٣٦ص للخطيب

 . من سورة املعارج٢ و ١ اآليتان )١(

 .رجال النجايش، ورجال الطويس وغريمها:  راجع)٢(
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 .ما يثبت مضمونه بشكل أكيد

ُفبدل الذين ظلموا: ك َ َ َ ِ َّ َ َّ َ َ:  
َّفبدل ال﴿: وعن آية َ َّ َ ُذين ظلموا َ َ َ َ َقوال غري الذي قيل  )آل حممد حقهم(ِ َّ َِ ِ

َ ْ َ ً ْ
ْهلم  : نقول)١(﴾َُ

 .)٢( إهنا ضعيفة السند، بمحمد بن فضيل األزدي الذي يرمى بالغلو ـ١

 إن األمور اإلعتقادية حتتاج إىل ما يثبتها بصورة قاطعة، وال يكتفى  ـ٢
 .فيها بخرب الواحد

ن التفسري النازل من عند اهللا، أو من  إن من املمكن أن يكون هذا م ـ٣
التطبيق عىل املورد، وهذا شائع يف النصوص كام قلنا، ولكن ال بد من ثبوت 

 .ذلك بصورة صحيحة وقاطعة

: أن هذه اآلية نزلت يف بني إرسائيل، حني قيل هلم: ذكروا ـ ٤
ٌوادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة..﴿ ُ ُ ً ْ َُّ ِ َ َّ َ َ ْ َُ  . عنا ذنوبنا أي يا ربنا حط.)٣(﴾ُ

 .)٤(حنطة عىل سبيل اإلستهزاء: فقالوا

                                     
 . من سورة البقرة٥٩ اآلية )١(

 .٣٦٥ و٣٤٣ رجال الطويس ص)٢(

 . من سورة البقرة٥٨ اآلية )٣(

 .٢٣٦ ص ١ جممع البيان ج)٤(
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وعىل هذا، فإن فرض صحة هذه الرواية يكون املراد تشبيه حال هذه األمة 
 . األمتنيباألمم السالفة، فإن التبديل والتحريف واالستهزاء قد حصل يف كال

َّ إن هذه اآلية تتحدث عن أمر ال يمكن أن حيصل، :وقد قال السائل
َّفبدل الذين ظلموا آل حممد، فهي خترب عن حصول هذا الظلم : لألهنا تقو

فبأي حق يطالب عيل بأمر خيربه اهللا بأنه سيؤخذ .. واإلبعاد قبل حصوله
 .وإن املسلمني سوف لن يقبلوه. منه

! ومتى وقع الرجز الذي أنزله اهللا عىل الذين ظلموا آل حممد حقهم؟
 .ًفإن ذلك مل حيدث أبدا

 :ونجيب

: شبيه والتمثيل ال جيب أن يكون من مجيع اجلهات، فإذا قلتبأن الت
 .أنه أبخر، أو أنه يميش عىل أربع: زيد أسد، فال يعني ذلك

والتشبيه هلذه األمة ببني إرسائيل لعله يف خصوص التحريف والتبديل 
أما التفاصيل التي ذكرها السائل، فال .. ملا قيل هلم، ثم اإلستهزاء بام قيل

صاحب احلق باستالب حقه ال يعني عدم  ًمضافا إىل أن علم ..مورد هلا
 . حقه يف مطالبته بحقههمطالبته بحقه إقامة للحجة، وال يسلب

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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’ 

  :)١٠ (٦السؤال رقم 
ٌعدة حدثنا «:)١(الكليني يف كتابه الكايف ذكر َّ ْمن ِ ْأص ِ ِحابنَاَ ْعن َ َأمحد َ َ ْ ِبن َ ْ 

ٍحممد َّ َ ْعن ُ ِعبد َ ْ ِبن اهللاِ َ ِاحلجال ْ َّ َ ْعن ْ َأمحد َ َ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ِّاحللبي ُ َِ َ ْعن ْ ِأيب َ ٍبصري َ ِ َقال َ َ 
ُدخلت ْ َ َعىل َ ِأيب َ ِعبد َ ْ ُفقلت ،»عليه السالم« اهللاِ َ ْ ُ ُله َ ُجعلت َ ْ ِ َفداك ُ َ ِّإين ِ َأسألك ِ ُ َ ْ َ 

ْعن ٍمسألة َ َ َ ْ ُهاه َ ٌأحد نَاَ َ ُيسمع َ ََ ِكالمي، ْ َ َقال َ َفرفع َ َ ُأبو ََ ِعبد َ ْ  »عليه السالم« اهللا َ
ًسْرتا ُبينَه ِ ْ َوبني َ ْ ٍبيت َ ْ َآخر َ َفاطلع َ َ َّ ِفيه َ َّثم ،ِ َقال ُ َأبا َيا :َ ٍحممد َ َّ َ ْسل ُ َّعام َ َبدا َ َلك، َ َ 
َقال ُقلت :َ ُجعلت :ْ ْ ِ  ..فداك ُ

ًثم سكت ساعة َُ َ َ ََّ َ ثم قال،َ َ َّوإن :َُّ َعنْدنا ِ َ َملصحَف ِ ْ َفاطمة َُ ََ  »عليها السالم« ِ
ْيدرهيم َوما ِ ِ ْ َمصحُف َما ُ ْ َفاطمة ُ ََ  .»عليها السالم« ِ

َقال ُقلت :َ ْ َمصحُف َوما :ُ ْ َفاطمة ُ ََ  !؟»عليها السالم« ِ

َقال َمصحٌف :َ ْ ِفيه ُ ُمثل ِ ْ ْقرآنكم ِ ُْ ِ َهذا ُ َثالث َ َ ٍمرات، َ َّ ِفيه َما واهللاَِّ َ ْمن ِ ِ 
ْرآنكمُق ُْ ْحرٌف ِ ٌواحد َ ِ َ. 

َقال ُقلت :َ ْ َهذا :ُ ُالعلم واهللاَِّ َ ْ ِْ. 

َقال ُإنه :َ َّ ٌلعلم ِ ْ َهو َوما َِ َبذاك ُ َ  .انتهى .»ِ

 يعرف وسلم وصحبه آله وعىل عليه اهللا صىل الرسول كان فهل

                                     
 . ٢٣٩ ص١جليني  للك»أصول الكايف«: انظر )١(
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 !فاطمة؟ مصحف

  !اهللا؟ رسول وهو ،دونه من البيت آل عرفه فكيف يعرفه، ال كان إن

 !  فلامذا أخفاه عن األمة؟،عرفهوإن كان ي

ْيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل ﴿ :واهللا يقول َ َِّ َ ِّ َْ َ ْْ َّ ِ َِ ََّ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ُ ََ ُّ
ُفام بلغت رسالته ََ ََ ََّ ِ ْ َ  .]٧٧ـ٦٧:املائدة[﴾َ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

 كان يعرف مصحف فاطمة، » وآلهعليهصىل اهللا « إن رسول اهللا ً:أوال
إن ما يف هذا املصحف كان مما حتتاج إليه األمة، فلعله : ولكن من الذي قال

 .»عليهم السالم«مل يكن هيم إال فاطمة وأبناءها 

ول اهللا الذي كان يعلم بمضمون ذلك املصحف، فإذا كان إن رس: ًثانيا
ُّمكلفا بإبالغ مضامينه لألمة، فال يشء يدل عىل أنه أخفاه عن األمة، إذ من  ً

 وأهل بيته، »السالم عليه«َّاملمكن أن يكون قد علمه بعض أصحابه، لعيل 
ق ًلكي يبلغه لألئمة من ولده، ثم يبلغه هو وإياهم إىل األمة تدرجيا، وف

 يف إبالغه سائر حقائق الدين » وآلهعليهصىل اهللا «املنهج الذي عودناه 
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كان حيدث هبا بعض أصحابه، ثم » صىل اهللا عليه وآله«فإنه . ورشائعه
 ..ينقلون هم للناس ما سمعوه منه، حني حيتاجون إليه

وألجل ذلك كان لدى بعض الصحابة علم أكثر مما لدى بعضهم 
 عليهصىل اهللا «أعلم األمة بام جاء به »  السالمعليه«وكان عيل .. اآلخر

 ..فكانوا حيتاجون إليه، وال حيتاج إىل أحد.. »وآله

وتدوين بعض تلك العلوم يف مصحف، ووجود املصحف عند اإلمام 
ال يعني أنه قد تلقى معارفه من ذلك املصحف، بل هو قد تلقى علمه من 

لذي قبله، ثم من رسول اهللا اإلمام الذي قبله، ثم من الذي قبله، ثم من ا
 .. عن اهللا سبحانه» وآلهعليهصىل اهللا «

 الذي أنزله القرآن هذا مقابل يف ًقرآنا ليس فاطمة مصحف إن :ًثالثا
: قالواو. .حمتواه لنا بينوا قد »السالم معليه« األئمة ألن ،اهللا تعاىل عىل نبيه

 وفيه ..بعدها من» عليها السالم«ة فاطمة ذري عىل جيري ماإن فيه ذكر 
 .)١(فراجع، يكون ما علم وفيه ،»عليها السالم«تها وصي

                                     
 باب ذكر الصحيفة، وبحار األنوار ٢٤١ و ٢٤٠ و ٢٣٩ ص١الكايف ج:  راجع)١(

 وبصائر الدرجات ٤٤ و ٤١ ص٢٦ وج٨٠ و ٧٩ ص٤٣ وج٥٤٦ ص٢٢ج

مدينة املعاجز  و٢٠٤صاملحترض و ص ١١ وعوامل العلوم ج١٧٧ و ١٧٣ص

  ص٦جمستدرك سفينة البحار  و١٣٠ و ١٢٩صينابيع املعاجز  و٣٢٩ ص٥ج

 .٣٣٧ ص٣ج)  قم-ط املطبعة العلمية (آل أيب طالب مناقب  و٢٠٦
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 سمعت:  قال، فقدعن احلسني بن أيب العالءويكفي أن نذكر هنا رواية 
 .إن عندي اجلفر األبيض«:  يقول»السالم عليه« اهللا عبد أبا

 !؟فأي يشء فيه: قلت: قال

 ،براهيم وصحف إ،نجيل عيسىوإ ،موسى وتوراة ،داود زبور: قال
 .)١(»ًقرآنا فيه أن أزعم ما ،واحلالل واحلرام، ومصحف فاطمة

ِّمل يبلغ األمة بمضمون » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : ومن الذي قال
فإن األحاديث التي تذكر ما جيري عىل ذريتها ! ما ورد يف مصحف فاطمة؟

 .»اهللا عليه وآلهصىل « كثرية عنه ٍوما يكون يف األمة من أحداث، »عليها السالم«

الصحف املجموعة عىل شكل :  يراد هبا»مصحف« إن كلمة :ًرابعا
 عليهصىل اهللا « عندما تويف النبي »السالم عليه«ًأن عليا : وقد رووا. كتاب

 حلف أن ال يضع رداءه عىل عاتقه إال لصالة اجلمعة حتى جيمع »وآله
 .، أي يف كتاب واحد)٢(القرآن يف مصحف

 .)٣(إهنم مجعوا القرآن يف عهد أيب بكر يف مصحف: ةوعن أيب العالي

                                     
 ١٧٠ وبصائر الدرجات ص٣٧ ص٢٦ وبحار األنوار ج٢٤٠ ص١ الكايف ج)١(

 .٤٨٥ ص١جلحر العاميل لالفصول املهمة و

بحار  و٣٢٠ ص١جمناقب آل أيب طالب :  وراجع١٦ املصاحف للسجستاين ص)٢(

 .٤٥٢ ص٨جينة البحار مستدرك سف و٥٢ ص٥٩ وج١٥٥ ص٤٠جاألنوار 

 ٩جفتح الباري  و١٣٤ ص٥جمحد أمسند  و١٦ املصاحف للسجستاين ص)٣(
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 .)١(إن عمر كان أول من مجع القرآن يف مصحف: وقيل

إن من قرأ القرآن يف مصحف متع : »عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 
 .)٢(ببرصه، وخفف عن والديه

قراءة القرآن يف املصحف ختفف العذاب عن : »عليه السالم«وعنه 
 .)٣(الوالدين

سيأيت زمان يرسى عىل القرآن يف «: » وآلهعليهصىل اهللا «ن النبي وع
 .)٤(»ليلة، فيسلخ من القلوب واملصاحف

                                     
 .٢٩٥ ص٣جالدر املنثور  و٤١٩ ص٢ج لقرآن العظيمتفسري ا و١٣ص

 .٤٥ ص٢ ج)هامش مسند أمحد(منتخب كنز العامل  و١٦ املصاحف للسجستاين ص)١(

ط (ل الشيعة وسائ و١٠٢صلصدوق لثواب األعامل   و٦١٣ ص٢ جالكايف )٢(

عدة  و٨٥٣ ص٤ج) يةاإلسالمط دار (  و٢٠٤ ص٦ج) آل البيتمؤسسة 

 ١٩٦ ص٨٩جبحار األنوار  و٢٣ ص٤جيل عوايل الآل و٢٧٢صالداعي 

 .٢٩٥ ص١٠وج ١٠٦ ص٩جللنجفي موسوعة أحاديث أهل البيت و

 ٢٠٤ ص٦ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٩٣ ص١ تذكرة احلفاظ ج)٣(

موسوعة أحاديث  و٦١٣ ص٢ جالكايف و٨٥٤ ص٤ج) يةماإلسالط دار ( و

 .١٠٩ ص١٢ وج١٠٦ ص٩ وج١٢٣ ص٧جللنجفي أهل البيت 

 ٤جالدر املنثور  و١٨٩ ص١ج) ط مؤسسة الرسالة( و ١٧٠ ص١ كنز العامل ج)٤(

 .كالمها عن الديلمي، عن معاذ ٢٠١ص
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من قرأ القرآن يف املصحف كانت له ألفا «: » وآلهعليهصىل اهللا «وعنه 
 .)١(»حسنة) ألف ألف: ويف نص آخر(

كان علمه يف « : هـ١٠٤وقالوا عن خالد بن معدان املتويف سنة 
 .)٢(»له أزرار وعرىمصحف 

 ملاذا ال ينظر الناس، وال يعرتضون عىل مصحف عائشة الذي :ًخامسا
 .هو قرآن خيتلف عن هذا القرآن يف بعض آياته، وفيه زيادات عنه

 .)٣(أن فيه آية التسليم عىل الذين يصلون يف الصفوف األوىل: فقد روي

                                     
 ١ ج عن البيهقي يف شعب اإليامن، وكنز العامل٤٦٢ ص١ الربهان للزركيش ج)١(

 عنه، وعن ابن عدي يف الكامل، ٥٣٦ ص١ج) ط مؤسسة الرسالة( و ٤٧٧ص

 ٤جعتدال ميزان اإل و٢٩٩ ص٧جبن عدي الالكامل  و١٠٨ ص١واإلتقان ج

 .٥٢ ص٧جلسان امليزان  و٥٣٠ص

 ٣هتذيب التهذيب ج و٥٣٨ ص٤سري أعالم النبالء ج و٩٣ ص١تذكرة احلفاظ ج )٢(

 ١٥٩ ص١٣الوايف بالوفيات جو ٧٢ ص٧لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٠٣ص

 ١٧٦ ص٣لبخاري جلالتاريخ الكبري  و٣٣٩ ص٢جبن حنبل الالعلل : وراجع

 .١٧٠ ص٨هتذيب الكامل ج و١٩٥ و ١٩٤ ص١٦تاريخ مدينة دمشق جو

 واإلتقان يف ٣٢٠ ص٥ والدر املنثور ج٨٥املصاحف أليب داود السجستاين ص )٣(

بن النواسخ القرآن  و٦٧ ص٢ج) ط دار الفكر( و ٢٥ ص٢علوم القرآن ج

 . ٣٦صاجلوزي 
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ُحافظ ﴿:تعاىل قوله يف »العرص وصالة« كلمة زيادة وفيه ِ َوا عىل َ َ
َالصلوات والصالة الوسطى ْ ُ َّ َ َ َّْ َِ َِ﴾)١(.. 

 .)٢(حفصة مصحف يف وكذا

                                     
 صحيح  و١٧٨ و ٧٣ ص٦ ومسند أمحد ج٥٧٨ ص١ املصنف للصنعاين ج)١(

سنن و ١٠٢ ص١جسنن أيب داود و ١١٢ ص٢ج )ط دار الفكر(مسلم 

لبيهقي لالسنن الكربى  و٢٣٦ ص١جسنن النسائي و ٢٨٥ ص٤جالرتمذي 

ة حتف و٣٠٤ ص٦ وج١٥٤ ص١جلنسائي لالسنن الكربى  و٤٦٢ ص١ج

عمدة  و٥٧٩ و ٥٧٨ ص١جلصنعاين لاملصنف  و٤٥٦ ص١جاألحوذي 

 .  عن مسلم، وأمحد١٤٨ و ١٤٧ ص٨ وفتح الباري ج٢٧٣ ص٧جالقاري 

 ١واملوطأ ج ٣٧٠ ص٢ج )ط مؤسسة الرسالة( و ٢٣٩ ص٢كنز العامل ج: وراجع

 ١٧٢ ص١جرشح معاين اآلثار  و٨ ص٣ ومشكل اآلثار ج١٥٨ و ١٥٧ص

 ١٨٥ ص٢جبن عبد الرب الاالستذكار  و٤٧٦ ص١جمعرفة السنن واآلثار و

 .١٥٥ و ١٥٤ ص١جختريج األحاديث واآلثار و

ط مؤسسة ( و ٢٣٨ و ٣٦٥ ص٢ وكنز العامل ج٥٧٨ ص١ املصنف للصنعاين ج)٢(

 عن ابن األنباري يف املصاحف، وحمارضات األدباء ٣٦٩ ص٢ج )الرسالة

 ١نثور ج والدر امل١٤٨ ص٨ وفتح الباري ج٤٣٤ ص٤املجلد الثاين ج

 ١جلبيهقي لالسنن الكربى  و٣٩٩ص ١جنيل األوطار  و. واملوطأ٣٠٢ص

حتفة  و٢٧٣ ص٧جعمدة القاري  و١٥٤ ص٧ججممع الزوائد  و٤٦٢ص
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 .)١(»فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون «:ًويف مصحفها أيضا

 .)٢(»ًإن يدعون من دونه إال أوثانا «:وفيه

 .)٣(»وترصيف األرواح «:ويف مصحف حفصة

                                     
 ١جرشح معاين اآلثار  و٥٠ ص١٣جمسند أيب يعىل  و٤٥٦ ص١جاألحوذي 

 بن عبد الربالالتمهيد  و٢٢٨ ص١٤جصحيح ابن حبان  و١٧٣ و ١٧٢ص

 ١٥٥ و ١٥٤ ص١جختريج األحاديث واآلثار  و٢٨٣  و٢٨١ و ٢٨٠ ص٤ج

 .٣٨٩ ص٥جموارد الظمآن و

 واجلامع ألحكام ١٣٦ ص٨جتفسري الثعلبي  و١٠٤٢ ص٣جمسند ابن راهويه  )١(

 ٤جفتح القدير :  وراجع٢٦٩ ص٥جالدر املنثور  و٥٦ ص١٥ج القرآن

 ١٣٩ ص١جلجوهري لالصحاح  و٥١ ص٢٣جتفسري اآللويس  و٣٨٢ص

 ٤٦٣ ص٤جاملحرر الوجيز  و١٣٨ص حمد بن عبد القادرمل خمتار الصحاحو

 .٣٣١ ص٧جتفسري البحر املحيط  و٢٨٢ ص٦جزاد املسري و

 ٢جاملحرر الوجيز و ١٤٨ ص٥جتفسري اآللويس و ٢٢٣ ص٢جالدر املنثور  )٢(

 ٣٦٧ ص٣جتفسري البحر املحيط  و٣٠١ ص٢جتفسري الثعالبي و ١١٣ص

 ٤جتفسري ابن أيب حاتم : راجعو ٣٥٣ ص١جتفسري العز بن عبد السالم و

 ٥ج  واجلامع ألحكام القرآن٤٦ ص١١ج لرازيالكبري لتفسريال و١٠٦٧ص

 .٥٦٨ ص١ج لقرآن العظيمتفسري ا و٣٨٧ص

تفسري  و١٦٣ ص١جتفسري السمعاين و ١٩٨ ص٢ج  اجلامع ألحكام القرآن)٣(
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 .)١(»وإنام أسكت عن موسى الغضب «:وفيه

 .)٢(»زل اهللا سكينته عليهام وأيدمها بجنود مل تروهافأن «:ًوفيه أيضا

 .)٣(»ما هذا ببرش «:وفيه

 .)٤(»أو األطفال «:وفيه

 .)٥(»حيرفون الكلم عن مواضعه من «:وفيه

 .)٦(»عصبة أربعة «:وفيه

، فهو كتاب نتاج حديث أحد »السالم اعليه«أما مصحف فاطمة 
انت تطلع عىل بعض األمور ، فإن املالئكة ك»عليها السالم«املالئكة معها 

                                     
 .٦٤١ ص١جالبحر املحيط 

 .٣٩٦ ص٤ج تفسري البحر املحيط و٢١٩ ص٢جتفسري السمعاين  )١(

تفسري البحر املحيط  و٣٦ ص٣جاملحرر الوجيز  و٣١٢ ص٢جتفسري السمعاين  )٢(

 .٤٥ ص٥ج

 .١٨٢ ص٩ج  اجلامع ألحكام القرآن)٣(

 ٤١٣ ص٦جتفسري البحر املحيط  و٢٣٦ ص١٢ج  اجلامع ألحكام القرآن)٤(

 .١٤٥ ص١٨جتفسري اآللويس و

 .٤٦ ص٥جتفسري اآللويس  )٥(

 .١١٤ ص١٨جتفسري اآللويس  و٢٠٠ ص١٢ج آن اجلامع ألحكام القر)٦(
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التي جيدوهنا يف السامء، فكان أحد املالئكة ينزل إىل فاطمة ببعض ما عرفه 
 .)١( يكتب هلا ما حيدثها به امللك»السالم عليه«من ذلك، فكان عيل 

ًفجمعت من ذلك مصحفا، أي كتابا عرف بمصحف فاطمة ولكن . ً
 عليهصىل اهللا « اهللا ذلك ال يعني أن تلك األخبار مل تكن قد بلغت رسول

 ..ً أيضا»وآله

 كان عمر أن :رويتم فقد فاطمة، امللك حيدث أن غرابة يف ال :ًسادسا
 .املالئكة هِّ حتدثأي، )٢(ًحمدثا

                                     
 ١جالكايف  و١٧٣ص )منشورات األعلمي( و ١٩٥ بصائر الدرجات ص)١(

 ٥٨صلحيل لاملحترض  و٥٢٦ ص٢جاخلرائج واجلرائح  و٤٥٨ ٢٤١ص

 ١٩٥ و ١٥٦ و ٧٩ ص٤٣ وج٤١ ص٢٦ وج٥٤٥ ص٢٢جبحار األنوار و

لنجفي ل موسوعة أحاديث أهل البيت و٢٠٥ ص٦جمستدرك سفينة البحار و

 .٣٠١ ص١٠ وج٣٧٥ ص٢ وج٧ ص١ج

 ٥٨٠ص ١١ج العامل كنزو ١١٤٧ص ٣ج) اجليل دار ط( اإلستيعاب: راجع) ٢(

 وصحيح ٩٥ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ص ٤٤ج دمشق مدينة وتاريخ ٦٠٠ص ١٢وج

 ٢٨٥ص ٥ج الرتمذي وسنن ٥٥ص ٦ج أمحد ومسند ٢٠٠ص ٤ج البخاري

 ٨ص للنسائي ةالصحاب وفضائل ٩٠ص ٨وج ٤٦ و ٤٤ و ٤٢ص ٥ج والغدير

 األحوذي وحتفة ١٩٨ص ١٦ج القاري وعمدة ٨٦ص ٣ج للحاكم واملستدرك

 وتاريخ ٦٤ص ٤ج الغابة وأسد ٤٠ص ٥ج الكربى والسنن ١٢٥ص ١٠ج
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 .)١(ًأيضا ًحمدثا سلامن وكان

هل :  أن نسأله:وكام سأل السائل عن مصحف فاطمة، فإن من حقنا
ن امللك حيدث به عمر بن  يعرف ما كا» وآلهعليهصىل اهللا «كان النبي 

 !أم مل يكن يعرف؟! اخلطاب أو سلامن، أو غريمها؟

مل يكن يعرف، فكيف عرفه عمر وسلامن دونه، وإن كان : فإن قلتم

                                     
 اهلدى وسبل ٢٢٤ص ٦ج والنهاية والبداية ٢٦٠ص ٣ج للذهبي اإلسالم

 وتفسري ٢٢٠ص للحاكم احلديث علوم ومعرفة ٢٣٨ و ٩٩ص ١٠ج والرشاد

 ٤٧٩ص ٧ج واملصنف ١٢٤ص ٥ج واإلستذكار ٣٨٠ص ٢ج السلمي

 ٤٧٩ص ٢ج راهويه ابن ومسند ٣٥٠ص ١ج احلديث غريب يف والنهاية

 البالغة هنج ورشح ٣١٣ص ٩ج الدارقطني وعلل ١١٤ص ٩ج بغداد وتاريخ

 ٣ج العروس وتاج ١٣٤ص ٢ج العرب ولسان ١٧٧ص ١٢ج للمعتزيل

 ٩ج القرآن ألحكام امعواجل ٥٣ص ٣ج العريب البن القرآن وأحكام ١٩٢ص

 ٥٦٩ص عاصم أيب البن السنة وكتاب ٦٤ص ٤ج التعليق وتغليق ١٩٣ص

 .١٣٥ و ٤١ص الدين رشف للسيد هريرة وأبو

 ١٢ وج١٨٤ص ٥ج) مركز النرش اإلسالمي ط( الرجال قاموس:  راجع)١(

بحار  و٣٤٢ص )األعلميمؤسسة منشورات (بصائر الدرجات  و٤٦٧ص

رجال (ختيار معرفة الرجال  وإ٦٧ ص٢٦  و٣٥٠ و ٣٢٧ ص٢٢جاألنوار 

 .٧٢ و ٦٤ ص١ج) الكيش
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 !يعرف، فلامذا مل يظهره لألمة؟

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد

 

  :)٤٧ (٧السؤال رقم 
 عيل هبا واختص القرآن غري ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عىل أخرى كتب لتأنز هل

 !؟»عنه اهللا ريض«

 : التالية رواياتكم عن جتيبون فبامذا ال، :إن قلتم

 :اجلامعة ـ١

 اجلامعة، عندنا وإن حممد، ابأ يا :قال اهللا عبد أيب عن ،بصري أيب عن

 !اجلامعة؟ ما يدرهيم وما

  .اجلامعة؟ وما ،فداك جعلت :قلت :قال

 من وإمالئه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بذراع ًذارعا سبعون طوهلا صحيفة :قال

 الناس حيتاج يشء وكل وحرام، حالل كل فيها بيمينه، عيل وخط ه،في فلق

 .)١(..إلخ اخلدش يف األرش حتى إليه

  .»الناس حيتاجه ما كل وفيها«: تأمل

                                     
 . )١/٢٣٩(» الكايف«: انظر )١(
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 !فيها؟ ومما منها ُوحرمنا إذن، أخفيت فلامذا

 !العلم؟ نكتام من هذا أليس :ثم

 :الناموس صحيفة ـ٢

 وتكون« : يف حديث عالمات اإلمام قال»ريض اهللا عنه«عن الرضا 
 أسامء فيها وصحيفة القيامة، يوم إىل شيعتهم أسامء فيها عنده صحيفة
  .)١(»القيامة يوم إىل أعدائهم

 !القيامة؟ يوم إىل الشيعة ألسامء تتسع التي هذه صحيفة أية :نقول

 إىل الحتجنا هذا يومنا يف ًمثال إيران يف الشيعة أسامء فيها سجل ولو
 !!تقدير أقل عىل جملد مائة

 :العبيطة صحيفة ـ ٣

 كثرية ًلصحفا عندي إن اهللا وأيم :عن أمري املؤمنني رىض اهللا عنه قال
 :هلا يقال لصحيفة فيها وإن بيته وأهل وآله، عليه اهللا صىل اهللا رسول قطائع

 العرب من قبيلة لستني فيها وإن منها، أشد العرب عىل ورد وما .العبيطة
 .)٢(نصيب من اهللا دين يف هلا ما هبرجة،

 العدد هذا كان فإذا معقولة، وال مقبولة ليست الرواية هذه إن :نقول

                                     
 . )٢٥/١١٧ (»بحار األنوار«: انظر )١(

 ). ٢٦/٣٧ (»بحار األنوار« )٢(
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 واحد مسلم يوجد ال أنه هذا فمعنى اهللا، دين يف نصيب هلا ليس القبائل من
 !نصيب اهللا دين يف له

 منه يشم الذي القايس احلكم هبذا العربية لقبائلا ختصيص الحظوا ثم
 .الشعوبية رائحة

 :السيف ذؤابة صحيفة ـ ٤

 سيف ذؤابة يف كان أنه :عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا رىض اهللا عنه
 كل يفتح التي األحرف فيها صغرية صحيفة وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول
  .حرف ألف منها حرف

 حتى حرفان إال منها خرج فام :اهللا بدع أبو قال :قال أبو بصري
 .)١(الساعة

 !األخرى؟ األحرف وأين :نقول

  !البيت؟ أهل شيعة منها يستفيد حتى خترج أن يفرتض أال

 تلو األجيال وهتلك !القائم؟؟ يقوم حتى مكتومة ستبقى أهنا أم
 !؟..الرسداب يف حمبوس والدين األجيال

 :عيل صحيفة ـ ٥

 :السيف ذؤابة يف وجدت أخرى صحيفة وهي

                                     
 ). ٢٦/٥٦(» بحار األنوار« )١(
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 صىل اهللا رسول سيف ذؤابة يف َدِجُو :عن أيب عبد اهللا رىض اهللا عنه قال
 :مكتوب فيها فإذا ،صحيفة وآله عليه اهللا

 قتل من القيامة يوم اهللا عىل الناس أعتى إن الرحيم، الرمحن اهللا بسم

 أنزل بام كافر فهو مواليه غري توىل ومن ضاربه، غري رضب ومن قاتله، غري

 مل ًحمدثا آوى أو ًحدثا أحدث ومن وآله، عليه اهللا صىل حممد عىل تعاىل اهللا

 .)١(ًعدال وال ًرصفا القيامة يوم منه اهللا يقبل

 :اجلفر ـ٦

 :األمحر واجلفر األبيض، اجلفر :وهو نوعان

 عندي إن :يقول عنه اهللا رىض اهللا عبد أبا سمعت :عن أيب العالء قال
  .األبيض اجلفر

  !فيه؟ يشء أي :فقلت :قال

 إبراهيم وصحف عيسى، وإنجيل موسى، وتوراة داود، زبور :قال

  .األمحر اجلفر وعندي ..واحلرام واحلالل ،السالم عليهم

 !األمحر؟ اجلفر يف يشء وأي :قلت :قال

  .للقتل السيف صاحب يفتحه ،للدم يفتح إنام وذلك السالح، :قال

 !احلسن؟ ك اهللا، أيعرف هذا بنوأصلح :فقال له عبد اهللا بن أيب اليعفور

                                     
 .)٢٧/٦٥(» بحار األنوار« )١(
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 ولكنهم هنار، أنه والنهار ،ليل أنه الليل يعرفون كام واهللا أي :فقال
 باحلق احلق طلبوا ولو واإلنكار، اجلحود عىل الدنيا وطلب احلسد حيملهم

  .)١(هلم ًخريا لكان

 وصحف ،عيسى نجيلإو ،موسى وتوراة ،داود زبور: تأمل :نقول

  !اجلفر هذا يف كلها واحلرام، واحلالل ،»معليه السال« إبراهيم

  !تكتمونه؟ فلامذا

 :فاطمة مصحف ـ٧

 :قال »عنه اهللا ريض« اهللا عبد أيب عن ،سعيد بن عيل عن :لفأ

 إلمالء وإنه اهللا، كتاب من آية فيه ما فاطمة مصحف واهللا وعندنا

  .)٢(بيده »عنه اهللا ريض« عيل بخط وآله عليه اهللا صلوات اهللا رسول

 :عنه اهللا رىض أحدمها عن مسلم بن حممد وعن :ب

 أنزل اهللا كالم من كالم ولكنه قرآن، هو ما ًمصحفا، فاطمة وخلفت(

  .)٣()»عنه اهللا ريض« عيل وخط وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول إمالء عليها،

 :عنه اهللا رىض اهللا عبد أيب عن ،محزة أيب بن عيل عن :ج

                                     
 ). ١/٢٤(» أصول الكايف« )١(

 ). ٢٦/٤١ (»بحار األنوار« )٢(

 ). ٢٦/٤١(» البحار« )٣(
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 من حرف فيه ما واهللا أما لسالم،ا عليها فاطمة مصحف وعندنا(
 .)١()عيل وخط وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول إمالء ولكنه القرآن،

 األمة؟فلامذا كتمه عن  وخط عيل،ملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان الكتاب من إمالء رسول اهللا 

 :تعاىل اهللا قال إليه، أنزل ما كل يبلغ أن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أمر قد تعاىل واهللا
ْأهيا الرسول بلغ﴿ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُّ ُ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالتهَ َ َ َ َِّ َ ََ َّ ْ ََ َّ ْ َِ ْ َ َ ْ ْ َّ ِ َِ َِ َ ِ ُ﴾ 
 .]٧٧ـ٦٧:املائدة[

 هذا ًمجيعا املسلمني عن يكتم أن هذا بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسول يمكن فكيف
 عن يكتموه أن بعده من واألئمة عنه اهللا رىض بعيل يليق وكيف !القرآن؟

  !شيعتهم؟

  !األمانة؟ نةخيا من هذا أليس
 :والزبور واإلنجيل التوراة ـ ٨

 والزبور والتوراة اإلنجيل يقرأ كان أنه :عن أيب عبد اهللا رىض اهللا عنه
  .)٢(بالرسيانية

 والتوراة بالزبور بعده من واألئمة املؤمنني أمري يفعل وماذا :نقول
 الشيعة ونصوص !؟رسهم يف ا ويقرؤوهنبينهم فيام يتداولوهنا ،واإلنجيل

 والصحائف الكتب تلك كل وحاز ،ًكامال القرآن حاز وحدهًا علي أن تدعي

                                     
 ). ٢٦/٤٨(» البحار« )١(

 . )١/٢٢٧ (»أصول الكايف«: انظر )٢(
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 !واإلنجيل؟ والتوراة الزبور إىل حاجته فام .زعمكم حد عىل األخرى
 !القرآن؟ زول بننسخت قد الكتب هذه أن علمنا إذا وبخاصة

 :بعد كل هذا نقول

 وأما الكريم، القرآن هو واحد كتاب إال له ليس اإلسالم أن نعلم نحن
 كتبهم يف واضح هو كام والنصارى اليهود خصائص من فهذا الكتب تعدد

 .املتعددة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

التوضيح، فإن هذا السؤال قد اشتمل عىل أمور كثرية حتتاج إىل بعض 
 :فالحظ ما ييل

اجلامعة، واجلفر، :  إن الكتب التي أشار إليها يف السؤالً:أوال
ليست من الكتب املنزلة من عند اهللا، وال .. ومصحف فاطمة وغري ذلك

ويف األحاديث التي أوردها دالالت .. هي حتى من األحاديث القدسية
 ..عديدة عىل ما نقول

ال يعني » عليهم السالم«أهل البيت  إن وجود هذه الكتب عند :ًثانيا
أن الناس قد حرموا منها، إذ املفروض أن يكون األئمة هم الذين يوصلون 
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عليهم « عىل أهنم ُّدلإذ ال يشء ي.. مضامينها للناس، كلام أمكنهم ذلك
 .قد كتموا العلم الذي يف تلك الكتب» السالم

لتي أسامها وقد نقل نفس هذا السائل النص الذي تضمنته الصحيفة ا
 !فأين هو الكتامن؟. »صحيفة عيل«

عىل مدى قرنني ونصف » عليهم السالم«كام أن سائر ما أخرب به األئمة 
ًومن األحكام الرشعية، وخصوصا يف باب املواريث، من الغيوب وغريها، 

ًمل يكن متداوال ، وذلك كله »عليه السالم«وقد رواها أئمتنا من كتاب عيل 

ًد ذلك نرشا ملضامني تلك الكتب، أو عىل األقل شطرا بني الناس، أال يع ً

 .منها مما احتاج الناس إليه

ونرش هذه الغيوب ما هو إال إسهام يف تربية األمة، ويف تعليمها، 
وترسيخ يقينها، يف الوقت الذي كان فيه غريهم قد مجع ما كتبه الصحابة 

 ..وأحرقه» صىل اهللا عليه وآله«من حديث رسول اهللا 

 بالنسبة للصحيفة التي فيها أسامء الشيعة، وأسامء أعدائهم، وأهنا :ًاثالث
 :ال تتسع ألسامئهم الكثرية، نقول

إن هذا اإلشكال مل يعد له مورد، فإن قدرة اهللا تعاىل عىل إعطاء من  :ألف
شاء من خلقه القدرة عىل مجع معلومات كثرية يف نطاق صغري ال يمكن املراء 

صحاب هذه الشبهات أن يتأكدوا من هذه احلقيقة بعد وأصبح بإمكان أ. فيها
الكامبيوتري، آلالف املجلدات مع املضغوط للحاسوب أن اتسع القرص 

 .ال يتجاوز يف حجمه رأس األنملةًمساحة صغرية جدا، ولعل بعضه 
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َّ ربام يكون التدوين قد اقترص عىل أسامء اخللص، والكبار األخيار، :ب

 .ورموز الطغيان، والفتك والعدوان من أعدائهم.. تهموالرؤساء والقادة من شيع

إن قبائل العرب تعد باملئات واآلالف، وقد انتدب يف ليلة الغار : ًرابعا
عرشة أشخاص من عرشة قبائل من قريش وحدها للفتك برسول اهللا 

، لكي يضيع دمه يف القبائل، فال يستطيع بنو هاشم »صىل اهللا عليه وآله«
فوجود ستني قبيلة من بني تلك اآلالف من القبائل ليس هلا .. املطالبة بدمه

ًيف دين اهللا نصيب، ليس أمرا غريبا، وال خارقا للعادة ً ً. 

 إن وجود ستني قبيلة يف العرب ليس فيها مسلم واحد ليس :ًخامسا
فيه شعوبية، ألنه مل يذكر عدد القبائل غري العربية التي ليس فيها أحد له 

فلعلها تبلغ آالف القبائل، فيكون حال العرب .. عاىلنصيب يف دين اهللا ت
مع أن هذا النص قد يشري إىل أن املفروض بالعرب هو أن ال . أهون حال

 .يطيقوا أن يكون حتى هذا املقدار من الكفرة بينهم

 الصحيفة التي يفتح كل حرف فيها ألف حرف هي األخرى :ًسادسا
 :قوله» عليه السالم«ن عيل ليست من األعاجيب وال الغرائب، فقد روي ع

ألف باب من العلم، يفتح يل » صىل اهللا عليه وآله«علمني رسول اهللا «
 .)١(»من كل باب ألف باب

                                     
 ١٦٥ص ٣ج) البالغة هنج مستدرك (البالغة ومصباح ٦٥٢ و ٥٧٢ص اخلصال )١(

 ٤٣٥ و ٤٣١ و ٤٢٠ و ٣٣٠ و ٢١١ص) األنصاري حتقيق (قيس بن سليم وكتاب
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من هذه العلوم مل يبلغ حد فتح » عليه السالم«ولعل ما أخرجه عيل 

 .باب واحد من العلم الذي عنده

ناس ليس  إن الكالم حول كتامن هذه األحرف، أو تعليمها لل:ًسابعا

ًدقيقا، وهناك علوم حتتاج إىل علوم مقدماتية، قادرة عىل إعداد الناس لتلقي 

بعض العلوم التي تكون أرقى منها، بل تكون هذه العلوم مقدمة وممهدة 

 .فلعل الناس كانوا غري قادرين عىل حتصيل هذه العلوم التمهيدية.. لتلك

 .وهلمًفقد ورد األمر بأن نكلم أيضا الناس عىل قدر عق

 أن بعض األمور إنام يصح بياهنا حني يأيت وقتها، :ًومن املعلوم أيضا

ْ﴿يا أهيا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم : فقد قال تعاىل ُ ْ َ ْ َ َُ ْ َْ َ ُ َ ُُ َ ُ َّْ ْ َ َِ َ ْ َ ََ َ َ ِ
َ ُّ

                                     
 ١٣١ص) املهدي مؤسسة (و ٢٣٥ص) البعثة مؤسسة ط (اإلمامة ودالئل ٤٦٢ و

 ومدينة ٥٧١ص ١ج الصباغ البن املهمة والفصول ٢٢٣ص ١ج واإلحتجاج

 ٤٠وج ٤٣٣ و ٤٢٥ص ٣١وج ٤٦٣ص ٢٢ج األنوار وبحار ٦٩ص ٥ج املعاجز

 والدر ٤٢ص ١ج الصايف والتفسري ٤٢ص ٨٩وج ١٨٣ص ٦٩وج ٢١٦ص

 عليه« لبطا أيب بن عيل اإلمام موسوعة: ًايضا وراجع .٦٠٦ و ٢٨٥ص النظيم

 ٢٢٤ص ٥ج املرام وغاية ١٧ و ١٦ص ١٠ج والتاريخ والسنة الكتاب يف »السالم

 ٤٥٢ص ٢٣وج ٦٠٠ص ٧ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٠٧ص ٦وج

 .١٦٣ و ١٥٦ص ١ج للتربيزي الواهية الشبهات عن عرشية ثنياال الشيعة وتنزيه
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ْوإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكم ْ ُ ُْ َ ُ ْ َُ ُ َّ َ ْ َْ َ َُ َْ ُ َ َِ َ ِ..﴾)١(. 

طلوبية كتامن العلم عن  لقد ورد يف احلديث الرشيف ما يدل عىل مبل
 ..غري أهله

 أما احلديث عن حبس الدين يف الرسداب، فيقصد به التشنيع :ًثامنا
أنه ال مانع من أن : واحلقيقة هي.. الذي هو سالح من ال يملك حجة

 ًفمثال كان.. تكون هناك أحكام ال جتد موضوعاهتا إال يف آخر الزمان
باأليامن والبينات » صىل اهللا عليه وآله«احلكم يف الناس منذ بعث رسول اهللا 

حكم بالواقع كحكم آل » عليه السالم«واألقارير، ولكن إذا خرج اإلمام 
ًداود، ألن البينة قد تغلط، أو تكذب، واحلالف واملقر قد يكذبان أيضا ّ.. 

 من الروايات، فلعل ً أما كتامن ما يف اجلفر، فهو أيضا غري ظاهر:ًتاسعا
األئمة ينرشون تلك العلوم واملعارف بحسب ما حيتاجه الناس، وربام تكون 

أو .. »عليه السالم«قد بقيت أمور ال تناسب إال عرص ظهور اإلمام املهدي 
ال يصح إظهارها لغري أهلها، وقد يكون منها ذكر ما جيري عىل من تبقى 

 الغيبة، فلعل إفشاء هذه األمور يف زمن» عليها السالم«من ذرية الزهراء 
 .ًقبل أواهنا يكون مرضا هبم أو بالناس

:  أما الرواية التي ذكرها عن حممد بن مسلم عن أحدمها:ًعارشا
مالء إ ،ل عليهانزأ ولكنه كالم من كالم اهللا ،ًوخلفت فاطمة مصحفا«

                                     
 .املائدة من سورة ١٠١من اآلية ) ١(
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 .»..»عليه السالم «رسول اهللا وخط عيل
 :فريد عليه

 ما هو ،ًوخلفت فاطمة مصحفا«: ملصدر هكذاالعبارة يف اإن  :ألف
 مالء رسول اهللا وخط عيلإ ،ل عليهانزأ ولكنه كالم من كالم اهللا ،قرآن

، »ولكنه« أنه ال معنى لكلمة :والدليل عىل ذلك.. )١(»..»عليه السالم«
 .ألهنا استدراك من ال يشء

صىل « كيف يكون من كالم اهللا أنزل عليها، ثم يكون رسول اهللا :ب
فإن املفروض هو أن متليه هي، وليس ! هو الذي يمليه؟» اهللا عليه وآله

 ذلك ُّدل، ألنه إنام أنزل عليها ال عليه، أال ي»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !عىل أن الرواي قد خلط الكالم إىل احلد الذي يسقطه عن اإلعتبار؟

 .. أنه أنزل عىل أبيها، هلا وألجلها:أو يكون املراد

وإذا كان من كالم اهللا، فإن ذلك ال يعني أنه قرآن، بل يكون من : ج
» صىل اهللا عليه وآله«قبيل األحاديث القدسية، وقد أوحي إىل رسول اهللا 

أنزله عليها، مع : ، وبذلك ينسجم قوله»عليها السالم«من أجل فاطمة 
 .إمالء رسول اهللا: قوله

 إذا كان من إمالء«: ال معنى لقول السائل عن مصحف فاطمة :حادي عرش

                                     
 وراجع ٤١ ص٢٦جبحار األنوار  و١٧٨ وراجع ص١٧٦صبصائر الدرجات  )١(

 .٢٧١ ص٤٧ وج٤٨ص
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 ألن املوجب للكتامن هو حساسية املضمون،! ؟»رسول اهللا، فلامذا كتمه األئمة
 .در من رسول اهللا أو صدر من غريهوترتب املفسدة عىل إفشائه، سواء ص

ِيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ﴿:  بالنسبة آلية:ثاين عرش َ ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ُ َْ َ َ ُّ
َربك ِّ  عىل لزوم إفشاء كل املضامني، بل هي خاصة بإبالغ ُّلد ال ت.)١(﴾َّ

فلعل يف إفشاء بعض مضامني .. »عليه السالم«والية أمري املؤمنني 
ًمصحف فاطمة ما يكون خاصا هبا، أو ما ال مصلحة يف إفشائه، مثل ذلك 
ًالذي يتعلق بام جيري عىل ذريتها، أو ما يتعلق بوصيتها، فإهنام معا كانا يف 

 .مةمصحف فاط

 » وآلهعليهصىل اهللا «كيف يمكن لرسول اهللا :  قال السائل:ثالث عرش
َما أنزل إليك﴿: أي بعد نزول قوله(بعد هذا  ْ ََ ِ َ ِ أن يكتم عن املسلمني ) ﴾ُ

 ..ًمجيعا هذا القرآن
 :ونجيب

ًليس قرآنا، وليس فيه يشء من » عليها السالم«بأن مصحف فاطمة 

 أوردها السائل نفسه، ولعل بعضه قد كام رصحت به الروايات التي. القرآن
، »عليها السالم«من أجلها » صىل اهللا عليه وآله«أخرب اهللا تعاىل به رسوله 

 .مما كان امللك حيدثها به: اآلخروبعضها .. كام يف بعض األحاديث القدسية

 ال خيانة لألمة يف كتامن ما يف مصحف فاطمة، فإن ما فيه :رابع عرش

                                     
 . من سورة املائدة٧٦ اآلية )١(
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باألمة، ألن فيه وصيتها، وفيه تسليتها عن أبيها بذكر ما ًقد ال يكون مرتبطا 
 ..جيري عىل ذريتها من بعدها

ولو سلم أن فيه بعض ما يرتبط باألمة، فليس كل ما كان كذلك جيب 
ويكون .. ًإفشاؤه يف كل حني، فلعل له وقتا لو أفيش يف غريه ألرض باألمة

 .إفشاؤه يف وقته أمانة، وإفشاؤه يف غري وقته خيانة

 إىل الزبور والتوراة »عليه السالم« أما حاجة عيل :خامس عرش
 :»عليه السالم«فألنه .. واإلنجيل

 . حيتج عىل كل ملة بكتاهبا:ألف

صىل اهللا «وارث علم األنبياء، كام كان النبي » عليه السالم« إنه :ب
 » وآلهعليهصىل اهللا «ً، وارثا لعلومهم، ولكتبهم، وكانت عنده » وآلهعليه
ا موسى، وخاتم سليامن، وصحف إبراهيم وموسى، والتوراة عص

 ..واإلنجيل والزبور، وغري ذلك

 نسخ أحكامها الرشعية ال نسخها :ونسخ تلك الكتب بالقرآن معناه
. ًكلها، أما سائر العلوم واملعارف واألخبار فيها فليست موردا للنسخ

ألن احلكم ِولذلك ذكر لنا القرآن بعض حكم لقامن، ومواعظه البنه، 
 .واملواعظ ال تنسخ

أنه كان يؤكد عىل أهل امللل األخرى : ومن السياسات القرآنية الثابتة
أنه عارف بأدق دقائق كتبهم، وخمتلف تفاصيلها، وجيعل ذلك من وسائل 

صىل اهللا عليه «إقناعهم، ومل تنتف احلاجة إىل ذلك منهم بوفاة رسول اهللا 
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 .امة، بل هي قائمة إىل يوم القي»وآله

 أن املنسوخ ال حيذف، ولذلك بقي يف القرآن :عىل أن من الواضح
 وأوصياؤه هم الذين » وآلهعليهصىل اهللا «ناسخه ومنسوخه، والنبي 

 .يميزون هذا عن ذاك

إال كتاب واحد، وأن له إن اإلسالم ليس :  قول السائل:سادس عرش
 :سببنيفهو غري مقبول، ل.. تعدد الكتب من خصائص اليهود والنصارى

» صىل اهللا عليه وآله« إن وجود مواريث األنبياء عند رسول اهللا :ألف
 ..وعند أوصيائه ال يعني أنه قد ضاهى اليهود والنصارى

ألن التوراة ..  إن القرآن مصدق ملا بني يديه من التوراة واإلنجيل:ب
ونسخ بعض أحكامه ال جيعله من كالم غري . واإلنجيل كالم اهللا بال ريب

 .. تعاىلاهللا

أمثال، وحكم، وتربويات، ومواعظ، وأخالق، وقيم، : كام أن فيه
 ..وهذا ليس مما ينسخ.. وغري ذلك

أنه يساعد عىل إيامن أتباع األديان السالفة من خالل : وأدنى فوائده
صىل اهللا عليه «كام كان حيدث يف زمن رسول اهللا . اإلحتجاج به عليهم

ًأيضا، فإهنم كانوا » عليهم السالم«ئمة كام أن هذا كان ديدن األ.. »وآله

حيتجون عىل أهل امللل والنحل بكتبهم، فلم يكن يسعهم إال البخوع 
 .والتسليم

يف آخر الزمان، ليكون » عليه السالم«وهذا من فوائد نزول عيسى 
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 ..ذلك آية لليهود وللنصارى عىل حد سواء

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

×’ 

  :)١٣٧ (٨السؤال رقم 
 القرآن من نسخة عنده كان» ريض اهللا عنه« ًعليا أن :يزعم الشيعة

 ! النزولحسب ترتيب  ةمرتب الكريم

 »ريض اهللا عنه« اخلالفة بعد عثامن »ريض اهللا عنه«قد توىل عيل : فيقال
 !فلامذا مل خيرج هذا املصحف الكامل السليم؟

 :يلزمكم أمران

 . إما أن يكون هذا املصحف ال وجود له، وأنكم تكذبون عىل عيل ـ١

 قد أخفى احلق وكتمه، وغش »ريض اهللا عنه« أو أن يكون عيل  ـ٢
 .وحاشاه من ذلك! املسلمني طوال مدة خالفته

 :ويف صياغة أخرى

امن بعد موت عثوالسليم املصحف الكامل » ريض اهللا عنه«ملاذا مل خيرج عيل 
ريض «ً حيث يدعي الرافضة أن عليا ، وذلك بعد أن توىل اخلالفة،»ريض اهللا عنه«

 !؟النزول حسب ةكان عنده نسخة من القرآن الكريم كاملة مرتب» اهللا عنه
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  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..طاهرينحممد وآله الطيبني ال

 ..وبعد

ً إن هناك اختالفا يف ترتيب سور القرآن بني مصاحف ابن ً:أوال

وقد ذكره أبو عبد اهللا .. و.. مسعود، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت و
وراجع ما ذكره اليعقويب يف تارخيه، .. تاريخ القرآن: الزنجاين يف كتابه

ًيضا يف كتبهم وذكره غريهم أ. والشهرستاين يف تفسريه مفاتيح األرسار

 .املتخصصة بعلوم القرآن

ًوهذا ال يعني أن ثمة اختالفا يف آيات القرآن، وأن نقصا عرض له، بل  ً

 .هو تام السور واآليات، ليس فيه أي نقص أو اختالف

 ال يعني أن » السالمعليه«وترتيب القرآن حسب النزول عند عيل 

، بال » السالمعليه«املوجود بني أيدينا فيه نقص، بل هو نفس قرآن عيل 

 عليه«زيادة وال نقصان، والفرق بينهام إنام هو يف أن القرآن الذي مجعه عيل 

 قد كتب فيه بيان الناسخ من املنسوخ، واملحكم واملتشابه، وفيه »السالم

شأن النزول، ويف من نزلت اآلية أو اآليات، أو السورة، وأين ومتى 

 ..وغري ذلك! نزلت؟

كاملة مرتبة «:  وقوله»املصحف الكامل« :السؤالفال معنى للقول يف 
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 .فإنه يشعر بعروض النقص يف املصحف املتداول.. »النزول

قد جاء أبا بكر بالقرآن الذي نسقه، فرأى » عليه السالم«ً إن عليا :ًثانيا
أبو بكر أن فيه بيانات لشأن نزول اآليات وألمور أخرى، من شأهنا أن 

، »عليه السالم«رآن الذي جاءه به عيل فرد الق. )١(حترج بعض الناس
وارتأى أن جيرد القرآن من كل تلك البيانات، ويقترص عىل النص القرآين 

 . مع مصادرهوخصوص اآليات، كام سنذكره عن قريب

ولعل هذا هو مقصود عمر بن اخلطاب حني كان يويص اجليوش 
 .)٢(»جردوا القرآن« :الغازية، وهو يشيعها ويقول

عدم ذكر بعض أسباب نزوله، وعدم ذكر من : جريدهفإن مراده بت
ألن ذلك حيرج الذين ورد القدح .. نزلت فيهم آيات مادحة أو قادحة

                                     
حقائق :  ذكرنا ذلك يف فصل مستقل بيشء من التفصيل عن مصادر كثرية يف كتابنا)١(

 .فراجع. هامة حول القرى، الكريم

 ٣٢٥و  ٣٢٤ ص١١جلصنعاين لاملصنف و ١٠٢ ص١جلحاكم لاملستدرك  )٢(

 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٩٣ ص١٢ج للمعتزيل هنج البالغة رشحو

بن الحكام اإل  و٦٨٩ و ٦٨٨ ص٥ وج٢٩٤ ص٦جالغدير و ٢٨٤ ص٢ج

هتذيب الكامل  و٧ ص٦جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٤٩ ص٢جحزم 

ط مؤسسة (ألمم وامللوك تاريخ ا و٧ ص١جتذكرة احلفاظ  و٥٦٥ ص٢٣ج

 .٢٧٣ ص٣ج )األعلمي
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 .فيهم، ويرفع من شأن من ورد فيهم الثناء واملدح

ًوبعد أن اختذ أبو بكر وعمر القرآن املجرد أساسا، وأشاعوه يف الناس، 

تشابه، والناسخ واملنسوخ، فإن إظهار القرآن املشتمل عىل املحكم وامل

وشأن النزول، ويف من نزلت اآليات قد يثري الشبهة والقالقل والبالبل، 

َوال سيام من قبل من يرون أنفسهم مترضرين من هذا األمر، وسيدعوهم  ِ

ذلك إىل التكذيب أو إلقاء الشبهات، واالهتام بالتالعب والزيادة 

ر عظيم وجسيم عىل ويف هذا رض.. والنقيصة، والدس وما إىل ذلك

 . بهااإلسالم، ال يمكن الرض

ولو أن اخللفاء كانوا قد قبلوا نفس هذا املصحف املشتمل عىل كل ذلك 
 .النتهى األمر، ومل يتمكن أحد من إثارة الفتنة، بدرجة كبرية، وال خطرية

 » السالمعليه« إننا من أجل أن يتضح للسائل أمر مصحف عيل :ًثالثا
 :نقول

، )حقائق هامة حول القرآن (:ابناستقل ورد يف كتهناك فصل م
ونحن .. نحب للسائل أن يطلع عليه.. مصحف فاطمة: والفصل بعنوان

 :ننقله كام هو، وهو التايل

  :ةـدايـب
، »والسالم الصالة عليه« املؤمنني أمري مصحف عن احلديث كثر لقد 

 تقديرال وعىل !؟يوافقه أو، املوجود املصحف هذا خيالف هل أنه عنو
 !؟حجمها هو وما !؟املخالفة هذه نوع هو ما، األول
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 !؟كهذا مصحف بوجود رصحت التي املصادر هي وما

 أم، »صىل اهللا عليه وآله «ّالنبي عند كان الذي املصحف نفس هو وهل
 !؟آخر مصحف هو

 ..الناس من الكثريين ذهن تراود ربام التي، األسئلة من ذلك غري إىل

 نأ: وهي، باغية إدانة الشيعة عىل يسجل أن: ابل لقد راق للبعض هن
 له، ًقرآنا لعيل يروون أهنم: بحجة، املسلمني قرآن عن خيتلف قرآهنم

 ..سنرى كام أخرى مواصفات

، األسئلة هذه عىل اإلجابة نحاول صفحات من ييل فيام ونحن
 اجلواب فيها الباحث جيد أن أجل من، هي كام النصوص عرض بأسلوب

 يتشدق أن للبعض حيلو التي ّالرتهات تلك لكل والقاطع، يدواملف املقنع
 .ومطالب صفحات من ييل ما فإىل ..هلا ّويروج، هبا

  !:؟للقرآن × ّعلي مجع عن ماذا
صىل  «ّالنبي عهد يف للقرآن» السالم عليه «املؤمنني أمري جلمع وبالنسبة
 وقد. النهار رابعة يف وكالشمس، املنار عىل كالنار فذلك؛ »اهللا عليه وآله

، والزنجاين، النديم ابن عن ذلك يف رصحية ًانصوصذكرنا يف هذا الكتاب 
 .منياأل والسيد، كثري وابن، والرافعي

 وكتبه، »السالم عليه «عيل مجعه الذي املصحف متيز وألجل، ولكن
، ونظمه ترتيبه يف خيتلف أنه وألجل، »صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول بإمالء

 املتعلقة النصوص بعض إىل نشري أن: رأينا فقد، املوجود حفاملص هذا عن
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 :فنقول، باخلصوص به

 عىل الكل اتفق «:»عليه السالم«يقول املعتزيل احلنفي عن أمري املؤمنني 
 ولأ هو ثم، حيفظه غريه يكن ومل اهللا، رسول عهد عىل القرآن حيفظ كان أنه
 .)١(»مجعه من

 إال، القرآن مجع األمة هذه من أحد ما «:»عليه السالم«وعن أيب جعفر 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله «حممد ويص

 .)٣(النزول ترتيب عىل مجعه قد وكان

أي ليعرف تاريخ نزول السورة، ولرياعي ما رافق تلك السورة من 
فإن لذلك .. نصوص تفسريية، أو لبيان شأن نزوهلا، ويف من نزلت، وأين

                                     
 .٢٧ص ١ج للمعتزيل البالغة هنج رشح) ١(

 ٥ج والوايف ،عنه ٤٨ص ٨٩ج األنوار وبحار ٤٥١ص ٢ج القمي تفسري) ٢(

 ٥جتفسري نور الثقلني و ١٠٣صتفسري أيب محزة الثاميل و، ًأيضا عنه ٢٧٤ص

 .]اهلامش [٣٦٦ص ١ج املستقيم الرصاط وتفسري ٧٢٧ص

 وتاريخ ،ابن أيب داودعن  ١٩٥ ص١ج) ط دار الفكر(و  ٧٢ ص١اإلتقان ج: راجع) ٣(

 ٤وتفسري القرآن العظيم ج ٣٣٥ ص١١سبل اهلدى والرشاد جو ١٨٥اخللفاء ص

 ٣١٦  و٣١٧ وتأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ص]هامش[ ٢٩ و ٢٨ ص]الذيل[

القرآن يف اإلسالم  و١ ص١التفسري الصايف ج و٤٧ و ٣٨ ص٩فتح الباري جو

 .١٧٢فلك النجاة ص و١٢٨ و ١٢٦ ص١٢تفسري امليزان ج و١٣٤لطباطبائي صل
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 .فوائد كثرية

قلناه فيام سبق، من أن ما يذكر عن مجع غري وهذا يدل عىل صحة ما 
كام أننا مل نجد ملصاحف الصحابة . للقرآن موضع شك» عليه السالم«عيل 

ولكننا نجد . ًأي أثر يف أيدي الناس، وال وجدنا منه شيئا يف متاحف الدنيا
 .وإىل ولده» عليه السالم«ًنسخا عديدة تنسب إىل اإلمام عيل 

بل . دل عىل كتابة مجيع القرآن يف نسخ هلمَّووجود كتاب للوحي ال ي
» صىل اهللا عليه وآله«هم كانوا يكتبون اآليات، التي يطلب منهم النبي 

 .كتابتها، ثم ينتهي دورهم

 هلم ألخرجت؛ الوسادة يل ثنيت لو «:»عليه السالم«وعن عيل 
 .)١(»..»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول ّعيل وأماله، كتبته، ًمصحفا

، كتابيهام يف، خوارزم خطيب واملوفق، العطار العالءأبو  وروى
 بتأليف ًعليا أمر» صىل اهللا عليه وآله «ّالنبي أن«: رباح بن عيل عن: باإلسناد

 .)٢(»وكتبه، فألفه؛ القرآن

 املؤمنني أمري اإلسالم يف ألف من أول أن: الصحيح :وقد قال البعض

                                     
 وبحار ٣٢٠ ص١) ط املكتبة احليدرية(و  ٤١ص ٢ج طالب أيب آل مناقب) ١(

 .عنه ٥٢ص ٨٩ج األنوار

 وبحار ٣٢٠ ص١) ط املكتبة احليدرية(و  ٤١ص ٢ج طالب أيب آل مناقب) ٢(

 .٥٢ ص٥٩ وج١٥٥ ص٤٠ج األنوار
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 .)١(لهجال ّجل اهللا كتاب مجع، »السالم عليه «عيل

عن مجع كتاب اهللا تعاىل، كام » التأليف«ونحن ال نوافق عىل التعبري بـ 
 .باملؤلف» عليه السالم«أننا ال نستحب وصف عيل 

 .)٢(أشهر ةبست» صىل اهللا عليه وآله «ّالنبي موت بعد مجعه إنه :وقيل

 .كتبه مرة أخرى بعد ستة أشهر» عليه السالم« أنه :ولعل املراد

صىل اهللا « أنه مجعه مرة بعد أخرى بعد رسول اهللا :ملرادإال أن يكون ا
 .قد مجعه أكثر من مرة» عليه السالم«، فيكون »عليه وآله

 مجع أنه: الناس من أحد ّادعى ما«: »عليه السالم«وعن أيب جعفر 
 أيب بن عيل إال أنزل كام وحفظه، مجعه وما. كذاب إال أنزل كام القرآن
 .)٣(»بعده واألئمة، طالب

                                     
 .٢ص العلامء ومعامل ٨٩ص ١ج الشيعةأعيان ) ١(

 ٣١٩ ص١) ط املكتبة احليدرية( و ٤١ و ٤٠ص ٢جآل أيب طالب  قبمنا: راجع) ٢(

 .٥١ ص٨٩ وج١٥٥ ص٤٠جبحار األنوار  و٢٧٣صهنج اإليامن و

والكايف  ٢١٣ص) منشورات مؤسسة األعلمي(و  ١٩٣بصائر الدرجات ص) ٣(

 والبيان آلية اهللا اخلوئي ١٥ و ٢٠ ص١ وتفسري الربهان ج٢٢٨ ص١ج

 كتاب احلجة، باب ٢والوايف ج ٢٢٣ص) راءنرش دار الزه(و  ٢٤٣ و ٢٤٢ص

. ٢٣٩ ص١تأويل اآليات ج و٤٦٤ ص٥تفسري نور الثقلني ج و١٣٠ ص٧٦

 ٢ ج)هبامش املستصفى(فواتح الرمحوت و ٣٧٣ ص٢كنز العامل ج: وراجع
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لت رسول اهللا أكنت إذا س«:  قال»عليه السالم«وعن أمري املؤمنني عيل 
ية آ فام نزلت عليه ،ن فنيت مسائيل ابتدأينإ و، أجابني»صىل اهللا عليه وآله«

 ، وال جنة وال نار، وال دنيا وال آخرة،رضأ وال سامء وال ،يف ليل وال هنار
 وكتبتها ،َّمالها عيلأوال أقرأنيها إ وال ضياء وال ظلمة ،وال سهل وال جبل

 ، وخاصها وعامها، وحمكمها ومتشاهبها، وعلمني تأويلها وتفسريها،بيدي
 .)١(».. الخن أنزلتم وفي، وأين نزلت،وكيف نزلت

، عنده الذي القرآن يتسلم بأن» صىل اهللا عليه وآله «ّالنبي أمره وقد
ىل اهللا ص «بيته يف، والقرطاس، واجلريد، الصحف يف كان وقد، جيمعه وأن

                                     
 .٢٠ ص١التفسري الصايف ج و١٢ص

وبصائر الدرجات  ١٨٣ص) بتحقيق األنصاري(و  ٩٩كتاب سليم بن قيس ص) ١(

 وبحار ٢٨٤ ص١ وكامل الدين ج٢١٨ص) منشورات مؤسسة األعلمي(و  ١٩٨ص

تفسري و ٩٩ ص٨٩ج ١٣٩ ص٤٠ وج٢٥٦ ص٣٦ وج٢٣٠ ص٢ج األنوار

 واإلحتجاج ٢٥٧لصدوق صلاخلصال  و٦٤ ص١الكايف ج و٢٥٣ ص١العيايش ج

 ٧هنج السعادة جو ١٩٦حتف العقول صو ٢٣٥املسرتشد صو ٢٢٣ ص١ج

والربهان يف تفسري  ٣٢٧ ص١ج) لبالغةمستدرك هنج ا(مصباح البالغة  و١٤٤ص

 عنه وأكذوبة حتريف القرآن، ٢٢٩ ص١ والتمهيد يف علوم القرآن ج١٦ ص١القرآن ج

 و ٢٠٧ ص٢٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة : وراجع. عن بعض من تقدم

 .٣٠٠املعيار واملوازنة ص و١٥٣ ص١٨ج) اإلسالميةط دار (
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َضيع كام، يضيع ال حتى، فراشه خلف» عليه وآله ِّ  .واإلنجيل، التوراة ُ

: يف ثوب أصفر، ثم ختم عليه يف بيته، وقال» عليه السالم«فجمعه عيل 
، رداء بغري إليه فيخرج؛ ليأتيه الرجل كان«: قال ..أمجعه حتى أرتدي ال

 .)١(»..مجعه حتى

 .)٢(»..قلبه من لقرآنا فيه مجع مصحف أول فكان«: زاد البعض

مل جيمع القرآن مرة أخرى عىل النحو  »عليه السالم«وال يعني هذا أنه 
» عليه السالم«كام أنه ال يمنع من أن يكون . الذي كان بني أيدي املسلمني

، »صىل اهللا عليه وآله«بعضها يف حياة الرسول : قد مجع القرآن عدة مرات

                                     
 ٤٥١ص ٢ج القمي وتفسري ٥٢ص راجعو ٤٨ص ٨٩ج األنوار بحار: راجع) ١(

 ١جاإلتقان  و٢٦٤ص ٢ج البيضاء واملحجة ٣٦ص الربهان تفسري ومقدمة

 ٣٩٩ و ٣٩٨ ص١ججممع البحرين  و٧٢٦ ص٥جتفسري نور الثقلني و ٥٧ص

 و ٢٧٣ص ٢ج الوايف عن ]اهلامش[ ٣٦٦ص ١ج املستقيم الرصاط وتفسري

 و ٤٤ص للزنجاين آنالقر وتاريخ ٢٧٤ص ٥ج والوايف القمي تفسري عن ٢٧٤

 ١٦ص ٢٠ج القاري وعمدة ١٠٦ و ٨٤ص لألبياري القرآن وتاريخ ٦٤

 فتح: وراجع. للسجستاين املصاحف وعن عنه ١٧ص القرآن فيحتر أكذوبةو

 .٤١ص ٢ج آل أيب طالب مناقب: وراجع ١٠ص ٩ج الباري

 وتأسيس ٣٠ والفهرست البن النديم ص٨٤تاريخ القرآن لألبياري ص: راجع) ٢(

 .٧ ص١موسوعة أحاديث أهل البيت ج و٣١٦ و ٣١٧يعة لعلوم اإلسالم صالش
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وربام .. ا ما رتب حسب النزولوكان من بينه.. وبعضها بعد استشهاده
 ..»عليه السالم«تعدد النسخ التي تنسب إليه : يشهد لذلك

 عليه «حلفه  فإن ما ذكرته الرواية املتقدمة منمهام يكن من أمر،و
 عىل له عمر عتاب ثم، القرآن ليجمع ختلفه ثم، القرآن مجع عىل» السالم

 .)١(ًاأيض أخرى مصادر يف ذكر قد، بكر أيب بيعة عن ختلفه

عليه الصالة «من أنه : وهذه الروايات تفرس لنا، بشكل واضح، ما ورد
 .)٢(بثالثة أيام» صىل اهللا عليه وآله«ّ، قد مجع القرآن بعد وفاة النبي »والسالم

                                     
. ٥٨٧ ص١ جأنساب األرشاف ويف هامشه عن ٤٥٠ ص٥ جلصنعايناملصنف ل) ١(

 حياةو ٨٩ ص١أعيان الشيعة ج:  وراجع٩٧٤ ص٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

و  ٣٧٣ ص٢وكنز العامل ج. ٦٧ ص١األولياء ج  وحلية٣٥٥ ص٣الصحابة ج

والطبقات الكربى . ١٨٥وتاريخ اخللفاء ص ٥٨٨ ص٢ج) ؤسسة الرسالةط م(

 ومناقب آل أيب طالب ٣٩٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو ٣٣٨ ص٢ج البن سعد

 وتأسيس الشيعة لعلوم ، عن أيب نعيم، وعن اخلطيب يف األربعني٤١ ص٢ج

 .١٠٧ ص١لطربيس جلحتجاج اإل و٣١٦  و٣١٧اإلسالم ص

 وتاريخ ٢١٥ و ٢١٤ص ١ج للعسكري ألوائلاو ٣٠ص النديم البن الفهرست) ٢(

 الربهان تفسري ومقدمة ٨٩ص ١ج الشيعة واعيان ٨٤ص لألبياري القرآن

 تقدم، من بعض عن ٦٢ص القرآن حتريف أكذوبةو .تارف تفسري عن ٣٧ص

موسوعة أحاديث أهل البيت  و٥٤٥ص ١ج شيبة أيب البن املصنف وعن
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، أيام ثالثة يف القرآن كتب قد، »السالم عليه «يكون أن يمكن فال وإال
رى نلكرامة واإلعجاز، وال  إال عىل سبيل ا.)١(البعض يقوله كام، حفظه أو

 . أن هذا هو مقصود الناقل أو القائل

ّأي أنه ال بد أن يكون مكتوبا، ثم رتبه ونسقه، حسبام يقتضيه األمر، وهو  ً

  .وربام يكون لديه أكثر من نسخة مكتوبة. .ما رصحت به الرواية اآلنفة الذكر

 زيد مجع قبل مجعه قد »والسالم الصالة عليه« يكون أن بد وال ..هذا
 رواية به رصحت حسبام، الياممة معركة بعد للخليفة مجعه قد ًزيدا ألن له،

 .للقرآن زيد مجع

، اآليات بعض تأويل مصحفه يف كتب ًعليا نإ :وقال املفيد وغريه
 .)٢(بالتفصيل وتفسريها

 بمصحف ستهيومقا، املوجود املصحف حول اجلليل الشيخ هذا وقال
 أمري مصحف يف ًمثبتا كان ما حذف ولكن..«: »مالسال عليه «املؤمنني أمري

. تنزيله حقيقة عىل، معانيه وتفسري، تأويله من، »السالم عليه «املؤمنني
 هو الذي، تعاىل اهللا كالم ةمجل من يكن مل نإو، ًمنزال، ًثابتا كان وذلك

                                     
 .٧ ص١جلنجفي ل

 .٧١ عن تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهني ص١٦يف القرآن ص حترأكذوبة: راجع) ١(

 واعيان ٤٨ص القرآن تاريخ: راجع، الرسوية والرسالة، رشاداإل يف املفيد عن) ٢(

 .عرجيلأل الرجال عدة عن ٨٩ص ١ج الشيعة
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 . ًقرانا القرآن تأويل سمي وقد، املعجز القرآن

ْوال تعجل بال﴿: تعاىل قال ِْ َ ْ ََ ِّقرآن من قبل أن يقىض إليك وحيه وقل رب َ َ ُ ْ َ َّْ ُ ْ ُ ُْ َ ْ َ َُ ِ َ َ ِ ِ ِ

ًزدين علام ْ ِ ِ ْ  .)٢(»ًقرآنا القرآن تأويل فسمى؛ )١(﴾ِ

 ووضع، الناسخ عىل واملنسوخ، املدين عىل املكي قدم :ًوقال املفيد أيضا

 .)٣(حمله يف منه يشء كل

ًمشتمال عىل ًال، َمَولقد أحرضوا الكتاب ك «:»عليه السالم«وعن عيل 

التأويل والتنزيل، واملحكم واملتشابه، والناسخ، واملنسوخ، مل يسقط منه 

 والباطل، حرف ألف، وال الم؛ فلام وقفوا عىل ما بينه اهللا، من أسامء أهل احلق

 .)٥(»..ال حاجة لنا فيه:  ما عهدوه، قالوا)٤(وأن ذلك إن أظهر نقص

 ترتيب عىل كان، عيل مصحف أن: ٍواحد غري يرويو :بياريوقال األ

                                     
 . من سورة طه١١٤ اآلية )١(

 .عنه ٩٩ص الفوائد وبحر ٨١ص) ط دار املفيد(و  ٥٥ص املقاالت أوائل) ٢(

 .الرسوية املسائل ٢٢٥ص للمفيد رسائل ّعدة) ٣(

 .نقض: الصحيح لعل) ٤(

 ٨٩ج وراجع ١٢٦ و ١٢٥ ص٩٠ج األنوار وبحار ٣٨٣ص ١جاإلحتجاج ) ٥(

تفسري كنز  و٤٢١ ص١جتفسري نور الثقلني و ٢٤٢ص والبيان ٤١ و ٤٠ص

 .٩٩ص الفوائد وبحر ٤٧ ص١جالتفسري الصايف و ٣١٢ ص٢جالدقائق 
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 .)١(..الناسخ عىل املنسوخ وتقديم، النزول

 فلام؛ مجعه ملا، »السالم عليه «املؤمنني أمري قال «:وقال الشيخ الصدوق
 فيه يزد مل، نبيكم عىل أنزل كام، ربكم اهللا كتاب هذا: هلم فقال؛ به جاء

 .حرف منه ينقص ومل، حرف

 .عندك لذيا مثل عندنا، فيه لنا حاجة ال :فقالوا

؛ ًقليال ًثمنا به واشرتوا، ظهورهم وراء فنبذوه :هو يقولوفانرصف 
 .)٢(»يشرتون ما فبئس

 فيها وجد، بكر أبو عليها فتح صفحة أول ألن؛ إليه أرجعوه وإنام
 ذلك يرض أن: فخافوا؛ واألنصار املهاجرين أعني، القوم فضائح

 من يشء فيه ليس الذي، البديل هتيئة إىل بادروا ثم، فأرجعوه؛ بمصاحلهم
 .)٣(..هلم القرآن بجمع ثابت بن زيد فأمروا، ذلك

                                     
 :وراجع. ٢٦ص للزنجاين القرآن تاريخ عن ٨٥ص لألبياري آنالقر تاريخ) ١(

: وراجع ،داود أيب ابن عن اإلتقان، يف السيوطي عن ٨٩ص ١ج الشيعةأعيان 

 .٣١٧ص اإلسالم لعلوم الشيعة تأسيس

 يف عتقاداإل: باب ٨٦ص) ط دار املفيد(لصدوق لعتقادات يف دين اإلمامية اإل) ٢(

 ١جتفسري نور الثقلني  و٤١ص ٢ج أيب طالبآل  مناقب: وراجع .القرآن مبلغ

 .٣١٢ ص٢جتفسري كنز الدقائق  و٤٢١ص

 ٤٣ و ٤٢ص ٨٩ج األنوار وبحار ٢٢٨ و ٢٢٧ص ١جاإلحتجاج : راجع) ٣(
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 املنسوخ كتب أنه ُتْئِّبنَُف :»عليه السالم« عن عيل وقال ابن سريين
 .)١(أثره يف الناسخ وكتب

 .)٢(فلم أقدر عليه وكتبت فيه إىل املدينة؛ ّ تطلبت ذلك الكتاب،: أنه قالوعنه

 ذلك َصيبُأ ولو؛ تنزيله عىل كتبه أنه: فبلغني :ًوعنه أيضا، أنه قال
 . )٣(كثري علم فيه لوجد الكتاب

 .)٤(العلم فيه لكان؛ الكتاب ذلك أصيب لو :أو قال

                                     
 .٩٩ص الفوائد وبحر ١٩٦ص الدرجات بصائر: وراجع

 .١٦٢ص ١ج )الفكر دار ط( القرآن علوم يف اإلتقانو ٣٨ص ١ج التنزيل شواهد )١(

 للزنجاين القرآن وتاريخ ٢٤٧ص ١ج العرفان ومناهل ٥٨ص ١جان اإلتق) ٢(

دار  ط (الطبقات الكربى البن سعدو ١٢٦ص املحرقة والصواعق ٤٨ص

 .٣١٧ص اإلسالم لعلوم الشيعة وتأسيس ٣٣٨ص ٢ج) صادر

التمهيد  و٩٧٤ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٢٥٣ ص٢ ج)صابةهبامش اإل(اإلستعياب  )٣(

 .١٢٦الصواعق املحرقة ص:  وراجع١٦٧ ص١٧ت جالوايف بالوفياو ٣٠١ ص٨ج

الطبقات الكربى البن و ١٢٦ص) ط أخرى(و  ١٨٥ص اخللفاء تاريخ: راجع) ٤(

فلك النجاة و ٣٠١ ص٨جبن عبد الرب الالتمهيد و ١٠١ص ٢ قسم ٢ج سعد

 ٤١ص] املقدمة [الربهان وتفسري ٨٩ص ١ج الشيعة عيانأو ١٨١و  ١٧٢ص

، سعد ابن عن ٣٧٣ص ٢ج العامل وكنز. العوايل النجوم سمط عن

 ٩٧٤ ص٣ج) ط دار اجليل(و  ٢٥٣ص ٢ج )ةبصااإل هبامش(اإلستيعاب و
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 .)١(؛ لكان فيه علم كثري»عليه السالم« لو وجد مصحفه :وعن ابن جزي

 .)٢(ًعلام كثرأو، أنفع لكان وجد لو :وعن الزهري

 الذي، املصحف نفس هو صحفامل هذا يكون أن :وال نستبعد.. هذا
 ال: له وقال، البزنطي إىل »والسالم الصالة عليه« الرضا احلسن أبو دفعه
 .فيه تنظر

 اسم فيها فوجدت؛ كفروا الذين يكن مل: فيه وقرأت، ففتحته: قال
 .آبائهم سامءأو، بأسامئهم، قريش من ًرجال سبعني

 .)٣(باملصحف إيل ابعث أن: إيل فبعث :قال

                                     
 الشيعة وتأسيس ٢٨٨ ص٤جإمتاع األسامع  و١٦٧ ص١٧جالوايف بالوفيات و

ينابيع املودة  و٦٣٧ ص٣جلذهبي ل اإلسالمتاريخ  و٣١٦ص اإلسالم لعلوم

 .٤١١صلسيد رشف الدين لاملراجعات : وراجع. ٤٠٨ ص٢ج

عنه،  ٢٢٦ص ١ج القرآن علوم يف التمهيدو ٤ص ١ج التنزيل لعلوم التسهيل) ١(

 .٥ ص١جتفسري كنز الدقائق و

 .١٢ص ٢ج )املستصفى هبامش( الرمحوت فواتح) ٢(

 ١ج العرفان ومناهل ٣٧ص ]املقدمة[ نالربها تفسري و٦٣١ص ٢ج الكايف) ٣(

 ٢٦٣ و ٢٦٢ ص٢ ج واملحجة البيضاء٦٤٢ ص٥تفسري نور الثقلني جو ٢٧٣ص

 ٢٧٣ ص٥ والوايف ج٥٨٩ختيار معرفة الرجال صإ و٥٤ ص٨٩ جاألنواروبحار 

 .٤١ ص١التفسري الصايف ج و٣٨٥ ص١عطاردي جللمسند اإلمام الرضا و
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 وهو ..فيه تنظر ال: له قال» عليه السالم« أنه: واية الكيشوليس يف ر

 كان إذا إال، فيه القراءة من يمنعه ثم، ياهإ يعطيه ألن معنى ال إذ؛ الصواب

 أو أنه منعه من القراءة يف بعض سوره لكي ال يطلع ..بذلك خيتربه أن يريد

نزول، او عىل بعض ما ال مصلحة يف تداوله من تفاسريه، أو بيانات لشأن ال

 ..غري ذلك

 الذي، مرضه يف قال» صىل اهللا عليه وآله «ّالنبي أن :ويف أخبار أيب رافع

 .»إليك خذه اهللا كتاب هذا، عيل يا «:لعيل فيه تويف

صىل اهللا عليه  «ّالنبي قبض فلام؛ همنزل إىل فمىض، ثوب يف فجمعه«

 .)١(»ًعاملا به وكان، اهللا أنزل كام فألفه؛ عيل جلس» وآله

ًخيشى من متكينهم من هذا املصحف خوفا » عليه السالم«ربام كان و

ًمن أن يترصفوا فيه، بإتالف بعض ما فيه مما يرونه مرضا بمصاحلهم، أو 

 ..ًمشينا لبعض أحبائهم، أو غري ذلك

  !:؟× ّعلي مصحف هو أين
 أن ذلك املصحف، :قد يمكن أن نستظهر من رواية البزنطي السابقة

 .»عليه السالم«، كان هو مصحف عيل »عليه السالم«لرضا الذي دفعه إليه ا

                                     
 وبحار ٣١٩ ص١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٤١ص ٢ج طالب أيب آل مناقب) ١(

 .عنه ٥٢ص ٨٩ج و١٥٥ ص٤٠ج األنوار
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 ..ظاهر هو كام، ذلك ثباتإل يكفي ال ذلك ولكن

 عند اآلن موجود املصحف هذا أن :ولكن ثمة نصوص أخرى، تفيد

 وسيخرجه ،»صلوات اهللا وسالمه عليه«مام احلجة املنتظر، قائم آل حممد اإل

 .)١(..تعاىل اهللا شاء إن، ظهوره حني

 خيالف وأنه، للناس ّيعلمه أنه: له هو القرآن الذي ورد يف الرواياتولع
 ..للمصحف املعروف التأليف

  :× ّعلي مصحف خصائص
، »السالم عليه «ّعيل مصحف أن :ويتضح من النصوص اآلنفة الذكر

 : ييل بام يمتاز

 .النزول حسب عىل ًمرتبا كان إنه  ـ١

يجة كون الرتتيب  وذلك نت. فيه املنسوخ عىل الناسخذكر  ـ٢

 . النزولبحسب

                                     
 ٢٢٨ص ١ج حجتاجواإل ١٩٣ص الدرجات ائربصو ٤٦٢ص ٢ج الكايف) ١(

 :وراجع ٢٢٦ ص٥جتفسري نور الثقلني و ٤٣ و ٤٢ص ٨٩ج األنوار بحارو

 ٢٧٥ص ]الصالة كتاب[ الفقيه ومصباح ٢٦٣ص ٢ج البيضاء املحجة

التفسري  و١٠٠ ص٧ وج١٢٩ ص٥ وج٤٤و  ٤٣ ص١جالتفسري الصايف و

 .١٢٦٠ ص٢جاألصفى 
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 .بالتفصيل اآليات بعض تأويل فيه كتب قد إنه  ـ٣

 أي. تنزيله حقيقة عىل بالتفصيل، اآليات بعض تفسري فيه كتب إنه  ـ٤
 .سبحانه اهللا قبل من ًتفسريا املنزلة التفاسري فيه كتب

وبذلك يتحقق صيانة القرآن يف حقائقه . .واملتشابه املحكم فيه  ـ٥
ًعانيه، ويمنع من الذهاب يمينا وشامال، وخلط الغث بالسمنيوم ً. 

 يسقط ومل، حرف فيه يزد ومل. الم وال، ألف حرف منه يسقط مل  ـ٦
 .)١(حرف منه

 .والباطل احلق أهل أسامء فيه نإ  ـ٧

                                     
بعة التي كتبت يف زمن عثامن، وأرسلت إىل أن املصاحف األر: وقد ذكروا) ١(

ًقد اختلفت يف رسم بعض كلامهتا، اليسرية جدا، والتي مل تصل إىل عدد .. اآلفاق

 .أصابع اليد الواحدة

أن زيادة احلرف، أو سقوطه ال ضري فيه إذا مل يرض بالقرآن املحفوظ : مع مالحظة

. ء، وقد تكتب بدونهًمثال بألف بعد اهلا» هذا«واملنطوق، فقد تكتب كلمة 

أنه حتى لو : بعبارته األخرية» عليه السالم«ومراده .. وهكذا يف سائر املوارد

أسقطت الالم الداخلة عىل احلروف الشمسية يف كتابة الكلمة، واكتفي بتشديد 

ًاحلرف الشميس بدال، فإنه وإن كان ال يعد حتريفا عليه «ولكن الذي كتبه عيل .. ً

ًفضال ..  مثل هذه الالم وال األلف التي بعد اهلاء يف هذامل يسقط حتى» السالم

 ..ُعن أن يسقط أو أن يزيد أي حرف آخر عىل سبيل السهو أو الغلط
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 عليه« ّعيل وخط» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول بإمالء كان إنه  ـ٨
 .»والسالم الصالة

 منوغريهم ، واألنصار، املهاجرين أعني، القوم فضائح يهف كان  ـ٩
 .جيب كام اإلسالم، مع تتفاعل مل التي الشخصيات

 فضائح أولئك الذين صدرت منهم أمور ال يمكن جتاهلها :أو فقل
 .والتسرت عليها

  :عليهما التنبيه من ّبد ال أمران
 ،»المعليه الس«ّ إن ما ذكر من خصائص وميزات يف مصحف عيل :األول

؛ فقد روي »عليه السالم«يوضح لنا الرس يف صعوبة تعلمه يف زمن ظهور احلجة 

صىل اهللا عليه «إذا قام القائم من آل حممد « :، قوله»عليه السالم«عن أيب جعفر 

ّ، رضب فساطيط ملن يعلم الناس القرآن عىل ما أنزله اهللا عز وجل، »وآله ّ
 .)١(»التأليف فيه  خيالففأصعب ما يكون عىل من حفظه اليوم؛ ألنه

 عن يفرتق ال، »السالم عليه «ّعيل مصحف أن: اتضح لقد :الثاين
 أهل علامء، الفوارق هبذه اعرتف وقد ..ذكر فيام إال، بالفعل املوجود القرآن

                                     
 ٥تفسري نور الثقلني ج و٢٦٥ ص٣كشف الغمة جو ٢٦٥روضة الواعظني ص) ١(

األنوار البهية  و٣٨٦ص) ط دار املفيد( و ٣٦٥واإلرشاد للشيخ املفيد ص ٢٧ص

 .٣١٩  و٣١٨الغيبة للنعامين ص:  وراجع٣٣٩ ص٥٢ار األنوار جبحو ٣٨٤ص



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ١١٤

، املتقدمة النصوص مالحظة من يظهر كام، وحمدثوهم، ومؤلفوهم، السنة
 عىل، الشيعة عىل املآخذ من ذلك اعتبار البعض فمحاولة ..ومصادرها

 عن خيتلف، »عجل اهللا فرجه« احلجة اإلمام خيرجه، آخر ًقرآنا أن: اعتبار
 .)١(يلعالف القرآن

 عىل يربرها ما هلا وليس، اإلنصاف عن بعيدة املحاولة هذه إن
 وترتيبه، والتأويل التفسري بعض وإضافة، القرآن هو فالقرآن؛ اإلطالق

 ..وحقيقته أصله يف ًفااختال يوجب ال، النزول حسب

ويا ليت هذا البعض يالحظ مصحف عائشة، ومصحف حفصة، 
.. ليجد مدى ما خالفتا فيه هذا القرآن املتداول، النازل من عند اهللا سبحانه

وقد ذكرنا بعض هذه املوارد يف إجابة أخرى لنا عىل سؤال آخر يف هذا 
 .الكتاب

 .. وآلهوالصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد

^ 

  :)١٥٤ (٩السؤال رقم 
ًأن العلم خمزون عند أئمتهم، وأهنم ورثوا كتبا وعلام مل  :يعتقد الشيعة ً

  و»العبيطة«  و»كتاب عيل«  و»صحيفة اجلامعة«: يرثه غريهم؛ فعندهم

                                     
 .١٣٨ص والسنة الشيعة: راجع) ١(
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 .»اجلفر«  و»ديوان الشيعة«

 الفائدة هي فام .اسالن حيتاجه ما كل فيها الومهية الصحف وهذه
 !؟ املهدي غيبة منذ املختفية الكتب هلذه احلقيقية

ًوالعجب أن هذه التي يزعمها الشيعة لو كان يشء منها موجودا لتغري 
وجه التاريخ، وملا عجز أئمتهم عن الوصول للحكم، وملا عصفت هبم 

ًاملحن، ومات كل واحد منهم مقتوال أو مسموما ـ كام يزعمون ـ وملا غا ب ً
ًغائبهم يف رسدابه، وظل خمتفيا قابعا يف مكمنه خوف القتل ً! 

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

عليه «بأن اجلفر واجلامعة، وكتاب عيل : لقد جزم السائل: ًأوال
هل أطلعه اهللا عىل : فهل لنا أن نسأله. وغري ذلك صحف ومهية» السالم

أم أنه قد قال ! غيبه، وكشف له عن واقع التاريخ، فرأى أنه ال وجود هلذه الكتب؟
َّإن الظن ﴿ :ذلك عىل سبيل احلدس، والتوهم، والتظني، مع أن اهللا تعاىل يقول َّ َّ ِ

ًال يغني من احلق شيئا ْ َُ ِّ َْ ََ ِ ِ   .)١(!؟﴾ْ

                                     
 . من سورة يونس٣٦ اآلية )١(
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ٌإن بعض الظن إثم﴿: وقال تعاىل ْ ِ ِِّ ْ ََّ َ َّ﴾)١(. 

َّكام أن من حقنا أن نطالبه بالربهان عىل ما قاله، كام علم اهللا تعاىل 

ْقل هاتوا برهانكم﴿: رسوله ُْ َ َ ُ َُ ْ ٍقل هل عندكم من علم ﴿: وقال. )٢(﴾ُ ْ ْ ْ ُِ ِ ِْ َْ ُ َ ْ
َفتخرجوه لنا ْ َُ ُ ُ ِ َ﴾)٣(. 

 وجود الصحف، وتغيري وجه التاريخ،  مل نفهم املالزمة بني:ًثانيا
وحصول هذه التغريات اهلائلة، فإن هذه الصحف ليست بأهم، وال بأعظم 
ًشأنا، وأثرا من القرآن، فإذا مل يغري القرآن وجه التاريخ، فإن أي يشء آخر  ً

، ومل يوصلهم إىل »عليهم السالم«والقرآن كان بحوزة أئمتنا . ال يغريه
 عليه«ومل يمنع من غيبة اإلمام .  من أن تعصف هبماحلكم، ومل يمنع املحن

طره ضالذي ا» صىل اهللا عليه وآله«ومل يزل اخلوف عىل الرسول . .»السالم
َّملامرسة الدعوة الرسية ثالث سنوات، كام أن التوراة مل متنع اخلوف عن 

ً، حتى اضطر إىل اإلختفاء، والفرار من فرعون خوفا »عليه السالم«موسى 

من حماولة قتله، حتى أخفاه اهللا » عليه السالم«ومل متنع عيسى . من القتل
 .ًتعاىل عن قومه، ورفعه إليه، وسيبقى خمتفيا إىل أن يعود آخر الزمان

إن لغة التشويش والتشنيع ليست هي اللغة العلمية التي يعتمدها  :ًثالثا

                                     
 . من سورة احلجرات١٢ اآلية )١(

 . من سورة النمل٦٤ اآلية )٢(

 . من سورة األنعام١٤٨ اآلية )٣(



 ١١٧                                                                                               ..القرآن: الفصل الثالث

ً يؤثرها من ال يملك دليال عىل ما يدعيه،  التيأهل الرزانة واملتانة، بل هي اللغة
 ..فيلجأ إىل مثال هذه األساليب لرصف األنظار عن واقع احلال

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٥٥ (١٠السؤال رقم 
  !اليوم؟ »املصادر« هذه أين :ًويقال أيضا

  !الناس؟ إىل هبا خيرج حتى »منتظرهم« ينتظر وماذا

  !دينهم؟ يف إليها بحاجة الناس وهل

 أكثر منذ املزعوم اإلمام اختفاء منذ األمة تبقى فلامذا بحاجة؛ كانوا فإن
  !هدايتها؟ مصدر عن بعيدة ًقرنا ١١ من

  !الكنوز؟ هذه من لتحرم األجيال هذه كل ذنب وما

  الدعاوى؟ هذه كل امذافل إليها؛ حاجة يف األمة تكن مل وإن

َيرصف وملاذا ْ  اهللا كتاب وهو احلقيقي، هدايتهم مصدر عن الشيعة ُ
 !؟ ملسو هيلع هللا ىلصرسوله وسنة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 :فإننا نجيب بام ييل

ن مواريث األنبياء عند أوصيائهم، ثم عند األنبياء الذين  كام تكوً:أوال
.. يأتون بعدهم، كذلك مواريث األوصياء تكون عند األئمة من بعدهم

وهذه الكتب، وكذلك سائر مواريث األنبياء تكون عند اإلمام يف حضوره 
 .ويف غيبته

للناس الكثري من األحكام التي » عليهم السالم« قد بني األئمة :ًثانيا
أما مصحف فاطمة ففيه وصيتها، وفيه ما جيري عىل .. تضمنته تلك املصادر

وليس بالرضورة أن يكون ذلك مما يعنينا، أو يفرتض .. ذريتها من بعدها
َّفينا أن نطلع عليه، فلعل مجيع ما فيه، أو جله خاص هبا وباألئمة من أبنائها  ُ

 ..»عليهم السالم«وأحفادها 

من » عليها السالم«تضمنه مصحف فاطمة وكذلك احلال بالنسبة ملا 
 معليه«إخبار عام يكون من مالحم وفتن، فلعل جله أو كله قد بينه األئمة 

 . يف األحوال املختلفة عرب السنني واألحقاب»السالم

أما اجلفر األبيض، فربام يكون ما تضمنه مما ينبغي أن يعرفه األئمة 

ه ال مورد للطلب من وبذلك يظهر أن..  دون سواهم»السالم معليه«

 ..أن خيرج هذه الكتب للناس» عليه السالم«املهدي املنتظر 

باإلمام املزعوم » عليه السالم« إن تعبري السائل عن اإلمام املهدي :ًثالثا

مما ال يليق بالباحث املنصف، ال سيام وأن عرشات من علامء أهل السنة 

 .. بالشيعةوال خيتص هذا االعتقاد.. يرصحون بوالدته وبوجوده
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وأهنام لن يفرتقا إىل يوم ..«:  أن حديث الثقلني:عىل أننا قد ذكرنا
يدالن عىل بقاء اإلمام من أهل » األئمة بعدي اثنا عرش«: ، وحديث»القيامة

 ..ًالبيت حيا إىل يوم القيامة

ًويدل عىل ذلك أيضا إن األرض ال ختلو من «:  األحاديث التي تقول:ُّ
 ..، أو غري ذلك)١(»حجة

 مل حيرم األجيال من اهلداية، بل الناس »السالم عليه« إن اإلمام :ًرابعا
 عليه«هم الذين حرموا أنفسهم منها، حيث إهنم هم السبب يف عدم ظهوره 

وال يمنعون .. ، ألهنم ال يقومون بواجبهم يف نرصته وطاعته»السالم
 ..جبابرة األرض من البطش به وبمحبيه وأنصاره

نه ليس بالرضورة أن يكون مجيع ما عند األنبياء من إ:  قلنا:ًخامسا

                                     
 )امللحقات( رشح إحقاق احلق و٣٦٠ ص٣ وج٧٥ ص١جينابيع املودة : راجع )١(

كامل الدين  و٢٥٣صلصدوق لاألمايل  عن فرائد السمطني، و٣٠٥ ص٩ج

 و ٤٨ و ٦ ص٢٣جبحار األنوار  و٤٨ ص٢جلطربيس لحتجاج اإل و٢٠٧ص

مستدرك سفينة  و٣٢٦ ص٤جخالصة عبقات األنوار  و٩٢ ص٥٢ وج٤٩

هنج  و٨ ص٩جللنجفي موسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٠٥ص ٢جالبحار 

رسائل يف الغيبة  و٢٥٠صلمفيد لاألمايل :  وراجع٣٩٣ ص٨جالسعادة 

 والربهان يف عالمات ٢١١ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١٢ ص٢جلمفيد ل

 . ويف الغيبة للنعامين٣٢ و ١٧١مهدي آخر الزمان ص
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مواريث مما جيب إظهاره للناس باستمرار، بل املطلوب هو نفس معرفة 
الناس بحيازة هذا النبي لتلك املواريث، مثل عصا موسى، وخاتم سليامن، 
ًوالتوراة، واإلنجيل، والزبور وما إىل ذلك، لتكون حيازته هلا دليال عىل 

وليتأكد بذلك للناس .. صدر األعىل، وعىل اصطفاء اهللا تعاىل لهارتباطه بامل
وهذا من اللطف اإلهلي .. لزوم طاعته ونرصته، واالنقياد له، والكون معه

 .هبم، ومن تيسريه هلدايتهم

 إن اعتقاد الشيعة هبذه الكتب مل يرصفهم عن كتاب اهللا وسنة :ًسادسا

ة بالتوراة واإلنجيل والزبور، كام مل يرصف اعتقاد الشيعة والسن.. رسوله

 ..وصحف إبراهيم وموسى عن الكتاب والسنة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧٦ (١١السؤال رقم 
 والتبديل التحريف وقوع ًمدعيا اهللا كتاب يف طعن فريق :أمامنا فريقان

 األصول أحد املستدرك كتاب مؤلف ـ الطربيس النوري رأسه عىل فيه،

 فصل( باسم ًكتابا ألّف والذي ـ عرشية االثني الشيعة لدى الثامنية احلديثية

 وعن القرآن عن فيه يقول )األرباب رب كتاب حتريف إثبات يف اخلطاب

 بعض يف فصاحته حتريفه عىل ةَّدلاأل ومن( :نصه ما فيه التحريف وقوع
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  !)١()اآلخر بعضها وسخافة اإلعجاز حد بالغةال الفقرات

األخبار التي ال حتىص كثرة وقد جتاوزت ( :وسيد عدنان البحراين القائل

 وال يف نقلها كثري فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيري بني ،حد التواتر

 بل وإمجاع الفرقة ،الفريقني، وكونه من املسلامت عند الصحابة والتابعني

  .)٢() وبه تضافرت أخبارهم، وكونه من رضوريات مذهبهم.املحقة

 الداللة من األخبار هذه يف ما خيفى ال( :ويوسف البحراين القائل

 تطرق ولو قلنا، ما ووضوح اخرتناه ما عىل الفصيحة واملقالة الرصحية

 أخبار إىل الطعن ألمكن وانتشارها كثرهتا عىل األخبار هذه إىل الطعن

 والرواة الطرق وكذا ،واحدة األصول إذ خيفى؛ ال امك كلها، الرشيعة

 .والنقلة واملشايخ

 الظن حسن من خيرج ال والتبديل التغيري بعدم القول إن ولعمري

 يف خيانتهم ظهور مع ،الكربى اإلمامة يف خيونوا مل وأهنم ،اجلور بأئمة

  .)٣()الدين عىل ًرضرا أشد هي التي األخرى األمانة

  !فيه التحريف بوقوع ًقائال وضوح بكل القرآنب الفريق هذا طعن

                                     
 . ٢١١فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب ص   )١(

 . ١٢٦مشارق الشموس الدرية ص   )٢(

  .٢٩٨ ص)مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثط ( ؛ ليوسف البحراينالدرر النجفية  )٣(
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 له يغفرها ال التي خطيئته )اهللا رسول صحابة وهم( آخر وفريق
  !عيل منً بدال بكر أليب اخلالفة ّسلم أنه هي عرشية االثنا الشيعة

 االثني الشيعة علامء له يعتذر اهللا كتاب يف طعن الذي األول الفريق
 وال وتأولوا اجتهدوا( ،)أخطأوا( لمةك فيه يقولون ما وغاية ،عرشية

 .)إليه ذهبوا ما عىل نوافقهم

ً مناطا حتريفه أو اهللا كتاب حفظ مسألة صارت متى شعري وليت
 )!سخيفة آيات القرآن يف( إن :املجرم هذا قول يف اجتهاد وأي !لالجتهاد؟

  .كربى لطامة إهنا واهللا

 :ية إىل القائلني بالتحريفًولنأخذ مثاال عىل نظرة علامء الشيعة االثني عرش

 يقول ـ اليوم عرشية االثني الشيعة علامء كبار من ـ امليالين عيل السيد
 :)الطربيس نوري املريزا( عن ًمدافعا )٣٤ ص القرآن حتريف عدم( كتابه يف
 نوري املريزا النوري، املريزا نحرتم إننا املحدثني، كبار من نوري املريزا(

 جيوز، وال يشء، بأقل عليه االعتداء من نتمكن وال علامئنا، كبار من رجل
 .التناقض هذا فتأمل .)١()!!علامئنا من كبري ّحمدث إنه حرام، وهذا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
  ).٢٩٤ص(ثم أبرصت احلقيقة،  )١(
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 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

  :نقل غري الدقيقال
ومن األدلة عىل حتريفه «:  نقل السائل عن املحدث النوري أنه قالً:أوال

 .» وسخافة بعضها اآلخر،فصاحته يف بعض الفقرات البالغة حد اإلعجاز

 )!سخيفة آيات القرآن يف( إن املجرم هذا قول يف اجتهاد وأي«: وقال
 .»كربى لطامة إهنا واهللا

إنه قد حرف كالم النوري بصورة وهذا الكالم غري صحيح، ف

الواردة » اإلختالف«فاضحة، فإن املحدث النوري كان يبني املراد من كلمة 

ًولو كان من عند غري اهللاِ لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴾..﴿: يف قوله تعاىل ً َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ َْ َ ْ ْ َِ ْ َ َ)١( ،

 كنفيه ، كام يصدق عىل اختالف املعنى وتناقضه»االختالف فيه«فإن : فقال

 كفصاحة بعض فقراهتا ،اختالف النظم عىلو. مرة وإثباته أخرى كذلك

وعىل اختالف مراتب  .األخرى  وسخافة بعضها،عجاز اإلّالبالغة حد

 وعىل .بعضها إىل أدنى مراتبها  ووصول،الفصاحة ببلوغ بعضها أعىل درجاهتا

، هباعدم وجو  مع،اختالف األحكام كوجوب يشء فيه حلسن موجود يف غريه

وهيئتها  وحرمته كذلك، كذلك يصدق عىل اختالف تصاريف كلمة واحدة

                                     
 . من سورة النساء٨٢ اآلية )١(
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 . واختالف أجزاء آية واحدة يف التالوة والكتابة،يف موضوع واحد

نسخ هذا : كام يقال. وهذا إطالق شايع يف العرف، صحيح يف اللغة
احلديث، أو هذا الشعر، أو هذا الكتاب خمتلفة، إذا كان فيه اختالف بأحد 

سواء اختلف املعنى بالعموم واخلصوص، أو التباين، أو مل . وه السابقةالوج
 .»..خيتلف

فاآلية بظاهرها تنفي وقوعه فيه، فعىل مدعيه إثباته كام  «:إىل أن قال
ويأيت ضعف ما متسكوا به إن شاء اهللا . ثبت وجود الناسخ واملنسوخ

 .)١(»..تعاىل

 إليه، فإنه كان بصدد فظهر أن مراد النوري مناقض ملا نسبه السائل

َولو كان ..﴿: بيان وجوه اإلختالف التي نفاها اهللا تعاىل عن كتابه يف قوله َ ْ ََ

ًمن عند غري اهللاِ لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴾ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َْ َ ِْ ْ ، ثم حسم األمر بترصحيه بأن )٢(َ

 ما ادعوه من وجوه اختالف يف القرآن عىل األنحاء املذكورة ال يعدو كونه

 .ًوجوها ضعيفة ال تسمن وال تغني من جوع

  :فصل اخلطاب يف امليزان
ُلقد خدع :  بالنسبة لكتاب فصل اخلطاب للمحدث النوري نقول:ًثانيا

                                     
 .٢١٢ ـ ٢١١ فصل اخلطاب ص)١(

 . من سورة النساء٨٢ اآلية )٢(
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هذا املحدث ـ أو فقل انبهر ـ بروايات غري الشيعة، فقد وجدها مدونة يف 
فإنه يتألف من .. وكتابه خري شاهد عىل ما نقول.. أصح الكتب عندهم

ًي عرش دليال، عرشة منها مأخوذة من كتب أهل السنة، ولربام يورد منها اثن
ًنزرا يسريا من كتب الشيعة ودليالن فقط مأخوذان من كتب الشيعة، .. ً

ًولربام يورد منها نزرا يسريا من كتب أهل السنة ً. 

 :َّويمكن تلخيص أدلته عىل النحو التايل

 بأن : القائلة،منها عن الشيعة وقليل ،بروايات أهل السنة ً:أوال َّدلاست
 ومن ذلك حتريف :قال. . سيقع يف هذه األمة،ما وقع يف األمم السالفة

 .الكتاب

حصول  باطل؛ ألن املقصود هبذه الروايات، هو إلستدالل ا هذاولكن
خصوص احلوادث الصورة الكلية من حيث اجلوهر واملضمون، وذلك يف 

ًن كثريا من إف.. وإال ..كلية، وعامةجتامعية، والسنن التارخيية، بصورة اإل

عبادة  :األمور، قد حدثت يف األمم السالفة، دون هذه األمة، وذلك مثل
.. ورفع عيسى.. وملك سليامن..  فرعونقرغو.. وتيه بني إرسائيل.. العجل

ووالدة .. ستئصالوعذاب اإل.. ّوموت هارون وهو الويص قبل موسى النبي
الكهف، وقصة الذي أماته اهللا مئة عام، ثم وقصة أهل .. عيسى من غري أب

 ..وغري ذلك.. بعثه

ا بني ما يقع يف هذه  عىل وجود شبه مُّدل فهي ت..فلو صحت الرواية
 . من بعض الوجوه،قع يف األمم السالفةواألمة، وما 

نظريه يف هذه ل بذلت حماولةفالتحريف الذي وقع يف األمم السالفة، قد 
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 حماوالهتم لتحريف النص عمدوا إىل التحريف عندما فشلت األمة، ولكن
ة اوالنتيجة املتوخ.. يف معاين القرآن، وحدوده، وإن كانوا قد أقاموا حروفه

 .. الواقعني، يف هذه األمة، ويف األمم اخلالية، واحدةنيمن التحريف

أحد الثقلني  أنه : عىل صون القرآن من التحريف يف حروفهُّدلومما ي
ة من الضالل إىل يوم القيامة، وأنه كتاب الرشيعة اللذين حيفظان األم

وهو .. اخلامتة، التي وعد اهللا أن يظهرها عىل الدين كله ولو كره الكافرون
فال .. واحلجة الصامتة التي هي عدل احلجة الناطقة ،املعجزة اخلالدةًأيضا 

 ..هإعجاز واخللود له ـ من حفظه ليبقى عجاز، اإليبعد إثبات صفت بد ـ

ً فضال عن أن ،ً فلم تكن هي معجزة األنبياء أصال،الكتب السالفةأما 
 ..ل حفظها منه تعاىلُّ فال جيب تكف،تكون معجزة خالدة

ّكام ال بد من حفظه من التحريف يف ألفاظه إىل يوم القيامة، ليكون مع 
 .ًالعرتة حافظا لألمة من الضالل كام قلنا

السنن الكونية، :  يف الروايات إنه ليس املراد بالسنن الواردة:واخلالصة
 هي ، بل السنة، والتالعب فيها،ليس من سنن الكون حتريف الكتبإذ 

 ، هو املخالف للسنن الكونية، والتالعب فيها.بقاؤها سليمة عىل حاهلا
 .. صحيحة ودقيقة،اجلارية عىل أصول وقواعد

 لو أردنا استعراض اآليات ـ بغض النظر عن وعىل كل حال،
ـ التي تذكر أحوال األمم املاضية وسريهتا املتوافقة مع ما جيري يف الروايات 

ابتداء من .. هذه األمة، الحتاج األمر إىل كثري من التوسع ال جمال له هنا
ًالتكذيب والعناد، والرفض، وحماوالت القتل، فضال عن التهديد واألذى، 
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 وحرقها، وقتل ذراري األنبياء، والسعي إىل حتريف الكتب ولو باملعنى،
والكذب بادعاء ما ليس منها أنه منها، وجعل أقوال أحبارهم ورهباهنم 

كام يف آية .. و.. و.. ًرشيعة ودينا، وترك موسى وهارون، وأهل بيت هارون
لو أردنا ذلك ـ لطال .. رضاع الكبري، ورجم الشيخ والشيخة، وغري ذلك ـ نعم

 .مثل ذلك يف هذه األمةبنا املقام، واحتجنا إىل تأليف مستقل، وقد حصل 

نه قد كان أ و،بروايات أهل السنة حول مجع القرآن: ً ثانياَّواستدل
 ..مكانية وقوع التحريف فيهإ و، عدم تواتر القرآن لنا: مما يعني،بشاهدين

 أنه قد مجع يف عهد :نوثبتي عدم صحة هذه الروايات، والشيعة يرونو
كام » عليه السالم« بن أيب طالب  عىل يد عيل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .»حقائق هامة حول القرآن« :نا يف كتابناذكر

قد مجعه يف عهد ربام يكون من الصحابة » عليه السالم«كام أن غريه 
وإن كنا نشك يف صحة ذلك، ولكن ال مانع » صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

سوره كام ويكون قد فاته تدوين بعض من أن يكون بعضهم قد مجع أكثره، 
 حمفوظ لدى قراء األمة ًيضاأالقرآن  وهو احلال بالنسبة البن مسعود،

 .. يف مجيع الطبقات، ومتواتر عىل لسان األلوف املؤلفة،وحفاظها

آيات يدعى نسخ َّالتي حتدثت عن بروايات أهل السنة : ً ثالثاَّواستدل
حتريفهم ة عىل َّ واعترب هذه الروايات دال، فرفض نسخ التالوة؛تالوهتا
 :نقول ،وبالنسبة ألمثلته. .ونحن نوافقه عىل رفضه لنسخ التالوة .الكتاب

مع تعرضها  ،»صىل اهللا عليه وآله « أو من كالم الرسول،ما دعاءإهنا إ
ُّللترصف من قبل الناقلني هلا كام يدل عليه ما يظهر عليها من ركاكة يف 
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لعلها أو .. من نطق بالضادأفصح » صىل اهللا عليه وآله«واحلال أنه .. التعبري
 .اإلسالم وضعها أعداء ،وبةذكم، أو أخبار آحاد كالم بعض الصحابةمن 

 حول اختالف مصاحف ،بروايات أهل السنة: ً رابعاَّثم استدل
 وحول أن ترتيب ، ورواياهتم يف تقديم وتأخري بعض اآليات،السلف

 ..القرآن كان باجتهاد من الصحابة
 :ونقول

 :ّت ال يعتد هبا، ومع ذلك نقولإن هذه الروايا

 ..ـ فهو ال يعني حتريف القرآن لو سلم إن هذا املقدار ـ

 اختالف مصاحف الصحابة يف ذكر بعض :أما دليله اخلامس، فهو
 ..مثل سوريت اخللع واحلفد، ونحوها. . واآليات والسور،الكلامت

 : ونقول
، أو تأويل، إما تفسري: أما بالنسبة للروايات حول بعض الكلامت، فهي

 ..أو دعاء، وما إىل ذلك

وأما بالنسبة لبعض اآليات والسور، فال شك يف عدم صحة تلك 
 .الروايات فيها

 كام يقول غري  وهو أقرأ األمة،بن كعب أيب  بأن:ً سادساَّواستدل
 .. اخللع واحلفد: قد زاد يف مصحفه سوريت،الشيعة

 .هم أقرأ األمة» يهم السالمعل«ًإن عليا وأهل بيته : أما الشيعة، فيقولون
 :لكننا نقولو
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  يف مصحفهام كتبهإنه لو صحت رواية ذلك عن أيب بن كعب، فلعله
 .. ومل يكتبهام عىل أهنام قرآن،هنام دعاءأعىل 

 ، ما رواه أهل السنة من إحراق عثامن للمصاحف:ودليله السابع هو
 ..ومحله الناس عىل قراءة واحدة

 :ونقول

عىل   عثامن يف مجع الناسدّيأ قد ،»عليه السالم« ً علياإن أمري املؤمنني
 والقراءة ، لكثرة ما ظهر يف الناس من اللحن يف القراءة،قراءة واحدة

حفظ القرآن من صواب، هدفه فهذا عمل . .باللهجات املختلفة وغري ذلك
 . وليس العكس،التحريف

 .لك منهي عنهفإن ذمل يرتض إحراقه املصاحف، » عليه السالم«ًولكن عليا 

 وذهاب ،هو روايات أهل السنة حول نقص القرآن: ودليله الثامن
 . وسورههكثري من آيات
 : ونقول

 ستدالل لإلوأوضحوا أهنا ال تصلح بحث الشيعة يف هذه الروايات،قد 
 .هبا، فراجع كتاب حقائق هامة حول القرآن يف فصوله املختلفة

 معليه«أسامء األئمة أن  من : بام ورد يف كتب الشيعة:ً تاسعاَّواستدل
ن تكون قد وردت يف أ قد وردت يف الكتب الساموية فال بد و»السالم

 . ثم حذفت،ًالقرآن أيضا

 ، يف ألفاظهال مالزمة بني حتريف الكتب السالفة بأنه :أجابه الشيعةو
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 إال إن كان . وذكرها فيه، وال بني ذكرها فيها، يف ألفاظهوحتريف القرآن
حتريف املعاين الذي حصل يف هذه األمة، فإنه يشبه حتريف أن : املراد

 .النصوص الذي حصل يف الكتب املنزلة عىل األمم السابقة

ن عدم أ عىل ُّدلما ي» عليهم السالم«وقد ورد يف الروايات عن األئمة 
 .يف القرآن، إنام هو لئال يتعرض القرآن للتحريف» عليه السالم« ذكر اسم عيل

 ، بروايات أهل السنة حول اختالف القراءات:ً عارشاَّواستدل
 .ويدعمون ذلك بام ورد من أن القرآن قد نزل عىل سبعة أحرف

 :ونقول

إن كتاب حقائق هامة حول القرآن الكريم قد بني أن القراءات التي 
ًتتضمن تبديال أو حتريفا أو زيادة أو نقيصة يف الكلامت ال يصح، وأن حديث  ً

 .. الكتابفراجع ذلك.. ً أحرف، ال يصح أيضانزول القرآن عىل سبعة

 هو روايات منسوبة إىل الشيعة حول وقوع :ودليله احلادي عرش
 .التحريف يف القرآن

استدالل حقائق هامة حول القرآن بأنه : ّقد رده الشيعة ـ كام يف كتابو
 . ألن املراد هبا حتريف املعنى ال اللفظ، ألهنا روايات ظاهرة التأويل؛فاسد

 ، أن بعض األحاديث النادرة األخرى إنام رواها الغالة والضعفاءكام
 وهي خمالفة للرضورة ،» السالممعليه« واملنحرفون عن مدرسة أهل البيت

وتقدم أن بعضها يقصد به ذكر . . وال يعتد هبا،ّالقطعية، فال يلتفت إليها
 .. وليس ذلك من القرآن يف يشء،التأويل والتفسري املنزل
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 ،لربام تصل إىل األلف رواية،  بروايات كثريةَّدل است:رشالثاين ع
 ..فةَّذكرت فيها موارد خمصوصة من اآليات املحر

 ،ن أكثرها يدخل يف األقسام التي تقدمت، أو ترجع إىل التفسريأ: يالحظ
كام أن أكثرها من . . كام أن التكرار فيها كثري وظاهر،وشأن النزول أو التأويل

 :كام يظهر من احلصيلة الروائية التالية.. د ال أكثرباب تكثري األساني

  :حصيلة روائية
رواية منها  ٣٢٠كثر من أن قد الحظنا كتاب فصل اخلطاب، فوجدنا أ

لسان عىل  والغايل امللعون ،فاسد املذهب واملنحرفال ،تنتهي إىل السياري
  . واملطعون فيه من قبل مجيع الرجاليني،»عليه السالم« الصادق

 ، والفرق بينها،راتَّ من جمموع األلف عبارة عن مكر٦٠٠من كثر أو
 .. أو من طريق آخر، مع وحدة السند،إما من جهة نقلها من كتاب آخر

كثر من مئة حديث منها عبارة عن قراءات أن إ ف؛وغري هذين القسمني
 الذي يستقي من كتب أهل  أكثرها عن الطربيس يف جممع البيان،خمتلفة

 وال سيام ،كام أن أكثرها مشرتك نقله بني السنة والشيعة. .ًالسنة غالبا
ًكان مهتام جدا بالروايةن الطربيس أ :بمالحظة  ، عن رجال أهل السنةً

 . وكثري غريهم، وعكرمة، وجماهد،كقتادة

 .)١(لتفاتً فإنام هو روايات قليلة جدا ال تستحق الذكر واإل؛ىَّوما تبق

                                     
 وهي باإلضافة إىل ،هذه اإلحصائية استخرجها لنا األخ الشيخ رسول جعفريان) ١(
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  منقول عن عيل بن، التحريفًعدا عن أن قسام من أخبار.. هذا كله
 ..)١( فاسد املذهب، الذي وصفه علامء الرجال بأنه كذاب،الكويفأمحد 

 ،نحراف أو باإل،وقسم آخر منقول عن آخرين ممن يوصف بالضعف
 : ووصفه ابن الغضائري بأنه، الذي ضعفه النجايش،كيونس بن ظبيان

 .)٢(»ٍغال، كذاب، وضاع للحديث«

 ، منحرف، إنه غال:ويف، الذي يقولون فيهومثل منخل بن مجيل الك
 . فاسد الرواية،ضعيف

ومثل حممد بن حسن بن مجهور، الذي هو غال، فاسد املذهب، 
 .ضعيف احلديث

 ، الفرعيةوأمثال هؤالء، ال يصح االعتامد عىل رواياهتم يف أبسط املسائل
شدها أ و،عظم املسائلأ التي هي من ،فكيف بام يروونه يف هذه املسألة

 .اإلسالم ومصري ، وعليها يتوقف أمر اإليامن،ًخطرا

 ملعرفة السبب، الذي دعا الغالة وفاسدي املذهب ةوال بد من دراسة وافي
 .لصاق هذه الفرية بالقرآن الكريمإام، يف جمال َّللقيام هبذا الدور اهلد

                                     
 .فراجع.  حتريف القرآنأكذوبة مذكورة يف ،كرناه حول فصل اخلطابكثري مما ذ

 .٢٢٦ص)  هـ١٣٩٥ط دار الزهراء سنة (البيان آلية اهللا اخلوئي ) ١(

خالصة األقوال  و١٠١رجال ابن الغضائري ص و٢٦٥رجال النجايش ص: راجع) ٢(

 .١٦٧ ص١١لتسرتي جلقاموس الرجال  و٢٨٥رجال ابن داود ص و٤١٩ص
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ة اليهود د ويبتهج له مر،به عيون الزنادقة ّوال شك أن ذلك مما تقر
ِ ويشيعونه،ويشجعونهوالنصارى،   ..ً ما وجدوا إىل ذلك سبيال،ُ

 ،ّ ويكفروهنم، ويتجنبهم الشيعة،وبدهيي أن الغالة ليسوا من الشيعة
 ،)١( كام ذكره الزرقاين،هاهتم إىل الشيعةَّفال يصح نسبة بدع الغالة وتر

 .إظهار احلق:  يف كتابه»رمحه اهللا«ورمحة اهللا اهلندي 

  :عةاألصول احلديثية عند الشي
 أما ما قاله السائل، من أن كتاب املستدرك للشيخ النوري هو :ًثالثا

 :أحد األصول احلديثية الثامنية عند الشيعة، فيالحظ عليه

 إن الشيخ النوري ليس من رجال القرون األوىل، وال الوسطى :ألف
فكيف يكون ..  للهجرة١٣٢٠ًبل هو من املتأخرين جدا، فقد تويف سنة 

 !ول الثامنية للحديث للشيعة؟كتابه من األص

وحتى كتاب الوسائل، فإنه ليس من أصول احلديث، ألن مؤلفه قد 

تويف يف مطلع القرن الثاين عرش للهجرة، وهو إنام ينقل ما يف كتب احلديث 

الكايف، والتهذيب، واإلستبصار، ومن ال حيرضه الفقيه، وقد ينقل : األربعة

 ..ًبعضا من غريها

كتاب النوري يف احلديث مقبول ومعتمد عند أن :  لو فرضنا:ب

                                     
 .٢٧٤  و٢٧٣ ص١العرفان جمناهل ) ١(
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الشيعة، فإن مالك هذا اإلعتامد هو وثاقته، وأمانته ودقته يف النقل، وال 
 ..يطلب يف احلديث أكثر من ذلك

حبذا لو أن هذا السائل قد ذكر لنا بقية األصول الثامنية للحديث عند  :ج
: ن يضيف إليها كتايبالشيعة، فإننا ال نعرف غري تلك األربعة، ولعله يريد أ

.. ويبقى لنا يف ذمته اثنان.. وسائل الشيعة، ومستدرك الوسائل فتصري ستة
 !!ّونحن نشك يف أن يكون هلام قيمة علمية جتيز عدها من األصول احلديثية

  :أهل السنة وحتريف القرآن
ّ ال ندري كيف سوغ هذا السائل لنفسه أن ينسب القول بعدم :ًرابعا

مع أن فيهم من يقول بتحريف . ل السنة بصورة عامةالتحريف إىل أه
 ! ًالقرآن أيضا؟

ًأن بعض أخباريي الشيعة، وقوما من حشوية : فقد ذكر بعض العلامء

 .)١(العامة قد قالوا بتحريف القرآن

: كتاب القاسم عيل بن أمحد الكويف العلوي ولرشيف أبا وقد ألف
 احلديث العاملني  رد عىل احلشوية وأصحابوهوالتبديل والتحريف 

 .)٢(خبار اآلحادبمضامني األ

                                     
 وأجوبة ١٠٨ ص١٢ج) تفسري(امليزان :  وراجع١٥ ص١جممع البيان ج:  راجع)١(

 .٣٠مسائل موسى جار اهللا ص

 .٣١١ ص٣جالذريعة  راجع )٢(
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 ههذومل حيكم أحد منهم بصحة  :»رمحه اهللا«وقال صاحب الذريعة 
خبار اآلحاد احلاوية لذكر هذه اآليات التي ألصقها بعض احلشوية من األ

 .)١(»النقد اللطيف يف نفي التحريف« يفاألوائل بكرامة القرآن كام حققناه 

م حممد بن القاسم األنباري وجود قائل بذلك ًويفهم أيضا من كال
 .)٢(يف زمانه

هذا عدا أولئك الذين طعنوا عىل عثامن جلمعه الناس عىل مصحف 
 .)٣(واحد، وقرأوا باملنسوخ عىل حد زعمهم

لوال ما يسبق للقلوب الضعيفة، ووضع احلكمة يف « :وقال الشعراين
 .)٤(»ّغري أهلها، لبينت مجيع ما سقط من مصحف عثامن

 قد اهتم معاوية بأنه هو الذي يزعم »عليه السالم«كام أن اإلمام احلسن 
 .)٥(أن القرآن قد كتب بشهادة شاهدين، ويشيع دعوى حتريف القرآن

                                     
 .١٨٩ ص٢٠جالذريعة  راجع )١(

 .٨٤ و ٨٣ و ٨٢ و ٨١ ص١ اجلامع ألحكام القرآن ج)٢(

 .٨٤ ص١ اجلامع ألحكام القرآن ج)٣(

دار الكتاب ط ( تفسري القمي :اليواقيت واجلواهر، وراجع: شعراين يف كتاب ال)٤(

عىل (الكربيت األمحر  عن ٢٢ ص١ جمقدمة املصحح) قمـ للطباعة والنرش 

 .١٤٣ ص)هامش اليواقيت واجلواهر

 ٣٣جبحار األنوار  و٣٦٩صكتاب سليم بن قيس  و٧ ص٢ اإلحتجاج ج)٥(
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ّأما ابن شاذان، فقد عد القول بتحريف القرآن من املطاعن عىل العامة 
 .)١(ـ أي أهل السنة ـ وشنع عليهم بذلك

باريي الشيعة الذين نسب إليهم القول ُّوهذا يدل عىل أن بعض أخ

أما حشوية العامة .. بتحريف القرآن هم من املتأخرين عن زمان ابن شاذان

 ..القائلون بذلك، فهم من املتقدمني عليه

ًوقد ألف مؤخرا أحد الكتاب املرصيني كتابا باسم الفرقان، زعم فيه ًَّ ُ :

ىل رسوله، وقد صادر أن هذا القرآن خيتلف عن القرآن الذي أنزله اهللا ع

 .األزهر هذا الكتاب

  :غري موفقة.. مقارنة
 إن املقارنة التي أجراها هذا السائل بني الصحابة وبني الشيعة :ًخامسا

يف موضوع حتريف القرآن غري ظاهرة الوجه، إذ ملاذا ال يقارن بني الشيعة 

 ! وبني أهل السنة؟

 ! أو بينهم وبني طائفة من طوائف أهل السنة؟

 .أن اهلدف هو التحريض، وإثارة العواطف ضد الشيعة:  ترى معيأال

                                     
 .٤٨ و ٤٧ ص٨٩ وج١٠١ ص٤٤ وج٢٧١ص

 .٢٢٩ ـ ٢٠٩اإليضاح البن شاذان ص )١(
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  :وحتريف القرآن.. الصحابة
 لو أردنا حرص الكالم بني الشيعة وبني الصحابة، فسنجد بني :ًسادسا

ًالصحابة من يعتقد بتحريف القرآن أيضا، وعىل رأسهم اخلليفة الثاين عمر 

شيخ والشيخة إذا زنيا يف بن اخلطاب، الذي كان يريد أن يكتب آية رجم ال
 ..حاشية املصحف بيده

 .ومنهم ابن مسعود، الذي أسقط املعوذتني من مصحفه

ً إن الداجن قد أكلت قسام من املصحف كان :ومنهم عائشة التي تقول

 .حتت رسيرها ويف مصحفها

 التي كان يف مصحفها آية حافظوا عل الصلوات :ومنهم حفصة
 ..»وصالة العرص« :والصالة الوسطى بزيادة عبارة

وفيهم غري هؤالء ممن كانوا يرون أن هذا املصحف غري تام، حسبام 
 ..رواه لنا صحيح البخاري، ومسلم، وأمحد يف مسنده، وسائر املصادر

 فقد ذكرنا ذلك ،»حقائق هامة حول القرآن الكريم «:فراجع كتاب
 ..كله وسواه، مع مصادره الكثرية يف ذلك الكتاب

  :التفسري املنزل
ًفإن هناك عددا من األحاديث التي رويت بأسانيد .. ً وأخريا:ًسابعا

ّمعتربة عند الشيعة، قد بينت أن تفسري بعض آيات القرآن قد نزل من عند 
اهللا تعاىل عىل شكل حديث قديس، أو أهنا من قبيل بعض البيانات التي 

ن قبل اهللا، كام ، مما عرفه م»وآلهعليه صىل اهللا «يبلغها جربئيل إىل رسول اهللا 
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َّتعرف املالئكة كثريا من األمور، وحتدث هبا بعض الناس، دون أن تكون  ً
 .ًمعارفها هذه جزءا من القرآن

: ومن األمثلة التي يمكن أن تكون مفيدة يف تقريب املعنى إىل األذهان
فقال إن أول ما خلق اهللا العقل، : »وآلهعليه صىل اهللا «حديث رسول اهللا 

 : أدبر فأدبر، فقال: قبل، ثم قالأقبل فأ: له

، وبك  منك، بك آخذحب إيل أ هوًما خلقت خلقا وجاليل وعزيت
 . )١(أثيب وبك أعاقب

 .واألحاديث القدسية كثرية يف كتب احلديث والرواية

                                     
 مكارم األخالق و١٤صكنز الفوائد  و٣٦٩ ص٤من ال حيرضه الفقيه ج )١(

 ١٤٥اجلواهر السنية ص و٦٢١صمستطرفات الرسائر  و٤٤٢ص لطربيسل

 مستدرك و٣٤٣ ص١جامع أحاديث الشيعة ج و٥٩ ص٧٤جبحار األنوار و

كشف اخلفاء :  وراجع١٨٥ ص٨هنج السعادة ج و٣١٦ ص٧جسفينة البحار 

 ٥ ص٧جسبل اهلدى والرشاد  و١٨٧ ص٦الوايف بالوفيات ج و٢٦٣ ص١ج

 .٦٣ ص١امللل والنحل ج و١٧٢أعالم الدين صو
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  .. و اإلمـــامةـامــاإلم

   الثانيالباب
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 ١٤١                                                                                            ..اإلمامة: فصل األولال



  :ولفصل األال

 ..ـــــــــــــــــــــــــــامةاإلم
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  :)١٧٥ (١٢السؤال رقم 
 أيب بن لعيل األنصار حب ًكثريا عرشية االثني الشيعة علامء يذكر

 األمر كان إذا: هلم فيقال .صفني موقعة يف جنده يف كثرة كانوا وأهنم ،طالب
 !بكر؟ أليب ّوسلموها إليه اخلالفة ّيسلموا مل فلامذا كذلك

  .نفسك اهب ّتسيل مقنعة إجابة جتد لن

ًإن نظرة األنصار ومن قبلهم املهاجرين أبعد وأصوب منا مجيعا، لقد كانت 

ّهذه الفئة املؤمنة تفرق بني اخلالفة وبني االرتباط العاطفي مع قرابة   . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ُ

ً جنبا ووقوفهم األنصار هؤالء متتدح التي الشيعية الكتب رأينا ولذا
 ةَّردبال تنعتهم التي نفسها الكتب هي صفني موقعة يف عيل مع جنب إىل

  !السقيفة حادثة يف األعقاب عىل واالنقالب

 من أمر يف عيل مع كانوا إن :ُميزان عجيب يكال به أصحاب رسول اهللا
 يف ُقل أو ًعليا خالف من مع موقفهم كان وإن الناس، خري صاروا األمور

 !ونفاق ومصلحة ةَّرد أهل صاروا عيل أراده الذي االجتاه غري

 أنكروا ألهنم أعقاهبم عىل واالنقالب ةَّردبال عليهم حكمنا قالوا إنف
 ا االثنالشيعة ليس أو :املستنكرين هلؤالء قيل طالب، أيب بن عيل عىل النص
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 قد الصحابة من مئات وأن ،متواتر الغدير حديث أن يذكرون عرشية
  اإلنكار؟ فأين رووه؟

 فعيل مواله كنت من( :لعيل قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول إن :عندما أقول بلساين
  !للنص؟ إنكاري فأين )مواله

 ذهبتم ما بأن قال الذي ذا ومن :هلؤالء قيل املعنى، أنكروا :فإن قيل
 رسول صحابة من وأعقل أفهم أنتم هل !احلق؟ هو احلديث تفسري يف إليه
 أفهم أنكم أم !بآذاهنم؟ احلديث وسمعوا اللحظات تلك عاشوا الذين اهللا

 .)١(!؟هم يعقلوه مل ما احلديث من تعقلون رصتم حتى ممنه بالعربية

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد
 :فإننا نجيب بام ييل

يعني ذلك أنه ًإن أهل البلد الفالين حيبون فالنا، فال :  إننا حني نقولً:أوال
 . األمرال يوجد فيهم مبغض له، أو من ال يعرفه، أو من يكون غري مهتم هبذا

                                     
 ). ٢٩٢ـ  ٢٩١ص  ( حممد سامل اخلرض،ثم أبرصت احلقيقة،  )١(
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 ..إهنم كرماء، أو شجعان، أو بخالء: وكذا إذا قلنا

ولذلك وجدنا أن بعض زعامء . أن األعم األغلب كذلك: بل معناه
 اعليه«األوس، وهم من األنصار قد شارك يف اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 .ً مثل أسيد بن خضري مثال»السالم

أن األنصار حني رأوا أن األمور تسري : ٨٣ذكرنا يف السؤال رقم : ًثانيا
يف اإلجتاه اآلخر، الذي خيشونه، حاولوا استباق األمور، فوقعوا يف 
املحذور، ثم ملا رأوا مدى تصميم الذين استولوا عىل اخلالفة عىل نيل 

َّ أخطار جسام، بني هلم مداها وأن معارضتهم هلم ستنتهي إىل.. مقاصدهم
، رأوا أن تراجعهم سيكون »صىل اهللا عليه وآله«ما جرى عىل بنت الرسول 

 .أسلم هلم

ومل تكن اخلالفة بيد األنصار ليسلموها إىل هذا أو ذاك طواعية 
ًوتكرما، ولكنهم استسلموا لألمر الواقع، حبا بالسالمة، ورغبة فيام حسبوا  ً

 .أنه عافية

عد أن فات األنصار ما أملوه، واستوىل أبو بكر عىل املوقف ب: ًثالثا
ولكن هذا الصوت تالشى حتت وطأة . )١(ًال نبايع إال عليا: والقرار، قالوا

                                     
) اإلستقامة ط (و ٢٠٢ص ٣ج) املعارف دار ط (وامللوك األمم تاريخ: راجع  )١(

 ٢ج التاريخ يف والكامل ٣٣٨ و ٣١١ص ٢٨ج راألنوا وبحار ٤٤٣ص ٢ج

 الرجال أسامء يف واإلكامل ٢٢ص ٢ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ٣٢٥ص
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العنف الذي مورس، واإلختالفات التي ظهرت، واحلساسيات القبلية 
ألن .. التي أثارها أبو بكر بخطابه، فكانت هذه الكلمة جمرد صيحة يف واد

، »عليها السالم«جرين بزعامة أيب بكر وعمر، قد هامجوا بيت الزهراء املها
ًوأصبح اإلستمرار يف املعارضة خطرا، ومؤذيا هلم .. وجرى ما جرى ً

 ..ولغريهم

 عن الدين إىل الرشك ةَّردإن الشيعة ال يتهمون األنصار بال: ًرابعا
ْأفإن﴿: والكفر، بل هم يقولون نفس ما قاله القرآن الكريم ِ َ َ مات أو قتل َ ُِ ْ َ َ َ

ْانقلبتم عىل أعقابكم ُْ ِْ َ َ َ َْ َ َْ  ـ » وآلهعليهصىل اهللا « وما قاله رسول اهللا .)١(﴾ُ
حسب رواية صحاح أهل السنة ـ عن أصحابه الذين يذادون عن 

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، إهنم ارتدوا عىل : وأنه يقال له.. احلوض
 .)٢(يأعقاهبم القهقر

                                     
 والسقيفة ٤٠١ص للشريواين »السالم عليهم« البيت أهل ومناقب ٨٢ص

 املرام وغاية ٧٨ص ٧وج ٣٧٠ص ٥ج والغدير ١٤٢ و ٩٨ و ٧٣ص للمظفر

 . ٢٠ص ٦وج ٣٢٢ص ٥ج

 .سورة آل عمران من ١٤٤ اآلية )١(

 و ٦٩ص ٦ج) صبيح عيل حممد ط (البخاري صحيح: يف احلديث ألفاظ راجع )٢(

 ٢٠٢ و ١٦٩ و ١٤٩ و ١٥١ و ١٥٠ و ١٤٨ و ١٣٦ص ٨وج ١٢٢ و ٧٠

 ٧وج ٢٤٠ و ١٩٢ص ٥ج) الفكر دار ط (و ٦٤ و ٦٣ و ٥٩ و ٥٨ص ٩وج
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 و ٥٨ص ١ج مسلم وصحيح ٨٧ص ٨وج ٢٠٨ و ٢٠٧ و ٢٠٦ و ١٩٥ص

 ١٥٧ص ٨وج ١٢٣ و ١٢٢ و ٩٦ و ٧١ و ٧٠ و ٦٨ و ٦٧ص ٧وج ١٥٠

 و ٤٢٥ و ٤٠٧ و ٤٠٦ و ٤٠٢ و ٣٨٤ و ٢٥٣ و ٢٣٥ص ١ج أمحد ومسند

 ٣٨٨ و ٣٣٩ و ٥٠ و ٤٨ص ٥وج ٢٨١ و ١٠٢ و ٢٨ص ٣وج ٤٥٣ و ٤٣٩

) ٢٤١٦ (و) ١٤١٦ (رقم ١١ج) اهلند ط (العامل وكنز ٤١٢ و ٤٠٠ و ٣٩٣ و

 ١١وج ١٢٦ص ٥وج ٥٤٣ص ٤ج) الرسالة مؤسسة ط (و) ٢٤٧٢ (و

 و ٤٣٣ و ٤١٩ و ٤١٨ و ٤١٧ و ٣٥٨ص ١٤وج ٢٣٩ص ١٣وج ١٧٧ص

 للواقدي واملغازي ٤٠٧ص ١١ج للصنعاين واملصنف ٤٣٦ و ٤٣٥ و ٤٣٤

 دار ط (و ١٦٠ و ١٥٩ص ١ج) اإلصابة هبامش (واإلستيعاب ٤١٠ص ١ج

: وراجع ).٢٦٧ (و) ١٣١ (رقم الصحيحني بني واجلمع ١٦٤ص ١ج) اجليل

 ١ج »السالم عليه« الرضا أخبار وعيون ٢١٣ص لطويسا للشيخ اإلقتصاد

 بن سليم وكتاب ٣٧٩ و ٣٧٨ و ١٣١ص ١٢ج الكايف أصول ورشح ٩٣ص

 ٢وج ٢٢٨ص ١ج األخبار ورشح ٢٧٠ و ١٦٣ص) األنصاري حتقيق (قيس

 للشيخ واإلفصاح ٢٢٩ص واملسرتشد ٥٤ص للنعامين الغيبة وكتاب ٢٧٧ص

 ٦٠ص للكراجكي الفوائد وكنز ٨٩ص للكراجكي والتعجب ٥١ص املفيد

 و ٣٧٦ص طاووس البن والطرائف ٤٦٧ و ٤٦٦ص البطريق البن والعمدة

 ٨١ص ٢ج املستقيم والرصاط ٧٥ص طاووس البن واملالحم ٣٧٨ و ٣٧٧

 إىل األخيار ووصول ٥٩ص ١ج الآليل وعوايل ٢٣٠ و ١٤٠ و ١٠٧ص ٣وج
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 ربعنياأل وكتاب ١٠ص املهرقة والصوارم ٦٧ و ٦٦ و ٦٥ص األخبار أصول

 ٢٧ و ١٦ص ٨ج والبحار ٢٦٤ و ٢٦٣ و ٢٦٢ و ٢٤٠ و ١٤٠ص للشريازي

 و ١٢٧ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ و ١٩ص ٢٨وج ١٦٥ص ٢٣وج

 ١٤٨ص ٦٩وج ١٦٨ص ٣٧وج ١٤٥ص ٣١وج ٥٦٦ص ٢٩وج ٢٨٢

 والنص ٣٩٥ و ٣٩٤ص للشريواين »السالم عليهم« البيت أهل ومناقب

 والغدير ١٠٣ص ٢٦ج الشيعة ثأحادي وجامع ٥٢٥ و ٥٢٤ص واإلجتهاد

 ١ج الرسول ومكاتيب ١٧٥ص ٦ج البحار سفينة ومستدرك ٢٩٦ص ٣ج

 ٣وج ١٠٦٢ص ٢ج احلكمة وميزان ٢٠٨ص ٣ج الشيعة ومواقف ٥٧٦ص

 ٥وج ٣٨ص ٤ج الرتمذي سنن ١٠١٦ص ٢ج ماجة ابن وسنن ٢١٨٨ص

 ٤وج ٥٠١ص ٣ج للحاكم واملستدرك ١١٧ص ٤ج النسائي وسنن ٤ص

 ٦٤ص ١٥وج ١١٣ص ٤وج ١٣٦ص ٣ج لنوويل مسلم ورشح ٤٥٢ص

 ١١ج الباري وفتح ٣٦٥ص ١٠وج ٣٦٧ص ٩وج ٨٥ص ٣ج الزوائد وجممع

 ١٩وج ٢١٧ص ١٨وج ٢٤٣ص ١٥ج القاري وعمدة ٣ص ١٣وج ٣٣٣ص

 ٧ج األحوذي وحتفة ١٧٦ص ٢٤وج ١٤٠ و ١٣٧ و ١٠٦ص ٢٣وج ٦٥ص

 أيب البن واملصنف ٣٤٣ص الطياليس داود أيب ومسند ٧ و ٦ص ٩وج ٩٣ص

 ٣٧٩ص ١ج راهويه ابن ومسند ٦٠٢ و ١٣٩ص ٨وج ٤١٥ص ٧ج شيبة

 واآلحاد ٢١٧ص احلديث خمتلف وتأويل ٣٦٥ص محيد بن عبد مسند ومنتخب

 و ٣٣٩ص ٦وج ٦٦٩ص ١ج للنسائي الكربى والسنن ٣٥٢ص ٥ج واملثاين
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 ١٢٦ و ١٠٢ص ٩وج ٤٣٤ و ٤٠ و ٣٥ص ٧ج يعىل أيب ومسند ٤٠٨

 ٦وج ١٢٥ص ١ج وسطاأل واملعجم ٣٤٤ص ١٦ج حبان ابن وصحيح

 ١٧وج ٥٦ص ١٢وج ٢٠٧ص ٧ج الكبري واملعجم ١٦٦ص ٧وج ٣٥١ص

 ٣٤ص ٤وج ٣١٠ و ١٦ص ٣ج الشاميني ومسند ٢٩٧ص ٢٣وج ٢٠١ص

 والتمهيد ١١١ص ٥ج الرب عبد البن واإلستذكار ١٧٥ص ٢ج الشهاب ومسند

 ٢٢٢ص ١٩وج ٣٠٨ و ٣٠١ و ٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٩١ص ٢ج الرب عبد البن

 ٢٤١ص ١ج واآلثار األحاديث وختريج ١٣٨ص ويللنو الصاحلني ورياض

 ٢ج للسيوطي الصغري واجلامع ١٨٧ و ١٨٥ص ٥ج حجر البن التعليق وتغليق

 ٨٥٦ص ٣ج اجلامع جوامع وتفسري ٤٥٠ص ٥ج القدير وفيض ٤٤٩ص

 الصايف والتفسري ١٤٨٣ص ٢ج األصفى والتفسري ٤٥٩ص ١٠ج البيان وجممع

 ٦٨٠ص ٥ج الثقلني نور وتفسري ٥٦٦ص ٧وج ٣٨٢ص ٥وج ٣٦٩ص ١ج

 القرآن وتفسري ٣٨٠ص ٣ج امليزان وتفسري ١٩٥ص ٢ج الدقائق كنز وتفسري

 ٤ج حاتم أيب ابن وتفسري ٥٥ص ٤ج البيان وجامع ٣٧١ص ٢ج للصنعاين

 ١٢٦ص ٣ج الثعلبي وتفسري ٣٨٢ص ٢ج للنحاس القرآن ومعاين ١٢٥٤ص

 البغوي وتفسري ٢٩٠ص ٦وج ٧٧ص ٢ج السمعاين وتفسري ٣٠٨ص ١٠وج

 ١٦٨ص ٤ج القرآن ألحكام واجلامع ٣٢٠ص ٨ج املسري وزاد ٧٦ص ٢ج

 ٢٦١ص ٣وج ١٢٤ص ٢ج العظيم القرآن وتفسري ٣٧٧ و ٣٦١ص ٦وج

 ٢١١ص ١٧وج ٩٦ص ٥وج ٣٤٩ص ٢ج املنثور والدر ٥٩٥ص ٤وج
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داد، وذلك اإلنقالب، بام حيفظ كرامة الصحابة، ويفرسون هذا اإلرت
اإلرتداد : املراد باإلرتداد: فيقولون. ويصوهنم عن هتمة اخلروج من الدين

 ..عن الطاعة، وعن البيعة ونحو ذلك

 األسود العنيس وغريه ممن ادعوا النبوة، ألن ردهتم ةَّردوليس املراد 
ًس املراد أيضا الصحايب ، ولي»صىل اهللا عليه وآله«كانت يف حياة النبي 

املظلوم مالك بن نويرة، ألنه شخص واحد، ومعه مجاعة قليلة من قومه، 
واخلطاب يف اآلية للصحابة كلهم، والكالم يف الرواية عن أكثر الصحابة، 

أن أبا بكر : ًألن األدلة الكثرية تشهد بأنه مل يرتد أصال، والدليل عىل ذلكو
 .دفع ديته إىل أخيه

َّ امليزان العجيب الذي حتدث عنه السائل مل يأت به الشيعة إن: ًخامسا

                                     
 ٥ج الدارقطني وعلل ٢٣٤ص ٣ج بأصبهان املحدثني وطبقات ٤٥ص ٢٢وج

 ٨ص ٣٦وج ٣٧٢ص ٢٠ج دمشق مدينة وتاريخ ٢٩٩ص ٧وج ٩٦ص

 ٤ج شبة البن املدينة وتاريخ ١٢٠ص ١ج النبالء أعالم وسري ١١٧ص ٤٧وج

 ٣٠٦ و ٣٠٥ص ٣ج األسامع وإمتاع ٢٣١ص ٦ج والنهاية والبداية ١٢٥١ص

 النظيم والدر ٢١٧ص للطربي املصطفى وبشارة ٢٢٣ و ٢٢٢ص ١٤وج

 وسبل ١٩٨ص للحيل القوية والعدد ٥٨٣ص جرب البن اإليامن وهنج ٤٤٤ص

 ٣٩٨ص ١ج للقندوزي املودة وينابيع ٩٦ص ١٠ج الصاحلي والرشاد ىاهلد

 .١٦٥ و ١٦٤ص عقيل بن ملحمد الكافية والنصائح
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 ..من عند أنفسهم، بل أخذوه عن اهللا ورسوله

وال نريد أن نورد هنا عرشات اآليات والروايات الصحيحة التي 
وإنام نكتفي بذكر . رواها خصوص أهل السنة، مع أن ذلك ميسور لنا

 عليهصىل اهللا «سول اهللا ُّحديث واحد يدل عىل هذه احلقيقة، وهو قول ر
 .)١(»دار) حيثام(عيل مع احلق، واحلق مع عيل، يدور معه حيث «: »وآله

 أن من كان مع عيل كان مع احلق، ومن كان مع غريه مل يكن :فإن معناه
 .مع احلق

، »عليه السالم«ًفال معنى ملؤاخذة الشيعة إذا أثنوا عىل من وافق عليا 
 !!واعرتضوا عىل من خالفه

ما ذكره السائل، من أن الصحابة مل ينكروا حديث الغدير، : ًساساد
 :ألهنم رووه نقول

                                     
 الصحيح واجلامع ١٢٤ص ٣ج للحاكم املستدرك : راجع املصادر التالية)١(

 الزوائد وجممع ٧٠ و ٦٥ص للمناوي احلقائق وكنوز ١٦٦ص ٣ج للرتمذي

 ٢ج الغمة كشف: وراجع ٤٢٠ص ٩ج األصول وجامع ٢٣٤ و ٢٣٣ص ٧ج

 ٣٢٢ص ١٤ج بغداد وتاريخ ٣٦ص واجلمل ١٤٦ ـ ١٤١ص ١وج ٣٥ص

 نزل وراجع هبامشه، للذهبي وتلخيصه ١٢٤ و ١١٩ص ٣ج احلاكم ومستدرك

 ٢ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ١٥٧ص ٦ج العامل وكنز ٥٦ص األبرار

 .٤٤٩ص ٤٢ج دمشق مدينة وتاريخ ٧٢ص ١٨وج ٢٩٧ص
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 يف رسالته إىل سعد اخلري عن »عليه السالم«روي عن اإلمام الباقر 
  .)١(»أقاموا حروفه وحرفوا حدوده«: تعامل بعض الفئات مع القرآن

طلوب  املأن املطلوب ليس هو جمرد رواية حديث الغدير، بل: وهذا يعطي
والذي حدث . هو القبول بمضمونه، واإللتزام به، وعدم التالعب بداللته

 :بالنسبة حلديث الغدير

أن أكثر الصحابة مل يلتزم بام حيتمه عليه، ويسوقه إليه هذا : ألف
إما رغبة يف اإلستيالء عىل .. »عليه السالم«احلديث، فلم يف أكثرهم ببيعته 
د هذا األمر، ليستفيد هو من دنياه مناصب، األمر بنفسه، أو ملساعدة من أرا

ًونفوذا، وأمواال ًأو حبا بالسالمة، وإيثارا للعافية .. وما إىل ذلك.. ً ً
 .الشخصية، أو لغري ذلك من أسباب

وماذا يفيد القول باللسان، إذا مل يرضه اجلنان، ومل يعمل بمقتضاه عىل 
 !مر األزمان؟

، وزعم أنه كرب ونيس، إن بعض الصحابة قد كتم حديث الغدير: ب
 .)٢( عليه أن يصيبه ببالء، فاستجاب اهللا له»عليه السالم«فدعا عيل 

                                     
 ٢٧٤ص ٥ج والوايف ٣٥٩ص ٧٥جاألنوار  وبحار ٥٣ص ٨ج ايفالك : راجع)١(

تفسري نور  و٢٤٩ص اخلوئي للسيد والبيان ٢٦٤ص ٢ج البيضاء واملحجة

 .١٠٦ ص١جالثقلني 

 للمعتزيل البالغة هنج ورشح ٥٨٠ص قتيبة البن املعارف: التالية املصادر راجع )٢(
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 األرشاف وأنساب ٢٣٢ص ١ج األخبار ورشح ٧٤ص ٤وج ٢١٧ص ١٩ج

 حديث العامل وكنز ١١٩ص ١ج أمحد ومسند ١٥٦ص ٢ج) املحمودي بتحقيق(

 ٢١١ص ٥ج والنهاية  والبداية٢٠٧ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو ٣٦٤١٧رقم

 ١٠٥ص املعارف ولطائف ٢٣٠ ص٥ج) دار إحياء الرتاثط (و  ٣٤٧ص ٧وج

 ٤٢٠ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و ٢٧ و ٢٦ص ٥ج األولياء وحلية

 من »السالم عليه« عيل اإلمام ترمجة :وراجع ٢١٤ص طاوس بنال والطرائف

 الرجال معرفة وإختيار ١٣ و ١٢ص ٢ج) املحمودي بتحقيق (دمشق مدينة تاريخ

: وراجع ٢١٩ص ١ج واخلصال ١٠٧ و ١٠٦ص للصدوق واألمايل ٤٥ص

 ٢٠١ و ٢٠٠ و ١٩٧ ص٣٧ج األنوار وبحار ٣٥١ص ١ج للمفيد اإلرشاد

 واملواعظ احلكم وعيون ٧٤ص ٤ج) عبده برشح (ةالبالغ وهنج ٢٠٤ص ٤١جو

 .٧٤٢ص ٨وج ٣٣٩و  ٣٣٨ص ٦ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٦٤ص

 شطر مع وأوردها املناشدات، عن حتدث حني ١ج األميني للعالمة الغدير كتاب: وراجع

 ٤٢ص للشريازي املؤمنني أمري فضائل يف األربعني كتاب وراجع مصادرها، من

 وسلسلة للنقشبندي، العرشة ومناقب ٣٠ص) النجف ـ ١ط (الكيش ورجال

 السادة وإحتاف والطرباين، أمحد، عن ٣٤٠ص ٤ج لأللباين الصحيحة األحاديث

 ٣٥٤ص ١٧ج دمشق تاريخ وخمترص للبورصي، العرشة املسانيد بزوائد املهرة

 ومناقب ٢٠٨ص ٣ج للمعتزيل البالغة هنج رشح وعن للديلمي، الفردوس ومسند

 طالب أيب بن عيل اإلمام وترمجة ٣٠ برقم املغازيل البن »السالم عليه« يلع اإلمام
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ثم جاء بعد ذلك من حاول التالعب بداللة احلديث بادعاءات : ج
 .باطلة ما أنزل اهللا هبا من سلطان

ولكن . مل يدع أحد أنه أعقل، وال أفهم من أحد باللغة العربية: ًسابعا
ًأحدا من الصحابة مل يرصح بإنكاره داللة احلديث عىل أن : احلقيقة هي

 ..اإلمامة والبيعة والوالية بمعناها الصحيح الذي يقوله الشيعة

 .ومل يرصحوا بأن املراد به غري ما فهمه علامء الشيعة منه

ًأن فريقا من الصحابة مل يتمكنوا من العمل بمقتىض : بل غاية ما هناك
وبنو هاشم » عليه السالم«عيل : لك، وهمهذا احلديث، رغم حماولتهم ذ

 ..ومجاعات آخرون

وفريق آخر عمل عىل خمالفة هذا احلديث، واإلستيالء عىل األمر، 
ٍونقض بيعته له يوم الغدير، وقد علل هذه املخالفة بعلل واهية، مثل أن  ٍ َّ

 ..اخلالفة والنبوة ال جتتمعان يف بيت واحد، ونحو ذلك

ع األقوياء، ألنه أراد أن ينأى بنفسه عن وفريق أحب السالمة، وتاب
 .ًاملتاعب، أو ألنه مل يكن هيتم كثريا بام جيري حوله

ًوفريق آخر تابع أصحاب السلطة، طمعا باملقامات واملناصب، 

                                     
 رقم للطرباين الكبري واملعجم ٥٣٣ و ٥٣٢ و ٥٣١ و ٥٣٠ و ٥٢٢ رقم عساكر البن

 الصحابة فضائل ويف ٩١ برقم عيل مناقب ويف ٤١٩ص ٥ج أمحد ومسند ٤٠٥٣

 .الكثرية املصادر من ذلك وغري ٢١٢٢ برقم شيبة أيب البن واملصنف ٩٦٧ برقم
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 ..واإلمتيازات والغنائم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧٧ (١٣ال رقم السؤ
ِاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه ﴿ :وجل عز اهللا قال ِ ُِ ُ َ ِّ ُْ َ ِْ ِ َِّ َ ََّ ْ َّ ِّ ْ َُ ُ ِ َ ُ

َأولياء ِ ْ .  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول دون أحد اتباع إبطال يف نص فهذا ]٣:األعراف[ ﴾َ
 عىل إلينا الواردة تعاىل اهللا عهود اإلمام لينفذ اإلمامة فرض إىل احلاجة وإنام

 الذي الدين من معرفته يف يشاؤنه ال بام الناس يأيت ألن ال فقط، عبد من
 . ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول به أتاهم

 أجاب، القرآن إىل التحاكم إىل دعي إذ »عنه اهللا ريض« ًعليا ووجدنا
 قولنا، فهو ذلك يف أصاب ّعيل كان فإن .حق القرآن إىل التحاكم بأن وأخرب

 كان ولو ،»عنه اهللا ريض« صفته غري فهذه الباطل إىل أجاب كان وإن
 تطلبون كيف :حينئذ عيل لقال اإلمام بحرضة جيوز ال القرآن إىل التحاكم

  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن املبلغ اإلمام وأنا القرآن، حتكيم

  .الدين يبلغ إمام من بد فال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول مات إذ :فإن قالوا

 وإنام صحته، عىل دليل ال وقول برهان، بال ودعوى باطل هذا :قلنا
 يف سواء فقط، وتبليغه بيانه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول من األرض أهل إليه حيتاج الذي
 شخصه يف ليس إذ بعده؛ جاء ومن عنه، غاب ومن بحرضته، كان من ذلك
 باق كالم السالم عليه منه فاملراد ،الدين من يشء عن بيان يتكلم مل إذاملسو هيلع هللا ىلص 
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 إىل احلاجة من قالوا ما انك فلو ًوأيضا، األرض، يف من كل إىل مبلغ ًأبدا
 حرضة عن ًغائبا كان بمن عليهم ذلك ًمنتقضا لكان األبد إىل موجود إمام

 األرض أهل مجيع اإلمام يشاهد أن إىل سبيل ال إذ األرض، أقطار يف اإلمام
 ومشغول ،ومريض وامرأة ،وضعيف فقري من ،واملغرب املرشق يف الذين

  .التبليغ من بد فال أغفله، إن يضيع الذي بمعاشه

 أوىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عن فالتبليغ اإلمام، عن التبليغ من بد ال فإذ

 .)١(منه هلم انفكاك ال ما وهذا دونه، هو عمن التبليغ من باالتباع

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..بعدو.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

ْاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ﴿: إن اآلية الكريمة:  قال السائلً:أوال َّ ِّ ْ َُ ُِّ َُ ِْ َ ِ ُِ َّ

َوال تتبعوا من دونه أولياء ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ ْ ِ َّ َ  نص يف إبطال اتباع أحد دون رسول اهللا. )٢(﴾َ

 ..»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
َالفصل يف امللل واألهواء والنحل،   )١(   ).١٦٠ـ  ١٥٩/ ٤(ِ

  . من سورة األعراف٣ية اآل  )٢(
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 :ونقول له

» صىل اهللا عليه وآله«رش إىل رسول اهللا إن هذا غلط، ألن اآلية مل ت

وهو . بل أشارت إىل ما أنزل عىل الرسول. بيشء، ال من قريب وال من بعيد

فاآلية نص يف وجوب اتباع القرآن فقط، وهي . هذا القرآن، وأمرت باتباعه

 ..ساكتة عن غريه

نا، أن وظيفة اإلمام هي أن ينفذ عهود اهللا الواردة إلي:  ذكر السائل:ًثانيا

، وال من »صىل اهللا عليه وآله«أن ينطق عن رسول اهللا : وليس من وظائفه

 .»صىل اهللا عليه وآله«وظيفته التبليغ عن رسول اهللا 

قد » صىل اهللا عليه وآله«ًوهذا الكالم غري مقبول أيضا، فإن رسول اهللا 

 .)١(»بلغوا عني ولو آية«: أمر بالتبليغ عنه، فقال

 .)٢(»لغائبليبلغ الشاهد ا«: وقال

                                     
صحيح  و١٣٦ ص١سنن الدارمي ج و٢١٤ و ٢٠٢ و ١٥٩ ص٢جمحد أمسند  )١(

عون املعبود  و١٤٧ ص٤سنن الرتمذي ج و١٤٥ ص٤ج) ط دار الفكر(البخاري 

كتاب العلم  و٣١٢ ص١٠ وج١٠٩ص ٦لصنعاين جلاملصنف  و٧٠ ص١٠ج

 ١٤صحيح ابن حبان ج و٥٩لبخاري صلخلق أفعال العباد  و١٤ خيثمة صأليب

 .٣٨٧ ص١مسند الشهاب ج و١٦٦ ص١املعجم الصغري ج و١٤٩ص

مسند  و٨٦ ص١جسنن ابن ماجة  و٣٥ ص١ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري  )٢(
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 .)١(»أنا القرآن الناطق«: »عليه السالم«وعن عيل 

ِقل هذه سبييل أدعو إىل اهللاِ عىل بصرية أنا ومن اتبعني﴿: وقال تعاىل  ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ْ ََّ ِ َ ََ َ ََ َ َ ْ ُِ ِ ِ﴾)٢(.  

ِفاسألوا أهل الذكر﴿ :وقال عز وجل ْ ِّ َ ُْ َ َ ْ َ﴾)٣(. 

إن جربئيل أبلغه عن : »هصىل اهللا عليه وآل«ويف قضية تبليغ سورة براءة قال 

 .وأمثال ذلك كثري.. )٤(أن يا حممد، ال يبلغ عنك إال أنت أو رجل منك: اهللا تعاىل

                                     
ية الباحث عن زوائد بغ و٧٩لبخاري صلخلق أفعال العباد  و١٠٦صابن املبارك 

رشح معاين  و٤٤٣ و ٤٤٢ ص٢لنسائي جلالسنن الكربى  و٣٤صمسند احلارث 

ط مؤسسة (كنز العامل  و٤١ ص١جامع بيان العلم وفضله ج و٣٢٨ ص٣اآلثار ج

 ٣٤٣ ص٦ج واجلامع ألحكام القرآن ٦٥١ ص١٣ وج١٢٩ ص٥ ج)الرسالة

ن محاد بالكتاب الفتن  و٩٦ ص١٩ وج١٩٨ ص١٣تاريخ مدينة دمشق جو

 .٣٤٩ و ٣٤٨ ص١٢إمتاع األسامع ج و٩٦صاملروزي 

املناقب  عن ٢١٤ ص١ج) ط دار األسوة( و ٦٩ص) ط إسالمبول(ينابيع املودة  )١(

 ٥٩٥ ص٧ج) امللحقات (رشح إحقاق احلقو ٧٣ حديث٥٠صالبن املغازيل 

 .٤٥ص آل حممد :كتابهحسام الدين املردي احلنفي يف  عن ٦٧ ص٣٢وج

  .ن سورة يوسف م١٠٨ية اآل  )٢(

  . من سورة النحل٤٣ية اآل  )٣(

 وشواهد ٥٠ص ٢ج واآلثار األحاديث وختريج ٥١ص ٣ج للحاكم املستدرك )٤(
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أنا مدينة العلم وعيل باهبا، فمن أراد : »صىل اهللا عليه وآله«وقال 
 .)١(أو نحو ذلك.. املدينة، فليأت الباب

                                     
جممع و ١٥١ ص١محد جأمسند و ٦٩ذخائر العقبى صو ٣١٨ص ١ج التنزيل

 ٢ختريج األحاديث واآلثار جو ٣٨٦ ص٨حتفة األحوذي جو ٢٩ ص٧الزوائد ج

 ٢ جلقرآن العظيمتفسري او ٤٢٢ ص٢ ج)الرسالةط مؤسسة (كنز العامل و ٥٠ص

تاريخ  و٣٣٤ ص٢فتح القدير ج و٢١٠ و ٢٠٩ ص٣الدر املنثور ج و٣٤٦ص

 ٥البداية والنهاية ج و٧٦ ص٢تاريخ اليعقويب ج و٣٤٨ ص٤٢مدينة دمشق ج

مناقب عيل  و٩٧ ص١بن الدمشقي جالجواهر املطالب  و٣٩٤ ص٧ وج٤٦ص

 وأبو ١٦١ ص٢جابيع املودة لذوي القربى ين و٢٥٢بن مردويه صالبن أيب طالب 

 ٣٥ج األنوار وبحار ٣٦٩ص ٢ج اخلصال و١٢٤ص الدين رشف للسيد هريرة

 ١٢٨ص ٣ج) البالغة هنج مستدرك (البالغة ومصباح ١٧١ص ٣٨وج ٢٨٦ص

 ٢ج األعامل وإقبال ١٦٨ص للمفيد واإلختصاص ٣٠٤ص ١ج األخبار ورشح

 .١٧٨ص ٢ج الثقلني ونور ٣٦٥ص ٢ج األبرار وحلية ٣٧ص

املعجم و ١١٤ ص٩ججممع الزوائد  و١٢٧و  ١٢٦ ص٣جلحاكم لاملستدرك  )١(

رشح هنج و ١١٠٢ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو ٥٥ ص١١جالكبري 

كنز و ٦٠ ص٣جفيض القدير  و١٦٥ ص٩وج ٢١٩ ص٧ج للمعتزيلالبالغة 

 ٤١٥ ص١جاجلامع الصغري و ١٤٨ ص١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(العامل 

املناقب  و٢٠٣ ص١جكشف اخلفاء و ١١٣صالسمطني نظم درر و
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لتحاكم إىل حني طلب منه ا» عليه السالم«بالنسبة إلجابة عيل : ًثالثا
 :القرآن نقول

. هذا الطلب» عليه السالم«مل يكن حيق للخوارج أن يطلبوا من عيل 
أو بالرجوع إليه ألخذ علم .. ألنه اإلمام الذي أمروا بطاعته، وبالقبول منه

فهو كطلب بني إرسائيل من موسى . منه» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
ّفلم يرد موسى طلب بني إرسائيل، ومل .. أن يرهيم اهللا جهرة» عليه السالم«

ًوكان طلبهام باطال، وخروجا عن .. طلب اخلوارج» عليه السالم«يرد عيل  ً
 .. جادة الصواب

كيف تطلبون : أن يقول للخوارج» عليه السالم«وقد كان حيق لعيل 
قد أمر األمة بأن تأخذ » صىل اهللا عليه وآله«حتكيم القرآن، ورسول اهللا 

 !؟»عليه السالم« علومها من عيل

ًإن عليا مع القرآن، والقرآن مع عيل : لألمة» صىل اهللا عليه وآله«وقال 

                                     
بن الالكامل  و٢٥ و ٢٣ و ٢٢ و ١٠صفتح امللك العىل و ٨٣صلخوارزمي ل

 ٣جتاريخ بغداد  و٤١٢ ص٣ وج٣٤١ ص٢ وج١٩٢ و ١٩٠ ص١جعدي 

تاريخ مدينة دمشق  و٥٠ ص١١ وج١٨٢ ص٧ وج١١٠ ص٥ وج١٨١ص

 ٢٢ ص٤جأسد الغابة  و٣٨٣ و ٣٨١ و ٣٨٠ و ٣٧٩ و ٣٧٨ ص٤٢ج

 ١٢٣١ ص٤جتذكرة احلفاظ  و٤٨٥ ص٢٠ وج٧٧ ص١٨جهتذيب الكامل و

 .٢٥١ ص٢ وج٢٤٧ ص١جلذهبي لميزان االعتدال و



 ١٦١                                                                                            ..اإلمامة: فصل األولال

ً، ولكنه مل يقل هلم ذلك، بل جاراهم رفقا منه هبم، ورمحة »عليه السالم«

ًهلم، وللمزيد من ظهور احلجة عليهم قبل منهم ما طلبوه تكرما منه، 

ًوتفضال، ونبال ً .. 

ْعفا اهللاُ عنك مل أذنت هلم﴿: عاىل لنبيهوهذا يشبه قول اهللا ت َُ َ ْْ ِ َ َ ِ َ َ ، فإنه )١(﴾ََ
، وأنه الغاية يف كرم »صىل اهللا عليه وآله«تعاىل يريد أن يظهر عظمة النبي 

األخالق، فهو يأذن هلم ويظهر تصديقهم فيام يدعونه مع علمه بكذهبم، 
 .ًوبمقاصدهم رفقا منه هبم

َيا أ﴿: وكذلك احلال يف قوله تعاىل َهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاُ لك َ َ َّ َ َ َ ُ ِّ َُّ ُ َ ِ ِ َّ َ ُّ
َتبتغي مرضاة أزواجك ِ َ ْْ َ ََ َ َ ْ َ ، فإنه تعاىل يعاتب نبيه ليظهر بذلك كرم )٢(﴾ِ

، وأنه بالرغم من شدة أذى زوجاته له، يمتنع »صىل اهللا عليه وآله«أخالقه 
صىل اهللا « له ًعام أحله تعاىل له، رغبة يف رضاهن، وهن ال يزددن إال إيذاء

 ..ً، وجتنيا عليه»عليه وآله

:  إن أئمة املذاهب الفقهية والعقائدية عند أهل السنة يقولون:ًرابعا
ِّإهنم إنام يعرفون الناس بأمور دينهم وأحكامه، وحقائقه، ويستفيدون هذه 
احلقائق واألحكام من كتاب اهللا، ومن كالم الرسول، مع أهنم قد خيطئون 

! امذا تعترب أقواهلم من الدين، ومن رشيعة سيد املرسلني؟وقد يصيبون، فل

                                     
  . من سورة التوبة٤٣ية اآل  )١(

  . من سورة التحريم١ية اآل  )٢(
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، ما سمعوه عن رسول »عليهم السالم«ثم ال يقبل بتبليغ األئمة الطاهرين 
، ونقله إليهم عنه، آباؤهم عن أجدادهم، بأسانيد »صىل اهللا عليه وآله«

عليهم «وال يأخذون عن أهل البيت ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«متصلة إليه 
 !الذين طهرهم اهللا تعاىل؟» مالسال

وملاذا يأخذون األخبار من رواهتا، وإنام هي بالغات منهم عن رسول 
 ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ال دليل عىل أن الناس بحاجة إىل إمام يبلغهم :  إن قول السائل:ًخامسا
صىل اهللا عليه «ًالدين بعد موت رسول اهللا غري مقبول أيضا، فإن رسول اهللا 

كان يرسل املبلغني واملعلمني، ومحلة الفقه إىل األقطار يف حال حياته، » وآله
وقد أرسل مصعب بن عمري إىل املدينة ليعلم أهلها أحكام الدين، وحقائق 

 ..اإليامن قبل اهلجرة

 ! وما الفرق يف احلاجة إىل املبلغ بني حال احلياة وبعد املامت؟

إذا مل ينصب »  اهللا عليه وآلهصىل«وكيف يعرف الناس دينهم بعد موته 
 !ُّهلم معلمني ويدهلم عىل املرشدين العارفني بام جاء به؟

ً أما النقض عىل الشيعة بمن كان غائبا عن حرضة اإلمام يف أقطار ً:سادسا

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«فكيف يبلغهم اإلمام الدين عن رسول اهللا . األرض
 : فجوابه

كيف بلغ رسول اهللا من »  اهللا عليه وآلهصىل«أنه يف حال حياة الرسول 
ًكان غائبا عن حرضته، ممن كان مشغوال يف أموره املعيشية؟ ً! 
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 .بلغه مبارشة» صىل اهللا عليه وآله«إنه : فإن قالوا

 .إن ذلك غري صحيح: قلنا

 ..إنه قد بلغه بواسطة مبعوثني له: وإن قيل

 ! بواسطة مبعوثني له؟فلامذا ال جيوز لإلمام أن يبلغ الغائبني عنه: قلنا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)١٥٩ (١٤السؤال رقم 
 »البيت أهل من أئمتكم« طريق عن جاء بام ونُّتعتد أنتم :ًويقال أيضا

 عيل سوى مميز وهو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحدهم يدرك مل أنه ومعلوم تزعمون، كام
 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سنة كل نقل من سيتمكن فهل ،»عنه اهللا ريض« طالب أيب بن

 !بعده؟ من لألجيال

 أو ،األحيان بعض يف يستخلفه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول كان وقد :كيف ذلك
  .وقته طوال ملسو هيلع هللا ىلص للرسول ًمرافقا يكن مل فهو !ـ؟ باعرتافكم ـ يبعثه

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أحوال نقل »عنه اهللا ريض« عيل سيستطيع كيف :ًأيضا
  !أزواجه؟ بنقلها اختص التي بيته، يف

 !إليكم ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سنة مجيع نقل يستطيع لن لوحده فعيل ًإذا
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

خذوا «:  قال»صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : ويتم أنتم لقد رً:أوال
 فإذا كانت عائشة تستطيع أن .)١(»دينكم عن هذه احلمرياء) شطر(نصف 

صىل اهللا عليه «تؤدي إىل األمة نصف الدين، وهي مل تعش مع رسول اهللا 
 إال القليل القليل حتى بعد أن أصبحت زوجته، بالنسبة ملا عاشه عيل »وآله

 أن يأخذ عن »عليه السالم« معه، فهل تستكثرون عىل عيل »يه السالمعل«
 . مجيع الدين، ويؤديه إىل الناس»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 : مع غض النظر عام تقدم نقول:ًثانيا

                                     
 ٤٣٨ ص١جالنهاية يف غريب احلديث  و٢٥٢السنة قبل التدوين ص:  راجع)١(

كشف و ٢٤٨ ص١جآلمدي لحكام اإل و٢٥٩ ص١٠جحتفة األحوذي و

البداية والنهاية و ١٣٧ ص٢جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٧٤ ص١جاخلفاء 

 ٣٢ج رازيكبري للتفسري الويف ال ٢٠٩ ص٤جلسان العرب و ١٥٩ ص٣ج

 .خذوا ثلثي دينكم :١٥٥ ص٣جتفسري اآللويس  و٣٢ص
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، وهو شخص واحد، وقد جاء هبذا »صىل اهللا عليه وآله«إذا كان النبي 
ذا ال يأخذه عنه شخص الدين وأداه يف مدة ثالث وعرشين سنة، فلام

، ويؤديه عنه يف مدة ثالثني »عليه السالم«واحد، وهو عيل بن أيب طالب 
، ثم يعلمه أوالده »عليهام السالم«سنة، ويعلمه ألوالده أعني احلسنني 

 !ألوالدهم من بعدهم وهكذا؟

عنده علم الكتاب، ويستنبط الكثري » عليه السالم« إذا كان عيل :ًثالثا
َّاملعارف من القرآن نفسه، كام دلتنا عليه سريته، وقد علمه من العلوم و

 ألف باب من العلم، يفتح من كل باب »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 »صىل اهللا عليه وآله«وهو باب مدينة علم رسول اهللا ألف باب من العلم 

ن ـ ال ـ إذا كاأنا مدينة العلم وعيل باهبا : »صىل اهللا عليه وآله«بمقتىض قوله 
يستطيع أن يأخذ هذا الدين، فكيف تأخذ نصفه عائشة، وتؤديه إىل الناس، 

ً شيئا من تلك األبواب، وال كان »صىل اهللا عليه وآله«ومل يعلمها رسول اهللا 

 !عندها علم الكتاب؟

» عليهم السالم«وهذا يشري إىل أن وسائل وطرق تعليم وأخذ األئمة 
 ! تلك إذن قسمة ضيزى.يم وأخذ غريهماملعارف ختتلف عن وسائل وطرق تعل

ٍيا حييى خذ الكتاب بقوة ﴿:  تعاىل عن حييى، فقالَّحتدث قد :ًرابعا ِ َِّ َُ ِْ َ ُ َ َْ َ
ًوآتيناه احلكم صبيا ّ َ ِْ َ ُ َْ ُ َ َ َ﴾)١(. 

                                     
 . من سورة مريم١٢ اآلية )١(
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ُفأشارت إليه قالوا ﴿: ، وهو يف املهد»عليه السالم«وقال عن عيسى  َ َِ ْ َِ ْ َ ََ

َْكيف نكلم من كان يف امل ِ َ َ َْ َ ُ ِّْ َ ُ ًهد صبياَ ّ ِ َ ِ ًقال إين عبد اِهللا آتاين الكتاب وجعلني نبيا، ْ َ ْ َّ َِ َ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َ ُِ َ ِّ ِ َ ،

ُوجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت َّ ُ ْْ َ َ ْ َ ُُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َُ ِ ِ َ َ ً ً حياَ ّ َ﴾)١(. 

ًفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة﴿: وقال تعاىل ًَ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ من عندنا وعلمناه من َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْْ َّ َ
ًلدنا علام ْ َِ َّ ُ﴾)٢(. 

ُوقال يا أهيا الناس ﴿: وقد علم اهللا سليامن منطق الطري، قال تعاىل ََّ َ ُّ َ َ َ َ

ِعلمنا منطق الطري ْ َ َّْ َ ِ ْ َ ِّ ُ﴾)٣(. 

وغري ذلك من اآليات الدالة عىل أن اهللا تعاىل قادر أن يعطي بعض 

قام النبوة، ولغريه من املقامات حتى يف صغر ًعباده علوما هائلة، تؤهلهم مل

أفيعجز عن أن ! كام هواحلال بالنسبة ملن ذكرناهم. سنهم، بل منذ والدهتم

 تعلم ألف باب من العلم من رسول اهللا »عليه السالم«يسهل عىل عيل 

 !، يفتح له من كل باب ألف باب؟»صىل اهللا عليه وآله«

 !َّاب كام دلت عليه الروايات؟أو أنه سيعجز عن أن يمنحه علم الكت

 إن حديث الثقلني الذي يبني أن التمسك بالكتاب وبأهل :ًخامسا

                                     
 . من سورة مريم٣١ و٣٠ و ٢٩ اآليات )١(

 . من سورة الكهف٥٦ اآلية )٢(

 . من سورة النمل١٦ اآلية )٣(
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أمن من الضالل إىل يوم القيامة، بعد انضاممه إىل » عليهم السالم«البيت 

مثل أهل بيتي فيكم كسفينة : اخللفاء بعدي اثنا عرش، وحديث: حديث

أن هذا الدين : ى، يعطينوح، من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق وهو

، وأن عىل األمة أن ترجع إليهم فيه »عليهم السالم«حمفوظ عند أهل البيت 

 .لتأمن من الضالل

زمان رسول اهللا » عليهم السالم« إن عدم إدراك أكثر األئمة :ًسادسا
» صىل اهللا عليه وآله« ال يرضهم، فكام علم رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«

، فإن اإلمام الالحق يأخذ عن اإلمام السابق، وقد »المعليه الس«ًعليا 
:  هبذا األمر كام ذكرناه يف اجلواب عىل السؤال رقم»عليهم السالم«رصحوا 

ً وذكرنا عددا من النصوص عن أن حديثي حديث أيب، وحديث ٢٢ و١٥٨

 ..وهكذا.. الخ ..أيب حديث جدي

مما » ليه وآلهصىل اهللا ع« ليس كل ما جيري يف بيت الرسول :ًسابعا
ًحتتاج األمة إىل معرفته، بل حتتاج األمة إىل معرفة ما يتضمن أحكاما 

ًرشعية، أو سلوكا أخالقيا، أو سياسة العباد، أو ما إىل ذلك وهذا مما جيب .. ً
 نفسه أن يبلغه لألمة، وال يمكن أن يعتمد »صىل اهللا عليه وآله«عىل النبي 

 .فيه عىل النقل الطوعي للزوجات

 . ل بعض األمور التي حتصل ال ترى الزوجة أن من مصلحتها أن تنقلهولع

بل لقد وجدنا بعض زوجاته تتسرت عىل بعض األمور التي ظهرت 
للعلن، وحتاول طمسها والتعتيم عليها، حني رأت أهنا ترض بمصلحتها، كام 

حني خرج » عليه السالم«هو احلال بالنسبة لعائشة حني كتمت اسم عيل 
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ً متوكأ عليه وعىل الفضل بن عباس، لكي »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا

يعزل أباها عن صالة اجلامعة، ملا تصدى هلا أبو بكر يف مرض وفاة رسول 
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 من »صىل اهللا عليه وآله«بل لقد وجدنا عائشة حتاول منع رسول اهللا 
ذكر  «»صىل اهللا عليه وآله«أنه : ، فقد روت»عليها السالم«ذكر خدجية 

: خدجية فأطنب يف الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغرية، فقلت
 .لقد أعقبك اهللا يا رسول اهللا من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني

ا أكثر ما تذكرها محراء الشدق قد أبدلك اهللا عز م (:ويف نص آخر
 ). منهاًوجل هبا خريا

 مل أره تغري عند ً تغريا»صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا فتغري وجه :قالت
 . أو عند املخيلة حتى يعلم رمحة أو عذاب،ال عند نزول الوحيإ قط ءيش

                                     
 عبقات وخالصة ١٩٢ص ٥ج القاري وعمدة ٢٢٨ و ٣٤ص ٦ج أمحد مسند) ١(

 ٣٢٥ و ٣٢٤ص ٩ج والغدير ١٣١ص ٢ج الباري وفتح ٢٨٧ص ٣ج األنوار

 ٤٣٠ص ٥ج للصنعاين واملصنف ١٧٥ص ١ج البخاري صحيح: وراجع

 .١٢٦ص للطربي واملسرتشد

 واإلرشاد ٤٣٣ص ٢ج وامللوك األمم وتاريخ ١٧٥ص ١١ج والرشاد اهلدى سبل: وراجع

 ٤٧٢ص للشريواين »السالم عليه« البيت أهل ومناقب ٣١١ص ١ج للمفيد

 .٤٥ص ٣١ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ٢٩٩ص ١٢ج الرجال وقاموس



 ١٦٩                                                                                            ..اإلمامة: فصل األولال

 ، صدقتني إذ كذبني الناس، منهاً ما أبدلني اهللا خريا:ويف نص آخر قال
 .)١(الناس أوالد حرمني إذ ها ورزقني اهللا ولد، إذ حرمني الناساوواستني بامهل

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

’× 

  :)٢٧ (١٥السؤال رقم 
، ًحيا واستبقاه هجرته يف بكر أبا الصديق ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول اصطحب

 عىل واهلالك للموت» عنه اهللا ريض« طالب أيب بن عيل ّعرض وباملقابل
 ..فراشه

َيعرض فهل، ًمنصوبا وخليفة، ًوصيا ًإماما عيل كان فلو ، للهالك ُ
ْويستبقى  اإلمامة سلسلة وال اإلمامة عىل رضر فال مات لو وهو، بكر أبو ُ

                                     
 ابةالغ وأسد ،»وآله عليه اهللا صىل« جوابه يذكر مل لكنه ١٣٤ص ٧ج مسلم صحيح )١(

 امشهب( ستيعابواإل ٢٨٣ص ٤ج واإلصابة ٤٣٨ و ٥٥٨ و ٥٥٧ص ٥ج

 ٦ج أمحد ومسند ٨ص ٢ج الصفوة وصفة ٢٨٧ و ٢٨٦ص ٤ج )اإلصابة

 ٢ج) هـ ١٣٠٩ سنة ط (البخاري ولرياجع ١٥٤ و ١٥٠ و ١١٨ و ١١٧ص

 )األبصار نور هبامش( الراغبني وإسعاف ١٢٨ص ٣ج والنهاية والبداية ٢٠٢ص

 وقاموس: راجع و٩٠ص) بمرص السعيدية ط (و ٨٥ص) ةالعثامني ط( و ٩٦ص

 .الغمة كشف عن ١٢ص ١٦جاألنوار  وبحار ٣٣٢ص ١٠ج الرجال
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 !؟موته من

 عىل يطرح أو، شوكة متسه ال ًحيا يبقى أن، أوىل أهيام: وهنا السؤال

 !؟...واهلالك املوت فراش

 !علم الغيب، فأي فضل له يف املبيت؟ إنه ـ أي عيل ـ ي:وإن قلتم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

ًهل كان أبو بكر صديقا؟ ِّ:!  
أمري إن وصف أيب بكر بالصديق ليس يف حمله، فقد روي عن عيل 

أنا الصديق األكرب، «:  أنه قال عىل منرب البرصة»عليه السالم«املؤمنني 

 .)١(»)كذاب مفرت(والفاروق األعظم ال يقوهلا بعدي إال كاذب 

                                     
 ،)الصفحة نفسه هامش( للذهبي وتلخيصه ١١٢ص ٣ج احلاكم مستدرك:  راجع)١(

البالغة  هنج ورشح ٢٤٨ص ١ج السمطني وفرائد ١٩٥ص ١ج واألوائل

 ٢٦ص ٣ج والنهاية دايةوالب ٣٠ص ١ج وراجع ٢٢٨ص ١٣ج للمعتزيل
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 أن أبا بكر هو الصديق األكرب، بل وصفه َّإن السائل مل يدع :إال أن يقال
عليه «ملؤمنني  فقط، فال منافاة بينه وبني أن يكون عيل أمري ا»صديق«بكلمة 
 . هو الصديق األكرب»السالم

 :ونقول يف جوابه

                                     
 ٤٤ص ١ج ماجة ابن وسنن ثقات، رجاله بسند ٤٦ص للنسائي واخلصائص

 ٢ج يف التاريخ والكامل ٥٦ص ٢ج مم وامللوكاأل وتاريخ صحيح، بسند

 كوپريل يف خمطوط (واملثاين واآلحاد ،اخللفي عن ٦٠ص العقبي وذخائر ٥٧ص

 رقم قپورساي طوپ بةمكت يف خمطوط (نعيم أليب الصحابة ومعرفة ،)٢٣٥ رقم

 ويف ،الفضائل ويف ،املسند يف أمحد عن ١٠٨ص اخلواص وتذكرة ١ج) ٤٩٧

 بتحقيق( عساكر ابن تاريخ من »السالم عليه« عيل اإلمام ترمجة هوامش

 أ/١٥٥ الورق ٦ج شيبة أيب بنال صنفامل: عن ٤٥ و ٤٤ص ١ج )املحمودي

 عاصم أيب وابن سائي،والن شيبة، أيب ابن عن ١٠٧ص ١٥ج) ٢ ط (العامل وكنز

 الورق ٦ج ضعفائه يف العقييل وعن ،نعيم وأيب ،واحلاكم والعقييل السنة، يف

 للمزي الكامل وهتذيب أ/٢٢ الورق ١ج نعيم أليب الصحابة ومعرفة ١٣٩

 احلديث الفضائل يف أمحد وعن الطربي، تفسري وعن ب/١٩٣ الورق ١٤ج

 ١ج اإلعتدال ميزان عن ٣٦٩ص ٤ج) امللحقات( احلق إحقاق ذيل يف ورواه ١١٧

 وعن ،تقدم ممن كثري عن ٣١٤ص ٢ج والغدير ٢١٢ و ١١ص ٢وج ٤١٧ص

 .٣٢١ص ١ج املصنوعة الآليل: وراجع ١٢٧ و ١٥٨ و ١٥٥ص النرضة الرياض
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ًال مربر لوصف أيب بكر بالصديق أيضا، ألن إسالمه قد تأخر عدة 

الصحيح من سرية النبي : فراجع كتاب. سنوات، وهلذا البحث جمال آخر
 ..»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 

  !:أبا بكر يف اهلجرة؟ ’هل اصطحب النيب 
 هو الذي » وآلهعليهصىل اهللا «ائل إنام يصح لو كان النبي إن كالم الس

بادر إىل اصطحاب أيب بكر، ولكن هذا موضع شك، ألن هناك روايات 
 خرج إىل الغار من دون أن يعلم أحد، » وآلهعليهصىل اهللا «إن النبي : تقول

 ً نائام عىل فراش»عليه السالم«ًولكن أبا بكر خرج يتنسم األخبار، فوجد عليا 
، فأخربه » وآلهعليهصىل اهللا «، فسأله عن رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .. معهأنه خرج نحو بئر ميمون، فلحقه أبو بكر، فوجده، وبقي

، ألنه  ـ بصورة جازمة ـاصطحب: فال معنى لقول السائل.. وعىل هذا
 . مل يصطحبه، بل كان هو الذي حلق به» وآلهعليهصىل اهللا «

، »ويستبقي أبو بكر« :، وال لقوله»ًواستبقاه حيا« :معنى لقولهكام ال 
 .فإن كل ذلك مل يكن، أو هو عىل األقل موضع شك كبري

  !!:×لو طلب من أيب بكر ما طلب من علي 
 » وآلهعليهصىل اهللا « أنه لو كان النبي :من الذي قال، وكيف يثبت لنا

إنه :  ـ من الذي قال ـ»عليه السالم«قد طلب من أيب بكر ما طلبه من عيل 
 !سوف يستجيب له؟

عليه « إنه كان سوف يثبت كام ثبت عيل :ولو استجاب، من الذي قال
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فإننا مل نعهد أبا بكر من أهل ! ، حني يرى السيوف تربق حوله؟»السالم
الثبات يف احلرب، بل عهدناه من أهل الفرار، والتلكؤ والتجايف عنها، وقد 

ويف ذات السالسل، ويف حنني، وتلكأ يف اخلندق عن َّفر يف أحد، ويف خيرب، 
 ..ّمبارزة عمرو بن عبد ود

 لعلمه بأن » وآلهعليهصىل اهللا «ويف بدر آثر أن حيتمي برسول اهللا 
 بأرواحهم، وسيؤثرون أن يقتلوا » وآلهعليهصىل اهللا «املسلمني سيفدون النبي 

 .. » وآلهعليهصىل اهللا «عن آخرهم قبل أن يصل املرشكون لرسول اهللا 

 عليهصىل اهللا «َّوحني يتحدث الرواة واملسلمون عن أن رسول اهللا 
 كان يف ساحة احلرب هو األقرب إىل العدو، ال نجدهم يذكرون أبا »وآله

 ..ًبكر يف كل تلك احلرب ببنت شفة، وكأنه مل حيرض حرب بدر أصال

  :بنفسه ال ينفيها جعله خليفة ×تضحية علي 
 عىل الفراش، والتعرض للقتل، ال يتناىف »ه السالمعلي«إن مبيت عيل 

 : إياه خليفة وذلك ملا ييل» وآلهعليهصىل اهللا «مع جعله 

 قد قال لبني هاشم يوم » وآلهعليهصىل اهللا «هو أنه :  إن الثابت:ألف
َوأنذر عشريتك األقربني ﴿:نزل قوله ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ

ِ َِ َْ َ﴾)١(: 

فتي، أو خليفتي فيكم، أو  أخي وويص وخلي»عليه السالم«ًإن عليا 

                                     
 . من سورة الشعراء٢١٤ اآلية )١(
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 .»من بعدي«:  قال» وآلهعليهصىل اهللا «نحو ذلك، ومل يثبت أنه 

عليه « قد تكون خالفته له عىل حد خالفة هارون ألخيه موسى :ب
عليه «يف حرب تبوك وغريها لعيل » صىل اهللا عليه وآله«، يف قوله »السالم
مع أن .  نبي بعديأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال :»السالم

حيث ال بد من أن يريد بذلك .. »عليه السالم«هارون قد مات قبل موسى 
عموم خالفته له يف حياته وبعد وفاته، إذ لو كان املقصود خصوص خالفته 

إال أنه ال نبي بعدي، بل كان : له حال حياته مل يكن معنى ألن يقول
 ..ال نبي معي: األحرى أن يقول

صوص اخلالفة يف تبوك مل يكن هناك حاجة إىل تنزيله ولو كان املراد خ
قد استخلف كثريين » صىل اهللا عليه وآله«منزلة هارون من موسى، ألنه 

 .ًمل جيعل هلم منزلة هارون من موسى أيضا! غريه عىل املدينة، فلامذا؟

أن : ويشهد لذلك.. فالعربة هي بعموم اللفظ ال بخصوصية املورد
ْأمرهم شورى بينهمَو﴿: ًأحدا ال يدعي أن آية ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ُُ خاصة بحياة الرسول . )١(﴾َ

 .»صىل اهللا عليه وآله«

ً إن هذا النحو من التعابري، يستبطن قيدا واقعيا هو:ج أنه خليفته عىل : ً
ًتقدير البقاء حيا، فإن أي إنسان جيعل وصيا أو وكيال، فإنه ال يستطيع أن  ً ً

ًبعد وفاته، الحتامل موته قبله أيضا، ًيضمن بقاء وصيه أو وكيله حيا إىل ما 

                                     
 . من سورة الشورى٣٨ اآلية )١(
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ًولكنه جيري األمور عىل سبيل التقدير، واستنادا إىل ما يغلب عىل ظنه، 

 ..بمالحظة سنه وما جرت العادة عليه لو سارت األمور بصورة طبيعية

وكذلك امللك حني جيعل ولده أو أخاه ويل عهده، فإنه ال يضمن بقاءه 
 ..ًحيا بعده

ً إماما »عليه السالم« سبحانه قد أمر نبيه بنصب عيل  حتى لو كان اهللا:د
لألمة يف حياته وبعد وفاته، فإنه ال يشء يمنع من أن يكون ذلك قد جرى 

، حيث ١٠٣وفق قانون البداء حسبام رشحناه يف إجابتنا عىل السؤال رقم 
إن اهللا تعاىل خيرب نبيه بأن األمر الفالين سيحصل، وفق السنن اإلهلية : قلنا

املوضوعة، ولكنه ال خيربه عن أن بعض املوانع سوف تطرأ ومتنع من 
 ..حصوله، أو أن بعض رشائط حصوله سوف ال تتوفر له

 وعدا ذلك كله، لو فرضنا أن املورد ليس من موارد البداء، فإن :هـ
جعل اخلالفة له ال يمنع من تعرضه إىل اجلراح وقطع األعضاء، أو 

 ..ة كهذهتعطيلها، أو كرسها يف مواجه

 بعد قصة »عليه السالم« لعيل » وآلهعليهصىل اهللا «وربام يكون قوله 

ً، منسجام )١(»إهنم لن يصلوا إليك من اآلن يا عيل بأمر تكرهه« :املبيت بيومني

                                     
 ١ج األبرار وحلية ٤٦٨ص) الثقافة دار ط (و ٨٣ص ٢ج للطويس األمايل: راجع )١(

 الرفيعة والدرجات ٨٢ص ٩ج وامليزان ٦٢ص ١٩ج األنوار وبحار ١٤٧ص

 .٣٢ص ٢ج الغمة وكشف ٣٧٦ و ٢٣٧ص ١ج الشيعة وأعيان ٤١١ص
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 »عليه السالم«َّحيث دلت هذه الكلمة عىل أنه .. مع هذين اجلوابني األخريين

 إليه، وكام حيتمل أن يكون هذا مل يكن قبل ذلك يف مأمن من وصول املكروه

ًاملكروه هو املوت، فإنه حيتمل أن يكون قطعا أو جرحا وآالما ً ً.. 

  :×آية الشراء نزلت يف علي 
 :وعن آية الرشاء نقول

ِومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة ﴿: إن نزول قوله تعاىل: ألف ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ ْ َ َْ ِ ْ ِ َّ
َاهللاِ واهللاُ رءوف بالعبا َِ ْ ِ ٌ ُ  يكفي يف الداللة عىل عظمة اإلنجاز الذي .)١(ِ﴾دَ

 يف هذه املناسبة ـ أعني مبيته ليلة اهلجرة ـ، وأنه مل »عليه السالم«حققه عيل 

ًبل كان مرعيا بعني اهللا، تشهد موقفه . يكن هناك استهانة به وال ختل عنه

 .املالئكة، ويشيد اهللا تعاىل بذكره يف كتابه املجيد

كان » عليه السالم« أبا بكر لو كان يف مكان عيل إن: فمن الذي قال
 !سيصمد أمام اخلطر الذي حيدق به؟

لو » صىل اهللا عليه وآله« إنه يستطيع أن ينفذ أمر النبي :بل من الذي قال
، كام يدل عليه حزنه، حتى وهو يف »عليه السالم«طلب منه أن حيتل مكان عيل 

ْإذ يقول لصاحبه ال حتزن﴿: لغاريف ا» صىل اهللا عليه وآله«كنف رسول اهللا  َْ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ْ ِ﴾. 

 ..مع أنه كان يشاهد املعجزات تتواىل الواحدة بعد األخرى

                                     
 . من سورة البقرة٢٠٧ اآلية )١(
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حني طلب يف احلديبية من » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :قد رأيناو
عمر أن يذهب برسالته إىل أهل مكة مل يقبل، وتعلل بأنه ال عشرية له يف 

وال يشء يدل عىل أن أبا بكر كان أقوى من .. )١(مكة حتميه، فأرسل عثامن
 .. عمر يف هذه اجلهة

 عىل فضيلة له، ُّبيشء يدليف القرآن يذكر إن أبا بكر مل : وخالصة األمر
ُّبل ذكر بام دل عىل ضد ذلك، وهذا األمر يدل عىل عظيم فضل عيل  عليه «َّ

وليس وإعزازه، » عليه السالم«، وأن املطلوب هو تكريم عيل »السالم
 .املطلوب ذكر أي فضل لغريه عىل اإلطالق

لكان اهللا قد أثنى . ولو كان املطلوب هو استبقاء أيب بكر، وحفظ حياته

                                     
جامع  و٣١٠ و ٣٠٩ ص٣ختريج األحاديث واآلثار ج و٣٢٤ ص٤جمحد أمسند  )١(

 ١٩٣ ص٤تفسري البغوي ج و٤٧ ص٩علبي جتفسري الث و١١١ ص٢٦البيان ج

 ٢٥٤ ص٥تفسري الثعالبي ج و٢١٠ و ٢٠٠ ص٤ج لقرآن العظيمتفسري او

 ٧٨ ص٣٩تاريخ مدينة دمشق ج و٢٩٩ و ٢٩٨ ص١بن حبان جالالثقات و

ط (البداية والنهاية  و٢٧٨ ص٢ج) األعلميمؤسسة ط ( مم وامللوكتاريخ األو

 ٧٨٠ ص٣بن هشام جالرية النبوية الس و١٩١ ص٤ ج)دار إحياء الرتاث العريب

سبل اهلدى  و٣١٨ ص٣بن كثري جالالسرية النبوية  و١١٨ ص٢عيون األثر جو

بحار األنوار  و٧٠٠ ص٢ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٤٦ ص٥والرشاد ج

 .١٩٤ ص٩جممع البيان ج و٢٤عني العربة يف غبن العرتة ص و٣٢٩ ص٢٠ج
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ِثاين اثنني إذ مها يف ﴿: عليه ولو بكلمة، ال أن يعرض بذمه الشديد يف آية ِ َِ ْ َُ ْ ِ َ ْ َ

ِالغار َ الصحيح من :  وقد ذكرنا ذلك بيشء من التفصيل يف كتابنا.)١(﴾ْ
، حني الكالم حول اهلجرة النبوية، »صىل اهللا عليه وآله«رية النبي األعظم س

 .وما جرى يوم الغار، وما أملحت إليه اآلية املباركة

ًإن آية الرشاء هذه تدل عىل أن عليا  :ب  كان هو الساعي، »عليه السالم«ُّ
 ، وأن»صىل اهللا عليه وآله«واملبادر، والباذل لنفسه من أجل حفظ الرسول 

، واستجابة »صىل اهللا عليه وآله«القضية مل تكن جمرد امتثال ألمر الرسول 
 !!ًبل هو طلب كاملاء الزالل صادف أرضا عطشى. ٍلطلبه ولو عىل مضض

  : بالغيب×علم علي 
 : بالغيب نقول»عليه السالم«بالنسبة لعلم عيل 

ة ما ، وليس ثم»صىل اهللا عليه وآله«إنه يعلم ما أعلمه إياه رسول اهللا 
 .. قد أعلمه بأكثر مما قلناه فيام تقدم»صىل اهللا عليه وآله«يثبت أنه 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٢٨ (١٦السؤال رقم 
 شيخهم قال حتى واألئمة، األنبياء بني ًكبريا ًفرقا الشيعة يذكر ال

                                     
 . من سورة التوبة٤٠ اآلية )١(
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 رعاية إال بالنبوة اتصافهم لعدم جهة رفنع وال«: األئمة عن املجليس
  .)١(»واإلمامة النبوة بني فرق عقولنا إىل يصل وال .األنبياء خاتم

 الوظائف كانت إذا !ًإذا؟ النبوة ختم عقيدة أمهية ما :والسؤال
 اهللا عن وتبليغ عصمة من الناس دون األنبياء هبا اختص التي واخلصائص
 من امتدت بل ، ملسو هيلع هللا ىلصحممد األنبياء خاتم بوفاة تتوقف مل وغريها ومعجزات

 !ًرجال؟ عرش باثني متمثلة بعده

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 إنه هو مل يستطع أن :يقولالذي أشار إليه السائل  إن هذا العامل ً:أوال
فلعل غريه من العلامء قادر عىل .. يصل عقله يف هذه املسألة إىل معرفة الفرق

الوصول إىل النتائج املتوخاة، ومتكن من معرفة الفرق الذي عجز هو عن 
  ..معرفته

ال بد لنا «:  إن املجليس نفسه قد رصح يف نفس كالمه هذا بقوله:ًثانيا

                                     
 ). ٢٨/ ٢٦(بحار األنوار،  )١(
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 .» أنبياء» السالممليهع«من االذعان بعدم كوهنم 

 وغري أويل العزم » السالممعليه«لعل الفرق بني األئمة « :ًوقال أيضا
عليه صىل اهللا « نواب لرسول اهللا »السالمم عليه«أن األئمة : من األنبياء

وأما األنبياء وإن كانوا تابعني لرشيعة غريهم، .  ال يبلغون إال بالنيابة»وآله
إن كانت تلك النيابة أرشف من تلك لكنهم مبعوثون باألصالة، و

 .»..األصالة

ًأن الشيعة يرون فرقا بني النبوة : »رمحه اهللا«فاتضح من كالم املجليس 

 .واإلمامة

قد نال مقام » عليه وعىل نبينا وآله الصالة والسالم« إن إبراهيم :ًثالثا
يف آخر َّاإلمامة بعد نيله مقام النبوة واخللة والرسولية، ألنه نال اإلمامة 

 .. حياته

ًأن لإلمامة معنى عظيام حيتاج إىل دراسة وتأمل، وقد : وهذا يعني

 ..يكون هناك أنبياء ليس هلم مقام اإلمامة، وأئمة مل ينالوا مقام النبوة

ومقام النبوة اخلامتة هو املقام األكمل، واألتم، واألجل واألفضل، 
م وجليل مستمد من ولإلمامة املرتبطة به، والوصاية من قبله مقام عظي

ما أمهية عقيدة : جالل مقام النبوة اخلامتة بالذات، فال معنى لقول السائل
 !ختم النبوة إذا؟

 إن العصمة ليست من خمتصات النبوة اخلامتة، بل هي من :ًرابعا
كام أن التبليغ، .. ًخصوصيات النبوة واإلمامة مطلقا ويف كل زمان

ينام أخلامتة، بل تشمل كل نبوة وإمامة واملعارف اخلاصة ال ختتص بالنبوة ا
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 ..وجدت، ويف أي زمان كانت

 .ب أن تتوقف بوفاة خاتم األنبياءإن العصمة جي: فال معنى لقول السائل
بل هي عامة . إذ ملاذا تتوقف بوفاته، إذا كانت ليست من خصائصه

 !لكل نبوة وإمامة؟

هو التبليغ » لهصىل اهللا عليه وآ« إن ما جيب أن يتوقف بوفاته :ًخامسا
 .»وآلهعليه صىل اهللا «ألن النبوة قد ختمت برسول اهللا . عن اهللا وهي النبوة

ًأما املعجزات فإن كانت بمعنى ما يثبت النبوة، فهي أيضا قد توقفت 
وأما املعجزة ألجل إثبات اإلمامة، من خالل اإلستفادة من .. بوفاة الرسول

 إلحضار عرش بلقيس من علم الكتاب، كاستفادة آصف بن برخيا منه
صىل اهللا عليه «ًاليمن إىل بيت املقدس، فهي مل تنقطع أيضا بوفاة النبي 

 .، بل هي باقية مع كل إمام عنده علم الكتاب»وآله

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٠١ (١٧السؤال رقم 
 أنت«: حلديث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد اخلالفة يستحق ًا عليأن :م الشيعةيزع

 ـ موسى خيلف مل هارون أن نجد ثم .)١(»موسى من هارون بمنزلة مني
 !نون بن يوشع خلفه بل !ـ السالم عليهام

                                     
 . أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح

 فيمكن مراجعة ١١٦جبنا عىل هذا السؤال يف السؤال اآليت برقم فقد أ

 ..ما ذكرناه هناك

أن هلارون منزلة من موسى متنحه :  أن املقصود هو:وخالصة األمر

 .مقام النبوة، واخلالفة، والوزارة، وشد األزر: أربعة مقامات، هي

صىل اهللا عليه «قامات من رسول اهللا نفس هذه امل» عليه السالم«ولعيل 

ً، باستثناء مقام النبوة، وهي ثابتة له ما دام حيا، كام هي ثابتة هلارون »وآله

مدة حياته، وموت هارون قبل موسى إنام أوجب ذهاب هذه املقامات عنه 

 .من حني موته ال قبل ذلك

مل يعرض ًبقي حيا بعد وفاة الرسول، فإنه » عليه السالم«ًوبام أن عليا 
مثل هارون يف ثبوت » عليه السالم«فعيل . له ما يزيل هذه املقامات عنه

 .»صىل اهللا عليه وآله«املقامات له، ال أنه مثله يف موته يف حياة النبي 

. »إال أنه ال نبي بعدي«: »صىل اهللا عليه وآله«قوله : والدليل عىل ذلك
صىل «ال تنقطع بوفاة النبي » عليه السالم«لداللتها عىل أن هذه املقامات لعيل 

 .، بل هي ثابتة له مستمرة إىل ما بعد الوفاة باستثناء مقام النبوة»اهللا عليه وآله

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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× 

  :)٥٥ (١٨السؤال رقم 
 من أبنائه ووالية »عنه اهللا ريض« طالب أيب بن عيل والية كانت إذا

 واستحق كفر فقد بذلك يؤمن مل ومن ،به إال اإليامن يتحقق ال ًاركن بعده
 الصالة، وأقام اهللا، رسولًا حممد وأن اهللا إال إله ال أن شهد ولو، جهنم
 ـ؛ الشيعة يعتقد كام ـ احلرام اهللا بيت وحج رمضان، وصام الزكاة، وآتى
  !الكريم؟ القرآن يف العظيم كنالر هبذا الترصيح نجد ال فلامذا

 ؛دونه هي التي والواجبات األركان من بغريه رصح قد القرآن نجد إنام
 املباحات ببعض الكريم القرآن رصح بل واحلج، والصيام والزكاة كالصالة
 .!؟...األكرب الثقل من األكرب الركن فأين ...ًمثال كالصيد

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله احلمد

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .٦٣سيأيت سؤال آخر هبذا املضمون برقم 

 :ولكننا نجيب هنا بام ييل

 إن اإلمامة والوالية قد ذكرت يف القرآن الكريم يف العديد من ً:أوال

ُإنام وليكم اهللاُ﴿: اآليات، ومنها آية ُُّ َِّ َ َ َ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ِ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ُ ََّ َّ ُُ
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َالصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َ َِّ َ ْ َُ َ ََّ ُ  لكن اسم اإلمام عيل .)٢(»)١(﴾َ

ِّمل يرصح هبا فيه، كام مل يرصح بعدد » عليهم السالم«واألئمة االثني عرش  ِّ
ألخرى، مع أن اهللا ركعات الصالة، وبأنصبة الزكاة، وكثري من التفاصيل ا

وهي أطول آية يف القرآن، مع أن كتابته مستحبة، .. قد ذكر آية كتابة الدين

وذكر موضوع استئذان األبناء عىل آبائهم يف أوقات معينة، بل ذكر بعض 

 .املباحات كام اعرتف به السائل

 عىل أن الذكر يف القرآن ليس عىل أساس أمهية املوضوع، :َّفدلنا ذلك

 .أسباب أخرى يعلمها اهللا سبحانهوإنام له 

 إن اهللا تعاىل أعرف من كل أحد بام ينبغي الترصيح به يف القرآن، :ًثانيا

صىل اهللا «وما ال ينبغي، وليس ألحد اإلعرتاض عليه، وما يقوله رسول اهللا 

صىل اهللا «فإنه .. ً، جيب العمل به، متاما كالذي ذكره يف القرآن»عليه وآله

 .طق عن اهلوىال ين» عليه وآله

روى يف صحيح البخاري ومسلم ومسند أمحد وكثري من املصادر  :ًثالثا

قال يوم عرفة أو » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : حديث جابر بن سمرة

ًاثنا عرش أمريا أو إماما كلهم من قريش، فقد واجهه  يكون بعدي :منى ً

                                     
 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ١(

 .١٦٢ ـ ١٥٦ ص٣جالغدير  )٢(
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صاروا أناس بسوء أدب، وبكثري من الضجيج والرصاخ، والعجيج، و

 يقومون ويقعدون، حتى صاروا يقومون ويقعدون، حتى مل يعد يمكن

باحلديث » صىل اهللا عليه وآله«حني رشع  للناس أن يسمعوا ما يقول له هلم

عىل أن ثمة موانع عظيمة، وعقبات كبرية : ُّعن األئمة االثني عرش، يدلنا

 ..»عليه السالم«يف موضوع إمامة عيل » صىل اهللا عليه وآله«أمام رسول اهللا 

ًحني طلب كتفا ودواة، » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد أكد ذلك

صىل اهللا عليه «ًليكتب للناس كتابا لن يضلوا بعده، خيش عمر أن يقول 
صىل اهللا «ًشيئا عن أمر اخلالفة بعده، فبادر إىل قطع الطريق عىل النبي » وآله

 .لبه الوجعإن النبي ليهجر، أو غ: بقوله» عليه وآله

ًلو كتب شيئا عن هذا » صىل اهللا عليه وآله« عىل أنه :ُّفذلك كله يدل
، للخطر الشديد، بل »عليهم السالم«األمر لتعرضت حياة أهل البيت 

ًجسديا » صىل اهللا عليه وآله«ه وربام تطور األمر إىل إيذائه نفس. األكيد
من » معليهم السال«ورغم ذلك مل يسلم أهل البيت بشكل مبارش، 

 ولعل إعالن والية عيل .التعرض لألذى إىل حد القتلمن األخطار و
 يوم الغدير، والذي جعل اليهود ييأسون من النيل من دين »عليهم السالم«

ْاليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴿: املسلمني كام قال تعاىل ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َّ  قد دعا )١(﴾ْ
 ..»صىل اهللا عليه وآله« اليهود إىل التعجيل يف دس السم للنبي

                                     
 .ائدة من سورة امل٣اآلية ) ١(
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عليه «ثم كان العرق اليهودي هو الذي دعا ابن ملجم إىل قتل عيل 
 ..ًفإن حاضنة ابن ملجم كانت هيودية أيضا..  بعد ذلك»السالم

أال ترى !! فام بالك لو أن الترصيح باسمه قد ورد يف القرآن الكريم
ه سيفسح إن: ِّمعي أن هذا سوف يعرض سالمة القرآن للخطر، أو فقل

 .املجال إلطالق الشبهات والتشكيكات حول سالمته

 :نقول» عليه السالم« بالنسبة لكفر منكر والية عيل :ًرابعا

ُّإن الشيعة ـ كام تدل عليه سريهتم عرب القرون ـ يعاملون أهل السنة 

ًمجيعا عىل أساس أهنم مسلمون، فيتزوجون منهم ويزوجوهنم، ويأكلون 

 .. الخ.. و.. عهم وذبائحهم، ويتوارثون م

، »عليه السالم«وهذا يكذب مقولة تكفري الشيعة ملنكري والية عيل 
 .. ووالية أبنائه

وأما عدم قبول األعامل، فله أسبابه اخلاصة به، وال يلزم من القول 
ًبعدم قبول األعامل التكفري، ألن الرياء مثال يبطل العمل، ولكنه ال يوجب 

فإن من . ً مسلام حتى لو مل يقم بكثري من األعاملبل قد يكون اإلنسان.. الكفر
 .ًال حيج وهو مستطيع، ومن ال يؤدي زكاة ماله طمعا باملال ال حيكم بكفره

 أما استحقاق جهنم، فقد يكون بارتكاب بعض الكبائر، كقتل :ًخامسا
ًالنفس املحرتمة عمدا حتى لو شهد أن ال إله إال اهللا، وان حممدا رسول اهللا،  ً

 .. الصالة، وآتى الزكاة، وصام شهر رمضان، وحج البيت احلراموأقام

.. ّفرتك الوالية إن كان عن تقصري، وتعمد لرتكها، فهو معصية كبرية
 ..وإن كان عن جهل وقصور، فله أحكام اجلاهل القارص
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 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

’ 

  :)٢٥ (١٩سؤال رقم ال
 واحدة صالة بالناس ـ »عنه اهللا ريض« ـ طالب أيب بن عيل ُيصل مل ملاذا

 كام ـ بعده من اإلمام هو مادام فيه، مات الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي مرض أيام يف
ْالكربى اإلمامة عىل دليل الصغرى فاإلمامة !ـ؟ تزعمون  !؟..ُ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله احلمد، والصالة 

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 إن هذا الذي أشار إليه السائل ـ وهو صالة أيب بكر يف مرض ً:أوال
 : ـ ال يفيده يف يشء، ويف كتاب» وآلهعليهصىل اهللا «وفاة رسول اهللا 

 بحث واف ٣٢ج )»هللا عليه وآلهصىل ا«الصحيح من سرية النبي األعظم (
هلذا املوضوع، وهو عىل خالف ما يرمي إليه أتباع أيب بكر أوضح داللة، 

 ..ًوأشد وضوحا

الصحيح من سرية اإلمام ( :كام أنه قد أشري إىل يشء من ذلك يف كتاب
 . فام بعدها فراجع٣٧٠ ص٨ج )»عليه السالم« عيل
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 :ونكتفي هنا باإلشارة إىل ما ييل

كفي إلمامة الصالة باإلضافة إىل البلوغ والعقل، واإلسالم، إنه ي ـ ١
 ..وأن حيسن القراءة يف الصالة

 إن الشيعة، وإن كانوا يشرتطون العدالة يف إمام اجلامعة، التي  ـ٢
معناها االستقامة عىل جادة الرشع ولكن أتباع اخللفاء ال يشرتطون فيه ال 

 عليهصىل اهللا «كتبهم إىل رسول اهللا ًتقوى وال عدالة، استنادا إىل ما نسب يف 
 .)١(»صلوا خلف كل بر وفاجر«: ، من أنه قال»وآله

                                     
 ٨٤جامع اخلالف والوفاق ص و٦٣الباب : سنن أيب داود، كتاب الصالة: راجع) ١(

املحتاج  مغنيو ٢٦٨ص ٥لنووي جلاملجموع و ٣٣١ ص٤لرافعي جلفتح العزيز و

لسمرقندي لحتفة الفقهاء و ٤٠ ص١لرسخيس جلاملبسوط و ٧٥ ص٣لرشبيني جل

 ١٩ ص٤لامرديني جلاجلوهر النقي و ١٥٦ ص١بدائع الصنائع جو ٢٢٩ ص١ج

نيل و ٣٣١ ص٤تلخيص احلبري جو ٦١٠ص ١بن نجيم املرصي جالالبحر الرائق و

 ،لطربيلسرتشد املو ٢٥٤ ص٥رشح أصول الكايف جو ٤٢٩ ص١األوطار ج

الطرائف و ٥٤لشيخ املفيد صلاملسائل العكربية و ٢٠٢لشيخ املفيد صلاإلفصاح و

 ١٩ ص٤لبيهقي جلالسنن الكربى و ٣٧ ص١ جيل الآلعوايلو ٢٣٢بن طاووس صال

 ١٤٥بن قتيبة صالتأويل خمتلف احلديث و ٤٨ ص١١لعيني جلعمدة القاري و

 ١لذهبي جلحاديث التعليق أ تنقيح التحقيق يفو ٤٤ ص٢سنن الدارقطني جو

أحاديث اهلداية  الدراية يف ختريجو ٣٤ و ٣٣ ص٢نصب الراية جو ٢٥٧ و ٢٥٦ص
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ولكنهم يشرتطون العدالة والتقوى يف اخلليفة واإلمام، فنصبه إلمامة 
 .ُّاجلامعة ـ لو صح ـ ال يدل عىل وجود صفة العدالة فيه

  يف إمام اجلامعة العلم، فتصح خلف العاملونال يشرتطإهنم   ـ٣
 .واجلاهل، واألمي واملتعلم، والعلم رشط يف الويل واحلاكم

 ال يشرتطون يف إمام اجلامعة بيعة، وهي رشط يف إمام األمة عند  ـ٤
 .أتباع اخللفاء

نص من السابق عىل ال وصاية ويف إمامة اجلامعة  ال يشرتط  ـ٥
، كام أنكم صححتم خالفة عمر  يف اإلمامةالالحق، وهذا رشط عند الشيعة

 ..بوصاية أيب بكر له

 ال يشرتط يف إمام اجلامعة اختيار أهل احلل والعقد له، وهذا رشط  ـ٦
 ..عند أتباع اخللفاء

 ال حيتاج إمام اجلامعة إىل الشجاعة والتدبري، والقدرة عىل قيادة  ـ٧
اجليوش، والقدرة عىل القضاء بني الناس، وعىل تعليم الناس الكتاب 

 .مام واخلليفة عند الشيعةواحلكمة، وهي رشط يف اإل

وهذا عند الشيعة .  ال يشرتط يف إمام اجلامعة نص من اهللا ورسوله ـ٨
رشط يف اإلمام واخلليفة، فتحصل أن صالة اجلامعة ال جتدي يف إثبات 

                                     
كشف و ٥٤ ص٦كنز العامل جو ٩٧ ص٢لسيوطي جلاجلامع الصغري و ١٦٨ ص١ج

 .١٥٦ ص١لرسخيس جل رشح السري الكبريو ٣٢ و ٢٩ ص٢لعجلوين جلاخلفاء 
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 .يشء، ال عىل مذهب أهل السنة وال عىل مذهب الشيعة

، )١( بكر بالصالة قد أمر أبا» وآلهعليهصىل اهللا « مل يثبت أن النبي :ًاثاني
هو الذي » صىل اهللا عليه وآله«ولو كان . بل ثبت أنه عزله، وصىل بدله

نصبه ملا عزله، وحتى لو مل يثبت ذلك، فإن احتامل حصوله يسقط 
 .االستدالل به عن الصالحية

قد أمره بالصالة، فإن ما قاله » صىل اهللا عليه وآله« حتى لو كان :ًاثالث
صىل اهللا عليه « قد أسقط كالمه » وآلهعليه اهللا صىل«عمر عن رسول اهللا 

عن االعتبار، فإن الذي هيجر وهيذي بسبب الوجع، أو بدون » وآله
 ..، ال تصلح أوامره ونواهيه للداللة عىل يشء)٢(سبب

                                     
 وكتاب األربعني ١٩٨ ـ ١٩٦ ص٩رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)١(

 . وغري ذلك٦١٩للشريازي ص

 ٢٧٨ ص٤رشح الشفاء للخفاجي ج: يف» إن النبي هيجر«:  رصح بأن عمر قال)٢(

 وال بأس بمراجعة مجيع اهلوامش يف مكاتيب ٤٦٨ ص٢٢وبحار األنوار ج

 ١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  وراجع فيام تقدم٧٠٢ ـ ٦٩٣ ص٣الرسول ج

 .بسند صحيح، عن جابر، وعن ابن عباس كذلك عن أيب يعىل ٢٤٨ص

مكاتيب :  وراجع٣٧ ص٢ ق٢ج) ط ليدن(الطبقات الكربى البن سعد : وراجع

 ٣٩ص ١جالبخاري :  يف هامشه عن٦٩٦ و ٦٩٤ و ٦٩٣ ص٣الرسول ج

 ٨ج و١٨٥ص ١ج وفتح الباري ١٣٧ص ٩ج و١٥٦ص ٧ج و١١ص ٦جو
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 ٧٦ص ٢٥ج و١٧٠ص ٢ج وعمدة القاري ٢٨٩ص ١٣ج و١٠١ و ١٠٠ص

مسلم صحيح  و٧٩ص وابن سبأ ٣٧ص ٢ق ٢ الكربى البن سعد جوالطبقات

 عن ابن ٢٣٥ص ١ج)  املقدسةط قم( آل أيب طالبناقب م و١٢٥٩ص ٣ج

 ومل يسم الراوي :واللفظ للبخاري:  قال، والبخاري، ومسلم، والطربي،بطة

 ٥٣٥  و٥٣٣  و٥٣١ص ٣٠ وج٤٦٨ص ٢٢وبحار األنوار ج .عن ابن عباس

 آل أيب طالب،عن مناقب  ٤٧٢ص و،رشاد للمفيد واإل،ورىعالم الإعن 

 ، عن معمر، عن عبد الرزاق٣٩ و ٣٨ص عن الغيبة للنعامين ٢٧٧ص ٣٦جو

 املصنف للصنعاين و،»عليه السالم« عن عيل ، عن سليم،عن أبان بن أيب عياش

 ٣جاحللبية السرية  و٨٤٩ص ٢ج العرب وديوان املبتدأ واخلرب و٤٣٨ص ٥ج

 والشفاء ٣٣٦ و ٣٢٤ص ١ج ومسند أمحد ٨٧صاد للمفيد رش واإل٣٨٢ص

 وكشف ٢٠٤ و ١٢٥ص والدرر البن عبد الرب ٤٣١ص ٢جللقايض عياض 

 ٤ج والفائق للزخمرشي ٢٥١ و ٢٢٧ص ٥ج والبداية والنهاية ٦٤صاملحجة 

 ورشح ٤٧ص واألدب املفرد ٢٤٣ و ٢٤١ص ٢ج والرتاتيب اإلدارية ٩٣ص

 والطرائف ٢٧٧ص )هبامشه(لقاري  ورشح ا٢٧٧ص ٤جاخلفاجي للشفاء 

رشح هنج البالغة  و٥٩٦ص وغاية املرام ،عن اجلمع بني الصحيحني وغريه ٤٣٢ص

 . عن اجلوهري٥١ص ٦ج و٥٥ص وكذا ، عن الشيخني٥٤ص ٢ج للمعتزيل

 ٩ج كام يف البخاري »لن تضلوا«: أضاف العالمة األمحدي يف مكاتيب الرسول

 ١ج ومسند أمحد ٣٧ص ٢ق ٢الكربى البن سعد ج والطبقات ١٣٧ص
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 . والطرائف٣٣٦ و ٣٢٤ص

 ٩جوكذا » ..»صىل اهللا عليه وآله«إن النبي «:  فقال عمر١٥٦ص ٧جيف البخاري و

 .١٣٧ص

 ١ج ومسند أمحد ٤٣٨ص ٥ج وعبد الرزاق ، وابن شهرآشوب، ومسلم،والطبقات

 .»إن النبي قد اشتد به الوجع« :٤٣١ص ٢ج والشفاء ٣٢٤ص

 ،ويف بعض طرقه«: ٢٧٨ص ٤جويف رشح اخلفاجي  ٤٣٢ و ٤٣١صوالطرائف 

 .» هيجر»صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : فقال عمر

 فقال ،ً فقام بعض من حرض يلتمس دواة وكتفا:٤٦٨ص ٢٢األنوار جويف بحار 

إن رسول : فقال رجل منهم« : عن سليم٤٩٨ص و » فإنه هيجر،ارجع«: عمر

 .ًرشاد أيضااإل كام يف » هيجر»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 إن الوجع قد :فقال عمر كلمة معناها« :٥١ص ٦ج هنج البالغة للمعتزيلويف رشح 

  »..»صىل اهللا عليه وآله«غلب عىل رسول اهللا 

 ؟»أهجر«:  وقال بعضهم،نه هيجرإ: وقال بعضهم«: العرب وديوان املبتدأ واخلربويف 

 .ًمستفهام

قد  »صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :مر أي وهو سيدنا ع..فقال بعضهم: وقال احللبي

 .»غلبه الوجع

أليس قد «: أنه قال لطلحة :»عليه السالم« عن عيل ٢٧٧ص ٣٦األنوار جويف بحار 

ليكتب فيها والدواة ف ت حني دعا بالك»صىل اهللا عليه وآله«شهدت رسول اهللا 
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 ، قد وىل أبا األسود الصالة يف البرصة»عليه السالم« ً إن عليا:ًارابع
ًمامة الصغرى دليال عىل اإلفلو كانت .. ووىل ابن عباس ماعدا ذلك

 .. الكربى مل يصح نصب ابن عباس معه

قد لعن من ختلف عن جيش » صىل اهللا عليه وآله«ن النبي إ :ًاخامس
معه مرهم أمره وأنه قد أبا بكر بأن يصيل بالناس مع أ فكيف يأمر ،)١(سامةأ

                                     
 ،»اهللا هيجرإن رسول «:  فقال صاحبك ما قال،ما ال تضل األمة بعده وال ختتلف

 !؟وتركها» صىل اهللا عليه وآله«فغضب رسول اهللا 

 .»إن الرجل ليهجر «:ويف رواية ابن عمر من غري كتاب احلميدي قال عمر: الطرائف ويف

 !؟»ما شأنه هجر« :ويف كتاب احلميدي قالوا

) هبامش الفصل البن حزم( و ٢٣ ص١ج) ط دار املعرفة(امللل والنحل :  راجع)١(

لجوهري لالسقيفة وفدك  و٣٠ ص١ج) هـ١٤١٠ط سنة ( و ٢٠ ص١ج

 عنه، واملواقف لإلجيي ٥٢ ص٦ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٧٧ و ٧٦ص

رشح املواقف للقايض اجلرجاين و ٦٥٠ ص٣ج) هـ١٤١٧ط دار اجليل سنة (

املعيار واملوازنة :  وراجع٣٧٦ ص٨ج) هـ١٣٢٥مطبعة السعادة ـ مرص سنة (

 ٢ البن الدمشقي جطالب يف مناقب اإلمام عيل وجواهر امل٢١٠ص) هامش(

لرشيف اجلرجاين يف أواخر رشحه عىل كتاب املواقف عن ا ١٧٢ص) هامش(

 ٣٧٦ص )ط مرص ( و٧٤٦ ص)ط اهلند ( و٦١٩ص) سالمبولإط ( جييإلل

 .٣٣٨ص) هامش( ١وشواهد التنزيل للحسكاين ج
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 !، وقد عصوا أمره؟)١(سامةألتحاق بجيش باإل

 ومرة ، مرة عن الصالة بالناس: مرتنيبا بكر قد عزلأن  إ:ًادسسا
 .وذلك حني تبليغ سورة براءة، مامة املسلمنيإخرى عن أمر مرتبط بأ

صىل « بنص من رسول اهللا.. مرين عىل عدم صالحيته لكال األُّدلوهذا ي
 ..»اهللا عليه وآله

التي هي رصحية وواضحة وبينة يف ذا كانت بيعة يوم الغدير  إ:ًاسابع

                                     
 ٣دالئل الصدق ج و١١٦ واملسرتشد للطربي ص٢٠٨ ص٣السرية احللبية ج: راجع )١(

 والسرية النبوية البن ٢٤٢ ص٥وعن البداية والنهاية ج.  عن ابن روزهبان٤ ص١ق

 ٥ ومستدرك سفينة البحار ج٢٥٠ ص٦ وسبل اهلدى والرشاد ج٤٤١ ص٤كثري ج

 وإختالف احلديث ٢٥٩ ص١ وفقه السنة ج٩٩ ص١ وكتاب األم للشافعي ج٣٧ص

 ٢٠٩ ص١ مسند أمحد ج وعن١٦٠ و ٢٩ وكتاب املستدرك للشافعي ص٤٩٧ص

 ١ وسنن ابن ماجة ج١٧٥ و ١٦٦ ص١ وعن صحيح البخاري ج٢٤٩ ص٦وج

 ٣ وج٣٠٤ ص٢ والسنن الكربى للبيهقي ج٨٤ ص٢ وسنن النسائي ج٣٨٩ص

 ٣ ومسند ابن راهويه ج٢٦٩ ص٥ وج٤٦٤ ص١ وعن فتح الباري ج٨٢ص

 ١ وسنن الدارقطني ج٢٥٣ ص٦ وج١٨٠ ص٥ واملعجم األوسط ج٨٣١ص

 ٨ وكنز العامل ج٣٣ ص١٣ وج١٨٤ ص١٠هنج البالغة للمعتزيل ج ورشح ٣٨٢ص

 ١٣١ ص٢ والثقات ج٢٢١ و ٢١٥ ص٢والطبقات الكربى البن سعد ج ٣١١ص

 .٤٣٩ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٤٤٣ ص٣ وتاريخ بغداد ج١٣٣ ص٦والكامل ج
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مر لصاحبه مر بتسليم األقناع الذين استولوا عىل األكف إلمل تهذا األمر 

 بالناس »عليه السالم«  فهل تكفي لذلك صالة عيل،بالرغم من بيعتهم له

صىل اهللا « حتى لو كان رسول اهللا» صىل اهللا عليه وآله« يف مرض رسول اهللا

 !مر بذلك؟أ »عليه وآله

ف يف احلياة عىل ليس كل من يصلح لإلستخال« :قال ابن متيمة :ًاثامن

» صىل اهللا عليه وآله« ن النبيإبعض األمة يصلح أن يستخلف بعد املوت، ف

لخالفة بعد موته، كام ل ومنهم من ال يصلح ،استخلف يف حياته غري واحد

  .)١(» وهو ال يصلح للخالفة بعد موته،عمى يف حياتهم مكتوم األأاستعمل ابن 

مامة الصغرى دليل ن اإلأن  م،جيي والرازيوذلك يبطل ما ذكره األ

 . وهذا هو املرتكز للسؤال هنا،)٢(عىل االمامة الكربى

ً قد استخلف عليا »صىل اهللا عليه وآله« ن النبيإ.. ً وأخريا:ًاتاسع

 ثم قال له ..مارة دنيويةأ ه وهذ،عىل املدينة يف غزوة تبوك» عليه السالم«
نت مني بمنزلة هارون أ« :هنه خليفته ووزيره يف حياته وبعد موتأىل إًمشريا 

الترصيح العميل  فلامذا ال يكفي هذا، »نه ال نبي بعديأال إمن موسى 
ىل إ ببقاء خالفة عيل ووزارته له »صىل اهللا عليه وآله« والقول من رسول اهللا

                                     
 .٩١ ص٤منهاج السنة ج) ١(

 .٩٢ ص٢للرازي ج واألربعني يف أصول الدين ٦٠٩ ص٣واقف لإلجيي جامل) ٢(
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 بأمر مشبوه وغري صحيح ُّدلمام واخلليفة، ويستنه هو اإلأما بعد موته عىل 
 !عىل خالفة أيب بكر؟

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا دواحلم

× 

  :)٥٩ (٢٠السؤال رقم 
َيريدون ليطفؤوا نور اهللاِ ﴿: تعاىل قوله يف احلسن أيب عن الشيعة يروي ُ ُُ ُ َِ ِْ ُ ِ

ْبأفواههم ِ ِ َ ْ َ ُّواهللاُ متم﴿ ،»املؤمنني أمري والية ليطفئوا يريدون« ﴾ـِ ُِ ِ نورهَ ِ ُ﴾ 
 قول وذلك ،»النور هي واإلمامة اإلمامة، متم واهللا«: يقول ]٦١:الصف[

َفآمنوا باهللاَِ ورسوله والنور الذي أنزلنا﴿: وجل عز اهللا َ ُّ ُْ ََّ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ِ : قال ]٨:التغابن[ ﴾ـَ
 .)١(»القيامة يوم وسلم وآله عليه اهللا صىل حممد آل من األئمة: واهللا النور«

 والوصاية الوالية بإعطاء أم ، اإلسالمبنرش نوره اهللا مأت هل :والسؤال
 !البيت؟ ألهل واخلالفة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                     
 . )١/١٤٩(» الكايف« )١(
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 :فإننا نجيب بام ييل

:  قال عن أيب احلسن املايض،روى الكليني عن حممد بن الفضيل، ً:أوال
ْيريدون ليطفئوا نور اهللاِ بأفواههم ﴿:سألته عن قول اهللا عز وجل َ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ُ ُْ َ ِ﴾)١(. 

 . بأفواههم»عليه السالم« املؤمنني يريدون ليطفئوا والية أمري: قال

ِواهللاُ متم نوره﴿: قلت ِِ ُ ُّ ُ َ﴾. 

ُفآمنوا﴿:  لقوله عز وجل،واهللا متم اإلمامة :قال ِ َ ِ باهللاِ ورسوله والنور َ ُّ َ َِ ِ ُ َ ِ

َالذي أنزلنا َْ َّْ َ  .مام فالنور هو اإل.).٢(﴾ِ

ِّهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق﴿ :قلت َْ ِ ِ َِ ُ َ َُ ُْ ِ َ َ َُّ َ َ ْ َ﴾)٣(. 

 . والوالية هي دين احلق،الية لوصيههو الذي أمر رسوله بالو: قال

ِليظهره عىل الدين كله﴿ :قلت ِِّ َُ ِ ِّ َ ُ َ ُِ ْ﴾)٤(. 

َواهللاُ ﴿: يقول اهللا: ديان عند قيام القائم، قاليظهره عىل مجيع األ: الق

ِمتم نوره ِِ ُ ُّ َولو كره الكافرون﴿ ، والية القائم..﴾ُ ُ ِ َ ْ ََ ْ َِ  . بوالية عيل﴾َ

 !؟هذا تنزيل: قلت

                                     
 . من سورة الصف٨ اآلية )١(

 . من سورة التغابن٨ اآلية )٢(

 . من سورة التوبة٣٣ اآلية)٣(

 . من سورة التوبة٣٣ اآلية)٤(
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 .)١( وأما غريه فتأويل، فتنزيل، أما هذا احلرف..نعم: قال

ليس هو قرآنيتها، بل هو : وايةفاملقصود بالتنزيل، الذي أشري إليه يف الر
ًنزول هذا التفسري من عند اهللا تعاىل، متاما كام أنزل اهللا األذان، واإلقامة 
وغريمها من الواجبات الدينية، وكام هو حال احلديث القديس الذي هو 
ًبيانات إهلية ألمور بعينها، ينزهلا اهللا تعاىل عىل نبيه، ال لتكون قرآنا، كقوله 

 .)٢(» أطعني تكن مثيل تقل لليشء كن فيكونعبدي«: تعاىل

 هو ما يؤول إليه األمر من خالل تطبيق مضمون اآلية :واملراد بالتأويل
عىل مصاديقها يف الواقع العيني اخلارجي، حيث إن اإلمامة حتفظ هذا 

 .الدين وتصونه من عبث العابثني، وأهواء الضالني املضلني

خالل اإلمام يشع نور اإلسالم وهي من أسباب انتشار اإلسالم، ومن 
 ..ليغمر القلوب، وتسكن به الضامئر، وتقر العيون

 إن انبثاق نور اإلسالم وانطالقته األوىل كانت من خالل رسول :ًثانيا
، فهو بمثابة العلة املحدثة له، أما اإلمامة فهي »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 ٦٠ ص٥١ وج٣٣٦ ص٢٤ وج٣١٨ ص٢٣بحار األنوار ج و٤٣٢ ص١الكايف ج )١(

 .٢١٢ ص٢ثقلني جتفسري نور ال و١١٣ ص٣موسوعة أحاديث أهل البيت جو

 العلوم لبحر الرجالية والفوائد ٣٦٢ص للهمداين عيل واإلمام ٦ص ١ج الشيعة مستند )٢(

األنوار  وبحار ٣٦١ السنية واجلواهر ٣٩٤ص ٢ج العلية الفوائد: وراجع ٢٩ص ١ج

 .١٠ص اليقني أنوار ومشارق ٣٣ص ١ج طوبى وشجرة ١٦٥ص ١٠٢ج
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 .هربمثابة العلة املبقية هلذا اإلسالم الذي حدث وظ

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٦٣ (٢١السؤال رقم 
 األنبياء خاتم وسلم وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول نْكوِب اإليامن ّإن

 ّأن عنده ثبت فمن مماته، وبعد حياته يف اإلمامة مقصود به حيصل واملرسلني
 يف واجتهد واجبة، طاعته ّوأن اهللا، رسول والسالم الصالة عليهًا مدحم

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

ال يدخل اجلنة إال باتباعه اإلمام كان هذا خالف نصوص  :وإن قيل
نه سبحانه وتعاىل أوجب اجلنة ملن أطاع اهللا ورسوله يف القرآن الكريم، فإ

ًأو إيامن به أصال؛  غري موضع من القرآن، ومل يعلق دخول اجلنة بطاعة إمام
َومن يطع اهللاَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللاُ ﴿: كمثل قوله تعاىل َ ُ َّ ُ ََ َ َ ْ َ َْ َ ِ ِ َِّ ََ ُ َ َ ِ

ِّعليهم من النبيني والصدي َِّّ َ َ ََ ِّ ِّ ِْ ِ ًقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاَ َِ ِ ِِ َِ َُ ُ َ َ َ َّ َ ََ َ ََ ُّ﴾ 
 .]٦٩:النساء[

َومن يطع اهللاَ ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها ﴿: تعاىل وقوله ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َّ َْ ُ ُ َ َْ َُ ُ َ ُ َِ
ُاألهنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ُْ ََ َ َ َ  .]١٣:النساء[ ﴾َ

 الدين أركان أعظم هي أو الكفر، أو لإليامن ًأصال اإلمامة كانت فلو
 وجل عز اهللا لذكر الشيعة، تقول كام هبا إال العبد عمل اهللا يقبل ال التي
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 .ذلك بعد فيها اخلالف بحصول لعلمه عليها؛ ّوأكد اآليات تلك يف اإلمامة

ً ضمنا مذكورة اآليات يف اإلمامة ّبأن :ًوال أظن أحدا سيأيت ليقول لنا
 .التفسري يف ًتعسفا هذا يف ّألن الرسول؛ وطاعة اهللا طاعة حتت

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

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

 ،اجلنة لدخول كرشط اهللا طاعة بعد الرسول طاعة ذكر وجب وإنام

 .ًأيضا أرسله ملن طاعة طاعته وألن ،اهللا عن ّمبلغ الرسول ّألن

 جانب وسلم وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول بعد ألحد يثبت مل ّوملا

 ،رسوله بطاعة باجلنان والفوز الفالح ّعلق وجل عز اهللا ّفإن اهللا، عن التبليغ

 .اآلخرين أمر دون أمره والتزام

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وبعد .. والصالة والسالم عىل حممد وآله،وله احلمد

  !:أين هي طاعة اإلمام يف القرآن؟
َومن يطع اهللاَ والرسول فأولئك م﴿: ذكرتم قوله تعاىل ُ َّ ُ ََ ِ َِ ُ َ َ َ ْ َع الذين أنعم اهللاُ َِ َ َ َْ َ ِ َّ
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َعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك ِ ِِ ِ ِ َِ َُ َِ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ َُ ِّ ْ َْ َ َ ََ ِّ َُّّ ً رفيقاِ ِ َ﴾)١(. 

َومن يطع اهللاَ ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها ﴿: وقوله تعاىل ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َْ َ ُ ُ َ ْ َِ َّ ْْ َُ ُ َ ُ َِ

َاألهنار خالدين فيه ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ُا وذلك الفوز العظيمْ ِ َِ ْ َْ ُْ َ َ َ﴾)٢(. 

 ويستغني بذلك عن ،إن من أطاع اهللا ورسوله دخل اجلنة: وقلتم
 .»صىل اهللا عليه وآله« ومل يلزمه طاعة ما سوى الرسول ،مسألة اإلمامة

 ال يدخل اجلنة إال باتباع اإلمام، فهو خمالف لآليات القرآنية :وإن قيل
 .املذكورة

 : بام ييلونجيب

إن : قولكم هذا، غري أهنم يقولونل ًاإن ما يقوله الشيعة ليس خمالف ً:الأو

ًبأمر من اهللا هو الذي جعل عليا إماما » صىل اهللا عليه وآله«النبي  وخليفة من ً

 .»عليهم الصالة والسالم «خرهم املهديآًبعده، وجعل بعده اثني عرش إماما، 

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 َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ

                                     
 . من سورة النساء٦٩اآلية ) ١(
 . من سورة الفتح١٧ية من اآل) ٢(



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٠٢

َ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. )١(﴾ْ

 ..يف الثامن عرش من ذي احلجةوذلك  ،لعيل يف يوم الغدير بعد حجة الوداع

 فأنزل بعد هذا .ًبسبعني يوما» صىل اهللا عليه وآله«أي قبل استشهاده 

ِاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ﴿: ه تعاىلالتنصيب قول ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ
ًورضيت لكم اإلسالم دينا َِ ُِ َُ ُ َ﴾)٢(. 

 . 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 والذين ﴿ : وفيه نزل قوله تعاىل،بعيل بن أيب طال َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َ ُ ُُّ ََّ ِ

َآمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ﴾)٣(. 

 :ًى أهل السنة، فضال عن الشيعةباإلضافة إىل آيات كثرية أخرى رو

 عىل جعل الوالية ُّدل تقد بينوا أهنا كلها، و»عليه السالم«هنا نزلت يف عيل أ

 .»صىل اهللا عليه وآله« بعد وفاة الرسول الكريم »عليه السالم«عيل ل

 ..عرشات أو مئات النصوص األخرى الدالة عىل ذلكعن عدا هذا 

                                     
 .ائدة من سورة امل٦٧اآلية ) ١(
 . من سورة املائدة٣ اآلية )٢(

 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ٣(
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 مما أمر اهللا »عليهم السالم«ه ولدأن إمامة عيل وأحد عرش من  :فظهر

كام هلذه األوامر اإلهلية والنبوية قبول ال بد من الطاعة وال، وورسوله به

ُوما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله ﴿ قررته اآلية التي ذكرمتوها َ َ َُ َُ َ ُ ََ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ٍُ َ
ْأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ْ َ ُ َ ِْ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ُْ ً﴾)١(. 

  :ُمل تذكر اإلمامة يف القرآن
 أو أعظم أركان ،ًصال لإليامن أو الكفرلو كانت اإلمامة أ:  قلتم:ًثانيا

 . يف القرآنْتَرِكُقبل األعامل إال هبا لذُ وال ت،الدين
 :ونقول

: ، فإن الشيعة يقولون هذا مما تقدمعىل قولكم قد ظهر اجلواب :ألف
 ،»صىل اهللا عليه وآله «ذكرها رسول اهللاو. قد ذكرت يف القرآنإن اإلمامة 

 ، ويوم إنذاره عشريته األقربني،يف يوم الغديروأخذ البيعة لإلمام من بعده 
 . عىل اإلمامةُّدل تكثرية أخرىوروايات آيات هناك و

 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

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

                                     
 . من سورة األحزاب٣٦اآلية ) ١(
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 ، وال عدد ركعاهتا، فإنه مل يبني عددها،أن الصالة عمود الدينمع  :ج
ًبني أيضا أوقاهتامع أنه . وضوء هلا كيفية الَّولكنه بني  وأوقات استئذان ،َّ

آية كتابة ذكر و. لنساء يف املحيضأمر الناس بأن يعتزلوا ا و،الولد عىل أبويه
تلك األمور ليست هلا أمهية أن من رغم بالأطول آية يف القرآن وهي  ،ينَالد

 .ليست واجبةالدين كتابة الصالة، كام أن كأمهية 

هذا عدا عن أنه تعاىل قد فرض الزكاة، ومل يبني أنصبتها، ومواضعها، 
 وإنام أوكل بيان ذلك .كوفرض احلج ومل يبني الكثري من أحكامه، وغري ذل

 وأمر املسلمني بالرجوع إليه ألخذ »صىل اهللا عليه وآله«إىل رسول اهللا 
أحكام وتفاصيل كل ذلك منه، وأمرهم بالرد إليه يف كل ما يمكن أن 

 .يتنازعوا فيه

وأعظم خالف بني  «:وهذا أمر تنازعوا فيه، حتى لقد قال الشهرستاين
 سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثل ما إذ ما سل.. األمة خالف اإلمامة

فال بد من الرجوع فيه إىل رسول اهللا . )١(»سل عىل اإلمامة يف كل زمان
 .ملعرفة حكمه» صىل اهللا عليه وآله«

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

. 

                                     
 .٢٤ ص١امللل والنحل ج) ١(
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  :)١٨ (٢٢السؤال رقم 
 عليه، منصوص اهللا من خليفة أنه يعلم »عنه اهللا ريض« عيل كان إذا

 !؟»معنه اهللا ريض« وعثامن وعمر بكر أبا بايع فلامذا

 تكون ال ألهنا ؛لإلمامة يصلح ال فالعاجز ،ًاعاجز كان إنه :ن قلتمإف
 .أعبائها عىل للقادر إال

 .خيانة فهذه يفعل، مل ولكنهًا مستطيع كان :ن قلتمإو

 .الرعية عىل يؤمتن وال !ًإماما اليصلح واخلائن

  ـ ذلك كل من وحاشاه ـ

 !؟صحيح جواب لكم كان إن جوابكم فام

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :ا نجيب بام ييلفإنن
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 . أبا بكر كام أفادته بعض النصوصمل يبايع» عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال

 .٥وقد ذكرنا ذلك يف اإلجابة عىل السؤال رقم 

 لعمر وعثامن، فإنه ال جمال »عليه السالم«وكذلك احلال بالنسبة لبيعته 

 .إلثبات حصول هذه البيعة التي يدعيها السائل

، فإنام بايعه حتت وطأة أبا بكر» عليه السالم«يع عيل  حتى لو با:ًثانيا

سقاط جنينها، وحماولة إحراق بيته عىل من فيه، وفيه إرضب زوجته، و

وال ..  باإلضافة إىل اخلادمة فضة» السالممعليه«الزهراء واحلسنان، وعيل 

 .)١(بيعة ملكره

عليه  «ًأن عليا:  يدعي أهل السنة ـ عىل ما يف البخاري وغريه ـ:ًثالثا

ملاذا ختلف عن : ، وسؤالنا هو)٢(إنام بايع أبا بكر بعد ستة أشهر» السالم

                                     
مم تاريخ األ و١٩٠صمقاتل الطالبيني  و٩٠ ص١٠جالبداية والنهاية :  راجع)١(

 ١٩٠ ص٦ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٠٠ ص٣ ج)ورپاأط (وامللوك 

 .٥٣٢ ص٥جالكامل يف التاريخ و

 ٥ج مسلم وصحيح ٨٢ص ٥ج) الفكر دار ط (البخاري صحيح:  راجع)٢(

 ومناقب ٧١ص املهرقة والصوارم ٢١٨ص ٧ج الكايف أصول ورشح ١٥٤ص

 ١٢ج للنووي مسلم ورشح ٤١٣ص للشريواين »السالم عليهم« البيت أهل

 ابن وصحيح ٢٥٨ص ١٧ج القاري وعمدة ٣٧٨ص ٧ج الباري وفتح ٧٧ص
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ًهل ألنه كان راغبا ببيعته، متلهفا عليها؟! بيعته كل هذه الفرتة؟ أم ألن ! ً

ًأحداثا جرت، وأمورا حصلت، ال يزال أنصار اخللفاء جيهدون عىل طمسها  ً

 !وإخفائها؟

 زكريا، وقتل بنو إرسائيل أنبياءهم، ومل  لقد قتل الطغاة حييى بن:ًرابعا
ومل يستطع النبي . ًيتمكن هارون عن منع بني إرسائيل من اختاذ العجل ربا

 فعل أي يشء مع قريش قبل هجرته إىل املدينة طيلة » وآلهعليهصىل اهللا «
 !ثالث عرشة سنة، فهل بطلت نبوهتم، وذهبت صالحيتهم ملقام النبوة؟

من كتابة كتاب لألمة، » صىل اهللا عليه وآله«بي بل لقد منع بعضهم الن
ًلكي ال تضل بعده أبدا، ومل يتمكن من تسيري جيش أسامة، وذلك يف مرض 

 !موته، فهل بطلت نبوته، ألن النبوة إنام تكون للقادر عىل محل أعبا ئها؟

وإن كان هؤالء األنبياء قادرين عىل دفع األعداء، وإجبارهم عىل تنفيذ 
صىل «وكان النبي . ًان هارون قادرا عىل املنع من اختاذ العجلأوامرهم، وك
ًقادرا عىل كتابة الكتاب بالقوة والقهر، وعىل تنفيذ جيش » اهللا عليه وآله

أسامة كذلك ومل يفعلوا، فهل يصح للسائل أن ينسب إليهم اخليانة ـ 
عىل ًإن اخلائن ال يصلح أن يكون نبيا، وال يؤمتن : والعياذ باهللا ـ ويقول

 ..وحاشاهم من ذلك.. الرعية

                                     
 ٥ج والنهاية والبداية ٣٦٠ص ٢ج للزيلعي الراية ونصب ٥٧٣ص ١٤ج حبان

 .١٦٨ص الرجال أسامء يف واإلكامل ٥٦٨ص ٤ج كثري البن النبوية والسرية ٣٠٧ص
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ً أن اهللا قادر تكوينا عىل حمق اجلبابرة والطغاة، وعىل تسيري األمور :واخلالصة

 .وفق ما يريد، ولكنه ال يفعل ذلك، ألنه خيالف احلكمة، وفيه نقض للسنن

، فإنه تعاىل يمكن أن »عليهم السالم«وهكذا يقال بالنسبة لألنبياء 
ُيقدرهم عىل حتقيق َ ِ ْ ولكنه ال يفعل ذلك ملا قلناه من أنه ..  كل ما حيبونُ

 ..مناف للحكمة، وللسنن التي أراد سبحانه أن جتري األمور عليها

 إن اإلمامة والنبوة تتحقق بالنص الذي يبني النصب اإلهلي :ًخامسا
لشخص بعينه هلذا املقام اخلطري، واختياره هلذه الكرامة اإلهلية، وال يؤخذ 

 .األنبياء، وقتلوا الكثريين منهم باملنصوب، ولذلك حارب الناس رضا الناسفيه 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٢٩ (٢٣السؤال رقم 
 الظلم يزيل أن لغرض ـ الشيعة عند ـ املعصوم اإلمام نصب وجب نامإ
  .والقسط العدل ويقيم والقرى، املدن مجيع عن والرش

 تعاىل اهللا خلقها وقرية مدينة كل يف يزل مل إنه :تقولون هل :والسؤال
 !   ال؟ أم الناس ظلم يدفع معصوم

  .معصوم تعاىل اهللا خلقها وقرية مدينة كل يف يزل مل :إن قلتم

 وأهل املرشكني من الكفار بالد يف فهل ظاهرة، مكابرة هذه :قيل لكم
  !معصوم؟ الكتاب
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 ! معصوم؟ »عنه اهللا ريض« معاوية عند الشام يف كان وهل

 ،والقرى املدائن سائر يف نواب وله واحد، هو :نقول بل :وإن قلتم
 !بعضها؟ يف أم ،األرض مدائن مجيع يف نواب له :لكم قيل

 .وقراها األرض مدائن مجيع يف :إن قلتمف

 !األوىل مثل مكابرة هذه :قيل لكم

 .والقرى املدن بعض يف نواب له بل :وإن قلتم

 فلامذا واحدة، املعصوم إىل حاجتهم والقرى املدن مجيع :قيل لكم
  !بينهم؟ فرقتم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

نفسه اهلدف من نصب النبي، ألن فإن اهلدف من نصب اإلمام هو 
اإلمام ويص النبي، واملؤدي عنه، واهلادي للناس من بعده، غري أنه ال 

 .يوحى إليه ـ كام يوحى لألنبياء ـ

هداية الناس، وإقامة العدل : ومن مجلة مهامت األنبياء وأوصيائهم
والقسط فيهم، برشط مساعدة الناس هلم، وقبوهلم منهم، فإذا خذلوهم، 

نرصوهم، فليس عىل األنبياء وأوصيائهم جناح، وإنام يكون الناس هم ومل ي
 ..ّالذين قرصوا وتسببوا ألنفسهم باحلرمان من نعم اهللا
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أن الظلم واجلور مل يرتفع من األرض بمجرد بعثة : وألجل ذلك جتد
األنبياء، وإنزال الكتب الساموية، بل واجه الناس أنبياءهم باألذى 

 .» السالممعليه«ن قتلوا منهم، ومن أوصيائهم، واألئمة وقتلوا مواإلساءات، 

 »عليه السالم«ما جرى عىل اإلمام احلسني : ًوحسبك دليال عىل ما نقول
ًإين مل أخرج أرشا، وال بطرا، وال مفسدا وال ظاملا، ولكن «: الذي يقول ً ً ً

أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن .. خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي
 .)١(»..فمن قبلني بقبول احلق، فاهللا أوىل باحلق، ومن رد عيلاملنكر، 

القتل واإلستئصال ألهل بيته وأصحابه، » عليه السالم«فكان جزاؤه 
 ..بتلك الصورة الفظيعة واملفجعة

 قد القى ما القى من رزايا وباليا يف نفسه، »عليه السالم«ًكام أن أباه عليا 
 .. واآلخرينًهيدا عىل يد أشقى األولنيويف أهل بيته، ويف زوجته، ثم قىض ش

 بسم بنت األشعث بن »السالم عليه«ثم استشهد ولده اإلمام احلسن 
 .قيس، بتدبري من معاوية بن أيب سفيان

                                     
 ٥ج )ط دار األضواء(بن أعثم الكتاب الفتوح  و٣٢٩ص ٤٤األنوار جبحار  )١(

 ـطبعة احليدرية ط امل(و  ٨٩ص ٤ج) ط قم( طالب آل أيبمناقب  و٢١ص

لواعج  و١٧٩ص »عليه السالم«، اإلمام احلسني واملالع و٢٤١ ص٣ج) النجف

مقتل  و٦٠٢ ص١١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٣٠صاألشجان 

 .١٨٨ص ١جخوارزمي سني للاحل
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 إنام بعث األنبياء :وإن شاء السائل أن نرد عليه نفس سؤاله، فنقول له
َلقد أرسلنا  ﴿:فقد قال تعاىلوالرسل هلداية الناس، وإلقامة العدل والقسط،  ْْ َ ََ ْ َ

ْرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴾ َ َ ُ َ ِّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ َِ ُِ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ)١(. 

وهذا ال خيتص بمكان دون مكان، وال بزمان دون زمان، بل يشمل 
إنه مل يزل يف : فهل تقولون. مجيع األزمنة واألمكنة، وسائر املدن والقرى

 !كل مدينة وقرية نبي معصوم يدفع الظلم عن الناس أم ال؟

قيل .. مل يزل يف كل مدينة أو قرية خلقها اهللا نبي معصوم: إن قلتم
هذه مكابرة ظاهرة، فهل يف بالد الكفار، من املرشكني وأهل الكتاب : لكم

 !نبي معصوم؟

 !وهل كان عند قيرص وعند كرسى يف بلدهم نبي معصوم؟

 .هو واحد، وله نواب يف سائر املدن: نقول بل :وإن قلتم

 !له نواب يف مجيع مدائن األرض، أم يف بعضها؟: قيل لكم

 .يف مجيع مدائن األرض وقراها: فإن قلتم

 . هذه مكابرة مثل األوىل:قيل لكم

 .له نواب يف بعض املدن والقرى دون البعض اآلخر: وإن قلتم

لنبي املعصوم واحدة، فلامذا مجيع املدن والقرى حاجتهم إىل ا: قلنا لكم

                                     
 . من سورة احلديد٢٥ اآلية )١(
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 !فرقتم بينهم؟

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٤٢ (٢٤السؤال رقم 
ًلقد كان عبد اهللا بن جعفر الصادق شقيقا إلسامعيل بن جعفر 

فاطمة بنت احلسني بن عيل بن احلسني بن أيب طالب : الصادق، وأمهام هي
 .»عليه السالم«

 .فهام ـ حسب مفهومكم ـ سيدان حسينيان من الطرفني

ُفلامذا حرم السيد عبد اهللا بن جعفر اإلمامة بعد شقيقه إسامعيل الذي 
 !مات يف حياة والده؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. بركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا و

 ..وبعد

إنه ال يكفي يف اإلمامة أن هذا ابن ذاك، أو أنه هاشمي، أو  ً:أوالف
قريش، بل املعيار فيها هو اإلختيار، والنصب اإلهلي، الذي يتم وفق معايري 
أرقى وأمثل، وأسمى وأفضل من جمرد النسب، وقد وقع اإلختيار اإلهلي 
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ية الطاهرة، وال يسأل اهللا ًعىل اثني عرش رجال بأعياهنم، وكلهم من الذر
 .واهللا أعلم حيث جيعل رسالته. تعاىل عام يفعل، وهم يسألون

ًأن اإلمام الالحق جيب أن يكون أيضا هو الولد : ّ ختيل السائل:ًثانيا

األكرب لإلمام السابق، وقد أثبتت الوقائع خالف ذلك، ولذلك أوىص 
 مع وجود ولده األكرب »عليهام السالم«اإلمام الصادق إىل اإلمام الكاظم 

الذي كان يعاين من تشوه يف خلقته، وال يكون اإلمام كذلك، ألن هذا من 
 .املنفرات منه

 ال معنى إلمامة إمام ينصب ثم يموت يف عهد أبيه اإلمام السابق :ًثالثا
أما إذا .. عليه، ألن اإلمامة يف حياة أبيه تكون لألب، فال معنى إلمامة االبن

ًياة األب، فعدم كونه إماما بعد أبيه يصبح بدهييامات االبن يف ح بسبب .. ً
 .انتفاء املوضوع من األساس

ً مل يشرتط أحد من الشيعة يف اإلمام أن يكون سيدا حسينيا من :ًرابعا ً

 .الطرفني كام حياول السائل أن يوهم القراء بذلك

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٤٦ (٢٥السؤال رقم 
التكليف، وهو البلوغ والعقل، : أن من رشوط اإلمام: يزعم الشيعة

والثابت أن إمامهم الغائب املسمى حممد العسكري ثبتت إمامته وهو ابن مخس 
 ! بإمامته؟أو ثالث سنني من خالل توقيعاته، فلامذا استبعد هذا الرشط وقيل
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .. احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

  :مل يشرتط أحد البلوغ يف اإلمامة
: بل قالوا.. مل يقل أحد يف اشرتاط البلوغ باإلمامة، وال بالنبوة ً:أوال

 .نسبة لسائر الناسيشرتط البلوغ يف التكليف، ويف صالة اجلامعة بال

، جتعل هلم ةنا عىل أن لبعض الناس خصوصيُّدلهناك آيات ت :ًثانيا
ًأحكاما خاصة هبم، فمثال يقول اهللا سبحانه عن نبي اهللا حييى بن زكريا ً: 

ً﴿يا حييى خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا﴾ ُ ّْ َ ْ َ َِ َ ُ َ َّ َْ ُْ َ َ َ َُ ٍِ ِ ِ ْ َ)١(. 

ِ﴿فأتت به  :»عليه السالم«يسىويقول سبحانه عن مريم ملا ولدت ع ِ ْ َ َ َ
ًقومها حتمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ً َ َ ُ َ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َِ َ َ ِ ِْ ِْ ُ ْْ َ ِ يا أخت هارون ما كان أبوك ،َ ُ ََ َُ ََ َ ُ ََ ْ

ًامرأ سوء وما كانت أمك بغيا ّ ُّ َ َ َ ِْ ِ ٍَ َ ُْ َْ َ ِفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف  ،َ ََ َ َْ َ ُ ْ ْ َِّ ُ َ ََ ُ َ ِ ِ ْ َ َ
ًهد صبياَْامل ّ ِ َ ِ ًقال إين عبد اهللاِ آتاين الكتاب وجعلني نبيا ،ْ َ ْ َّ َِ َ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َ ُِ َ ِّ ِ َوجعلني مباركا أين  ،َ َ َ َ َْ َ َُ ً َِ

ًما كنت وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا﴾ ّ ْ َ ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َّ ُ ِْ َِ َُ ِ ِ َ)٢(. 

                                     
 . من سورة مريم١٢اآلية ) ١(

 . من سورة مريم٣١ ـ ٢٧ اآليات) ٢(
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ً كنت نبيا وآدم بني :أنه قال» صىل اهللا عليه وآله« عن رسول اهللا وروي

 .)١( أو بني املاء والطني،املاء واجلسد

                                     
 شاذان البن والفضائل ٢٤٨ص ٢جللطربيس  اإلحتجاج: راجع املصادر التالية) ١(

 ٩وج ٣٨ص ٧ج والغدير ٨٢ص ٥٠وج ٣٥٣ص ١٥جاألنوار  وبحار ٣٤ص

 ٥ج الرتمذي وسنن ٣٧٩ و ٥٩ص ٥وج ٦٦ص ٤ج أمحد ومسند ٢٨٧ص

 فةوحت ٢٢٣ص ٨ج الزوائد وجممع ٦٠٩ص ٢ج لحاكمل ستدركاملو ٢٤٥ص

 ٤٣٨ص ٨ج شيبة أيب البن واملصنف ٥٦ص ١٠وج ١١١ص ٧ج األحوذي

 واملعجم ١٧٩ص عاصم أيب البن السنة وكتاب ٣٤٧ص ٥ج واملثاين واآلحاد

 واجلامع ٣٥٣ص ٢٠وج ٧٣ص ١٢ج الكبري واملعجم ٢٧٢ص ٤ج األوسط

 املوضوعات وتذكرة ٤٥٠ و ٤٠٩ص ١١ج العامل وكنز ٢٩٦ص ٢ج الصغري

 ٢٦٤ص ٩ج األنوار عبقات وخالصة ١٢٩ص ٢ج فاءاخل وكشف ٨٦ص للفتني

 النكاح، كتاب عن ٥٢٢ و ٣٩٢ص ٢ج البحار سفينة ومستدرك سعد، ابن عن

 ٤ج القدير وفتح ١٨٤ص ٥ج املنثور الدر وعن ٦٩ص ٥ج القدير فيض وعن

 الكبري والتاريخ ٥٩ص ٧وج ١٤٨ص ١جالبن سعد  الكربى والطبقات ٢٦٧ص

 ٤ج عدي البن والكامل ٣٠٠ص ٤ج ييلالعق وضعفاء ٢٧٤ص ٧ج للبخاري

 ٥وج ٤٢٦ص ٤وج ١٣٢ص ٣ج الغابة أسد وعن ٣٧ص ٧وج ١٦٩ص

 ١١وج ٣٨٤ص ٧ج النبالء أعالم وسري ٣٦٠ص ١٤ج الكامل وهتذيب ٣٧٧ص

 التهذيب وهتذيب ٤٢٨ص أمحد مسند يف رواية له ومن ٤٥١ص ١٣وج ١١٠ص
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ونبينا األكرم » عليهام السالم«عىل أن عيسى، وحييى  :ُّدلوذلك كله ي
 وأعىل درجات الفهم والعقل ،، كانوا يف أتم األحوال»عليه وآلهصىل اهللا «

والكامل، حتى استحقوا هذه املراتب العظمى وهم هبذه السن، بل منذ 
 ..ًأيضابل وقبل ذلك .. الوالدة

وإذا كانت اإلمامة منحة إهلية، تستند إىل استعدادات عالية، وملكات 
ِ﴿ولتصنع عىل عيني﴾ :رفيعة، وتربية وصناعة إهلية عىل قاعدة ِْ َ َ َ ْ ََ َ ، وليست )١(ُ

ًأمرا عاديا ً وال اختيارا برشيا،ً فإن ملن خيتارهم اهللا سبحانه خصوصيات .. ً
، فال ينبغي استبعاد أن يكون يف فهمهم ووعيهم، ويف كثري من شؤوهنم

أن يكون من خصوصياهتم ، و غريهمتكليفهم خيتلف عن تكليف
كان احلال بالنسبة لعيسى كام ًعطاؤهم مقام اإلمامة يف سن مبكرة، متاما إ

 وهداة، ،، وغريمها ممن اختارهم اهللا قادة وسادة»عليهام السالم «وحييى

                                     
 وتاريخ ٦٦ص املذيل ذيل من واملنتخب ١٨١ص ٦ج اإلصابة وعن ١٤٨ص ٥ج

 ٢ج والنهاية البداية وعن ٢٢٦ص ٢ج إصبهان أخبار وذكر ٣٩٢ص جرجان

 وعن ١٦٦ص ١ج املصطفى حقوق بتعريف الشفا وعن ٣٩٢ و ٢٧٦ و ٢٧٥ص

 و ٣١٧ و ٢٨٩ و ٢٨٨ص ١ج كثري البن النبوية والسرية ١١٠ص ١ج األثر عيون

 و ٨١ و ٧٩ص ١ج والرشاد اهلدى وسبل ١٢٠ص الرسول عن الشبه ودفع ٣١٨

 .٢٦١ و ٩٩ص ٢وج ٤٥ص ١ج املودة ينابيع وعن ٢٣٩ص ٢وج ٨٣

 . من سورة طه٣٩من اآلية ) ١(
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 ..وأسوة، وقدوة لعباده

  !:وغ؟مىت كان حتديد البل
د بعد اهلجرة إىل املدينة َّإن البلوغ قد حد:  رأينا أن غري واحد قالوالقد

 فكان التمييز ،يف قضية رد ابن عمر، وقبوله يف الغزو، أما قبل ذلك

 .)١(واإلدراك هو املعتمد يف البلوغ، وعليه يدور مدار التكليف

نني، قد أسلم، وهو ابن عرش س» عليه السالم«ً أن عليا :ويشهد لذلك

السبق إىل وكان ذلك حيرج بعض الناس الذين حيبون أن تكون فضيلة 

عليه «ًأن عليا : ، فخرجوا علينا بمقولة»عليه السالم «لغريهاإلسالم 

 وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، ،أول من أسلم من الصبيان» السالم

 .)٢(..الخ ..وخدجية أول من أسلم من النساء

                                     
 والسرية ١٤٩ ص)مطبوع هبامش نور األبصار(سعاف الراغبني للصبان إ: راجع) ١(

التمهيد ، و عن البيهقي٢٥٧ و ٢٥٦ والكنز املدفون ص٢٦٩ ص١احللبية ج

 .٨٨ ص١٨جبن عبد الرب ال

 والسرية ٢٧  و٢٦ و ١٧ ص٣ والبداية والنهاية ج١٤٧ ص٢جنزهة املجالس ) ٢(

سنن :  وراجع٩٠ ص ١ والسرية النبوية لدحالن ج٢٧٥ ص١احللبية ج

كتاب :  وراجع٦٣صلدواليب لالذرية الطاهرة النبوية  و٣٠٦ ص٥جالرتمذي 

 .٨٥ ص٥جتفسري الثعلبي  و٨٢صلطرباين لاألوائل 
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ة عيل قد جعل أولي» عليه وآلهصىل اهللا «نبي وهو كالم فارغ، فإن ال
، وقد قال ذلك »عليه السالم« عيل ضائل يف اإلسالم من ف»عليه السالم«

 .)١(حني زوجها إياه» عليها السالم«لفاطمة 

                                     
 ٣٧٤  و١٤٨ ص١ربيل جالغمة لأل وكشف ١٠٦املناقب للخوارزمي ص: راجع) ١(

 والذرية ٣٩٤ ص٩ وج٢٢٠ و ٩٥٤ ص٣ ج٤٤ ص٢والغدير للشيخ األميني ج

 ٣ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٤٤ و ٩٣الطاهرة النبوية للدواليب ص

 و ١١٤ ص١٣ وج٦٠٥ ص١١وكنز العامل ج ٢٣٣و  ٢٢٧ ص١٣ وج٢٥٧ص

 و ٢٧٩ و ٢٧٦ ص١يف جللكو» عليه السالم« ومناقب اإلمام أمري املؤمنني ١٣٥

 ٢٨٩والعثامنية للجاحظ ص ٥٠صبن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب و ٢٩٠

 وتنبيه ١٠٢ و ٢٤عقدة ص البن» عليه السالم«وفضائل أمري املؤمنني  ٢٩٤و 

 ١٢١ وكنز الفوائد ص٣٦٠ ص٢ ورشح األخبار ج٩٨الغافلني البن كرامة ص

 ٤ج) امللحقات(اق احلق  ورشح إحق١٣٦ ص٤٣ وج١٩ ص٣٨وبحار األنوار ج

 ٢٠ وج٤١٠ و ٣٤٠ و ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٣٢٥ ص١٥ وج١٥٥ و ١٥٢ و ١٥١ص

 ٢٣ وج٣٦٠ و ٣٥٩ و ٢٥٦ و ١٨٦ و ١٥٣ و ١٤٢ ص٢٢ وج٢٧١ص

 ٢١١ و ٤٦ص ٣٢ وج٢٦٨ ص٣١ وج٦١٤ و ٦١١ و ٥٣٧ و ٥٢٩ و ٥٢٦ص

 وفتح ١٦ ودفع اإلرتياب عن حديث الباب ص٣٢٧ و ٣٢٦ و ٣٢٤ ص٣٣وج

 وأسد الغابة ١٣٢ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٦٨ و ٦٧غريب صامللك العىل للم

 .١٧٩ ص٥ وغاية املرام للبحراين ج٥٢٠ ص٥ج



 ٢٢١                                                                             ..شرائط اإلمام وصفاته: الفصل الثاني

: ث وال حرج، وعبارةّهبذا األمر فحد» عليه السالم«وأما افتخاره هو 
 يدحض كل )١( رجل أسلمً أو أول األمة إسالما، أو أول،ًأول أمتي سلام

 ..شبهة تثار حول هذا األمر

أنه أسلم قبل أن  :ًـ مفتخرا بذلك ـ» عليه السالم«بل قد رصح هو 
: ، ومل يقل له أحد)١(، وبأنه قد صىل قبل الناس سبع سنني)٢(يسلم أبو بكر

                                     
ومناقب اإلمام أمري املؤمنني  ١٣٨سحاق صإسرية ابن : راجع عىل سبيل املثال) ١(

بن المناقب عيل بن أيب طالب  و٢٩٠ و ٢٧٥ ص١للكويف ج» عليه السالم«

 البالغة هنج رشح:  وراجع٢٩٤للجاحظ صوالعثامنية  ٥٠و ص ٧صمردويه 

 ٦٨ و ٦٧ص ٢ج املرام وغاية ٢٣٣ ص١٣وج ١٦٨ و ١٦٧ص ٦ج للمعتزيل

 ١ج احللبية والسرية ٩١ص ١ج لدحالن النبوية السرية: وراجع ٨ص ٦وج

 والغدير ٢٠ ـ ١٨ص اخلوارزمي ومناقب املغازيل، ومناقب ٢٧٥ و ٢٦٨ص

 الكثري جتد ٣٩٢ص ٩وج ٣٢٢ و ٢٩ و ١٦٨ص ١٠وج ٢٣٦ ـ ٢٢٠ص ٣ج

 ١ج األولياء وحلية ٢٣٣ص ٤ج بغداد تاريخ يف وكذا ،بذلك الترصحيات من

 .٤٠٧ص ٣ج دمشق تاريخ وهتذيب ٦٦ص

 البالغة هنج رشحو ١٦٩ص) ط دار املعارف( قتيبة البن املعارف :راجع )٢(

دار الكتاب ( العثامنية و٢٤٠و  ٢٢٨ و ٢٠٠ص ١٣وج ١٢٢ص ٤ج للمعتزيل

البداية والنهاية  و٢٩٠ص) عبد السالم حممد هارون: حتقيق، ومرصـ العريب 

الكامل  و١٥١ ص١جاآلحاد واملثاين  و٣٧٠ ص٧ج )دار إحياء الرتاث العريب(
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ًكنت آنئذ صبيا، ومل تكن بالغا أو عاقال ً ً.. 

  !:مباذا يتحقق البلوغ؟
 : نقولبالنسبة للبلوغ

                                     
 ١٢هتذيب الكامل ج و٣٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٧٤ ص٣بن عدي جال

اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله  و١٤٦لبالذري صلنساب األرشاف  وأ١٨ص

 .١٤٦ ص٢ينابيع املودة ج و٣٨ ص١بن الدمشقي جالجواهر املطالب  و٩لربي صل

بن أيب الاملصنف  و١١٢ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٤٤ ص١جسنن ابن ماجة  )١(

بن أيب عاصم الكتاب السنة  و١٤٨ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٩٨ ص٧جشيبة 

خصائص أمري املؤمنني  و١٠٧ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و٥٨٤ص

ط (كنز العامل  و٣٠ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٤٦صلنسائي ل

تفسري  و٩٦صلفتني لتذكرة املوضوعات  و١٢٢ ص١٣ج) مؤسسة الرسالة

 ٣جميزان االعتدال  و٥١٤ ص٢٢جهتذيب الكامل  و٨٥ ص٥جالثعلبي 

بن الجواهر املطالب و ٤٣١ ص١جبن كثري  الالسرية النبوية و١٠٢ص

 ٢ وج٤٥٥ و ١٩٣ و ١٨٩ص ١جينابيع املودة  و٧٠ ص١جالدمشقي 

 عن فضائل ٢١٣ و ٢٠٩ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٨ص

 ١ج) ط الغازية ـ مرص(الصحابة البن حنبل، وسنن املصطفى البن ماجة 

 .١٥٥ ص٢ج) ط حممد أمني اخلانجي بمرص(الرياض النرضة  و٥٧ص
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ليس وهذان  ..حتالم، وبنبات الشعر عىل العانةإن البلوغ للرجال باإل
منهم  َرِظُأن الذين قتلوا من سبي بني قريظة قد ن:  ويذكرون.دَّ سن حمدامهل

 .إىل إنبات العانة

 أن عمرو بن العاص كان يكرب ولده عبد اهللا باثنتي عرشة :وقد ذكروا
 .)١(فقطسنة 

 ،اشد باهللا قد وطأ جارية، وهو ابن تسع سننين الرإ :ًوقالوا أيضا
 .)٢(فحملت منه

                                     
 ٢٨٦ص) ط دار املعارف( و ١٢٥ص)  هـ١٣٩٠ط سنة (املعارف البن قتيبة ) ١(

عمدة القاري  و٢٠٣ ص٥جفتح الباري  و٥٢٦ ص٣جلحاكم لاملستدرك و

 أسد و٩٥٧ ص٣ج) ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٤٠ ص١٣ وج١٣١ ص١ج

 ٢٩٤ ص٥جهتذيب التهذيب  و١٦٦ ص٤جاإلصابة  و٢٣٣ ص٣جالغابة 

خالصة تذهيب هتذيب الكامل  و٢٣٦ ص١٣جللمعتزيل رشح هنج البالغة و

التعديل  و٥ ص٥ وج١٦٧ ص١جلبخاري لالتاريخ الصغري  و٢٠٨ص

 و ٢٤٤ و ٢٤٢ ص٣١جتاريخ مدينة دمشق  و٨٩٨ ص٢جلباجي لوالتجريح 

مشاهري علامء األمصار  و٢١١ ص٣جيف كتابه الثقات حبان  وقال ابن ٢٤٩

 .بينه وبني أبيه ثالثة عرش سنة :٩٣ص

 ماإلسالتاريخ  و٤٣٤ ص١ج) ط دار املعرفة( و ٢٦٩ ص١السرية احللبية ج) ٢(

 .٣٠١ ص٣٦جلذهبي ل
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 .ًبكرة جداامل  الطفولة أهنن قد محلن يف سن:ويذكر عن بعض النساء

ال ـ أعني صغر السن ـ  بأن هذا األمر :ً ونذكر السائل أخريا:ًرابعا
، فقد توىل اإلمام اجلواد، واإلمام »عليه السالم« باإلمام املهدي ينحرص
 ..ًمهامت اإلمامة يف سن مبكرة أيضا» عليهام السالم «اهلادي

عليهام «ر إمامة احلسنني ّقد قر» صىل اهللا عليه وآله«كام أن النبي 
ست أو سبع » صىل اهللا عليه وآله«، وكان عمرمها حني وفاته »السالم

متى :  ومل يقل.)١(»احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«: حيث قال. سنني

                                     
 ٢٩٩ص للحلبي النزوع وغنية ٣١١ و ٤٥٣ و ٤٥٢ص ٢ج البيان جممع:  راجع)١(

 ٤٠٤ص للقمي والوفاق اخلالف وجامع ١٥٧ص ٣ج إدريس البن والرسائر

 ٣٠٣ص املرتىض للرشيف املختارة والفصول ٣٠ص ٢ج للمفيد واإلرشاد

 ٤٨ص للمفيد صولاأل مقدمات يف والنكت ٣٥ص للمفيد اجلارودية واملسائل

 ٣٠٧ص ١٦ج األنوار وبحار ٣٦٨ و ١٤١ص ٣ج طالب أيب آل ومناقب

:  وراجع.٤٠٧ص ١ج الورى وإعالم ٧٠ص ٣ج للطربيس اجلامع وجوامع

بن كرامة البيهقي يف كتابه  عن ا٤٨ ص٢٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق 

 .١٨ص) لياالنسخة مصورة يف مكتبة امربوزيانا بإيطا (الرسالة يف نصيحة العامة

ط ( »أهل البيت« األستاذ توفيق أبو علم يف عن ٢١٧ ص١٩جونقل املرعيش يف 

صىل اهللا عليه «وقد تواتر احلديث عن النبي : ١٩٥ص) مطبعة السعادة بالقاهرة

 . قعدا، ومها رحيانتاي من الدنياولداي هذان إمامان قاما أو: أنه قال » وآله
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من حني ـ عىل األقل ـ  ذلك عىل أهنا تبدأ َّدلف. تبدأ إمامتهامى بدأت، أو مت
 ..إنشائه ملقام اإلمامة هلام

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٤٩ (٢٦السؤال رقم 
دعوا إمامة حممد ثم تناقضوا، فا. ًأن اإلمام ال يكون إال بالغا: يزعم الشيعة

 .»الرضا«حيث مل يبلغ احللم عند وفاة والده عيل » باجلواد«بن عيل، امللقب 

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

.. ٤٦يف اجلواب عىل السؤال املتقدم برقم قد أجبنا عىل ما يشبه هذا 
 .والشيعة ال يشرتطون البلوغ يف اإلمام

 هو أن أحدمها يسأل عن صغر سن اإلمام اجلواد :لكن الفرق بني السؤالني
 ..»عليه السالم«، واآلخر يسأل عن صغر سن اإلمام املهدي »عليه السالم«

 ..فراجع اإلجابة التي ذكرناها هناك

 ..م عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسال
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  :)١٥١ (٢٧السؤال رقم 
  :وضع الشيعة عدة رشوط لإلمام

 .أبيه أبناء أكرب يكون أن :منها

 .عليه يستوي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول درع وأن اإلمام، إال يغسله ال وأن

 .الناس أعلم يكون وأن

 الخ... !الغيب لميع وأنه حيتلم، وال جنابة تصيبه ال وأن

 أن وجدنا ألننا !!الرشوط هبذه ـ بعد فيام ـ حرج يف وقعوا ولكنهم
 .العسكري واحلسن الكاظم كموسى إخوته؛ أكرب يكن مل األئمة بعض

 ،اجلواد حممد ابنه يغسله مل الذي الرضا كعيل إمام، يغسله مل وبعضهم
 مل لكاظما موسى وكذلك .آنذاك عمره من الثامنة يتجاوز يكن مل حيث

 عيل ابنه يغسله مل عيل بن احلسني بل .آنذاك عنه لغيابه الرضا عيل ابنه يغسله
  .ذلك دون زياد ابن عساكر وحليلولة ،الفراش ملالزمته ،العابدين زين

 الذي مل ،؛ مثل حممد اجلوادملسو هيلع هللا ىلصوبعضهم ال يستوي عليه درع رسول اهللا 
 . بن حممد مات عنه وهو صغرييتجاوز الثامنة عند وفاة أبيه، وكذلك ابنه عيل 

 ً.صبيا كان كمن الناس؛ أعلم يكن مل وبعضهم

 اجلنابة؛ وتصيبه حيتلم بأنه ـ الشيعة أخبار يف ـ النص جاء ضهمعوب
 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن رووا حيث ،»معنه اهللا ريض« واحلسني احلسن وابنيه كعيل

 ،وفاطمة ،وعيل ،أنا إال املسجد هذا يف جينب أن ألحد حيل ال«: قال
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  .)١(»واحلسني ،واحلسن

 .كتابه يف تعاىل اهللا اّرده كذبة ه فهذ،الغيب علم وأما

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

ال بد أن تؤخذ من الكتب  إن رشائط اإلمام بنظر الشيعة ً:أوال
ًهو أن يكون منصوصا عليه من : الكالمية للشيعة، والرشط األول واألهم

 .قبل اهللا تعاىل ورسوله

وهذا يقتيض عدم اشرتاط سن معني فيه، فاإلمام هو من ورد النص 
ًباإلمامة عليه من املعصوم، سواء أكان صغريا كعيسى، وحييى، واإلمام 

 . »عليهم السالم«ام احلجة، واحلسنني اجلواد، واهلادي، واإلم

. »عليهم السالم«ًأو كبريا كسائر األئمة الطاهرين واألنبياء املعصومني 
 .وسواء أكان أكرب األوالد أو أصغرهم

 .. ً أن يكون معصوما:الرشط الثاين

                                     
  ).٢/٦٠(عيون أخبار الرضا،   )١(
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ً أن يكون مستجمعا ألصول الكامالت النفسانية، وهي :الرشط الثالث

 ..العلم، والفقه، والشجاعة

ً أن يكون أفضل األمة يف كل ما يعد كامال نفسانيا:الرشط الرابع ً. 

 براءته من كل عيب منفر يف خلقته، أو يف نسبه :الرشط اخلامس
 ..وأصله، أو يف حياته العملية، كالصناعات واحلرف الركيكة، كاحلياكة

ً أن يكون خمصوصا بكرامات إهلية، يظهرها اهللا تعاىل :الرشط السادس

 . حيتاج إليها يف تصديق اخللق لهله حني

ومل نجد الشيعة تعرضوا لرشط البلوغ، وال لكونه أكرب األوالد، وال 
 ..أن يعلم الغيب، وال أن ال تصيبه جنابة

 أما أن اإلمام ال يغسله إال اإلمام، فتلك خصوصية لإلمام :ًثانيا
ًأن تعد رشطا، والكرامة ال ينبغي .. ًيتحفه اهللا تعاىل هبا كرامة وإجالال له

بأن ظله ال يقع عىل : »صىل اهللا عليه وآله«فإن اهللا تعاىل قد أكرم رسوله 
األرض، وبأنه أباح له التزوج بأكثر من أربع نساء، وبأنه يدفن حيث 

 .يقبض، وبغري ذلك من أمور

 .ُّولكنهم ال يعدون هذه األمور من رشائط النبوة

عليه، » ىل اهللا عليه وآلهص«وكذلك احلال يف استواء درع رسول اهللا 
فإن ذلك قد ورد يف بعض األخبار، ومل ير الشيعة أن يدخلوا ذلك يف صلب 

ربام ألنه مل جتتمع فيه رشائط .. عقائدهم، فلم يذكروه يف مجلة الرشائط
القبول السندي، أو لعلهم وجدوا أنه أمر خاص ببعض األئمة دون 
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 .سائرهم، أو لغري ذلك من أسباب

 حيرج الشيعة يف موضوع اشرتاط أن يكون اإلمام الولد األكرب  مل:ًثالثا

ًلإلمام السابق، ألن السن ليس رشطا عندهم، فإهنم متعبدون بالنص، فمن  َّ
 :ًأما عبد اهللا األفطح فليس إماما لسببني.. ورد النص عليه كان هو اإلمام

ْ أنه كان يعاين من تشوه خلقي يوجب نفرة الناس منه، واق:أحدمها تحام َ
 .إن من رشائط اإلمام سالمته يف خلقته اجلسدية: وقد قلنا.. العيون له

 .. أن اإلمام السابق مل ينص عليه:الثاين

، إذ مع »عليه السالم«وكذا احلال بالنسبة لإلمام احلسن العسكري 

واختالل الرشائط يف » عليه السالم«وجود النص عىل اإلمام العسكري 

 ..يكون جلعفر نصيب يف اإلمامةأن جعفر، ال جمال لتوهم 

 :أن اإلمام ال يغسله إال اإلمام، نقول:  بالنسبة حلديث:ًرابعا

بأن : ال دليل عىل أن ذلك مل حيصل، السيام وأن الروايات قد رصحت

عليه «هو الذي غسل اإلمام الرضا » عليه السالم«اإلمام اجلواد 

 الذي غسل اإلمام ، هو»عليه السالم«، وبأن اإلمام الرضا )١(»السالم

 .)٢(»عليه السالم«الكاظم 

                                     
 . عنه٥٠ ص٥٠ وبحار األنوار ج٣٥٣ ص١جاخلرائج واجلرائح  )١(

 بحار األنوار ٩٧ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١٠٥ ص١جعيون األخبار  )٢(
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وال ضري يف ذلك، فإن الذي غسل سلامن الفاريس الذي تويف يف املدائن 
 .)١( املدينةمع أنه كان حني وفاة سلامن يف» عليه السالم«هو عيل بن أيب طالب 

ً، قد مات شهيدا، وال يغسل »عليه السالم« إن اإلمام احلسني :ًخامسا

 ..معنى لذكر السائل له يف هذا املقاموال . الشهيد

ً ما ادعاه السائل، من أن من كان من األئمة صبيا ليس بأعلم :ًسادسا
الناس، حيتاج إىل أن يكون السائل قد اطلع عىل الغيب اإلهلي، وعرف 
ٍمقدار علم كل فرد فرد من البرش، حتى تبني له أن ثمة من هو أعلم من  ٍ

أو أنه قد .. ً، حني كان عمره ست سنوات مثال»عليه السالم«اإلمام اجلواد 
 .ًكان يف زمن عيسى من كان أعلم منه حني تكلم يف املهد صبيا

كام أنه ال بد أن يكون الوحي اإلهلي قد نزل عليه وأعلمه أن اإلمام 
ِّمل يعلم ولده ألف حرف، أو ألف باب من العلم يفتح » عليه السالم«الرضا 

 . بابله من كل حرف، أو باب ألف

أن من :  حبذا لو أحتفنا هذا السائل باملصدر الذي أخذ منه:ًسابعا
فإننا مل نجده يف أي من كتب .. رشط اإلمام أن ال تصيبه جنابة وال حيتلم

                                     
 . عنه٢٥٤ ص٤٨ج

 ١٤ ص٢ ومدينة املعجز للبحراين ج٥٦٢ ص٢اخلرائج واجلرائح ج:  راجع)١(

  ونفس الرمحن يف فضائل سلامن١٤٨ ص٣٩ وج٣٦٨ ص٢٢وبحار األنوار ج

 .٦٠٤ ص٢ وطرائف املقال للربوجردي ج٦٠٥ص
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 ..الشيعة التي يف حوزتنا، كام أننا مل نجد هذا الرشط ال يف أرض وال يف سامء

إنام » عليهم السالم «إن األئمة:  بالنسبة لعلم الغيب، فقد قلنا:ًثامنا
ّوبلغهم .. »صىل اهللا عليه وآله«يعلمون من الغيب ما أعملهم به رسول اهللا 

صىل اهللا «ُّوليس لدى السائل ما يدل عىل أنه .. »عليهم السالم«إياه آباؤهم 
 !أخربهم هبذا الغيب باخلصوص؟» عليه وآله

» هم السالمعلي«قد أخربهم » صىل اهللا عليه وآله« حتى لو كان :ًتاسعا
بموهتم يف تلك الساعة أو اليوم، فإن من يعتقد بأن القلم قد خط بام هو 
ًكائن، وأنه ال حيلة للبرش يف تغيري ما خطه القلم، وأن القلم قد خط أيضا 

أهنم هم الذين يرشبون السم الذي يقتلهم، فال يمكنهم اإلمتناع عن ذلك، 
 ..ًوإال النقلب علم اهللا جهال، والعياذ باهللا

إنه ال حيق لإلمام أن يعمل : أما الشيعة فال يقولون ذلك، بل يقولون
بمقتضيات العلم الذي يصل إليه بطريق غري عادي كام هو احلال يف مثل 

 .هذه األمور

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٧٤ (٢٨السؤال رقم 
 وبني بينها الفرق فام لزعيمها، النبوة دعائهااب القاديانية كفرت لقد

  !وزيادة؟ األنبياء خصائص ألئمتهم يزعمون الذين الشيعة

 اإلمام بني اجلوهرية الفروق لنا يذكرون أو !للكفر؟ مدعاة هذا أليس
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 أقواهلم ـ ًإماما ـ عرش باثني ليبرشنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول جاء وهل !والرسول؟
 !؟...ًمتاما مثله معصومون، كأفعاله موأفعاهل، كأقواله

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

 إن أعظم ما يشنِّع به هؤالء عىل الشيعة قوهلم بعصمة أئمتهم، ً:أوال
 .لمون الغيب ولدهيم قدرات خارقةوبأهنم يع

فقد قال . ونحن نرى ذلك كله ليس باألمر العجيب، ألن له نظائر
َقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ﴿: تعاىل َْ ْ َ ٌَ َ َ ْ ْ َّ َِ َّ َ َ َ ْْ َ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ

ْطرفك فلام رآه مستقرا عنده قال هذا من َ ُ ُِ ِ َِ َ ََ ً ََ ْ َّ ْ ُ َ َْ َّ َ ُ فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر َُ ْ ُ َ َُ ْ َْ َْ َ َ َُ ِ َ ْ ُِّ ِ ِ

ٌومن شكر فإنام يشكر لنفسه ومن كفر فإن ريب غني كريم ٌّ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َّ َِّ ْ َ ْ ََّ ِ َِ َ ْ َ ََ َ﴾)١(. 

ًفآصف بن برخيا، مل يكن نبيا، ومع ذلك فقد كان لديه علم من 

رش بلقيس من الكتاب استطاع به أن يقوم بعمل خارق، وهو اإلتيان بع

                                     
 . من سورة النمل٤٠ اآلية )١(



 ٢٣٣                                                                             ..شرائط اإلمام وصفاته: الفصل الثاني

 ..اليمن إىل بيت املقدس قبل ارتداد الطرف

 منه بمنزلة »السالم عليه«ً عليا » وآلهعليهصىل اهللا «وقد جعل النبي 
صىل «هارون من موسى، وجعله اهللا تعاىل يف آية املباهلة نفس رسول اهللا 

، فإذا استثنينا خصوصية النبوة التي كانت خاصة بالنبي » وآلهعليهاهللا 
، فام الدليل عىل استثناء ما »عليه السالم«دون عيل »  اهللا عليه وآلهصىل«

 يملك األهلية لتلك »السالم عليه«ً خصوصا مع التأكيد عىل أنه !؟عداها
صىل «الرمحات واأللطاف والعطاءات الربانية من خالل اعتباره نفس النبي 

 .، وأخاه وهو منه بمنزلة هارون من موسى»اهللا عليه وآله

 مقام النبوة ال يعني أنه ال يعطيه من »السالم عليه« إعطائه وعدم
 .رمحاته، وألطافه

أما العصمة، فهي ليست من خمتصات النبوة، وإن كانت من لوازمها 
َّبمعنى أنه كلام وجدت النبوة وجدت العصمة، ولكن قد تتحصل ملن ليس 

زاحم ًفمريم مثال، وكذلك خدجية، وآسية بنت م. ًبنبي، بأن كان وصيا
 .كانت هلن مرتبة العصمة ولسن أنبياء

فالعصمة والقدرة عىل بعض األمور اخلارقة للعادة بسبب علوم 
، وكذلك املعرفة ببعض الغيوب ً أيضاخاصة حيصل عليها بعض األوصياء

فال معنى الدعاء اختصاص ذلك كله .. من خالل اإلختصاص بالنبي
 ..باألنبياء

ال نبوة ألحد بعد رسول : الذين يقولون ال جمال لقياس الشيعة :ًثانيا
، بالقاديانية الذين ينكرون ختم النبوة، ويدعون » وآلهعليهصىل اهللا «اهللا 



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٣٤

 ..» وآلهعليهصىل اهللا «النبوة لغري رسول اهللا 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٣٤( ٢٩السؤال رقم 
 وأظهر ،البيت أهل من ادعاها ملن تثبت اإلمامة أن الشيعة قواعد من
 أنه مع عيل بن زيد إمامة يثبتوا مل ثم صدقه، عىل الدالة العادة خوارق
 أظهر وال ،يدعها مل الذي الغائب ملهدهيم اإلمامة أثبتوا وباملقابل ادعاها،

 .ـ يعتقدون كام ـ ًصغريا لغيبته ،ذلك

  :اجلواب
  اهللا الرمحن الرحيمبسم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

أن اإلمامة تثبت بالنص :  إن القاعدة األساسية عند الشيعة هيً:أوال
ق الثابتة ، ومن اإلمام الساب»صىل اهللا عليه وآله«من اهللا تعاىل ورسوله 

 .إمامته بالنص عىل اإلمام الذي بعده، هذا عند الشيعة اإلمامية

 أما الزيدية الذين يتولون زيد بن عيل بن احلسني، ويعتقدون :ًثانيا

إمامته، فال تثبت اإلمامة عندهم بالنص، بل تثبت بادعائها، والقيام 



 ٢٣٥                                                                             ..شرائط اإلمام وصفاته: الفصل الثاني

 .» السالماعليه«بالسيف، رشط أن يكون من ذرية فاطمة 

قد » عليه السالم«إن الشيعة اإلمامية يعتقدون أن اإلمام السجاد  :ًثالثا

، الذي أمر رسول اهللا »عليه السالم«نص باإلمامة عىل ولده اإلمام الباقر 

 ومل ينص اإلمام السجاد .)١(ً جابرا بأن يبلغ سالمه إليه» وآلهعليهصىل اهللا «

 ..عىل زيد» عليه السالم«

ًإن زيدا مل يدع اإلمامة لنفسه، فعىل : قولونإن الشيعة اإلمامية ي: ًرابعا

فإنه إنام دعا للرضا من آل . ًالسائل أن يثبت لنا أن زيدا ادعى لنفسه اإلمامة

، ثم لولده »عليه السالم«بل كان يرى اإلمامة ألخيه اإلمام الباقر .. حممد

 ..»عليه السالم«جعفر الصادق 

 عند الشيعة اإلمامية، وال ً إن زيدا مل يظهر خوارق العادة، ال:ًخامسا

 .عند الشيعة الزيدية

قد ثبتت للشيعة ولكثري » عليه السالم« إن إمامة اإلمام املهدي :ًسادسا

 بقول » السالمامعليه«من علامء السنة بالنص، كام ثبتت لإلمامني احلسنني 

، »احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«: » وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 

                                     
 ٦٢لمفيد صلختصاص اإل و٣٢٨ ص ٣ ج )طبعة احليدريةط امل(مناقب آل أيب طالب  )١(

 ١ ج)رجال الطويس(ختيار معرفة الرجال  وإ٢٢٦ و ٢٢٥ ص٤٦بحار األنوار جو

ـ ٢١٧ص  .٥٠٥ ص١إعالم الورى ج و١٠٤صالثاقب يف املناقب  و٢٢ 



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٣٦

وكذلك ثبتت ..  بالنصوص الكثرية عليه»عليه السالم«لإلمام عيل وثبت 

 بنصوص السابق منهم عىل الالحق، وبغري » السالممعليه«لبقية األئمة 

 .فلم يكن هناك حاجة إلظهار اخلوارق.. ذلك من نصوص ودالالت

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

 



 ٢٣٧                                                                                             ..علم اإلمام: ل الثالثالفص

 

  :فصل الثالثال

 ..علــــــــــم اإلمـــــــــــام
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 ٢٣٩                                                                                             ..علم اإلمام: ل الثالثالفص

 

 

 

  :)٨ (٣٠السؤال رقم 
 وأهنم يموتون، متى يعلمون األئمة أن «:الكليني يف كتاب الكايف ذكر

 .)١(»منهم باختيار إال يموتون ال

 إمام يكن مل«: ً حديثا يقول)بحار األنوار(املجليس يف كتابه ثم يذكر 
  .)٢(»ًمسموما أوً مقتوال مات إال

فإذا كان اإلمام يعلم الغيب كام ذكر الكليني واحلر العاميل، فسيعلم ما 
ًيقدم له من طعام ورشاب، فإن كان مسموما علم ما فيه من سم وجتنبه، فإن مل 

 . لنفسهًفيكون قاتال! ًيتجنبه مات منتحرا؛ ألنه يعلم أن الطعام مسموم

 نفسه قاتل أن وسلم وصحبه آله وعىل عليه اهللا صىل النبي أخرب وقد
 !لألئمة؟ هذا الشيعة يرىض فهل !النار يف

                                     
الفصول املهمة للحر : ، وكتاب٢٥٨ ص١ج »أصول الكايف للكليني«: انظر )١(

 . ١٥٥صالعاميل 

 .٣٦٤ ص٤٣بحار األنوار ج )٢(



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٤٠

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

د الشيعة  إن وجود احلديث يف كتاب الكايف أو غريه ال يعني اعتقاً:أوال
 ثبوت صحته، وعدم وجود ًعتقاد رشوطا عديدة، مثلألن لإل. بمضمونه

وعدم خمالفته لكتاب اهللا سبحانه، أو للبدهيات .. معارض له ينفيه
واألوليات، فال يصح األخذ بأي حديث مهام كان صحيح السند إذا كان 

ًجيوز اجلمع بني النقيضني، أو الضدين مثال ِّ.. 

ًقاديا، فقد حيتاج إىل أن يكون متواترا أيضاًوإذا كان أمرا اعت ً  ..و.. و.. ً

فهل اجتمعت هذه الرشوط يف األخبار التي أوردها السائل، وطالب 
 !وبتطبيقاهتا؟! الشيعة بمضامينها؟

ًأم أهنا ال تزال يف دائرة أخبار اآلحاد، التي ال توجب علام وال عمال  ً

 ..من الناحية اإلعتقادية

ِّ أن الشيعة ال يصححون كل أحاديث :والواضح من املعروف مع أن
بل هم يبحثون يف كل حديث وارد فيه، ويتوقفون عند سنده، وعند . الكايف

 ..مضمونه



 ٢٤١                                                                                             ..علم اإلمام: ل الثالثالفص

 أو كان يمكنهم أن ، لقد أرسل اهللا أنبياءه للناس، وكانوا يعلمون:ًثانيا
قد قال و ، وكانت أعامل الناس تعرض عليهم،يعلموا بام كان يفعله الناس

َوأنبئكم بام تأكلون وما تدخرون ﴿ : حكاية لقول نبي اهللا عيسى لقومهتعاىل َُ َ ِْ َّ َ َ َُ ِّ َُ ُ ْ َ ِ ُ َ ُ

ْيف بيوتكم ُُ ِ ُ ِ﴾)١(. 

ًولكن مل يكن حيق للنبي أن يعاملهم استنادا ملا علمه عنهم هبذه 

الطريقة، التي ال تتوفر لسائر الناس، فلو علم بواسطة جربئيل، أو امللك 
إال أن يشهد عليه شاهدان، .. رسق مل جيز له أن يقطع يدهًالفالين بأن فالنا 

ّأو يقر هو عىل نفسه، أو يراه القايض بنفسه قد فعل ذلك، إذا جوزنا له 
 ..القضاء بعلمه

ولو ترافع إليه شخصان اختلفا يف أرض، وأعلمه امللك باملحق منهام، 
 فعليه أن يلتزم مل جيز له أن حيكم بينهام بغري اإلقرار، أو األيامن والبينات

فإن  ..بذلك، حتى لو أدت البينة إىل خالف ما علمه عيسى بواسطة امللك
 ..املطلوب هو إجراء احلكم الظاهري عىل الناس

إنام أقيض «:  حني قال» وآلهعليهصىل اهللا «وهذا ما أشار إليه النبي 
بينكم باأليامن والبينات، ولعل بعضكم أحلن بحجته من بعض، فمن 

 .)٢(»ًمن أخيه شيئا، فليعلم أين إنام اقتطعت له قطعة من النارأخذت له 

                                     
 . من سورة آل عمران٤٩ اآلية )١(

 ٢٢٩ص ٦ج األحكام وهتذيب ٥١٨ص ٢ج اإلسالم ودعائم ٤١٤ص ٧ج الكايف) ٢(

 



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٤٢

وكذلك احلال إذا علم النبي أو اإلمام بالطرق غري العادية أنه سيموت 
يف اليوم أو يف الساعة الفالنية، فليس له أن يوظف هذا العلم ملصلحته هو، 

داية األمة ألن اهللا تعاىل إنام أعطاه هذا العلم اخلاص، ليكون وسيلته إىل ه
ورعايتها، وليكون وسيلته يف شهادته عىل أمته بني يدي اهللا تعاىل يوم 

ولكي يكون من وسائل تربيته وإعداده، وصنع مزاياه التي تؤهله .. القيامة
ًألن يكون شاهدا وقائدا ورائدا ً ً.. 

ً إن القتل والسم هو فعل الغري، الذي خلقه اهللا حرا خمتارا، وال :ًثالثا ً

لعادل احلكيم أن يعطي بيد ثم يأخذ باليد األخرى، فيمنح اإلنسان يليق با
احلرية واإلختيار، ثم يصادرمها، ويمنعه من اإلستفادة منهام، فإن هذا من 
السفه والظلم الذي ال يصدر من العاقل احلكيم، والعادل الرحيم، حتى 

 ..فكيف بسائر املخلوقات.. مع أرش اخللق وأشقاهم كإبليس، وجنوده

 مل يمنع اهللا سبحانه قوم نمرود من فعل كل ما أحبوا :ن أجل ذلكم

                                     
 ١٨ج) اإلسالمية دار ط (و ٢٣٢ص ٢٧ج) البيت آل مؤسسة ط (الشيعة ووسائل

 العاميل للحر املهمة والفصول ٣٦٦ و ٣٦١ص ١٧ج الوسائل ومستدرك ١٦٩ص

 ٢٧٩ ص األخبار معاين و٩٢ و ٤٦ص ٢٥ج الشيعة أحاديث وجامع ٤٩٨ص ٢ج

 »السالم عليه« املهدي اإلمام مؤسسة ط (العسكري لإلمام املنسوب التفسري: وراجع

 البخاري، وصحيح ١٤٩ و ١٤٣ص ١٠ج للبيهقي الكربى والسنن ٦٧٣ص) قم

 .١٣٣٧ص ٣ج مسلم وصحيح



 ٢٤٣                                                                                             ..علم اإلمام: ل الثالثالفص

فجمعوا احلطب، وأرضموا النار،  »عليه السالم«فعله يف حق إبراهيم 

حال بني النار وبني ف، ولكنه تدخل يف خارج دائرة اختيارهم، وألقوه فيها

ْقلنا يا نار كوين برد﴿ :اإلحراق ُ ََ ِ ُ َ َ ْ َ وسالمًاُ َ َ عىل إبرًاَ ْ َِ َاهيمَ ِ﴾)١(. 

كام أنه تعاىل مل يمنع مرشكي مكة من فعل ما أحبوا فعله جتاه رسول اهللا 

، ولكنه أنبت شجرة السدر عىل باب الغار، ودعا » وآلهعليهصىل اهللا «

العنكبوت لتنسج عىل بابه، واحلاممة الوحشية لتبيض هناك، وحتتضن 

 .بحثفكانوا هم الذين قرروا اإلنرصاف عن مواصلة ال.. بيضها

ً إن اإلقدام عىل املوت املعلوم حتققه ليس حراما دائام، وال يكون :ًرابعا ً

 ..ًانتحارا يف مجيع األحوال

ُيا أبت افعل ما تؤمر﴿: ولذلك قال إسامعيل ألبيه َ َ َْ ُ ْ َ َْ ِ  فهو ليس .)٢(﴾َ

 ..فقط مل يدفع الذبح عن نفسه، بل طلب من أبيه أن ينفذ ما يطلب منه

كيف تستند فيام تقدم : أبيه، ولو بأن يقول لهمع أنه لو رفض طلب 

عليه «عليه إىل جمرد رؤيا، فإن أباه قد ال يقدم عىل ذبحه، ال سيام وأنه 

َفانظر ماذا ترى﴿: قد أرجع األمر إليه بقوله» السالم َ َْ َ ُ ْ َ﴾)٣(. 

                                     
 . من سورة األنبياء٦٩ اآلية )١(

 . من سورة الصافات١٠٢ اآلية )٢(

 . من سورة الصافات١٠٢ اآلية )٣(



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٤٤

! قتل نفسه، فهو يف النار؟حاول إن إسامعيل قد : فهل يصح أن يقال
ملسلمون شيعة أو سنة بنسبة هذا األمر إىل هذا النبي وهل يرىض املؤمنون وا

 !املعصوم؟

ا علموا، وما دل عىل أهنم وبل إن ما دل عىل أن األئمة إذا شاؤ: ًخامسا
ال يعرفون املوضع الذي يكون فيه خادمهم، ونحو ذلك، لربام يشري إىل 

إنام يعلمون من الغيب خصوص ما حيتاجون إليه يف » عليهم السالم«أهنم 
إمامتهم العامة لألمة، ويف حفظ الدين، وكل ما له دخل يف مسؤولياهتم 

وما يفيد يف هداية الناس، وإثبات احلق هلم، ويعلمون .. اخلطرية والكبرية
ًأيضا ما يفيدهم يف حفظ خصوصيتهم يف الطهارة والنقاء والصفاء، فال 

الواقعي، يأكلون وال يلبسون وال يستعملون إال احلالل الواقعي والطاهر 
ًويعلمون أيضا ما يفيدهم يف زيادة معرفتهم باهللا تعاىل وكامهلم، وما يقرهبم 

أما عدا ذلك، مما يرتبط باألمور .. إليه، وينيلهم مراتب الرضا والقرب منه
 .املتعلقة بأشخاصهم، ودفع األذى عنهم، فال هيتمون ملعرفته

 العلم هبا، كام لو وكذلك احلال بالنسبة لبعض األمور التي ال فائدة من
علم وزن كل حبة رمل أو صفتها، إال إذا احتاج ذلك يف مقام التحدي، 

 .ثبات اإلمامة، وهداية الناسإو

 : بالنسبة إىل املوت باإلختيار نقول:ًسادسا

، »صىل اهللا عليه وآله«قد ورد أن ملك املوت دخل عىل رسول اهللا 
أم ! بعثني إليك ألطيعك، أقبض؟يا أمحد، إن اهللا تعاىل : َّوسلم عليه، وقال

 !أرجع؟
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 .)٢(وبمعناه غريه. )١(، فقبض»صىل اهللا عليه وآله«فأمره 

هو الذي اختار املوت، فهل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وهذا معناه
 !قد أقدم عىل اإلنتحار؟» صىل اهللا عليه وآله«إنه : يمكن أن يقال

: سعد بن إبراهيم قالدثنا شعبة عن ح: وروى أبو داود الطياليس قال
ن النبي أ َّتحدث كنا ن:سمعت عروة بن الزبري حيدث عن عائشة قالت

 . ال يموت حتى خيري بني الدنيا واآلخرة»صىل اهللا عليه وآله«

 الذي مات فيه »صىل اهللا عليه وآله«فلام كان مرض رسول اهللا  :قالت
َمع الذين أنعم ا..﴿ : فسمعته يقول،عرضت له بحة ََ َ َْ َ ِ َهللاُ عليهم من النبيني َّ ِّ ْ ِْ َّ َ َِ ِ َ

َوالصديقني والشهداء والصاحلني َ َِِ ِ َِّ َ َ ِّ ََ  .اآلية .)٣(﴾ُِّّ

                                     
مناقب آل أيب  و٥٣٣ و ٥٣٢ و ٥٠٤ وراجع ص٥٢٢ ص٢٢جبحار األنوار  )١(

 .٢٠٤ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٠٦ و ٣٠٣ ص١جطالب 

روضة  و٣٨ و ٣٧صاألنوار البهية و ٥٠٥ و ٥٠٤ ص٢٢جبحار األنوار  )٢(

كنز العامل  و٣٦٨ و ٣٦٧صلطرباين لكتاب الدعاء  و٧٢ و ٧١ص الواعظني

 ٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٥١ و ٢٥٠ ص٧ج) ط مؤسسة الرسالة(

 ١٤جإمتاع األسامع  و٣٦٣ و ٣٦٢صتاريخ جرجان  و٢٥٩ و ٢٥٨ص

 و ٢٦٣ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٤٣٢ ص٢جر عيون األث و٥٠٧ص

 .٤٧٢ ص٣جالسرية احللبية  و٢٦٤

 . من سورة النساء٦٩ اآلية )٣(
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 .َّ كان خيري»صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا أفعلمنا  :قالت عائشة

 .)١(أخرجاه من حديث شعبة

 بن أخربين سعيد بن املسيب وعروة: وقال الزهري: قال ابن كثري
صىل اهللا «كان رسول اهللا : الزبري يف رجال من أهل العلم، أن عائشة قالت

 حتى يرى مقعده من إنه مل يقبض نبي«:  يقول وهو صحيح»عليه وآله
 . »َّ ثم خيري،اجلنة

 .قد خري حني نزل به املوت» صىل اهللا عليه وآله«ثم ذكرت كيف أنه 

  .)٢(ري بهأخرجاه من غري وجه عن الزه: ثم قال ابن كثري

 .)٣(وهناك روايات أخرى تفيد هذا املعنى

                                     
دار إحياء الرتاث ط (البداية والنهاية و ٤٧٥ ص٤ السرية النبوية البن كثري ج)١(

مسند ابن :  وراجع٢٠٥صمسند أيب داود الطياليس و ٢٦٠ ص٥ج )العريب

 و ٢٦٩ ص٦ وج٢٦٠ ص٤جلنسائي لالكربى السنن  و٢٦٢ ص٢جراهويه 

االستذكار  و٢٨ ص٨جمسند أيب يعىل  و٤٩صلنسائي لكتاب الوفاة  و٣٢٥

 .٢٦٨ ص٢٤جبن عبد الرب الالتمهيد  و٨٥ ص٣ج

دار إحياء الرتاث ط (البداية والنهاية و ٤٧٦ ص٤ السرية النبوية البن كثري ج)٢(

 .٢٦٠ ص٥ج )العريب

دار إحياء ط (البداية والنهاية و ٤٧٧ و ٤٧٦ ص٤ ج السرية النبوية البن كثري)٣(

 . عن مسند أمحد، والنسائي، والبيهقي٢٦١ ص٥ج )الرتاث العريب
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املوت عىل احلياة ال يعني أنه قد » صىل اهللا عليه وآله«فإن اختيار النبي 
 .اختار اإلنتحار

وهذا يفرس لنا املراد من احلديث الذي ذكره السائل من أن األئمة ال 
 .يموتون إال باختيار منهم

عباده الذين اصطفى حممد وآله واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل 
 ..الطاهرين

 

  :)٢٨ (٣١السؤال رقم 
  .اخلوف بسبب إال تكون ال التقية إن

 :قسامن واخلوف

  .النفس عىل اخلوف :األول

 .احلرمة وهتك ،والشتم والسب ،البدين واإليذاء املشقة خوف :والثاين

 :لوجهني ،األئمة حق يف منتف فهو ،نفسال عىل اخلوف أما

 ـ باختيارهم يكون الطبيعي عرش االثني األئمة موت أن :أحدمها
  .ـ زعمكم حسب

 يعلمون فهم ويكون، كان بام علم هلم يكون األئمة أن :وثانيهام
 ـ تزعمون كام ـ بالتخصيص وأوقاته ،موهتم وكيفيات ،آجاهلم

 ينافقوا أن إىل هبم حاجة وال م،أنفسه عىل خيافوا لن املوت وقت فقبل
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  .املؤمنني عوام ويغروا ،دينهم يف

 ،أما القسم الثاين من اخلوف؛ وهو خوف املشقة واإليذاء البدين
شك أن حتمل هذه األمور والصرب   فال، وهتك احلرمة،والسب والشتم

عليها وظيفة العلامء، وأهل البيت النبوي أوىل بتحمل ذلك يف نرصة دين 
  .ملسو هيلع هللا ىلصجدهم 

 !ًإذا؟ التقية فلامذا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

إن املوت باإلختيار ثابت يف اإلسالم، فقد روي أن رسول اهللا  ً:أوال
الذي اختار املوت عىل احلياة حينام خريه جربئيل  هو » وآلهعليهصىل اهللا «

حسب روايتكم، وقد ذكرنا ذلك يف إجابة لنا عىل ) كام أمره اهللا تعاىل(بينهام 
 .٨: سؤال آخر برقم

وإعطاءه اخليار يف احلياة أو املوت قد حيصل حتى حني تكون وسيلة 
املوت هي اإلستشهاد، أو القتل بسم اخليربية، أو بسيف شقي من 
األشقياء، أو بقبض روحه عىل فراشه دون أمل أو مرض، أو بعد معاناة 
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يرىض » عليه السالم«وأمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«فالنبي . مرض
 .بذلك كله، ويشتاق إليه، وحيرص عليه، ألنه ينال به أعظم الثواب

وقد كان احلسني .. ولعل املقصود بموت األئمة باختيارهم هو هذا

 يعلم بأنه سيقتل بسيوف بني أمية، وهو الذي اختار ذلك، »السالمعليه «

 .ألنه عرف أن هذا من موجبات نرصة الدين، وفضح أعداء اهللا سبحانه

 لقاء اهللا عىل البقاء يف »عليه السالم«وهكذا احلال بالنسبة الختيار عيل 
 .ينهذه الدنيا، وإن كانت الوسيلة هي أن يقتل بسيف أشقى األولني واآلخر

 ..»عليهم السالم«وهكذا يقال بالنسبة لسائر األئمة 

 .)١(رضا اهللا رضانا أهل البيت: ولعل هذا يفرس لنا املراد من القول املأثور

 إن علم اإلمام أو النبي بأجله، وبكيفية موته، وأوقاته كام يقول :ًثانيا

باد، السائل جيعل من غري املمكن حتاشيه عند من يقول باجلرب اإلهلي للع

أن اختيار النبي : وهو يعني.. وأنه قد خط القلم بام هو كائن إىل يوم القيامة

ًلوقت موته يكون أمرا صوريا ال يقدم وال يؤخر فيه» صىل اهللا عليه وآله« ً ..

                                     
 ٤٤جبحار األنوار و ٢٩صبن نام المثري األحزان  : راجع املصادر التالية)١(

 ١جشجرة طوبى  و٢١٧ و ٢١٦ص، اإلمام احلسني العوامل و٣٦٧ و ٣٦٦ص

 ٣٨صبن طاووس الاللهوف  و٨٦ص اخلاطر نزهة الناظر وتنبيه و١٥ص

 .٩٤صلزرندي الشافعي لمعارج الوصول  و٢٣٩ ص٢جكشف الغمة و
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بل إن اإلختيار للبرش كلهم يصبح بال معنى وال أثر يف مجيع مفردات 

فكيف حيل السائل .. نفسهوهذا اإلشكال وارد عىل عقيدة السائل . حياهتم

وكيف يمكنه اجلمع بني اجلرب اإلهلي، وبني اختيار البرش ! هذا اإلشكال؟

 !ألفعاهلم ؟

إنام يستعملون التقية يف الفتوى، » عليهم السالم« إن األئمة :ًثالثا
حلفظ شيعتهم من سطوة الطغاة واجلبارين، فيدلوهنم عىل ما يوجب حفظ 

أن األوامر التي : كام الواقعية، ويعرفوهنمنفوسهم، ثم يبينون هلم األح
 .جاءت عىل خالفها كان سببها ذلك

ال سيام وأن أهل البيت .. ًفاحلكم وفق التقية ال يبقى ثابتا إىل األبد
باقون إىل جانب القرآن للقيام بواجب حفظ الدين، » عليهم السالم«

 ..ةًوهداية األمة، وفقا حلديث الثقلني كام أوضحناه أكثر من مر

كام أن اإلمام ال ينافق يف دينه، بل يأمر الناس بفعل ما يدفع عنهم 
 ..رشور الطغاة واجلبارين وفراعنة األمة وجبابرهتا

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٨٥ (٣٢السؤال رقم 
 خيفى ال وأنه، يكون وما كان ام يعلمون األئمة إن: يقول الشيعة

 حكم عيل جيهل فكيف ـ العلم باب طالب أيب بن عيل وإن اليشء، عليهم
  !بذلك؟ املتعلقة األحكام يعلمه من ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ُويرسل، املذي
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. بركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا و

 :فإننا نجيب بام ييل

..  ليس مما يعاب به أحد» وآلهعليهصىل اهللا « إن التعلم من النبي ً:أوال
 هو معلم عيل » وآلهعليهصىل اهللا «ال سيام وأن الشيعة يقرون بأن النبي 

 .. دون سواه» السالمعليه«

  إن نفس السائل قد أجاب عىل سؤاله بنفسه، فإن جهل عيل:ًثانيا
 عليه«بعد أن ثبت أنه .  حكم املذي إذا كان غري معقول» السالمعليه«

ِّ، فال بد من رد الروايات » وآلهعليهصىل اهللا « باب مدينة علم النبي »السالم
ال سيام وأن الشيعة ال يلزمون أنفسهم .. التي ذكرت ذلك، وعدم املباالة هبا

ل سواء وردت يف كتاب بقبول األحاديث التي تظهر هلم فيها اآلفات والعل
 ..الكايف، أو يف غريه

يف صحيح قد ورد  عن حكم املذي » السالمعليه«حديث سؤال عيل و
ًكنت رجال مذاء، فأمرت :  قال» السالمعليه«عن عيل  الذي روىالبخاري  ً

توضأ :  فقاله، ملكان ابنته، فسأل» وآلهعليهصىل اهللا «ًرجال أن يسأل النبي 
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 .)١(واغسل ذكرك

بالرغم .. م بنجاسة املذي هو ما يفتي به أئمة املذاهب األربعةواحلك
 .من قوهلم بطهارة املني

أما الروايات الصحيحة عند الشيعة فهي ترصح بطهارته، وبعدم 
وعليه إمجاع الشيعة إال ما عن ابن اجلنيد فيام يرتبط . ناقضيته للوضوء

 ..باملذي اخلارج بشهوة دون ما عداه

َّكان رجال مذ» عليه السالم«ً أن عليا :والرواية املتقدمة ًاء، وأنه أمر ً
عن هذا األمر بحضوره » صىل اهللا عليه وآله«املقداد بأن يسأل النبي 

تارة غري قابلة لالعتامد، ألهنا  ولكنها ،ًموجودة أيضا يف مصادر الشيعة
 .)٢(ليس بيشء:  أجاب بقوله» وآلهعليهصىل اهللا «نه إ: تقول

 .)٣(فيه الوضوء:  أجاب بقوله» وآلهعليه اهللا صىل«: وأخرى تقول

                                     
 .٤٢ ص١ج) ط دار الفكر( و ٣٨ ص١ج) ق. هـ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري ) ١(

ط ( ووسائل الشيعة ٩١ ص١ واالستبصار ج١٧ ص١ هتذيب األحكام ج)٢(

 .١٩٧ ص١ج) ةياإلسالمط دار (  و٢٧٨ ص١ج) آل البيتمؤسسة 

ط ( ووسائل الشيعة ٩٢ ص١ واالستبصار ج١٨ ص١ هتذيب األحكام ج)٣(

 و ١٩٧ ص١ج) يةاإلسالمط دار (  و٢٨١ و ٢٧٩ ص١ج) آل البيتمؤسسة 

مسند اإلمام  و١١١ و ١١٠ و ١٠٨ و ٨٢ ص١جمحد أمسند : وراجع ١٩٩
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 كان يتعمد أن يدفع غريه لسؤال النبي » السالمعليه«ً لعل عليا :ًثالثا
أن املطلوب هو التعبد : ، لريسخ يف األذهان حقيقة»صىل اهللا عليه وآله«

ًبالنص يف األحكام الرشعية، وعدم اللجوء إىل الفتوى استنادا إىل اآلراء، 

 .. واألهواءوالظنون

 لنفسه أنه يمكن أن يفتي هبواه، وأنه ال حاجة » السالمعليه«َّومل يدع عيل 
 ..» وآلهعليهصىل اهللا «به إىل التعلم من أحد، وأنه مستغن عن رسول اهللا 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

                                     
سنن  و٥٢ و ٤٢ ص١ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري و ١٤٠ ص٢جالرضا 

ط (كنز العامل  و١١٥ ص١لبيهقي جلالسنن الكربى  و٢١٤ و ٩٦ ص١ي جالنسائ

تاريخ  و٢٨٥ ص١الدر املنثور ج و٣٣٥ ص٩ وج٣٦٢ ص٢ ج)مؤسسة الرسالة

 .٢٣٠ ص٩سبل اهلدى والرشاد ج و٢٩٩ ص٦٠ وج٣١٩ ص٥٤مدينة دمشق ج
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.

  :رابعفصل الال

 ..العصـــــــــــــــــــــــــــمة



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٥٦

 

 



 ٢٥٧                                                                                           ..العصمة: الفصل الرابع

 

 

 

  :)٣٣ (٣٣السؤال رقم 
 ـ »عنه اهللا ريض« ـ» عيل «بيت من أنفس أربعة شمل الكساء حديث

 .)١(بالتطهري

 !؟ والعصمةالتطهري يف غريهم إدخال عىل الدليل هو فام

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. ركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وب
 ..وبعد

ة عديدة عىل عصمة حجج اهللا عىل خلقه من األنبياء َّدلفإن هناك أ
واألئمة صلوات اهللا عليهم أمجعني، وهي مذكورة يف الكتب املعدة 

 :للحديث عن اإلمامة والعصمة، ونذكر منها هنا

                                     
 .  كام سبقعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ـ ريض اهللا عنهم ـ :وهم )١(
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إما ظاهر مشهور، أو :  ما روي من أن األرض ال ختلو من حجةً:أوال
 ..جة بعد األنبياء هم أوصياؤهمواحل. غائب مستور

صىل اهللا «خاتم األنبياء بنص القرآن الكريم، وبمقتىض قوله وأوصياء 
ال نبي بعدي، هم األئمة، وهم اخللفاء االثنا عرش، وهم احلجة : »عليه وآله

 .هللا بعده عىل اخللق

ًوال يمكن أن يكون احلجة إال معصوما عن الذنب وعن اخلطأ 

ء، ألنه لو نيس أو أخطأ، أو ذهبت عصمته عن الذنب، والنسيان يف كل يش
ولو يف مورد واحد مل يكن هناك حجة عىل اخللق يف هذا املورد عىل األقل، 

 .ًمع أن املفروض هو أن األرض ال ختلو من حجة أصال ويف مجيع املوارد

 ال ينحرص الدليل عىل عصمة أصحاب الكساء بآية التطهري، بل :ًثانيا
أن حديث الكساء هو : أخرى عىل عصمتهم، وكأن السائل يظنَّهناك أدلة 

الدليل الوحيد عىل عصمة األربعة الذين كانوا حتته، وهذا غري صحيح، 
 !وغري دقيق

 لو سلمنا أن الدليل منحرص بحديث الكساء وآية التطهري، فإن :ًثالثا
 .ٍخبار هؤالء اخلمسة بعصمة الباقني كاف يف ذلكإ

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٨٦ (٣٤السؤال رقم 
 .جيتمعان ال ضدان ومها والتقية، العصمة بني ألئمتهم الشيعة مجع لقد
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 يقولونه ما صحة تدرون ال كنتم إذا أئمتكم عصمة من الفائدة ما ألنه
 !التقية؟ دينكم أعشار تسعة أن طاملا ويعملونه،

تارك «ن التقية ثواهبا ومرتبتها بمرتبة الصالة، بحيث أن وبام أنكم جتعلو
، فال شك أن )٢(»تسعة أعشار الدين هو التقية« وأن ،)١(»التقية كتارك الصالة

 !وهذا يضاد عصمتهم املزعومة! أئمتكم قد عملوا بكل األعشار التسعة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وآله الطاهرينوله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد 

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

 كام أن اهللا تعاىل هو الذي خيتار األنبياء للنبوة ألنه تعاىل أعلم ً:أوال
ًبخلقه، فإنه أيضا هو الذي خيتار أوصياءهم، ألنه أيضا األعلم هبم،  ً

 .. املقاموباخللق، وبالكاملني منهم، الذين يستحقون هذا

، فليس ألحد أن فإذا نص النبي عىل الويص واإلمام، واختاره اهللا تعاىل
ُوما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله ﴿ :يعرتض عليه، قال تعاىل َ َ َُ َُ َ ُ ََ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ٍُ َ

                                     
 .)١٢/٢٥٤ (»مستدرك الوسائل«، )٧٥/٤٢١(» واربحار األن« )١(

 ).٧٥/٤٢٣ (»بحار األنوار«، )٢/٢١٧ (»أصول الكايف« )٢(
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ْأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ْ َ ُ َ ِْ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ُْ ً﴾)١(. 

 تعاىل لإلمامة بعد النبوة هو الذي يتحمل  إن من خيتاره اهللا:ًثانيا
مسؤولية صيانة دين األمة، وحفظ مفاهيمها، وضبط حركتها وفق أحكام 

وهو واقف عىل ما لديه من إمكانات وقدرات ويعرف متى يقدم . الرشيعة
 !وحيجم، وكيف؟

  اإلمامالتقية يف مورد، فإنحال الناس ن يعيش وإذا فرضت الظروف أ
ًسؤوال عن تعريفهم بام جيب عليهم من ذلك، وهو هو الذي سيكون م

الذي يبني هلم أحكام اهللا، ويتوىل إرشادهم إىل احلقائق التي جيب عليهم 
 .. اإللتزام هبا ومراعاهتا بعد زوال الظرف الذي اقتىض التقية، وكيف ومتى

فلزوم العمل بالتقية حلفظ األنفس يف وقت ال يعني ضياع احلكم 
 ..لناس إىل األبدالرشعي من أيدي ا

 إذا كان املطلوب من الناس العمل باحلكم الرشعي اإلضطراري :ًثالثا
ًأحيانا، كالتيمم بدال عن الوضوء أو كان املطلوب حفظ النفس بالعمل .. ً

بحكم ثانوي يف وقت ما، كام لو كان ال بد من جماراة املرشكني يف التفوه 
 تبدلت احلالة املقتضية هلذا ببعض ما يعجبهم، للتخلص من القتل، فإنه إذا

ُّوال خيل ذلك بعصمة .. األمر، فال بد من العودة إىل احلكم الرشعي األويل

النبي، ألنه الذي أمر ذلك املضطر بالعمل باحلكم اإلضطراري أو الثانوي، 

                                     
 . من سورة األحزاب٣٦ اآلية )١(
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أو ألنه رخص ملؤمن آل فرعون بأن يكتم إيامنه، أو أجاز لعامر بن يارس أن 
 بل يكون أمره هذا هو الواجب الذي تفرض عليه ..يعمل بام حيفظ حياته

ِّأن يعرفه : عصمته أن يعمل به، فإذا زالت الرضورة كان املطلوب منه
ًوهذا أيضا .. ًبحكمه الواقعي الذي أصبح قادرا عىل امتثاله، والعمل به

 .وليس من موجبات اإلخالل هبا. منسجم مع العصمة

 :ة أعشار الدين هو التقية، نقولتسع:  بالنسبة للحديث الذي يقولً:رابعا

إن هذا احلديث ال اعتبار به من حيث السند، فال معنى لإلحتجاج به 
 . ففي سنده أبو عمرو األعجمي، وهوجمهول

كام أن احلديث اآلخر ال سند له، وهو إنام جاء من طريق احلسني بن 
لقول فال معنى .. محدان اخلصيبي، وهو من الغالة الذين ال عربة بروايتهم

فإن رواية .. إنكم جتعلون التقية ثواهبا ومرتبتها بمرتبة الصالة: السائل
 ..احلديث يشء، واإلعتقاد بمضمونه يشء آخر

، فإننا وإن كان للسائل أرصار عىل الكالم حول هذا احلديث :ًخامسا
 :نقول

جتب التقية يف تسعة أعشار الدين، ويبقى جزء واحد منه ال : إنه مل يقل
بل قال .. إن أئمتكم عملوا بكل األعشار التسعة: ، ليقال لناتقية فيه
إن التقية يف أمهيتها، ويف عظيم فائدهتا يف حفظ أهل احلق، بحيث : احلديث

 .. يوازي ثواهبا ثواب من عمل بتسعة أعشار الدين

ولعل سبب إطالق هذه األحاديث هو أن الكثريين ربام يتحرجون من 
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منهم أن ذلك استهتار بالدين، وعدم اهتامم ًاإلستفادة من التقية ظنا 
 .ّبأحكامه، وأن األوىل هو العمل بمر احلق، وليحدث عىل اإلنسان ما حيدث

 وتوجب عليهم حفظ ،فجاءت هذه النصوص لرتغبهم بالعمل بالتقية
إن العمل هبا ال ينقص من عظيم قدرهم، وال : ولتقول هلم.. نفوسهم هبا

كتارك الصالة إنام :  وحديث..األجر اجلميلحيرمهم من الثواب اجلزيل، و
يف ظروفها واجبة كوجوب لزوم العمل بالتقية، وأن التقية هو يف مقام بيان 

وهذا ال يستلزم بالرضورة التسوية بني التقية والصالة يف كل يشء . الصالة
 .من الثواب واملرتبة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  : )١٣٢ (٣٥السؤال رقم 
، وقد ورد باالتفاق ما يناقض )١( أن أئمتهم معصومون:يدعي الشيعة

 : ا، فخذ عىل سبيل املثالهذ

                                     
 ال ،اإلمام معصوم من الذنوب صغريها وكبريها« أن :والعصمة عندهم تعني  )١(

 من أمر ء، واليسهو وال ينسى وال يلهو بيشخيطئ يف اجلواب يزل عن الفتيا وال

  و٥١ص »عقائد اإلمامية«: وانظر. ١٧٤ ص١ج كام يف ميزان احلكمة »الدنيا

  .٣٥١ ـ ٣٥٠ ص٢٥ج »بحار األنوار«
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ًكان احلسن بن عيل خيالف أباه عليا يف خروجه ملحاربة املطالبني  :ألف

. واآلخر خمطئفال شك أن أحدمها مصيب . »معنه اهللا ريض« بدم عثامن
 !وكالمها إمامان معصومان عند الشيعة

 خالف احلسني بن عيل أخاه احلسن يف قضية الصلح مع معاوية :ب

وكالمها . وال شك أن أحدمها مصيب واآلخر خمطئ. »معنه اهللا ريض«

 ! إمامان معصومان عند الشيعة

ال تكفوا عن مقالة «: بل روت بعض كتب الشيعة عن عيل قوله :ج
 .)١(»و مشورة بعدل، فإين لست آمن أن أخطئبحق، أ

 :ونقول

يف اجلواب عىل السؤال » ب«و » ألف«قد أجبنا عن الفقرتني  ً:أوال
 . من هذا الكتاب١٤٠رقم 

  :لست بفوق أن أخطئ
 :نقول» لست بفوق أن أخطئ«: »عليه السالم« بالنسبة لقوله :ًثانيا

إن سند هذه « :»لست آمن أن أخطئ« عن رواية قال املجليس: ألف

 .)٢(»الرواية ضعيف بعبد اهللا بن احلارث

                                     
 .٢٥٣ ص٢٧جبحار األنوار و ٢٥٦ ص٨ج »الكايف« )١(

 .٥١٧ ص٢٦ مرآة العقول ج)٢(



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٦٤

عيل بن عن « : إن نص الرواية ليس كام ذكره السائل، بل هو هكذا:ب
 ، عن عيل بن احلسن التيمي، وأمحد بن حممد، عن الربقي،احلسن املؤدب

 عن أيب ، عن جابر، عن عبد اهللا بن احلارث، عن إسامعيل بن مهران،ًمجيعا
 :قال »سالمعليه ال«جعفر 

، فحمد اهللا وأثنى  الناس بصفني»عليه السالم«خطب أمري املؤمنني 
 :ثم قال » وآلهعليهصىل اهللا « وصىل عىل حممد ،عليه

قيل يل، وال  يف حق ً وال تظنوا يب استثقاال،وال ختالطوين باملصانعة
 أو العدل أن ،، فإنه من استثقل احلق أن يقال لهالتامس إعظام لنفيس

 أو ،كفوا عن مقالة بحق، فال ت كان العمل هبام أثقل عليه،ليهض عيعر
 وال آمن ذاك ، أن أخطئ)ما ( بفوق ـ يف نفيس ـين لستإمشورة بعدل، ف

 فإنام أنا وأنتم عبيد ، إال أن يكفي اهللا من نفيس ما هو أملك به مني،من فعيل
 .)١(»مملوكون

 !ملوضع الذي أخذه منه؟َّفلامذا حرف السائل هذا النص، مع أنه أشار إىل ا

 بدليل قطعي مثل آية التطهري »عليه السالم« إذا ثبتت العصمة له :ج
 بام يتناسب مع داللة تلك »عليه السالم«وغريها، فال بد من فهم كالمه 

وهذا ميسور، وليس فيه أي .. وبام ال خيرجه عن قوانني اخلطاب.. األدلة

                                     
 ٧١ وج١٥٤ ص٤١ وج٢٥٣ ص٢٧ وبحار األنوار ج٢٩٣ ص٨ الكايف ج)١(

 .٢٤٥ص) ط دار التعارف بريوت(الغة  وهنج الب٣٥٩ و ٣٥٨ص
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 :ي ـحمذور، فيقال ـ كام ذكره املعتزيل الشافع

 قد قال ذلك ألصحابه عىل سبيل هضم النفس »عليه السالم«إنه 
:  أنه قال» وآلهعليهصىل اهللا «ًوالتواضع، متاما كام ورد عن رسول اهللا 

 .والذي نفيس بيده ما من الناس أحد يدخل اجلنة إال بعمله«

 ! وال أنت يا رسول اهللا؟:قالوا

ووضع يده فوق . ه وفضل إال أن يتغمدين اهللا برمحة من،وال أنا: قال
 .)١(»رأسه، وطول هبا صوته

كل بني آدم يطعن «:  أنه قال» وآلهعليهصىل اهللا «روي عن النبي : د

                                     
 ١١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١١ ص٧بحار األنوار ج: راجع املصادر التالية )١(

بحار : يوجد يف املصادر التالية» صىل اهللا عليه وآله« واحلديث عنه ١٠٨ و ١٠٧ص

 ٣٠٥ ص٣ج)  هـ ق١٤١٤ط دار إحياء الرتاث العريب سنة (ومسند أمحد بن حنبل 

 ٢ وج٣٣٦ ص٤ وج٤٥٢ و ٣٠٨ و ٢٧٠ و ٢٦٠ و ١٧ و ٢٣٦ و ٢٣٠و 

 هـ ـ دار إحياء ١٤١٢ط سنة ( وجممع البيان ٦١٣ و ٥١٩ و ٥٠٥ و ٤٦٧ص

 ١وجامع األصول ج.. رواه احلسن يف تفسريه:  وقال٣٥٢ ص٣ج) الرتاث العريب

ط املكتبة الثقافية ـ ( عن البخاري، ومسلم، وصحيح البخاري ٢١٥ ـ ٢١٢ص

 ٤ج) ط دار إحياء الرتاث العريب( وصحيح مسلم ١٧٧ و ١٧٦ ص٨ج) بريوت

 ٢ج)  هـ ق١٤٠٧ط دار الكتاب العريب سنة ( وسنن الدارمي ٢١٧١ ـ ٢١٦٩ص

 .٥٥٠ ص٢ج) ط دار اجليل ـ بريوت] (برشح السندي[ وسنن ابن ماجة ٣٩٦ص
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الشيطان يف جنبيه بإصبعه حني يولد غري عيسى بن مريم، ذهب يطعن 
 .)١(»فطعن يف احلجاب

ما من بني آدم مولود إال يمسه الشيطان حني يولد، «: ويف رواية
 .)٢(»ًارخا من مس الشيطان غري مريم وابنهافيستهل ص

ما من أحد من الناس إال «:  أنه قال» وآلهعليهصىل اهللا «ويروى عنه 
 .)٣(»وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس حييى بن زكريا

                                     
) هـ١٤٠١ط دار الفكر سنة ( و ١٤٣ ص٢ج.)  هـ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري  )١(

مسند  و١٧٦ ص١٥عمدة القاري ج و٣٣٨ ص٦فتح الباري ج و٩٤ ص٤ج

 ٧٠ ص١البداية والنهاية ج و٥٠٠ ص١١كنز العامل ج و٢٨٣ ص٤الشاميني ج

 . ١١٥ ص١ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٢٩٥ ص١ج تفسري البغويو

صحيح ابن حبان  و١٣٨ ص٤ ج)هـ١٤٠١ط دار الفكر سنة (صحيح البخاري ) ٢(

 ٢٧٥ و ٢٧٤ ص٢ ومسند أمحد ج١٦٧ ص٤د الشاميني جمسن و١٢٩ ص١٤ج

 .٥٠١ ص١١ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٥١٠ ص٢اجلامع الصغري جو

 ٢جلحاكم لاملستدرك  و٣٢٠ و ٣٠١ و ٢٩٥ و ٢٩٢ و ٢٥٤ ص١ مسند أمحد ج)٣(

 ٧جبن أيب شيبة الاملصنف و ١٨٦ ص١٠جلبيهقي لالسنن الكربى و ٥٩١ص

 الفايق و ١٦٧ ص١٢جاملعجم الكبري و ٤١٨ ص٤جمسند أيب يعىل و ٤٦٨ص

 ٣٥٥ ص٢ج بن كثريالقصص األنبياء و ٢١٩ ص٣جيف غريب احلديث 

ط (كنز العامل و ٦٠ ص٢ج )ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية و
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 عليهصىل اهللا «أن النبي : فمن يروي يف كتب صحاحه، وأوثق مسانيده
وما إىل .. يمسه الشيطان خيطئ، ويطعن الشيطان يف جنبيه بإصبعه، و»وآله

ًذلك، ثم هو يعلن أنه يعتقد بعصمة األنبياء، وال يرى ذلك منافيا للعصمة، 

ليس له أن يأخذ عىل غريه وجود رواية ضعيفة ظاهرها ذلك يف كتاب 
 ..بأن فيه الصحيح والضعيف، واملسند واملرسل: يرصح علامء الطائفة

 قد »عليه السالم«ؤمنني إن نفس هذه الكلمة املروية عن أمري امل: هـ
َّتضمنت ما دل عىل مقصوده، وما يندفع به اإلشكال من أساسه، ولكن 

 حتدث عن نفسه أهنا لو فقدت كفاية »عليه السالم«فإنه .. السائل قد حذفه
 .اهللا ولطفه وعنايته، وتوفيقه، فإهنا ستكون يف معرض الوقوع يف اخلطأ

، »أن أخطئ  بفوق ـيس يف نف ـلست«: »عليه السالم«ولذلك قال 
فكلمة يف نفيس قد وردت يف الكالم للداللة عىل أنه يتحدث عام سيكون 

عن طبيعته يتحدث عليه حاله، لو خىل ونفسه، ومل تشمله العناية الربانية، و
 .البرشية، وتكوينه اإلنساين، بغض النظر عن العصمة الربانية

إال أن يكفي « :له يف إيضاح ذلك حني أضاف قو»عليه السالم«ثم زاد 
، فإذا كفاه اهللا تعاىل بأن شمله بألطافه، فإنه سيأمن من اخلطأ يف هذه »اهللا

                                     
تفسري و ١٩٩ ص٥جبن عدي الالكامل و ٥٢١ ص١١ج )مؤسسة الرسالة

 ٢٢٢ص د عبد بن محيدمنتخب مسن: وراجع ١٢٠ ص٣ج لقرآن العظيما

 .١٩٤ و ١٩٣ ص٦٤جتاريخ مدينة دمشق و
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 .ًألنه ال يعود موكال إىل نفسه.. احلال

إال أن « :إيضاح مراده حني مل يكتف بقوله» عليه السالم«ثم واصل 
، ليدل عىل »من نفيس ما هو أملك به مني«: ، بل وصلها بقوله»يكفي اهللا

ن مالكية اهللا تعاىل لإلنسان أعمق وأقوى من مالكية اإلنسان لنفسه، فهذه أ
 .األقوائية هي التي تعطيه األمن واليقني بصواب أفعاله

، لتشجيع »فإنام أنا وأنتم عبيد مملوكون«: وجاءت كلمته األخرية
الناس عىل اجلهر بام يف أنفسهم، ولينبسطوا معه يف الكالم، فال يتهيبوه وال 

ولتؤكد مالكية اهللا لإلنسان، وتزيل . موه ما ينبغي هلم أن يرصحوا له بهيكت
كل شبهة يف أنه يتحدث عن نفسه، بعد أن جردها عن كل ميزة هلا، وجعل 

 . بوتقة واحدةيفنفسه وغريه 

 بصدد احلديث عن نفسه بام »عليه السالم«وهذا ال يكون إال إذا كان 
اهللا التي تشملها ألسباب جعلها هي نفس برشية، بغض النظر عن عنايات 

اهللا من موجبات رضاه، وحمبته لعباده املخلصني، واملوجبة الصطفائهم، 
واختصاصهم باملقامات والفواضل، كام هو احلال بالنسبة لنفوس األنبياء، 

 ..واألوصياء، واألولياء، وأهل الطاعة والعبادة واإلخالص واخللوص

ل نوح وإبراهيم، وموسى، وعيسى،  أن سائر األنبياء، مث:وبذلك يظهر
 .. خيطئواًلو أوكلهم اهللا تعاىل إىل أنفسهم، فإهنم أيضا ليسوا بفوق أن

َّقل ال أملك لنفيس نفعا وال رضا إال ﴿: ولذلك أمر اهللا تعاىل نبيه بقوله َ َِ ً ً ْ ُّ َ ََ ْ ِْ ِ َِ ُ ْ َ
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َما شاء اهللاُ َ َ﴾)١(.. 

 عليه اهللا صىل«وهذا هو نفس املضمون الذي روي عن رسول اهللا 
 .»إال أن يتداركني اهللا برمحة منه«: »وآله

أن الذين :  هذه الكلمة يف صفني، وهو يعلم»عليه السالم« لقد قال :و
يريد » عليه السالم«معه، ويسمعون كالمه ال يعتقد أكثرهم بعصمته، فكأنه 

أن يعلمهم طريقة التعامل مع حكامهم الذين يتسلطون عىل األمة بحق أو 
، من دون أن يثري حفيظة أحد، ولو بأن يظن به أنه يعرض بأي كان بغري حق

أن سلطان احلاكم ال جيوز أن يمنعهم عن : فهو يريد أن يعلمهم. من احلكام
 .مواجهته باحلق، وااللتزام بخط الرشيعة والدين

وقد قدم هلم من نفسه األسوة والقدوة الصاحلة ليتعرفوا من خالل 
عىل أهل العدل واحلق، ويميزوهم عن اجلبارين، الضابطة التي قدمها هلم 

 .والطغاة والظاملني

 أن يعمل وفق ما يتوافر لديه » وآلهعليهصىل اهللا «جيب عىل النبي : ز
من دالئل وأقارير وشهادات، وقرائن وبينات، أو وفق ما رآه بعينه، أو 

فيقطع يد السارق، ويرجم .. سمعه بأذنه، أو ملسه وأحسه بسائر حواسه
ًجيلد الزاين أو شارب اخلمر، استنادا إىل اإلقرار، أو البينة العادلة، وقد و

ًحيكم بملكية زيد ليشء بعينه استنادا إىل قاعدة اليد، وبذكاة اللحم، أو 

                                     
 .األعرافمن سورة  ١٨٨ة اآلي )١(
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ًبالطهارة أو باحللية استنادا إىل املشاهدة، أو الشهادة، أو إىل سوق املسلمني، 
ًلة الطهارة، أو استنادا إىل حسن أو إىل محل فعل املسلم عىل الصحة، أو أصا

 ..أو نحو ذلك.. الظاهر

فإن كان ثمة خطأ يف الواقع، فالبينة هي التي أخطأت، أو أخطأت 
 عليهصىل اهللا «ًأما احلكم فصواب، واحلاكم أيضا، وهو النبي .. األمارة

 .. مصيب يف حكمه»وآله

إنام أقيض «: » وآلهعليهصىل اهللا «قوله : ولذا ورد يف الرواية املعتربة
بينكم بالبينات واأليامن، وبعضكم أحلن بحجته من بعض، فأيام رجل 

 أو ما هو »ًقطعت له من مال أخيه شيئا، فإنام قطعت له قطعة من النار
 .)١(قريب من هذا املضمون

                                     
 ٦ وهتذيب األحكام ج٢٧٩ ومعاين األخبار ص٤١٤ ص٧الكايف ج:  راجع)١(

آل ط مؤسسة  (الشيعة ووسائل ٥١٨ص ٢ج اإلسالم ودعائم ٢٥٢ و ٢٢٩ص

 ١٧٠و  ١٦٩ص ١٨ج) اإلسالمية دار ط (و ٢٣٣و  ٢٣٢ص ٢٧ج) البيت

 ٢ج العاميل للحر املهمة والفصول ٣٦٦ و ٣٦١ص ١٧ج الوسائل ومستدرك

 .٩٢ و ٤٦ص ٢٥ج الشيعة أحاديث وجامع ٤٩٨ص

ط سنة ( و ٢٨٤ص» عليه السالم«التفسري املنسوب لإلمام العسكري : وراجع

مسند أيب و ١٤٩ و ١٤٣ ص١٠ والسنن الكربى للبيهقي ج٦٧٥ص) هـ١٤٠٩

 ١الفتح الساموي ج و١١٧ ص١األحاديث واآلثار جختريج  و٣٠٥ ص١٢يعىل ج
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: وقال عبد اهللا بن أيب رافع، وهو حيكي لنا قصة التحكيم يف صفني

 وقد وجه أبا موسى األشعري، وقال » السالمعليه«حرضت أمري املؤمنني «

 .أحكم بكتاب اهللا، وال جتاوزه: له

 .كأين به وقد خدع: فلام أدبر قال

 !يا أمري املؤمنني، فلم توجهه وأنت تعلم أنه خمدوع؟: قلت

 .)١(»يا بني، لو عمل اهللا يف خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل: فقال

ًالدا لبني جذيمة، حتى لو خ» صىل اهللا عليه وآله«وقد أرسل النبي 

 .كان يعلم بالوحي أنه سيفعل هبم ما فعل

ًلو أن الناس أخربوه بأن خالدا مصمم عىل اإليقاع هبم مل جيز له .. نعم

                                     
 ١تفسري البيضاوي ج و٣٦٤ ص١بن العريب جال أحكام القرآن  و٢٣٠ص

 ٨ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري و ٢٠٢ ص١تفسري أيب السعود ج و٤٧٤ص

 ١٤٢ ص١مسند احلميدي ج و١٦٠ ص٢سنن أيب داود ج و١١٢ و ٦٢ص 

مسند  و٣٤٥ و ٣٤٣ ص٢٣ جاملعجم الكبري و٤٥٩ ص١١صحيح ابن حبان جو

 .٣٧٩ ص٧ وج٣٠٥ ص٦معرفة السنن واآلثار ج و٢٤٣ ص٢الشاميني ج

الطرائف  و٩٨ ص٢ج) املكتبة احليدرية( و ٢٦١ ص٢ مناقب آل أيب طالب ج)١(

بحار األنوار  و١٨٥ و ١٨٤ ص٢جمدينة املعاجز  و٥١١صبن طاووس ال

 .١٥٦صمنتخب األنوار املضيئة  و٣١٠ ص٤١ج
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كام أن اإلمام يرشب الكأس الذي وضع املأمون له فيه السم، رغم .. إرساله

أمون أقر  بذلك، ولكن لو أن امل» السالمعليه«علمه بأنه مسموم وترصحيه 

باألمر، أو أن اإلمام » عليه السالم«له بذلك، أو أن أحد اخلدم أخرب اإلمام 

 ..رآه بعينه يفعل ذلك مل جيز له أن يرشب من الكأس

أن علمه بمسمومية الكأس كانت بطريق غري : والسبب يف ذلك
 عليهصىل اهللا «بأن كان قد بلغه ذلك عن آبائه عن رسول اهللا .. عادي

 ..ذا العلم ال أثر له، وجيب أن يعمل بظاهر احلالوه.. »وآله

ولكن إذا أقر أحد بأنه وضع السم يف الكأس، أو أخرب به من رأى 
 قد رأى ما فعله املأمون، مل جيز له أن » السالمعليه«ذلك، أو لو أنه هو 

يرشب من ذلك الكأس، وتبدل احلكم، ووجب عليه أن يعمل هبذا العلم 
 ..العادي اجلديد

أن مشورة الناس عليه، » عليه السالم« إن مراد عيل :صة األمروخال
ًإنام هي بإعالمه باألمر الذي مل يكن مكلفا بالتحري عنه، وال كان ملزما  ً

ً عارفا باحلقيقة بطريق غري » السالمعليه«بالعمل وفقه، حتى لو كان 
 ..عادي

دعي ، فلو حلف امل» وآلهعليهصىل اهللا «وكذا احلال بالنسبة للنبي 
ًكاذبا، أو شهدت البينة زورا، فإن علمه بكذهبا إن كان بالوحي، فال حيكم  ً

بعلمه، بل حيكم بالبينة وباإلقرار، ولكن لو أخرب ببينة أخرى باألمر، فإن 
 ..البينة األوىل تنتقض

بالوحي اإلهلي يف قضية نزول » صىل اهللا عليه وآله«أما عمل النبي 
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ِوال تكن ل﴿: قوله تعاىل ْ َُ َ ًلخائنني خصيامَ ِ ِ َِ ََ ًاهتم زورا : يف قصة هيودي.. )١(﴾ْ

ويف قصة اليهود الذين أرادوا قتله، .. بالرسقة، وشهد عليه املسلمون
فإنام جاء ذلك عىل سبيل إظهار . أو نحو ذلك.. وأخربه بذلك جربائيل

ومل يكن عىل سبيل .. املعجزة له، وتأكيد دعواه النبوة عند من ينكرها
 .يتيرس لغري األنبياءال ًنادا إىل علم الغيب الذي القضاء، است

وربام تكون حكمة هذا التدبري اإلهلي هي صون مستقبل األمة من 
عبث الظاملني واجلبابرة، وأصحاب األهواء، لكي ال يتخذوا من ذلك 
ذريعة إىل النيل من قوى اإليامن والصالح، والتنكيل هبم، بحجة أن لدهيم 

ون هبا عىل ما مل يطلع عليه غريهم، كادعاء استحضار ًطرقا غري عادية يطلع
أرواح األنبياء أو أوصيائهم، أو اجلن العارفني بام جيري، أو ادعاء مالقاة 

، أو ادعاء قراءة ما يف الضامئر، من خالل قوة »عليه السالم«املهدي املنتظر 
 ..روحية متكنهم من ذلك، وغري ذلك من دعاوى

 من الناس أن خيربوه » السالمعليه«ب عيل فال مانع إذن، من أن يطل
بالواقع الذي عاينوه، وأن يبطلوا الشهادات والبينات، أو أن يطيحوا 
ًباإلمارات واألدلة التي لديه بشواهد وأدلة تنقضها، وتكون سببا يف سقوط 

 ..وجوب العمل هبا

 أن يرصدوا الواقع ليحفظوه، : يريد من الناس» السالمعليه«فهو 

                                     
 .النساء من سورة ١٠٥ اآلية )١(
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ًاقع هبذه الطريقة ال يوجب خلال يف عصمته، كام أنه ال يوجب وحفظ الو
 .» وآلهعليهصىل اهللا «ًخلال يف عصمة رسول اهللا 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)١٤٢ (٣٦السؤال رقم 
 فال يدة؛عد مسائل يف الصادق جعفر عن املنقولة األقوال تتضارب

 .متناقضة أكثر أو قوالن فيها وله إال ـ ًمثال ـ فقهيه مسألة جتد تكاد

 .هي بحر ال ينجسه يشء :البئر التي وقعت فيها نجاسة، قال مرة ً:فمثال

 .كلها تنزح إهنا :وقال مرة

 .٦ أو دالء ٧ منها ينزح :وقال مرة

 تناقضال هذا مثل يف املخرج كيفية عن الشيعة علامء أحد سئل وملا
 ً.واحدا ويرجح ،األقوال هذه بني املجتهد جيتهد :قال والتضارب

 اجتهد ولو :فقيل له! »تقية«أما األقوال األخرى فيحملها عىل أهنا 
 يف يقول فامذا األول املجتهد رجحه الذي غري ًقوال ورجح آخر جمتهد

 !األخرى؟ األقوال

 !تقية بأهنا يقول اليشء نفس :قال

 له تنسب مسألة من ما ألنه !!الصادق جعفر مذهب عضا ًإذا :فقيل له
 !لغريه هو وما للتقية هو ما بني متيز عالقة ال إذ تقية؛ تكون أن وحيتمل إال
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 : ييلفإننا نجيب بام

 إن اإلختالف بني روايات النزح ليس معضلة عظيمة، وال هي ً:أوال
عن اإلعتبار » عليهم السالم«مسألة عقائدية يسقط مذهب أهل البيت 

َّبسببها، بل هي جمرد روايات قد تتفق وقد ختتلف، واختالف روايات أهل 
.. ّرص بعدّالسنة فيام بينها يف كثري من املسائل ال يكاد يقف عند حد، وال حي

 !ًفلامذا مل يسقط هبا التسنن أيضا؟

! إن اإلختالف بني الروايات قد نشأ من املروي عنه؟:  من قال:ًثانيا
 !أو كذب عىل اإلمام؟! فلعله نشأ من الراوي الذي مل حيفظ النص؟

 إنه يمكن فهم اإلختالف يف نزح ماء البئر بصورة سليمة، فهناك :ًثالثا
إال إذا . إن ماء البئر ال ينجسه يشء، ألن له مادة: روايات تريد أن تقول

 .تغري لونه أو طعمه ورائحته بالنجاسة

فإن وقع فيه يشء من النجاسات استحب النزح، ألجل تلك النجاسة 
بمقدار خاص، وإن وقعت فيه نجاسة أخرى استحب نزح مقدار آخر 

 ذلك يتناسب مع تلك النجاسة األخرى الواقعة، فإن النجاسات ختتلف يف
 ..وتتفاوت بحسب أنواعها
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يعتد به، ألن ال أما ما نقله عن أحد علامء الشيعة، فلو صح النقل، فإنه 
 .من يقول ذلك ال يكون من العلامء

 إن ما أجاب به ذلك العامل ـ لو صح النقل ـ ال يصح أن ينسب :ًرابعا
. ال يصحإذ ال تؤخذ اجلامعة بذريعة أن أحدها قد قال ما .. إىل الشيعة كلهم

ًهذا إن كان ما نقله السائل عن ذلك العامل دقيقا، وسليام ً. 

 : بالنسبة الحتامل التقية يف بيان األحكام نقول:ًخامسا

عليه «ألن اإلمام .. لسنا مكلفني بتصحيح احلكم الوارد عىل سبيل التقية
 . هو املكلف بالتصحيح وبيان احلكم الواقعي حني يمكن ذلك»السالم

ً احلكم يف موارد التقية ليس ضالال، بل هو حكم إهلي  إن:ًسادسا

 .صحيح، يتقبله اهللا تعاىل ممن جاء به

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

إن علامء املذاهب األربعة قد نقل عنهم أقوال خمتلفة  :ًسابعا
حنيفة يف ومتضاربة يف مسائل فقهية كثرية، فاحلنفية قد اختلفوا يف رأي أيب 

ًمسائل كثرية، وكذلك الشافعية، فهل نقول إذا ضاع فقه أيب حنيفة 

 !، وهكذا؟الشافعيو

 

  :)١٤٦ (٣٧السؤال رقم 
ً كثريا أحرجهم وهذا ـ، معلوم هو كام ـ أئمتهم عصمة الشيعة عيَّيد



 ٢٧٧                                                                                           ..العصمة: الفصل الرابع

 عليهم جيوز البرش من همكغري األئمة أن فيها التي العديدة الروايات أمام
 غاية يف املسألة«: بأن املجليس الشيعة عامل أقر حتى ،..واخلطأ السهو صدور

 .)١(»عنهم السهو صدور عىل واآليات األخبار من كثري لداللة اإلشكال؛

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 

 :فإننا نجيب بام ييل

َّ إن األدلة من القرآن كام يف آية التطهري، ومن األحاديث املتواترة ً:أوال

حول أن األرض ال ختلو من حجة، » صىل اهللا عليه وآله«عن رسول اهللا 
ًيكون بعدي اثنا عرش خليفة، منضام إىل حديث الثقلني : ًمنضام إىل حديث

الدال عىل أن األئمة هم عدل الكتاب، وهم احلجة إىل يوم القيامة .. تراملتوا
ُّـ أن ذلك كله ـ يدل عىل عصمة احلجة حتى عن السهو، والنسيان، 

عدم وجود احلجة : واخلطاء، واملعصية، ألن التخلف يف مورد واحد معناه
 .. يف ذلك املورد

هذا أحرجهم و.. يدعي الشيعة عصمة أئمتهم: يقول السائل: ًثانيا

                                     
  ).٣٥١/ ٢٥(بحار األنوار،   )١(
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مع أن .. ًكثريا أمام الروايات التى جتوز عليهم السهو واخلطاء كسائر البرش
هذا اإلحراج الذي ادعى أنه أصاب الشيعة مل يوجد إال عند شخص واحد 

 .. حسب قول السائل» رمحه اهللا«منهم، وهو العالمة املجليس 

 الشيعة قد بأن: نفسه يف نفس هذا املورد» رمحه اهللا«وقد رصح املجليس 
 .أمجعوا إال من شذ عىل عصمتهم املطلقة، ومل يتحريوا وال شكوا يف ذلك

بأن الذي أحرجه هو األخبار : »رمحه اهللا« رصح العالمة املجليس :ًثالثا
َّالتى دلت عىل صدور السهو عنهم يف غري الواجبات واملحرمات، 

 كل سهو وخطأ فام معنى تعميم كالم السائل إىل.. كاملكروهات، واملباحات
 .حتى يف الواجبات واملحرمات

ًليس خاصا باألئمة، بل هو عام » رمحه اهللا« إن كالم املجليس :ًرابعا

 ..ًهلم ولألنبياء معا

بداللة بعض اآليات واألخبار، » رمحه اهللا«اعرتف املجليس : ًخامسا
حتى عن السهو يف » عليهم السالم«ودالئل علم الكالم عىل عصمتهم 

ُّوأن هناك أخبارا أخرى تدل عىل جواز السهو  ..ت واملباحاتاملكروها ً

 ..عليهم يف املكروهات واملباحات

 هذه الطائفة من يتعرض حلل اإلشكال القائم بني أنه مل :ومعنى ذلك
 ..األخبار واآليات، وبني تلك الطائفة من األخبار واآليات

د سواء كام ن هذه اإلشكال يطال السنة والشيعة عىل حأ: ومن الواضح
كذلك جيب عىل .. يلزم عىل كل شيعي، واملجليس منهم أن حيل هذه اإلشكال
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إذ ال ريب يف عدم جواز أن تكون .. كل غري شيعي أن حيل هذا اإلشكال
 .اآليات متناقضة، وكذلك األخبار عند السنة وعند الشيعة عىل حد سواء

ة عن السهو بأن العصم: ّقد يكفي يف حل هذا اإلشكال القول :ًسادسا
يف الواجبات واملحرمات إنام تتحقق ألجل أن املعصوم قد حصل عىل ملكة 

وامللكة أمر بسيط غري قابل .. قوية يمتنع معها عروض النسيان والسهو له
 .للتجزئة إذا وجدت، فإن احلافظة ال تفرق بني مواردها

أن اخلطأ والسهو يف األمور الدنيوية يضعف ثقة : يضاف إىل ذلك
 ..س بالنبي واإلمام يف ضبطه لسائر األمور التي أمر هبا، وبتبليغهاالنا

ُإذا رجعنا لآليات التي قد يتوهم أهنا تشري إىل سهو األنبياء، : ًسابعا
ُّفسنجد أهنا ال تدل عىل سهوهم حتى يف املباحات واملكروهات، وكنموذج 

 :عىل ذلك نشري إىل مثالني اثنني مها

َال تؤاخذين مبا  ِ ِ ْ ِ َ ُ ُنسيتَ ِ َ:  
: حني قال للعبد الصالح» عليه السالم«قوله تعاىل عن موسى : األول

ًال تؤاخذين بام نسيت وال ترهقني من أمري عرسا﴿ ْْ ْ ُْ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ََ َ ِ ِ ْ َ﴾)١(. 

إىل نفسه النسيان فيام يبدو للوهلة » عليه السالم«فقد نسب موسى 
 : ولكننا نقول..األوىل

                                     
 .الكهفمن سورة  ٧٣ة اآلي) ١(
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 :إن التأمل يف اآليات يعطي

ال يريد نفي العصمة عن نفسه من هذه » عليه السالم«إن موسى  ـ ١
عىل » عليه السالم«ألنه مل ينكث العهد، إذ مل يكن قد عاهد اخلرض .. اجلهة

من  كان بل ألحكام الرشيعة، وحقائق الدين، ًالسكوت عىل ما يراه خمالفا
  وأن يظهر حساسية بالغة لصالح، اإلهلي أن يعرتض وأن يسألواجبه

مل يكن عىل اخلرض » عليه السالم«اإللتزام باحلكم الرشعي، ولو مل يعرتض 
 .أهال ملقام النبوة والرسالة

ُال تؤاخذين بام نسيت﴿: »عليه السالم«إن قول موسى ـ  ٢ ُِ َِ َ ِ ِ ْ َ : ، اليعني﴾َ
 مل يقل فإنه وأنه يعتذر له منه، ،أن املربر العرتاضه عىل اخلرض هو النسيان

ُبام نسيت﴿:  بنسياين، بل قالال تؤاخذين: له ِ َ َ برتكي العمل يف : ، أي)١(﴾ِ
املورد الذي كان عيل أن أمهل الوعد فيه، وأزحيه عن ذاكريت، لكي أبادر 

، فاملراد باآلية اإلعتذار َّوجيب عيل الردع عنه للرشع، ًاملواجهة ما أراه خمالف
 ..باإلنشغال باألهم عن غريه

 بصورة ضمنية عىل أن عمله »ه السالمعلي«ّ وحني أكد له اخلرض ـ ٣
ليس فيه خمالفة للحكم الرشعي، وأنه سيعرف باطن األمر يف الوقت 
املناسب، قبل منه ذلك، فلام تكرر ما ظاهره املخالفة كان ال بد من تكرار 
اإلعرتاض، عمال بالتكليف اإلهلي، ومل يستعجل احلكم، وال نكث العهد، 

                                     
 .كهفسورة ال من ٧٣اآلية  )١(
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 ين من عدم اإلنضباط أمام الكلمة املسؤولةوال هو يعا.. وال كان ذا فضول
 ..كام يقوله البعض

 ملا سبقها، بل كانت نتيجة اتفاق ًملرة الثالثة، فلم تكن امتدادااأما   ـ٤
، حيث توافقا عىل »عليه السالم«جديد بني العبد الصالح وبني موسى 

َقال إن سألتك عن يشء ب﴿: اإللتزام بمضمون قوله تعاىل ْ ٍَ
ْ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ِ َعدها فال َ َ َ َْ

ًتصاحبني قد بلغت من لدين عذرا َ َ َْ ُ ْ َ ْ َِّ ُ َ ْ ُِ ِ حيث قد أصبح بإمكان موسى  ،)١(﴾ِْ
 أن يعرتض عىل العبد الصالح إن شاء، فتكون املفارقة بينهام، »عليه السالم«

 .يستمر معهيسكت ووبإمكانه أن 

فاختار موسى اإلنفصال، ال عن نسيان للوعد، بل عن معرفة به، 
 ..ات إليهوالتف

الرتك واإلمهال، ولو ظهر بصورة العمل : املراد بالنسيان يف اآليةف
الذي يصفه الناس ـ عادة ـ بأنه نسيان، ومل يكن يف واقعه وحقيقته كذلك، 

، واملبادرة إلنجاز التكليف الرشعي ًوهذا العمل هو وضع هذا الوعد جانبا
 .احلارض، الذي هو األهم

د به اإلخبار عن حدوثه، بل اإلخبار عن العمل فالتعبري بالنسيان ال يرا
 .الذي يراه الناس كذلك، وإن مل يكن يف واقعه كذلك

 الباهر يف هذا اإلمتحان هو »عليه السالم« ولعل نجاح موسى ـ ٥

                                     
 .كهفسورة ال من ٧٦اآلية  )١(
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ّالذي أظهر أهليته ملقام النبوة والرسالة، وعرفنا عىل رس اصطفاء اهللا له من 
 . العزمًبني سائر قومه ليكون نبيا من أويل

نه ال ربط هلذه اآلية بموضوع علم األنبياء واألئمة، وإنام هي أ كام ـ ٦
ترتبط بموضوع تنجز التكليف يف ما يرتبط باملعذرية أمام اهللا سبحانه، لكي 

 . لكي ال يصبح ذريعة للجبارين والظاملني،يكون العمل عن حجة ظاهرة

ًومل جند له عزما ْ َ ُْ َ َْ ِ َ َ:  
ُولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنيس ومل نجد له ﴿:  تعاىل قوله:املثال الثاين َ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِْ َ َْ َ َ

ِ َِ َ َ ِ ِ

ًعزما ْ عليه وعىل «فإن هذه اآلية رصحية يف نسبة النسيان لنبي اهللا آدم  .)١(﴾َ
 ..»نبينا وآله الصالة والسالم

 :غري أننا نقول

 »سالمعليهام ال «أو اإلمام الباقر اإلمام الصادق) أحدمها(روي عن 
 وكيف ينسى وهو يذكره، ويقول ،إنه مل ينس«: »عليه السالم «قوله عن آدم

َما هناكام ربكام عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا ﴿: له إبليس ُ َ َ ُ َّ َُ َْ َ َ ْ َ ُّ ََ َِ ْ َ َ َ َ ََ ْ َّ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ

َمن اخلالدين َِ ِ َِْ﴾)٣(»)٢(. 

                                     
 . من سورة طه١١٥ اآلية )١(

 . من سورة األعراف٢٠اآلية ) ٢(

 ٢ان ج وتفسري الربهه، عن١٨٧ ص١١جاألنوار بحار  و١٠ و ٩ ص٢جتفسري العيايش  )٣(

 ٧٧٢ ص٢التفسري األصفى ج و٤٠٢ ص٣ وج١٤ ص٢تفسري نور الثقلني ج و٦ص
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ْلقد عهدنا إىل آدم من َو﴿ : قوله تعاىلبالنسيان يف أن املراد :وذلك يفيد َ َِ َ َ َ َ َِ َ ْ ِْ

ًقبل فنيس ومل نجد له عزما َ ُ َْ ْ ََ ُ َ ِْ َ ْ َ َ
ِ  عام جرى بني آدم َّتحدث ـ إن كانت اآلية ت)١(﴾َ

وإبليس ـ هو أنه قد عمل عمل النايس، بأن ترك األمر وانرصف عنه، كام 
 .يرتك النايس األمر الذي يطلب منه

 مل ينس هني اهللا عن »عليه السالم« أن آدمِّاملرصحة ب :الرواية املتقدمةو
 .. يمكن أن تكون ناظرة إىل ما قلناهالشجرة، 

 عىل أن ُّدل ما ي»عليه السالم«عن اإلمام الصادق ًأيضا روي ولكن 
نسيان العهد يف هذه اآلية ال يرتبط بالنهي عن الشجرة، بل هو يرتبط فيام 

وهلذا .. قول يف سابقتهاوالقول فيها ال خيتلف عن ال.. أخذ عليه يف امليثاق
 .البحث جمال آخر

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٨٢ (٣٨السؤال رقم 
 هبذا ربه يناجي كان »عنه اهللا ريض« ًعليا أن البالغة هنج كتاب يف ورد

 باملغفرة، ّعيل فعد عدت فإن مني، به أعلم أنت ما يل اغفر اللهم«: الدعاء

                                     
 .٢٢٧ ص١٤ وج١٤٥ ص١تفسري امليزان ج و٣٢٣ ص٣التفسري الصايف جو

 . من سورة طه١١٥ اآلية )١(
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 ما يل اغفر اللهم عندي، وفاء له جتد ومل نفيس من )١(وأيت ما يل اغفر اللهم
 ،األحلاظ رمزات يل اغفر اللهم قلبي، لفهخا ثم بلساين إليك به تقربت

  .)٢(»اللسان وهفوات ،اجلنان وسهوات األلفاظ، وسقطات

 وغريه، السهو من ذنوبه له فريغ بأن اهللا يدعو »عنه اهللا ريض« فهو
 !العصمة من له تزعمونه ما ينايف وهذا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

  :اإلستغفار ال يدل على وقوع الذنب: ًأوال
ُ﴿إذا جاء نرص اهللاِ : »صىل اهللا عليه وآله«تعاىل يقول لنبيه إن اهللا  ْ َ َ َ َ ِ

ُوالفتح َْ َ ًورأيت الناس يدخلون يف دين اهللاِ أفواجا، ْ َُ َ َْ َ َِ ِ ِ َ ُ ْ َّ ََ ْ َفسبح بحمد ربك ، َ ِّ َ ْ َِّ ْ َِ ِ َ

ًواستغفره إنه كان توابا﴾ َّ ُ ُ ََ ََ َ َّ ِْ ْ ِْ)٣(. 

                                     
 . الوعد :والوأي. أي وعدت :وأيت  )١(

 ). ١٧٦/ ٦رشح ابن أيب احلديد، (هنج البالغة   )٢(

 .رة النرص من سو٣ ـ ١ اآليات )٣(
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َّ﴿فاعلم أنه ال إله إال: وقال سبحانه َِ َِ ُ َْ ََّ َ ْ َ اهللاُ واستغفر لذنبك وللمؤمنني َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْْ َ ََ ِ ْ َْ َ
ِواملؤمنات﴾ َِ ْ ُْ َ)١(. 

َ﴿فاصرب إن وعد اهللاِ حق واستغفر لذنبك﴾ :وقال تعاىل ِ ْ َْ ِ ِْ َْ ََ َ ْ َ ٌّْ َّ ِ ْ ِ َ)٢(. 

عىل ] ل .لريان خ[إنه ليغان «: أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«ورويتم عنه 

 .)٣(» أكثر من سبعني مرةاليوم والليلة فأستغفر ريب يف ،قلبي

صىل اهللا «وهذه الرواية مردودة عند الشيعة، ألهنا تنسب إىل النبي 

 .ما ينايف طهارته وعصمته» عليه وآله

                                     
 . من سورة حممد١٩ اآلية )١(

 . من سورة غافر٥٥ اآلية )٢(

 ١٨٤ ص١١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٥٤صلشعراين لالعهود املحمدية  )٣(

 ٣جبن العريب الأحكام القرآن  و٣١٨ ص١٥وج ٩٣ ص١جآللويس لتفسري و

تفسري  و٢٣ ص٣ وراجع ج٩٠ ص٢٥ج لرازيالكبري لتفسري  وال٣٢٩ص

اآلحاد : وراجع ١١٣ ص٦جتفسري أيب السعود و ١٣٤ ص٤جوي البيضا

كتاب الدعاء  و١١٦ ص٦جلنسائي لالسنن الكربى  و٣٥٦ ص٢جواملثاين 

تاريخ  و١١٥صلحاكم النيسابوري لمعرفة علوم احلديث  و٥١٥ص طرباينلل

الشفا  و٢٠١ ص١١ وج٣٢٢ ص٢جإمتاع األسامع  و٢٣ ص٨جبغداد 

 .١٠٦ ص٢جبتعريف حقوق املصطفى 
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  :دعاء املعصوم واستغفاره: ًثانيا
 :شارة إىل النقاط التاليةال بد من اإل

ّإن اهللا سبحانه حني رشع أحكامه، قد رشعها عىل البرش كلهم، : ألف
 النبي والويص املعصوم، وعىل اإلنسان العادي غري املعصوم، وعىل عىل

العامل واجلاهل، وعىل الكبري الطاعن يف السن والشاب يف مقتبل العمر، 
 .وعىل املرأة والرجل، وعىل العريب واألعجمي، وعىل العادل والفاسق

فيجب عىل اجلميع الصالة والزكاة واحلج، والصدق واألمانة، 
وقد .. الخ.. و.. و.. ًالدعاء يف أوقات خمصوصة، أو مطلقاويستحب هلم 

يناهلا .. رتبت عىل كثري من الترشيعات مثوبات، وعىل خمالفتها عقوبات
حتى لو مل يفهموا معاين ألفاظها، . ًاجلميع، وتنال اجلميع بدون استثناء أيضا

وا أميني ومل يدركوا عمق مراميها، كام لو كانوا ال يعرفون لغة العرب، أو كان
 .مل يستضيئوا بنور العلم

 هو كذا »عليها السالم «ّفالثواب املرسوم ملن سبح تسبيحة الزهراء
  .استحق هذه احلسناتبرشوطه كل من قام هبذا العمل ف. حسنة

ًكام أن هلذه العبادات آثارا خاصة ترتتب عىل جمرد قراءهتا، حتى لو مل 

ًسورة الكهف مثال، وأضمر يفهم قارؤوها معاين كلامهتا، فمن قرأ آخر 
اإلستيقاظ لصالة الصبح يف الساعة الفالنية، فإن اإلستيقاظ سيتحقق، كام 

 يشفي من ، كالسورة الفالنية، أو الدعاء الفالينًأن من كتب نصا بعينه
 .احلالة الكذائية، فإن الشفاء يتحقق
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: »معليه السال «كام أن املعراجية للمؤمن املرتتبة عىل الصالة يف قوله
الصالة قربان : »عليه السالم«أو القربانية يف قوله . الصالة معراج املؤمن

سوف تتحقق بالصالة حتى لو مل يفهم املصيل معاين كلامهتا، . كل تقي
 فإن نفس هذا االتصال باهللا سبحانه بطريقة معينة وحمددة ،ومرامي حركاهتا

اهللا سبحانه، حيقق عىل شكل صالة أو زيارة، أو تسبيح وغري ذلك مما رشعه 
 وظهور االنقياد والتعبد هللا ،هذه اآلثار، ويقود إليها، إذا كان مع نية القربة

ً وفق تلك الكيفيات املرسومة من قبله تعاىل، وذلك حيقق غرضا ،سبحانه

ًتربويا، وإحيائيا تلقينيا يريد اهللا سبحانه له أن يتحقق ً ً. 

السالم عليك : يقول »آلهصىل اهللا عليه و« أن النبي: وألجل ذلك نجد
 .أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته

 :ويقول يف األذان واإلقامة

 حيصل عىل لكي.. ويقول ذلك غريه.. ًأشهد أن حممدا رسول اهللا
: ومنه. .تيان بكل ما هو مرسوم فيهااإلبثواهبام، وثواب الصالة وآثارها 

 .ًأشهد أن حممدا رسول اهللا

ومن احلور العني برمحتك : عاء واحدوالرجل واملرأة يقرآن يف د
 ،أن تقصد املرأة مضمون هذه الفقرة بالذات: وال يعني ذلك.. ّفزوجنا

 . بل هي تقصد اإلتيان باملرسوم واملقرر،وبصورة تفصيلية

 »صىل اهللا عليه وآله«هل يعقل أن تكون صالة النبي : وإذا سألت
 حيث ثواهبا، كصالة أي إنسان عادي آخر من» عليه السالم«والويل 

 وتأثرياهتا؟
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ن التفاوت إنام يكون فيام ينضم لذلك املرسوم من أ :فإن اجلواب هو
، فالثواب إنام  ونصب أو ما يصاحبه من تعب وجهد،حاالت اإلخالص

 التي أنتجتها عوامل أخرى كمعرفة )كاخلشية(هو بإزاء خصوصية إضافية 
أو أي جهد ..  وامليولاهللا سبحانه، وكامل العقل، والسيطرة عىل الشهوات

أن :  ووعد اهللا عليه باملثوبة املناسبة له عىل اعتباره العبد،آخر إضايف قد بذل
 ..أفضل األعامل أمحزها

أن إتيان املعصوم بالعبادات املرسومة، ومنها األدعية : فاتضح مما تقدم
ًال يستلزم أن يكون قد أصبح موضعا لكل ما فيها من دالالت، فال يكون 

 .ًاره دليال عىل وقوع الذنب منهاستغف

إن أجهزة جسم اإلنسان تقوم : يقول بعض املهتمني بقضايا العلم :ب
بوظائف لو أردنا نحن أن نوجدها بوسائلنا البرشية الحتجنا ربام إىل 

 هذا عىل الرغم من أنه . واملصانعرصف الكرة األرضية بأرسها باألجهزة
 التي اكتشفت، مع أنه مل يتم  عن وظائف اجلسد وخالياهَّتحدثإنام ي

ًاكتشاف الكثري الكثري منها حتى اآلن فضال عن سائر جهات وجود هذا 
 .اإلنسان

فاهللا سبحانه يفيض الوجود والطاقة واحليوية عىل كل أجهزة هذا 
 وهذه الفيوضات وطبيعة املهام التي تنتج .اجلسد وخالياه حلظة فلحظة

ل املحرية تشري إىل عظمة مبدعها يف عنها، وكل هذا التنوع وهذه التفاصي
 ..علمه ويف إحاطته، ويف حكمته، ويف تدبريه، ويف غناه، ويف قدرته ووو

فإذا كان النبي والويل املعصومان يدركان هذه النعم التي لوال اهللا 
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 .سبحانه الحتجنا إلنجازها إىل أجهزة تغلف األرض بكثرهتا

 ويعرف عظمتها ،ك النعمبعمق أنه املحل األعظم لتل: ًويعرف أيضا
وأمهيتها وطاقاهتا، ويستثمرها كلها يف وتنوعها يف خمتلف جهات وجوده 

روحه ونفسه، وكيف أن كل  وجيد وحيس بآثارها يف جسده، ويفطاعة اهللا 
ّذرة يف الكون مسخرة ألجله، وألجل البرش كلهم حسبام رصح به القرآن  ّ

 .. سبحانهالكريم، ويعرف الكثري من أرسار ملكوت اهللا

أن النبي والويل حيس أكثر من كل أحد بقيمة إذا كان األمر كذلك، ف
 .وعظمة واتساع النعم التي يفيضها اهللا عليه

ًن يرى نفسه ـ مهام فعل ـ مقرصا لعدم قيامه بواجب أ ،فال غرو إذن

 ،هو يبكيثم .. ًيرى نفسه مذنبا يف ذلكبل .. الشكر لذلك املنعم العظيم
 : وحني يقال،ذلك، وال يكف عن بذل اجلهدويبكي من أجل 

 وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك، وما ،يا رسول اهللا ما يبكيك
ًأفال أكون عبدا شكورا: نجده يقول! تأخر؟ ً. 

 :ونوضح ذلك باملثال، فنقول

إن من يريد تقديم هدية لسلطان أو ملك، فإنه قد ال جيد فيام يقدمه ما 
ّة امللك، فريى نفسه مقرصا فيام قدمه إليه وأهب،يناسب جالل السلطان بل .. ً

ّالقربة التي حال ًمتاما كام كان لسان ..  حيث قدم له ما ال يليقًومذنبا يف حقه
 .أهدت لسليامن جرادة كانت يف فيها، وألن اهلدايا عىل مقدار مهدهيا

أن حال املعصوم مع اهللا ختتلف عن حالنا، فهو يعرف اهللا  :وواضح
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ً، وألجل ذلك فإن عبادته له ليست خوفا من ناره وال طمعا يف حق معرفته ً

كام .. ًجنته، بل ألنه يراه أهال للعبادة، فهو يعبده عبادة العارفني، والعاملني
ًأنه يعرف أيضا أن موقعه جيب أن يكون موقع العبودية التامة، واخلالصة، 

يقة حاجته إليه ألنه واقف عىل حقيقة ذاته يف ضعفه، ويف واقع قدراته، وحق
ال بد أن تنتابه و.. ًويرى نفسه مذنبا يف هذا التقصري.. آنيشء، وكل يف كل 

فقدان لطف اهللا به، وهتك العصم التي يكون هبا قوته وثباته، ثم اخلشية من 
كام ورد يف دعاء كميل املروي عن عيل . .قطع الرجاء، وحبس الدعاء الخ

 .»عليه السالم«

إن نسيج األدعية واألذكار حني يراد له أن :  نقولثالثوبتقريب : ج
ًيكون دعاء أو ذكرا مرسوما للبرش كلهم بجميع فئاهتم، وخمتلف طبقاهتم ً ً، 

 يكون بحيث يتسع لتطبيقات ال بد أنويالئم مجيع حاالهتم، وتوجهاهتم، 
 .عامة ومتنوعة، جيمعها نظام املعنى العام

يد يف تنوعها مدى ويساعد عىل اتساع نطاق تلك التطبيقات، ويز
 وأرسار خلقه ، ونعمه اهللا تعاىلاملعرفة بمقام األلوهية، ومعرفة أيادي

ثم معرفة اإلنسان بنفسه، .. من جهة.. وخليقته تبارك وتعاىل وما إىل ذلك
 .من جهة أخرى وبموقعه، وحاالته

ًـ نبيا كان أو إماما ـ يف موقع  فبمالحظة هذا وذاك جيد املعصوم نفسه ً

 .، ويستشعر من ثم املزيد من الذل واخلشية، واخلشوع له تعاىلالتقصري

فالقاتل والسارق والكذاب حني يستغفر اهللا ويتوب إليه، فإنام يستغفر 
ويتوب من هذه الذنوب التي يشعر بلزوم التخلص من تبعاهتا، ويرى أهنا 
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 وتنزل عليه البالء، وهتتك العصم التي تعصمه، ،هي التي حتبس الدعاء
 .صم هبا، وتوجب حلول النقم بهويعت

أما من ارتكب بعض الذنوب الصغائر، كالنظر إىل األجنبية، أو انه سلب 
 ..وما إىل ذلك.. نملة جلب شعرية، أو مل هيتم بمؤمن بحسب ما يليق بشأنه

ًويتوب من مثل هذه الذنوب أيضا، ويرى أهنا هي اهللا فإنه يستغفر 

 تعصمه ويعتصم هبا، وحتل النقم به التي حتبس دعاءه، وهتتك العصم التي
 .من أجلها

ًوهناك نوع آخر من الناس مل يقرتف ذنبا صغريا وال كبريا،  ً ولكنه يتهم ً
ّيقرص يف اخلشوع والتذلل هللا سبحانه، وال جيد يف نفسه التوجه نفسه أنه 

الكايف إىل اهللا يف دعائه وابتهاله، فإنه جيد نفسه يف موقع املذنب مع ربه، 
وهذه ذنوب كبرية بنظره، ال بد له من . ّق لسيده، واملستهرت بموالهوالعا

وهي قد توجب عنده هتك العصم التي اعتصم .. التوبة واالستغفار منها
 .هبا، وحلول النقم، وحبس الدعاء، وقطع الرجاء، وما إىل ذلك

أما حني يبلغ يف معرفته باهللا سبحانه مقامات سامية، كام هو احلال 
، أو بالنسبة لرسول رب العاملني، فإنه »عليه السالم «مري املؤمننيبالنسبة أل

أنه يليق بمقام العزة : ال جيد يف يشء مما يقوم به من عبادة ودعاء وابتهال
 .اإلهلية

ً أمل تعلموا أن هللا عبادا: قال» عليه السالم«أن أمري املؤمنني : فقد روي
هم الفصحاء البلغاء  وأهنم !؟أسكتتهم خشيته من غري عي وال بكمقد 

 ولكنهم إذا ذكروا عظمة اهللا انكرست !؟، العاملون باهللا وأيامهأللباءا
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ً ، إعزازا، وانقطعت أفئدهتم، وطاشت عقوهلم، وتاهت حلومهمألسنتهم
 ،عامل الزاكية، فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إىل اهللا باألً وإجالالًهللا وإعظاما

 .، وأهنم برآء من املقرصين واملفرطنيئنيون أنفسهم مع الظاملني واخلاطيعد

أال إهنم ال يرضون اهللا بالقليل، وال يستكثرون هللا الكثري، وال يدلون 
عامل، فهم إذا رأيتهم مهيمون مروعون، خائفون، مشفقون، عليه باأل

 .)١(.. الخوجلون

 واالقتصار عىل هذه ،بل هو يعد االلتفات إىل أصل املأكل واملرشب
ًتقصريا خطريا حيتاج إىل اخلروج عنه إىل ما هو  تقوم هبا التيالطاعات  ً

أسمى وأسنى، وأوفق بجالل وعظمة اهللا سبحانه، وبنعمه وبفضله 
 ..وإحسانه وكرمه

ّـ بنظره ـ ينتهي إىل احلرمان من النعم اجلىل، التي  وهذا التقصري
 . إىل درجات تؤهله لتقبلها يف عبادتهّيرتصدها، حينام ال يصل

، األعظم واألفخمدعائه عن أن يستنزل العطايا حجب إىل هي أو ينت
 .. يطمع هبا، ويطمح إليهاىسمأجل وأأو يرتفع به إىل مقامات 

                                     
بحار  و٦٣٨و  ٦٣٧ص »عليه السالم«تفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  ال)١(

الكامل يف  عنه، ورواه ابن األثري يف ٥٦ و ٥٥ ص٩٤ج و٢٦٦ ص٣جاألنوار 

 ٨١ ص١٠ج تاريخ مدينة دمشق  يفابن عساكر  و١٣٢ ص١جالتاريخ 

 .»عليه السالم«عن أيوب  ٢٥٩ ص٣ج هتفسرييف  البغويو
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 ٍد قدّأن عملهم هو من القلة والقصور بح: إهنم يرون: وبعبارة أخرى
يوجب حجب الدعاء، من حيث أنه غري قادر عىل النهوض هبم بصورة أرسع 

اآلفاق التي يطمحون الرتيادها، ما دام أن شوقهم إىل وأتم ليفتح هلم تلك 
 . الطموح إىل طي تلك املنازل بأرسع مما يمكن تصورهيذكيلقاء اهللا 

ًفام يستغفر منه األنبياء واألوصياء، وما يعتربونه ذنبا وجرما إنام هو .. ً
.. جتليات األلطاف اإلهليةأعظم  و،مراتب القرب والرضانيل أعىل يف دائرة 

ًكل مرتبة تالية تكون كامال بالنسبة ملا سبقها، ويف هذه الدائرة بالذات  ألن

بحسب ما أي .. يكون تغيري النعم، ونزول النقم، وهتك العصم الخ
 .»عليهم السالم«ّيتناسب مع الغايات التي هي حمط نظرهم 

ًإن كل فئة من هؤالء إنام تقصد االستغفار والتوبة تطبيقا  :واخلالصة

 وخصوصيات ، ووعيها، وطموحاهتا،ذي يناسب حاهلا، وموقعهاللمعنى ال
ون األدعية أهم يقرف وواقعها الذي تعيشه، ، وحياهتا وفكرهاشخصيتها،

ويفهموهنا، ويقصدون من تطبيقات معانيها ما يناسب حال كل منهم، 
ولكنها عىل كل حال أدعية مرسومة .. وينسجم مع معارفهم، وطموحاهتم

 . كام قلناللبرش كلهمعىل البرش كلهم، و

 أن الذنوب املشار إليها يف األدعية مل يرتكبها :إن من الواضح: د
 !؟، فكيف إذا كان هذا الداعي هو املعصومًمجيعاغري املعصوم الداعي 

 ،إن املراد باملغفرة يف بعض نصوص األدعية: يقول بعض العلامء: هـ
ة عنه، ال رفع آثارها ىل املعصوم، هو مرحلة دفع املعصيإًخصوصا بالنسبة 

  ..بعد وقوعها
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ًكام أن الطلب والدعاء يف موارد كثرية قد يكون واردا عىل طريقة 

الفرض والتقدير، بمعنى أنه يعلن أن لطف اهللا سبحانه هو احلافظ، 
 يكفي إال أنًولكن املعصوم يفرض ذلك واقعا منه ال حمالة ..  لهوالعاصم

 ..»عليه السالم«ري املؤمنني بلطف منه، فهو عىل حد قول أماهللا 

لست بفوق أن أخطئ وال آمن ذلك من فعيل، إال أن يكفي اهللا من «
 .)١(»نفيس ما هو أملك به مني

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

 

 

 

                                     
 ٧٤ وج١٥٤ ص٤١ وج٢٥٣ ص٢٧ ج وبحار األنوار٢٩٣ ص٨ جالكايف) ١(

 .٢٤٥ص) ط دار التعارف بريوت(  وهنج البالغة٣٥٩ و ٣٥٨ص
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.

 

 

 

  خلفاء بعـد الرسـول

   الثالثالباب
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  :ولفصل األال

 ..اخللفـــــــــــــــــــــــــــاء
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×’ 

  :)٧٦ (٣٩السؤال رقم 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بني أيب بكر وعمر، ومها ـ  كيف يدفن

فكيف بالنبي صىل اهللا  يدفن بني الكفار، ال واملسلم !يف نظركم ـ كافران؟
 . ـ حسب زعمكم ـهالكافرين يف ممات حيفظه اهللا من جماورة مل! عليه وسلم؟

ملاذا مل يعارض هذا األمر !  من ذلك كله؟»ريض اهللا عنه«عيل ثم أين 
  !اخلطري؟

 مسلامن، وقد أناهلم اهللا »امعنه اهللا ريض« وعمر بكر  أن أبا:يلزمكم
هذا الرشف لرشفهم عنده وعند رسوله صىل اهللا عليه وسلم ـ وهذا هو 

اه عن وحاش!!  قد داهن يف دينه»عنه اهللا ريض«ًا احلق ـ، أو أن يكون علي
 ! فجار كام تزعمون؟فكيف لنبي خمتار أن يدفن معه كفرةوإال  .ذلك

 :وبصياغة أخرى للسؤال

 ُيدفن أن الكرار واألسد األبطال بطل عيل املؤمنني أمري يقبل كيف
 !؟الفجار الرافضة تزعم كام كافرين بني» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول
 !؟ملكان األثيم يف زعم الشيعة اهذا من األمني نبيه اهللا حيفظ ال وكيف

 كام قريش وصنام الكفر رأس ومها موته بعد جواره يف وعمر بكر فأبو
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 !؟املجرمون هؤالء يردد

 :ذلك يف احلقري شاعرهم يقول

 ةــدعـبـال ذهــه ىـــقــبـــتــس    ..اســـنـال اـــــــــهــــأي َإالم

 ةــَعـقـُب يــف انـــــانـــطـيـوش    ..ونــــدفــــــــم اهللا ولـــرس

ًكربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا﴿ ُ ُ ًِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ َْ ْ ُ َِ ََ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ﴾.. 

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 السؤال، التي تصف أبا بكر وعمر  إن التعابري الواردة يفً:أوال
وال يرىض الرافضة وال . بالكافرين، إساءة كبرية للخليفتني أيب بكر وعمر

أحد من املسلمني بإطالق أمثال هذه العبارات عليهام، أما بعض احلمقى، 
 .وحمبوا إثارة الفتن، فال ينبغي اإلصغاء إليهم، وال أخذ غريهم بذنبهم

هو أن اخلالفة قد زحزحت عن : يعة األثنا عرشية إن ما يقوله الش:ًثانيا
موضعها، وحصلت هبا خمالفة للنص، وختل عن البيعة املأخوذة من 

أن يعيد األمور إىل » عليه السالم«ومل يستطع عيل . الصحابة يوم الغدير
مل يتصد للمنع من دفن أيب بكر وعمر عند قرب » عليه السالم«نصاهبا، كام أنه 

إما ألجل عدم قدرته عىل املنع من ذلك، .. »اهللا عليه وآلهصىل «رسول اهللا 
أو ألنه مل ير رضورة للتصدي، أو .. كام مل يستطع املنع من رضب زوجته
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 .ألسباب أخرى ال نعرفها

ُ إن عثامن قد دفن يف حش كوكب، وهو من مقابر اليهود، ومل :ًثالثا
كام أنه ..  املوضعالتدخل للمنع من دفنه يف ذلك» عليه السالم«يستطع عيل 

عليهام «مل يستطع املنع من قتله، رغم أنه أرسل ولديه احلسن واحلسني 
 ..ليدافعا عنه» السالم

كان يرى أبا بكر وعمر » عليه السالم«ًإن عليا :  من الذي قال:ًرابعا
 .» وآلهصىل اهللا عليه«كافرين فاجرين ليجب عليه املنع من دفنهام عند رسول اهللا 

 الشعر الذي ذكره حول دفن أيب بكر وعمر يف ذلك  إن:ًخامسا
املوضع مل نسمع به إال من هذا السائل، وعندما بحثنا عنه وجدناه يف كتاب 

، ونسبه إىل شاعر جمهول، فلعله ١١٦ ص٣واحد، وهو الرصاط املستقيم ج
من الغالة ولعله من غريهم، وال جيوز اخللط بني ما يقوله الغالة يف حق أيب 

 .. فإنه ال تزر وازرة وزر أخرى. ، وما يقوله الشيعة اإلثنا عرشيةبكر وعمر

عىل أن ذكر اليشء يف كتاب ال يعني بالرضورة أن مؤلف الكتاب يتبنى 
 وإال ًمضمونه، فضال عن أن ينسب إىل أهل نحلته كلهم، وأن الشيعة يتبنونه،

 كل ما يف لزم أن ننسب إىل ابن قتيبة، وصاحب العقد الفريد وسائر املؤلفني
 .كتبهم، حتى ما نقلوه عن الغري، أو ننسبه إىل أهل السنة ونعتربه من عقائدهم

 ال يصح نسبة ما يذهب إليه شاذ معتوه، أو أمحق، أو مغفل إىل :ًسادسا
إذ ما أكثر الشاذين يف آرائهم يف مجيع الفرق .. الفرقة التي ينسب نفسه إليها

ؤالء احلمقى واجلهال، وال من وال تؤخذ االعتقادات من ه.. واملذاهب
 ..ومرىض القلب. أهل األهواء
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إن أهل السنة قد هجوا فاطمة الزهراء : ولو صح ذلك، لصح أن يقال
 .، ألن ابن سكرة قد هجاها يف شعره»عليها السالم«

أو أهنم يتحملون وزر ما فعله يزيد من قتله احلسني وذريته، وسبيه 
» صىل اهللا عليه وآله«وهجائه الرسول . »صىل اهللا عليه وآله«بنات الرسول 

 :يف شعره، حيث قال

 فــال خــرب جــاء وال وحـي نزل    لـعـبـت هـاشـــم بـاملـــلــك

وكذلك احلال بالنسبة لعمران بن حطان الذي مدح ابن ملجم، لقتله 
 :ًعليا، فكان مما قال

  رضواناإال ليبـلـغ من ذي العرش    يا رضبـة مـن تـقي مـا أراد هبــا 

 ..أن عمران بن حطان قال هذا: مع أن البخاري يروي يف صحيحه

 :أو ادعاء أن أهل السنة يتحملون املسؤولية عن قول أيب سفيان

تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي حيلف به أبو سفيان ما من 
 .جنة وال نار

 :ولكننا ال نفعل ذلك، ونقول

، وال نستحل أن ننسب ذلك إىل كل امرئ مسؤول عن أقواله وأفعاله
إال إذا رضيه علامؤهم وأساطينهم، .. أهل نحلة هذا القائل أو ذاك

 ..وأدخلوه يف عقائدهم وكتبهم الكالمية

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)٢٠ (٤٠السؤال رقم 
 وفتح اهللا أيدهم فكيف ،ًكفارا كانوا الراشدين لفاءاخل أن الشيعة يزعم

 عهدهم، يف اجلانب َمرهوب ًعزيزا اإلسالم وكان !؟البالد أيدهيم عىل
 .عهدهم من أكثر اإلسالم فيه اهللا أعزًا عهد املسلمون ير مل حيث

  !واملنافقني؟ الكفرة بخذالن القاضية اهللا سنن مع هذا يتوافق فهل

 رمحة واليته اهللا جعل الذي املعصوم عهد يف أنه رأينا :ويف املقابل
اإلسالم ب األعداء طمع حتى وتقاتلت، األمة تفرقت ـ تقولون كام ـ للناس
 !؟..تعقلون كنتم إن !املعصوم؟ والية من لألمة حصلت رمحة فأي وأهله،

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..نوله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهري

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

إن الشيعة ال حيكمون بارتداد الصحابة عن :  قلنا وال زلنا نقولً:أوال
 ..إهنم ارتدوا عن الطاعة والبيعة: اإلسالم إىل الكفر والرشك، بل يقولون

 القهقري،  إن القرآن هو الذي ذكر انقالب الصحابة عىل أعقاهبم:ًثانيا
ذكر ذلك، وأنه مل يبق منهم إال مثل مهل » صىل اهللا عليه وآله«ورسول اهللا 
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ألن الشيعة فرسوا اآلية .. ، فلوموا أنفسكم وال تلوموا الشيعة)١(النعم
واألحاديث بام ذكرناه، ومل يرضوا بنسبة اإلرتداد عن اإلسالم والكفر إىل 

 بعض الصحابة، كاملك بن وأنتم نسبتم اإلرتداد إىل.. أحد من الصحابة
 ..الخ.. و.. نويرة، وجوزتم قتله، و

 إن فتح البالد قد حيصل عىل يد أي كان من الناس، وال سيام إذا :ًثالثا

ًكان قائدا قويا، وصارما وحازما، وتوفرت رشوط أخرى ً ً ً. 

وهذه أمريكا تسيطر اآلن عىل معظم بلدان العامل، وقبلها كانت 

.  إىل حد أن الشمس مل تكن تغيب عن مستعمراهتابريطانيا هي املسيطرة

 !ًفهل يصح اعتبارها حمقة انطالقا من ذلك؟

                                     
 إذا حتى زمرة، إذا قائم أنا بينا: أنه قال» صىل اهللا عليه وآله« فقد روي عنه )١(

 النار إىل: قال !أين؟: فقلت !!هلم: فقال وبينهم، بيني من رجل خرج عرفتهم

 إذا ثم القهقرى، إدبارهم عىل بعدك ارتدوا إهنم: قال !شأهنم؟ وما: قلت .واهللا

 إىل: قلت !!هلم: فقال وبينهم، بيني من رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة

 عىل دكبع ارتدوا إهنم: قال !شأنكم؟ ما: قلت .واهللا النار إىل: قال !أين؟

حيح ص: راجع. النعم مهل مثل إال منهم خيلص أراه فال ،ىالقهقر أدبارهم

 ٤٠٦ص ١١ج لصنعاينل واملصنف ١٥١ و ١٥٠ص ٨ج) ط مشكول(البخاري 

 .٢٧١ ـ ٢٥٣ ص٢درسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم ج: راجع كتابناو
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هم الذين » صىل اهللا عليه وآله« إن احلكام بعد رسول اهللا :ًرابعا
استفادوا من عزة اإلسالم، ووظفوها لصاحلهم، فإهنم قد تسلموا زمام 

د للبذل األمور يف أمة منترصة قوية طموحة، وشعب مسلم مستع
 ..والتضحية إىل أقىص احلدود

فال متنّوا عىل اإلسالم بالفتوحات، بل هللا املنة عليكم يف ذلك، وقد قال 

ُّقل ال متنوا عيل إسالمكم بل اهللاُ يمن﴿: تعاىل يف سياق يشبه هذا السياق َ َُ َ ْ َ ِْ ُ َ ِ َّ َ ْ ُُّ ُ َ َ 

ِعليكم أن هداكم لإليامن َ ِ ْ ِ ْ ْ ُْ َ َ َْ َ ُ َ﴾)١(. 

َلعزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني الَ﴿وهللاِِ ا: وقال َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّّ َ َ ََ ْ ْْ ُ ُ َ َ يعلمون﴾ُ ُ ََ ْ)٢(. 

ِ مل يدع الشيعة كفر الصحابة، ليقال:ًخامسا إن السنة قاضية بخذالن : َّ
 .الكفرة واملنافقني

 إن اجليوش التي قامت بالفتوحات كانت تدين باإلسالم، :ًسادسا
وإيامين، ومتلك اإلرادة والعزم عىل كرس شوكة وقد انبعثت من شعور ديني 

حتى لو كان يف ضمن تلك ! أعداء اهللا، فلامذا ال يؤيدها اهللا بنرصه؟
اجليوش من مل يكن يف خط اإلستقامة، مثل قزمان الذي قتل يف حرب أحد، 

إنه من أهل النار، وبعد أن قتل : قد قال عنه» صىل اهللا عليه وآله«وكان 
 .أبرش: ن املرشكني جرح، فقال له بعضهمسبعة أو ثامنية م

                                     
 . من سورة احلجرات١٧ اآلية )١(

 . من سورة املنافقون٨ اآلية )٢(
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 ..فواهللا ما قاتلت إال عن األحساب!  بامذا أبرش؟:فقال

 ..إنه ملا اشتدت جراحته قتل نفسه: ويقال

إن اهللا ليؤيد هذا الدين : ما معناه» صىل اهللا عليه وآله«وفيه قال 
 .)١( الفاجربالرجل

ر وعثامن كانوا أن أبا بكر وعم:  هل نفهم من كالم السائل:ًسابعا

                                     
 ١٣جإمتاع األسامع و ٢٦٠ ص١٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  راجع فيام تقدم)١(

) ط مؤسسة األعلمي( و ٥٣١ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٦٨و  ٢٦٧ص

 و ٢٢٤ ص١ واملغازي للواقدي ج٤٣٨ ص١ وتاريخ اخلميس ج٢٠٩ ص٢ج

 ٢ والسرية احللبية ج٩٤ و ٩٣ ص٣ والسرية النبوية البن هشام ج١٤ و ٢٦٣

 ٢جلذهبي ل اإلسالمتاريخ  و١٦٢ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٢٣٩ص

 ٤٢و  ٤١ ص٤ج )ط دار إحياء الرتاث العريب(النهاية البداية وو ٢٠٤ص

نيل :  وراجع١٥٢ ص٢٣ وج٣٠٧ وراجع ص١٨١ ص١٤جعمدة القاري و

ط دار (صحيح البخاري  و٣٠٩ ص٢جمحد أمسند  و٢٠٢ ص٧جاألوطار 

ط دار (صحيح مسلم  و٢١٢ ص٧ وج٧٥ و ٧٤ ص٥ وج٣٤ ص٤ج) الفكر

 ١٠ج ابن حبان صحيحو ٢٦٩ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و٧٣ ص١ج )الفكر

 ٢١٣ ص٧ج جممع الزوائد و١٩٧ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى و ٣٧٨ص

 ١جالديباج عىل مسلم  و١٥٢ ص٢٣ وج٣٠٧ ص١٤جعمدة القاري و

 .٨٣ ص١٩جاملعجم الكبري  و١٢٦ص
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، ألن البالد فتحت يف عهدهم، »صىل اهللا عليه وآله«أفضل من رسول اهللا 
وألن اهللا أيدهم، وألن اإلسالم كان مرهوب اجلانب يف ! ال يف عهده؟

 ..ًبل مل ير املسلمون عهدا أعز اهللا فيه اإلسالم أكثر من عهدهم! عهدهم؟

د، واتسع ملكهام، وظهر  إن كرسى وقيرص قد حكام البالد والعبا:ًثامنا
، حيث مل يصل »صىل اهللا عليه وآله«عزمها، فهل كانا أفضل من رسول اهللا 

بل إن رقعة اإلسالم يف عهد ! األمر يف عهده إىل ما وصل إليه يف عهدمها؟
، ثم يف عهد »صىل اهللا عليه وآله«الرشيد كانت أوسع منها يف عهد الرسول 

 !الرشيد أفضل منهم؟فهل كان .. أيب بكر وعمر، وعثامن

، »عليه السالم« بالنسبة للحروب التي شهدها عهد عيل :ًتاسعا
 :وتفرق األمة، نقول

، وال سيام سياساهتم »عليه السالم« إن سياسات اخللفاء قبل عيل :ألف
يف العطاء، وكذلك ما فعله عمر بن اخلطاب من إطامع طلحة والزبري، 

ا ال حيلامن هبا، وسياسات عثامن التي وسوامها باحلكم واخلالفة، بعد ان كان
جرأت الناس عليه، وعىل كل خليفة بعده، حيث قتلوه بتلك الطريقة التي 
مل تكن يف قاموس التعامل مع اخللفاء، وكذلك نقض بيعة يوم الغدير، 

 ..ًإماما وخليفة» صىل اهللا عليه وآله«وإزاحة من نصبه النبي 

بأنه هيجر أو غلبه الوجع، وعدم » صىل اهللا عليه وآله«واهتام النبي 
 .ًوغري ذلك كثري جدا.. اإلنقياد ألمره بتجهيز جيش أسامة

إن ذلك كله وسواه من سياسات أبعدت الناس عن الضوابط 
واملنطلقات الدينية، قد أعطت ذريعة للبغاة، وجرأهتم عىل البغي واخلروج 
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 .عىل إمامهم، ونكث بيعته، والسعي يف سفك دمهام

ًقد أحسن صنعا بالتصدي هلم، ألنه امتثل أمر » ليه السالمع«إنه  :ب

اهللا تعاىل بوجوب ردع الباغي، وحقق اإلنجاز الكبري بقتل وقتال الناكثني، 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ثم القاسطني، ثم املارقني، حسبام وعد رسول اهللا 

وكان ذلك من أهم إنجازاته، ومن أجل فضائله، حيث كان هو الذي 
عىل تأويل القرآن كام قاتل عىل تنزيله، وأعاد بذلك لإلسالم رونقه، قاتل 

ًا الدين عودا كام صانه به بدءاوللقرآن معناه، فصان اهللا تعاىل به هذ ً 

 .اإلمام املعصوم، إن كنتم تعقلون وهو وجتلت الرمحة اإلهلية لألمة بواليته،

عليه «ملؤمنني يمدح أمري ا» صىل اهللا عليه وآله«ولذلك جتد رسول اهللا 
 ..عىل قتاله الناكثني والقاسطني، واملارقني» السالم

وها أنت أهيا السائل تذمه بذلك، فشتان ما بينكام، وإلن خالفت 
يف الدنيا، لتخالفنه يف اآلخرة، فحذار أن » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ..يكون ذلك منك، ثم حذار

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٨٤ (٤١السؤال رقم 
 اهللا ريض« قد نجحا يف تنحية عيل »امريض اهللا عنه«بام أن أبا بكر وعمر 

ـ كام تزعم الشيعة ـ، فام هي املكاسب التي حققوها ألنفسهم؟»عنه  !  عن اخلالفة 
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 !عيل؟ فعل كام احلكم، عىل أوالده أحد بكر أبو خيلف مل وملاذا

 !عيل؟ فعل كام احلكم عىل أوالده أحد عمر خيلف مل وملاذا

 :ويف صياغة أخرى

 خيلفا مل فلامذا ،»امريض اهللا عنه« وعمر بكر أليب ًاممغن اخلالفة كانت إذا
 الشيعة تصورهم كام وسلطة دنيا يريدون كانوا لو !فيها؟ وأقارهبام أوالدمها
 !؟الرافضة

  :اجلواب
 الرحيم نالرمح اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..وبعد.. حممد وآله الطيبني الطاهرين

من استبعاد عيل  هو أن ما حصل : إن ما يقوله الشيعة الرافضةً:أوال
قد جاء عىل خالف النص من اهللا ورسوله عىل  من اخلالفة »السالم عليه«

واحلديث الذي رواه . بيعة يوم الغديرًاء نقضا لج و»السالم عليه«عيل 
 يدل .٢٣ كام ورد يف السؤال »..أنت مني بمنزلة هارون من موسى«: مسلم

 . هو اخلليفة دون سواه»السالم عليه«عىل أنه 

  إىل اإلقدام عىل هذه املخالفة، فال هيم بعض الصحابةوأما الذي دعا
مر حتلييل قد خيطئ اإلنسان فيه، وهو أ معرفته وال حتديده، الشيعة الرافضة

قد ذكروا يف غري أن اخللفاء الذين استاثروا باخلالفة ألنفسهم .. وقد يصيب
 :جمال اعتذارهم عام جرى

 .. أن قومه استصغروا سنه:تارة
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 ألنه قد وترها يف احلروب يف عهد ،ًأن قريشا ال ترىض به :وأخرى
 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .جتتمع النبوة واخلالفة يف بيت واحدتوليته سوف توجب أن  أن :وثالثة

..  أن توليته سوف متنع من تداول اخلالفة يف سائر القبائل:وتارة رابعة
وغري ذلك من اعتذارات رواها املؤرخون، وربام تكون قد صدرت منهم 
يف مقامات ومناسبات خمتلفة، وربام تكون هناك أسباب أخرى، فإن األمر 

 كاحلسد الذي ورد ذكره يف بعض الروايات، ..بأمر دون سواهال ينحرص 
 ..ًوذكره املعتزيل أيضا

 إن عدم سعي أيب بكر وعمر الستخالف أقارهبام له أسباب :ًثانيا
 أن عمر بن اخلطاب رفض استخالف ولده عبد اهللا، :خمتلفة، وقد ذكروا

 ..)١(تهأيطلق امرأن ألنه مل حيسن 

                                     
 ٢٩٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٢٧ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج )١(

 و ٣٨٣ ص٢٨وار ج وبحار األن٣٤٣ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و

 ٢٧٩ ص٤٩ وج٣٩٤ و ٣٨٥ و ٣٥٦ و ٣٥٤ و ٧٨ و ٧٧ ص٣١ وج٣٨٤

 والكامل يف التاريخ ١٥٤ ص٢ج) ط دار النعامن( و ٣٢٠ ص٢واإلحتجاج ج

 ٣٣٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١٦٤ ص٦جنيل األوطار  و٦٥ ص٣ج

كنز  و٥٤ ص٧جفتح الباري  و٣٩ ص١٠وج ٣٦٠ ص٥ جالغدير و٣٣٤و 

تقريب املعارف  و١٩٧ص ٣جمامة الشايف يف اإل و٦٨١ ص٢جالعامل 
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أقوى ـ بنظره ـ إنام استخلف عمر، ألن عمر  إنه: يقولأبا بكر أن  كام
 . املسؤوليةهذه من غريه عىل حتمل 

ن اب بال أن من اجلائز أن يكون السبب هو أن الناس ال يرضون بابن هذا وعىل
 .ًبام تكون هناك أسباب أخرى أيضا ور. فيهموجود أعاظم الصحابةمع  ذاك،

قد » صىل اهللا عليه وآله«، فإن رسول اهللا »عليه السالم«وأما أبناء عيل 
 .)١(»احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«: نصبهام لإلمامة حني قال

                                     
تاريخ  و٢٣٧صبن شاذان الاإليضاح  و١٠٠صسناد قرب اإل و٣٤٩ص

رشح هنج  و١٦٠ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٩٢٢ ص٣جبن شبة الاملدينة 

 .١٩٠ ص١ج للمعتزيلالبالغة 

آل أيب مناقب و ٣٠ص ٢يد جللمفرشاد  واإل٢١١ ص١علل الرشائع ج:  راجع)١(

 ١٥٦روضة الواعظني ص و٥٣٣ ص١كشف الغمة جو ٣٩٤ ص٣جطالب 

 ٢ج البيان جممع و٣٠٣لرشيف املرتىض صلالفصول املختارة : وراجع

 إدريس البن والرسائر ٢٩٩ص للحلبي النزوع وغنية ٣١١ و ٤٥٣ و ٤٥٢ص

 ٢ج للمفيد واإلرشاد ٤٠٤ص للقمي والوفاق اخلالف وجامع ١٥٧ص ٣ج

 اجلارودية واملسائل ٣٠٣ص رتىضامل للرشيف املختارة والفصول ٣٠ص

 أيب آل ومناقب ٤٨ص للمفيد األصول مقدمات يف والنكت ٣٥ص للمفيد

 اجلامع وجوامع ٣٠٧ص ١٦ج األنوار وبحار ٣٦٨ و ١٤١ص ٣ج طالب

رشح إحقاق احلق :  وراجع.٤٠٧ص ١ج الورى وإعالم ٧٠ص ٣ج للطربيس
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الرئاسة  لنفرتض أن الرافضة يقولون بأن هذا أو ذاك قد طلب :ًثالثا
فيام أقدم عليه، كام يطلب ذلك الكثريون، وخيوضون احلروب،  ويةالدني

ُوربام يقتلون ويقتلون يف سبيل ذلك ْ َ ُ ُْ ََ َ ُ. 

، فإن خطأهم قوهلم هذاكانوا خمطئني يف  أن الشيعة :ًولنفرتض أيضا
ً كان صوابا، وأنه ليس »السالم عليه«هذا ال يعني أن استخالف غري عيل 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«ًخمالفا لتوجيهات رسول اهللا 

 ال شك يف أن أكثر الناس يرون اخلالفة والرئاسة من أعظم :ًرابعا
موال، ولكن ال جمال غانم ال تنحرص بنظر الناس يف األاملغانم، ألن امل

. لإلطالع عىل مقاصد الناس ونواياهم إال من خالل أقواهلم وممارساهتم
ولسنا بصدد ذلك هنا، وال هو مما ينبغي أن يكون موضوع نقاش، بل نرتك 

كون هلم من قناعات من خالل يأمر اكتشاف ذلك إىل الناس أنفسهم، وما 
 .توفرة لدهيمالقرائن امل

 ..واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله

                                     
سالة يف نصيحة بن كرامة البيهقي يف كتابه الر عن ا٤٨ ص٢٦ج )امللحقات(

ونقل املرعيش يف . ١٨ص) النسخة مصورة يف مكتبة امربوزيانا بإيطاليا (العامة

ط مطبعة السعادة ( »أهل البيت« األستاذ توفيق أبو علم يف  عن٢١٧ ص١٩ج

: وقد تواتر احلديث عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال : ١٩٥ص) بالقاهرة

 .مها رحيانتاي من الدنياولداي هذان إمامان قاما أو قعدا، و
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’ 

  :)١٢٠ (٤٢السؤال رقم 
 الصاحلة، الزوجة اختيار إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول يدعنا أمل :قيل ألحد الشيعة

 !الناس؟ من الكرام مصاهرة وإىل

  .شك بال نعم؛ :قال

  !زنا؟ ابن تصاهر أن لنفسك ترتيض هل :قيل له

  !اهللا معاذ :قال

 »عنه اهللا ريض« اخلطاب بن عمر أن ـ ًكذبا ـ تدعون أنتم ها :قيل له
 بكل اجلزائري اهللا نعمة عاملكم ويدعي !)١()صهاك( اسمها زانية ابن كان

 أن وتدعون ،)٢(ـ باهللا والعياذ ـ الرجال بامء إال هيدأ ال كان عمر أن وقاحة
  !كافرة بل ،كأبيها خبيثة منافقة كانت حفصة ابنته

  !الزنا؟ أبناء يصاهر اهللا رسول أترى

  !منافقة؟ فاسدة امرأة لنفسه يرتيض أو

 ال ما هلم وترتضون الصحابة وعىل اهللا رسول عىل لتفرتون إنكم واهللا
 .ألنفسكم ترتضونه

                                     
 ). ١٧٧ص  (»لقد شيعني احلسني«، وكتاب )٣/٢١٢(الكشكول للبحراين   )١(

 ).١/٦٣(األنوار النعامنية   )٢(
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 :ويف صياغة أخرى

 نهإ :الرافضة عنه تقول ًرجال يصاهر املرسلني سيد أن :هل يقول عاقل
 بعينه الكفر إىل يذهبون بل ،الرجال بامء إال هيدى ال داء به وكان ،زنى ابن

 !؟كأبيها والنفاق بالكفر» اريض اهللا عنه« حفصة يتهمون حينام

 األنوار  ونعمة اهللا اجلزائري يف٢١٢ ص٣ذكر ذلك صاحب الكشكول ج
 .»نهريض اهللا ع« عمر املؤمنني أمري عن كتبوه ما راجع .٦٣ص١ج النعامنية

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإن هذا السؤال ينحل إىل سؤالني

  :الزوجة الصاحلة
 .. عن اختيار الزوجة الصاحلة:أحدمها

 :ونجيب بام ييل

ًالتي قد تفرض أحيانا غض . وأسبابه للزواج دوافعه، وظروفه ً:أوال

النظر عن بعض املواصفات املطلوب توفرها، بل قد تفرض الظروف 
ًزواجا فاقدا جلميع املواصفات ًوقد تنتج مصالح اآلخرين زواجا غري . ً

 ..ًمتكافئ، أو غري مرغوب فيه أصال
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قد استجاب » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وعىل هذا األساس نالحظ
اجه بعدد من نسائه لضغوط ورغبات من قبل آباء الزوجات، أو أنه يف زو

أو .. الحظ معان إنسانية فرضت عليه اإلقدام عىل زواج من امرأة بعينها
غري ذلك، فقد تزوج أم حبيبة بنت أيب سفيان، وكان أبو سفيان ال يزال 

اهللا صىل «وإنام تزوجها .. جيهد يف قتاله، ويف السعي لقتله، وإبادة أصحابه
 .. ، ألنه وجد أهنا يف مأزق حتتاج إىل من ينقذها منه»عليه وآله

وتزوج بحفصة استجابة لضغوطات أبيها كام اعرتف عمر بن اخلطاب 
صىل اهللا عليه « أن رسول اهللا :لقد علمت: نفسه، حني قال البنته حفصة

 ..)١(نا لطلقكأ ولوال ، ال حيبك»وآله

 .كام نطق به القرآن.. الترشيعوتزوج زينب بنت جحش ألمر اقتضاه 

.. ًوتزوج بعائشة أيضا استجابة لضغوط مارسها عليه أبوها وذووها
 ..وهلم جرا

 قد يبدو لإلنسان صالح شخص ما، ولكنه عند اإلحتكاك به :ًثانيا
صىل اهللا عليه « ونحن وإن كنا نرى رسول اهللا ..يرى منه ما مل يكن يتوقعه

                                     
 ١جمسند أيب يعىل  و٢٥٠ ص٩جفتح الباري  و١٨٨ ص٤جصحيح مسلم  )١(

 )ط الرسالة(كنز العامل  و٤٩٧ و ٤٩٦ ص٩جصحيح ابن حبان  و١٥٠ص

املحرر الوجيز  و٥٥٣ و ٥٥٢ ص٣جبن العريب الآن أحكام القر و٥٢٨ ص٢ج

 .٢٤٢ ص٦جالدر املنثور  و١٩٠ ص١٨ج  واجلامع ألحكام القرآن٨٤ ص٢ج
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 ولكن املصالح اقتضت أن يتعامل مع كان يعرف حقائق األمور،» وآله
 .الناس وفق ظواهر أمورهم

ال جيب أن يكون الناس يف مجيع أحواهلم عىل وترية واحدة من : ًثالثا
ًاإلنضباط والصالح، فقد جتد إنسانا يف غاية الصالح يف برهة من الزمان، 

 .وكذلك العكس. ثم يتغري حاله بعد ذلك

ة، وال حفصة إال بام وصفها به القرآن،  إن الشيعة مل يصفوا عائش:ًرابعا
ومل ينسبوا هلام سوى ما رواه علامء أهل السنة يف كتبهم، وصحاحهم، 

ومل يصفوهن برشك وال بكفر، وال بغري ذلك، . وجمامعيهم احلديثية عنهام
وإنام هم يعتربوهنن غري معصومات، ويستدلون عىل ذلك بام يف سورة 

، »صىل اهللا عليه وآله«ا فعلنه مع رسول اهللا التحريم، حيث ذكر اهللا تعاىل م
فلامذا جاز ألهل السنة أن .. ًوطعنا هبن.. ًفاعترب أهل السنة ذلك تكفريا هلن

وملاذا يقرأ أهل ! يرووا، ومل جيز لغريهم أن يقرأ ما رووه، وأن حيتج به؟
السنة ما قاله القرآن يف سورة التحريم وغريها، ويريدون منع الشيعة من 

 !وملاذا؟! وملاذا؟! ته، ومن التدبر يف آياته؟قراء

  :الطعن على اخلليفة الثاين
 .. ما يرتبط بالطعن يف عمر:واآلخر

 :ونجيب عنه بام ييل

 ويقبحون إن أمثال هذه املقوالت السخيفة ال يرىض هبا الرافضة، ً:أوال
تداوهلا، ويعلنون بالنكري عىل من يثريها، ويعتربون ذلك من موجبات 

 ..ة، وهي تشري إىل الرعونة، أو السذاجة املفرطة لدى من تصدر عنهالفتن
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وال نشك يف أهنا من ترسيبات بعض أهل املقاالت املنحرفة عن خط 
اإلسالم، فأخذها بعض احلمقى أو السذج، أو الذين يسعون جلمع 

 ..من دون تدبر أو تبرص. العجائب والغرائب

أن شذوذ بعض األفراد : ٢٥رقم  ذكرنا يف إجابة لنا عىل السؤال :ًثانيا
من أي مذهب كانوا، ال يمكن أن يؤاخذ به املذهب كله، إال إذا رضيه 
علامء ذلك املذهب يف مجلة عقائدهم، ودونوه يف كتبهم الكالمية، وبنى 

 ..عليه أساطني املذهب مقاالهتم

بأن أهل السنة : ولو جاز األخذ من الشذاذ واحلمقى، جلاز القول
 :، ويقولون بمقالة يزيد»عليها السالم« الزهراء هيجون فاطمة

 ـي نــزلـــاء وال وحــخــرب جـ    لــعبت هــاشم باملــلك فــال

التي أثنى فيها عىل ابن ملجم، .. ويقولون بمقالة عمران بن حطان
 :، فقال»عليه السالم«ًواعتربه من األتقياء لقتله عليا 

 ليبلـغ من ذي العـرش رضواناإال     يـا ضـربة من تقي مــا أراد هبا

 .. وما إىل ذلك

إن الشيعة ال يرضون بكالم كهذا من أساسه، ألهنم قالوا : ًثالثا
ُّإن اإلسالم جيب ما قبله، فاملعيار هو : ويقولون نفس ما يقوله اإلسالم

فلامذا يريد هذا السائل تسويق موجبات الفتنة، . سلوك اإلنسان بعد إسالمه
َّس هبذه الطريقة، وكأن الشيعة ال هم هلم، وال شغل وإثارة عواطف النا

 !عندهم إال الطعن والسب باخللفاء؟
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 ثم  كتبهم،يتحدث عنها أهل السنة يف إن املشكلة هي أن األخبار :ًرابعا
 وأودعها جاء بعض الغافلني من غريهم ممن يعجبه مجع الغرائب والعجائب،

 طائفة بأكملها بأهنا تقول بمفاد وإذ ببعض الناس يبادر إىل اهتام.. يف كتابه
 ..ذلك النقل العجيب والغريب، مع أن أهل السنة هم الذين ألقوه إليهم

كام أن بعض هذه الغرائب التي أوردها أهل السنة يف كتبهم قد 
افسحت املجال لبعض أعداء الدين ـ كسلامن رشدي ـ للطعن يف اإلسالم 

 ..ويف نبي اإلسالم

 كتاب لغرابته وهجنته ال يعني اعتقاد صاحب  إن ذكر خرب يف:ًخامسا
.. ًالكتاب بصحة مضمونه، فضال عن أن تكون الطائفة كلها تعتقد بذلك

 . مؤلفهكثرها قد سمع هبذا اخلرب، وباسم هذا الكتاب، أو باسمأوقد ال يكون 

 إن الشيعة ال يصفون حفصة بأزيد مما قاله القرآن يف حقها، :ًسادسا
أهنا هي وعائشة تظاهرتا عىل رسول : ا، فهم يذكرونونقله املؤرخون عنه

، وأنزل اهللا سورة التحريم يف حقهام، وبني أن يف »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 ..سائر املؤمنني من هن أفضل منهام

» عليه السالم«ًوقد زادت عائشة عىل حفصة بأهنا حاربت عليا 
 ..سلمنيوأرادت نقض حكمه، وتسببت بقتل عرشات األلوف من امل

 أن حفصة كانت موافقة هلا عىل ذلك، وأرادت أن خترج :ويذكرون
 ..معها، ولكن عبد اهللا بن عمر منعها من ذلك

 .. ً أن ذلك كله قد رواه هلم أهل السنة، وذكر القرآن شطرا منه:ويذكرون
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 ! فام ذنب الشيعة إذا قالوا بام قاله القرآن، ورواه أهل السنة؟

ًه القرآن ويرويه أهل السنة ممنوعا، فلامذا ال وإذا كان ذكر ما يقول

 ! ختربوننا هبذا املنع، وتبينون لنا أسبابه وأدلته؟

ملاذا : وملاذا ال توجهون اعرتاضكم إىل علامئكم وإىل اهللا، وتقولون له
 !ذكرت ذلك يف كتابك الذي سوف يبقى يتىل إىل يوم القيامة؟

 ..مد وآلهوالصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حم

 

  :)١٢٤ (٤٣ رقم السؤال
 وهو ،»عنه اهللا ريض« عيل أصحاب كبار أحد األشرت بن مالك يقول

 رسوله فيكم بعث وتعاىل تبارك اهللا إن الناس، أهيا«: الشيعة تعظمهم ممن
 لاحلال فيه الكتاب عليه وأنزل ًونذيرا، ًبشريا وسلم عليه اهللا صىل ًحممدا

 ثم عليه، كان ما أدى وقد إليه قبضه ثم والسنن، والفرائض واحلرام
 بكر أبو واستخلف بسنته، واستن بسريته فسار بكر أبا الناس عىل استخلف

 أهل مها بام وعمر بكر أيب عىل يثني فهو )١(»السنّة تلك بمثل فاستن عمر
 السهمجم يف يذكرونه وال الثناء هذا عن الشيعة يتعامى هذا ومع له،

 !فلامذا؟ .اهللا هداهم !الشيخني يف الطعن من ختلو ال التي وحسينياهتم

                                     
 ). ١/٣٩٦(ثم، أع البن »الفتوح«، و)٨٩ص(مالك بن األشرت ـ خطبة وآراؤه،   )١(
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 كبار أحد وهو رتكيف أثنى مالك بن األش :ويف صياغة أخرى
ً وعمرا حيث بكر أيب الراشدين نيتاخلليف عىل» ريض اهللا عنه« عيل أصحاب

 اهللا صىل« رسوله حممد فيكم بعث اهللا إن الناس أهيا« :قال يف خطبه وأرائه
 ثم والسنن والفرائض واحلرام احلالل فيه الكتاب عليكم وأنزل »عليه وآله

 فصار بكر أبا الناس عىل استخلف ثم عليه كان ما أدى وقد اهللا قبضه
َّبسريته واستن بسنته واستخلف أبو بكر عمر فاستن بمثل تلك السنة َّ..«)١(. 

 التي ال ختلو ينياهتموحس جمالسهم يف الثناء هذا الرافضة يذكر مل فلامذا
 !؟من الطعن يف الشيخني ـ هداهم اهللا ـ فلامذا

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..وبعد.. حممد وآله الطيبني الطاهرين

من دوا صحتها، بل هي ي هذه الرواية مل يوردها الشيعة وال أإن: ًأوال
 .ال يعرتفون بصحته روايات غري الشيعة، فال يصح اإلستدالل عليهم بام

 إن إال واحلسينيات، املجالس يف وصغرية كبرية كل ذكر جيب ال: ًثانيا
ثني ، أو عن خلفائه اال»صىل اهللا عليه وآله« النبي عن رواية أو آية كانت
 ..إهنم يأتون من بعده: ، الذين قالعرش

                                     
 .٣٩٦ ص١ والفتوح البن أعثم ج٨٩ خطب وأراء صرتنظر مالك بن األشأ :للمزيد) ١(
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بل هو .. لرافضة بعصمة األشرت، وبراءته من الزلل ال يؤمن ا:ًثالثا
 ..كغريه من الناس الذين قد خيتلفون معهم، وقد يتفقون

 ال جيب أن تسري حاالت الناس عىل منوال واحد يف مجيع :ًرابعا
ًمراحل حياهتم، فقد جتد إنسانا اليوم عىل هذا الرأي، وغدا عىل رأي آخر ً.. 

ًألشرت قد تضمن أمرا ال يرضاه السنة  إن الكالم املنقول عن ا:ًخامسا
 حسب ما ورد يف »صىل اهللا عليه وآله«وال الشيعة، فهو يقول عن النبي 

 مع أن السنة ال يقولون بأن »ثم استخلف عىل الناس أبا بكر« :السؤال
كام أن الشيعة . خالفة أيب بكر بالنص، بل هي عندهم باختيار أهل السقيفة

بأن : مامة ثابتة بالنص، ولكنهم يرصحون قاطبةوإن كانوا يقولون بأن اإل
صىل اهللا عليه «، وأن النبي »السالم عليه«النص إنام كان عىل خصوص عيل 

 .. قد أخذ له البيعة من الصحابة يف يوم الغدير»وآله

وهو أنه .. ً إن يف الكالم املنسوب إىل األشرت إشكاال آخر:ًسادسا
وهذا غري صحيح، فقد خالف .. بكرأن عمر قد استن بمثل سنة أيب : يدعي

.. عمر أبا بكر يف أمور عديدة، يكفي أن نذكر منها خمالفته له يف قسمة املال
، ولكن عمر عدل »صىل اهللا عليه وآله«ألن أبا بكر قد سار بسرية الرسول 

» عليه السالم«فلام قام عيل .. عن ذلك ودون الدواوين وفق نظام خاص
، التي جرى عليها أبو »صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا باألمر، وعاد إىل سنة رسو

ف عمر  وخال..بكر قام الناس ضده، ومنهم طلحة والزبري، وكان ما كان
حي عىل خري (ً أيضا يف أمور كثري منها حتريم املتعة ومنها حذفه أبا بكر
 ..وغري ذلك من أمور كثرية) العمل
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سائل، يتمثل بذكر ما  إن الطعن يف الشيخني الذي أشار إليه ال:ًسابعا
، بام يف ذلك ذكر رضهبام » وآلهعليهصىل اهللا «جرى بعد وفاة رسول اهللا 

، وإسقاط » وآلهعليهصىل اهللا «بنت رسول اهللا » عليها السالم«للزهراء 
 واحلسن »عليه السالم«جنينها، والسعي إلحراق بيتها بمن فيه، وفيه عيل 

 ..ل اجلنة، واخلادمة فضة سيدا شباب أه» السالمامعليه«واحلسني 

ًفهل ذكر هذه احلقائق يعد طعنا يف الناس، فلامذا إذا يذكرون الطعون  ً
بأن املسوغ : فإن أجابونا! يف العلامء، ويف رواة األحاديث يف كتب الرجال؟

 .لذلك هو معرفة صحيح احلديث من ضعيفه

عليها  « ملاذا ال يصح إذن ذكر ما فعله أبو بكر وعمر بالزهراء:قلنا هلم
، وباملك بن نويرة بواسطة خالد، وغري ذلك من أمور صدرت »السالم

بأهنام ال يصلحان للخالفة، كام ال يصلح ذلك : منهم، ألجل تعريف الناس
 !العامل والرواي لرواية احلديث وألخذ العلم منه؟

وأما السب والشتم، فهو غري مريض وال مقبول، فقد هنى اهللا تعاىل 
فإن فعله أحد اجلهال، فال بد من هنيه عنه ..  الطاهرون عنهوالنبي واألئمة

وال يصح نسبة ما يفعله اجلهال إىل املذهب، وال أن .. وإرشاده إىل الصواب
 .جيعل من املقوالت العقائدية له

ًأن جهاال من غري الشيعة يطعنون ويسبون اإلمام الصادق : وقد ذكرنا
، فهل يصح نسبة »عليهم السالم«والزهراء، وغريمها من األئمة الطاهرين 

 !ذلك إىل مذهب أهل السنة؟



 ٣٢٣                                                                                            ..الخلفاء: الفصل األول

 

  :)١٣٦ (٤٤السؤال رقم 
 )١(»لعن اهللا من ختلف عن جيش أسامة«: ًاختلق الشيعة حديثا يقول
 :وفاهتم أنه يلزمهم أمران!  ـ»ريض اهللا عنه«هيدفون من ورائه إىل لعن عمر ـ 

 ألنه بكر؛ أيب بإمامة منه اعرتاف وهذا يتخلف، مل عيل يكون أن :ألف
ّنصبه ألمري ًمأمورا يكون أن ريض   !بكر أبو َ

 !كذبوه ما فيلحقه اجليش، عن ختلف بأنه يقولوا أو: ب

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب عن هذا السؤال بام ييل

  :معضلة التخلف عن جيش أسامة
إنه ملا ظهر أن بعض الصحابة ختلف عن جيش أسامة، وأن رسول اهللا 

                                     
 ٤٥٤ص البن شاذان »اإليضاح«و  ١٣ ص١ج البن الرباج »املهذب«: ظران )١(

 .٦٨ص للعاميل »وصول األخيار«



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣٢٤

 قد لعن املتخلفني، كان ال بد هلم من مللمة املوضوع، »وآله عليه اهللا صىل«
 :وترقيع اخلرق، ورتق الفتق، فعملوا عىل حتقيق ذلك بأسلوبني

 عليه اهللا صىل«إنكار أصل صدور اللعن من رسول اهللا  :أحدمها
 .)١(»ًمل يرد اللعن يف حديث أصال«: ً، حتى قال احللبي ردا عىل ذلك»وآله

 .)٢( أن هذا من خمتلقات الروافض:وزعموا

ِّادعاء أن ختلف أيب بكر عن جيش أسامة كان بأمر من رسول  :الثاين
 .)٣(ألجل صالته بالناس، »وآله عليه اهللا صىل«اهللا 

                                     
 .٢٠٨ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 .٤ ص١ ق٣دالئل الصدق ج: راجع) ٢(

 ١ ق٣ ودالئل الصدق ج١١٦ واملسرتشد للطربي ص٢٠٨ ص٣السرية احللبية ج) ٣(

 والسرية النبوية البن ٢٤٢ ص٥جوعن البداية والنهاية .  عن ابن روزهبان٤ص

 ومستدرك سفينة البحار ٢٥٠ ص٦ وسبل اهلدى والرشاد ج٤٤١ ص٤كثري ج

 وإختالف ٢٥٩ ص١ وفقه السنة ج٩٩ ص١ وكتاب للشافعي ج٣٧ ص٥ج

 ١ وعن مسند أمحد ج١٦٠ و ٢٩ وكتاب املستدرك للشافعي ص٤٩٧احلديث ص

 ابن  وسنن١٧٥ و ١٦٦ ص١ وعن صحيح البخاري ج٢٤٩ ص٦ وج٢٠٩ص

 ٢ والسنن الكربى للبيهقي ج٨٤ ص٢ وسنن النسائي ج٣٨٩ ص١ماجة ج

 ومسند ابن ٢٦٩ ص٥ وج٤٦٤ ص١ وعن فتح الباري ج٨٢ ص٣ وج٣٠٤ص

 وسنن ٢٥٣ ص٦ وج١٨٠ ص٥ واملعجم األوسط ج٨٣١ ص٣راهويه ج
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 ،»لعن اهللا من ختلف عن جيش أسامة«: »صىل اهللا عليه وآله«مع أن قول النبي 
 .)١( فراجعكام روي يف كتب غريهم،. ًقد روي أيضا يف مصادر أهل السنة

 بن وقد رواه أبو بكر اجلوهري، عن أمحد بن إسحاق بن صالح، عن أمحد
 .)٢( الرمحنرجاله، عن عبد اهللا بن عبدسيار، عن سعيد بن كثري األنصاري، عن 

                                     
 ١٣ وج١٨٤ ص١٠ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٨٢ ص١الدارقطني ج

 و ٢١٥ ص٢بقات الكربى البن سعد ج والط٣١١ ص٨ وكنز العامل ج٣٣ص

 ٤٤٣ ص٣ وتاريخ بغداد ج١٣٣ ص٦ والكامل ج١٣١ ص٢ والثقات ج٢٢١

 .٤٣٩ ص٢وتاريخ األمم وامللوك ج

) هبامش الفصل البن حزم( و ٢٣ ص١ج) ط دار املعرفة(امللل والنحل : راجع) ١(

لجوهري لالسقيفة وفدك  و٣٠ ص١ج) هـ١٤١٠ط سنة ( و ٢٠ ص١ج

 عنه، واملواقف لإلجيي ٥٢ ص٦هنج البالغة للمعتزيل ج ورشح ٧٧ و ٧٦ص

 ورشح املواقف للقايض اجلرجاين ٦٥٠ ص٣ج) هـ١٤١٧ط دار اجليل سنة (

املعيار واملوازنة :  وراجع٣٧٦ ص٨ج) هـ١٣٢٥مطبعة السعادة ـ مرص سنة (

 ٢ وجواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل البن الدمشقي ج٢١٠ص) هامش(

لرشيف اجلرجاين يف أواخر رشحه عىل كتاب املواقف  عن ا١٧٢ص) هامش(

 ٣٧٦ ص)ط مرص ( و٧٤٦ ص)ط اهلند ( و٦١٩ص) سالمبولإط ( جييإلل

 .٣٣٨ص) هامش (١وشواهد التنزيل للحسكاين ج

 .٧٧ و ٧٦لجوهري صلالسقيفة وفدك  و٥٢ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
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ً عىل أنه كان متداوال ومقبوال أيضاُّدلوذكره الشهرستاين بصورة ت ً ً. 

 .. ً أنه مل يرد يف حديث أصال:ِّفام معنى ادعاء

أما صالة أيب بكر بالناس فقد جاءت عىل سبيل املبادرة منه، من دون أن 
صىل اهللا «فكان أن جاء النبي .. »صىل اهللا عليه وآله«حيصل عىل إذن من النبي 

، والفضل بن العباس، وهو يف حال »عليه السالم« يتوكأ عىل عيل »عليه وآله
 .)١( بالناساملرض الشديد، فعزل أبا بكر عن الصالة، وصىل هو

  ً:الشيعة مل خيتلقوا حديثا
 من اهللا لعن«: ًإن الشيعة اختلقوا حديثا يقول: بالنسبة لقول السائل

، وهو كالم غري دقيق، فقد روى هذا احلديث عدد »أسامة جيش عن ختلف
ًمن علامء أهل السنة أيضا، فهل حيكم هذا السائل عىل علامء أهل السنة أهنم 

 : هم الذين اختلقوا هذا احلديث ونذكر من هؤالء

:  كتابه يف الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستايناأب  ـ١

                                     
 ١ وج٢٢٤ ص٦ أمحد ج ومسند،آفة أصحاب احلديث البن اجلوزي: راجع) ١(

 ١٩١ ص٧ ودالئل النبوة ج٣١ ص٤ واملنتظم ج٣٥٦ و ٢٣٢ و ٢٣١ص

 وعن صحيح البخاري ٥٦٨ ص١٤واإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ج

ط ( وعن املصنف البن أيب شيبة ٣١٢ ص١ وعن صحيح مسلم ج١٦٥ ص١ج

 .٥٦١ ص١٤ وج٣٢٩ ص٢ج) اهلند
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 .٢٠ ص١ج) هبامش الفصل البن حزم( و ٢٣ ص١ج)  دار املعرفةط(امللل والنحل 

 السقيفة: يف كتابه البرصي اجلوهري العزيز عبد بن أمحد بكر اب أ ـ٢
 .٧٧ و ٧٦ صوفدك

 ٦ ابن أيب احلديد املعتزيل الشافعي يف كتابه رشح هنج البالغة ج ـ٣
 .لجوهريل وفدك السقيفة عن ٥٢ص

املواقف :  يف كتابهاإلجيي أمحد بن نالرمح عبد الدين عضد لقايض ا ـ٤
 .٦٥٠ ص٣ج) هـ١٤١٧ط دار اجليل سنة (

مطبعة (يف كتابه رشح املواقف لقايض عيل بن حممد اجلرجاين ا  ـ٥
 .٣٧٦ص ٨ج) هـ١٣٢٥السعادة ـ مرص سنة 

 من« :بلفظ األرسار مرآة: يف كتابه الرسول عبد بن الرمحن عبد  ـ٦
 .»ملعون فهو ،أسامة جيش عن ختلف

 .األفكار أبكار يف آلمدي أبا احلسن ا ـ٧

 . يف تارييخهاحلموي اهللا عبد بن إبراهيم  ـ٨

 ً. أيضاون كثريمفه..  هؤالءوغري

أن جتهيز جيش أسامة قد كان بعد وفاة :  يفهم من كالم السائل:ًثانيا
وهذا غري دقيق، إذ إن جتهيز جيش أسامة، . أيب بكر، ومن خالل أيب بكر

 الناس بااللتحاق به، إنام كان قبل وفاة » وآلهعليهىل اهللا ص«وأمر النبي 
 .»عليه وآلهصىل اهللا «رسول اهللا 

  يرص عليهم باملسري، فيتلكأون»عليه وآلهصىل اهللا «وقد بقي النبي 
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عليه صىل اهللا «ِّويسوفون، بحجة أهنم يرغبون باالطمئنان عىل صحة رسول اهللا 
 .)١( كثرية أوامره مرات عديدة، وطيلة أيام، وقد أرص وأكد عليهم بتنفيذ»وآله

، »عليه وآلهصىل اهللا «وأما جتهيز أيب بكر ألسامة بعد وفاة رسول اهللا 
فقد كان بعد فوات األوان، وقد جاء ألجل احلفاظ عىل ماء الوجه، وال 

بااللتحاق بذلك اجليش، إذ مل » عليه السالم«ًمعنى ملطالبة أيب بكر عليا 
 امتثال أوامر أيب بكر باخلروج مع ذلك »السالم عليه« يكن جيب عىل عيل

ًاجليش، حتى لو حاول أن يأمره بذلك، ألنه يرى أن أبا بكر قد أخذ مقاما 

» عليه السالم«بل األمر والنهي لعيل .. ليس له، وليس له أن يأمر وأن ينهى
 . الغديردونه، ألنه اإلمام املنصوب من اهللا ورسوله، والذي له يف عنقه بيعة يوم

صىل اهللا «ًأن مسري أسامة كان امتثاال ألمر رسول اهللا :  لو سلمنا:ًثالثا
فإن أبا بكر مل يكن هو الذي نصب أسامة إلمارة اجليش، بل .. »عليه وآله

ًوجعله أمريا عىل مجيع ..  نفسه»عليه وآلهصىل اهللا «نصبه رسول اهللا 

 أن يسريا معه، وأن الصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر، فكان جيب عليهام
صىل اهللا «فإن أوامر ووصايا وتدبريات الرسول األعظم .. يكونا حتت أمره

 ماضية ونافذة يف حال حياته وبعد وفاته عىل حد سواء، »عليه وآله
صىل اهللا عليه «ًوحصوله عىل اخلالفة، ليس عذرا له يف خمالفة أمر رسول اهللا 

 .بل هو مصادرة عىل املطلوب. »وآله

                                     
 .١١٢٢ ـ ١١١٧ ص٣ جاملغازي للواقدي:  عىل سبيل املثالراجع) ١(
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عليه صىل اهللا « حتى لو فرضنا أنه مل يصح حديث لعن النبي :ًعاراب
 ملن ختلف عن جيش أسامة، فإن مما ال شك فيه أن نفس التخلف عن »وآله

 قبيح ومرفوض، ومعصية، وهي من »عليه وآلهصىل اهللا «أمر رسول اهللا 
د  ق»عليه وآلهصىل اهللا «الكبائر التي يستحق فاعلها العقوبة، فكيف إذا كان 

فإن ذلك سيكون ! أرص عليهم باخلروج، فرفضوا ذلك مرة بعد أخرى؟
ًمن موجبات تأذيه منهم، وغضبه عليهم، ومن يفعل ذلك لن جيد له مكانا  ِّ

 .يف ساحة الرمحة والرضا اإلهليني

 .أسامة كان مستثنى من جيش »عليه السالم«ً ال شك يف أن عليا ً:خامسا

 عليه« عيل عن سئل البرصي سناحل أن من روي ما :ُّويدل عىل ذلك
 .براءة عىل ائتامنه :األربع اخلصال بني مجع رجل يف أقول ما :فقال ،»السالم

 .)١(»غريه عىل األمراء أمرت وقد قط، أمري عليه يؤمر مل وإنه« :قال أن إىل

صىل اهللا عليه «إنه  :ومما شاع وذاع من فضائله التي يعتد هبا، قوهلم
. )٢(»..ًأحدا قط، ومل يكن يف رسية قط إال كان أمريهامل يؤمر عليه » «وآله

                                     
 عن الواقدي، وامللل والنحل ٩٦ و ٩٥ ص٤ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٤٤ ص١للشهرستاين ج

 والوفاء ص ٥٨ ص ٢ج البن سعد  والطبقات الكربى ٢٤٢ ص ١الثقات ج :  راجع)٢(

 )تحقيق األنصاريب(كتاب سليم بن قيس و ٤٦١ ص١وتاريخ اخلميس ج ٦٨٩

نوادر املعجزات  و٣٢٠ ص١رشح األخبار جو ٢٦١ صمامةدالئل اإلو ٤١٨ص
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 .ًومل نجد أحدا يعرتض أو يسأل عن موضوع جيش أسامة

 إن السائل قد خص الكالم حول التخلف عن جيش اسامة :ًسادسا
أنه هو وحده املتخلف عن جيش أسامة، مع أن أبا بكر : ًبعمر، مومها بذلك

بيدة وعبد الرمحان بن عوف، ًكان من املتخلفني أيضا، وكذلك أبو ع
 .)١(وطلحة والزبري، وأسيد بن حضري

  :حماوالت ترميم فاشلة
 عىل عدم صحة حديث لعن ستداللوقد حاول البعض ترميم اال

 .املتخلفني عن جيش أسامة

                                     
األنوار بحار  و٢٧٧الطرائف ص و٣٥١ ص٣جآل أيب طالب مناقب  و١٤٤ص

 ٤٩ وج١٢٧ ص٤٧ وج٣٣٥ ص٣٧جو ، عن الكازروين وغريه١٦٥ ص ٢٠ج

النص  و٢١٢ ص١الغدير ج و١٢١ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٢٠٩ص

قاموس  و١٣٥ و ١٢٣الدين صلسيد رشف لأبو هريرة  و٣٣٨ و ٢٣٧واإلجتهاد ص

 ٧٤ ص٢الكامل يف التاريخ ج: وراجع ٤٦٧هنج اإليامن ص و١٥١ ص١٢الرجال ج

 ١ وحبيب السري ج٧١ ص١ وزاد املعاد ج٥٥٥ ص٢وتاريخ األمم وامللوك ج

 .٢٦١ ص١ والسرية النبوية لدحالن ج٢٦٥ ـ ٢٦٤ ص٢ والسرية احللبية ج٣٥٥ص

 ٤٣٠ ص٣٠ وبحار األنوار ج٥٢ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)١(

 وقصص األنبياء ٢٦٣ ص١ وعن إعالم الورى ج٤٤٢والدرجات الرفيعة ص

 .٢٠٥ ص١ للقريش ج»عليه السالم« وحياة اإلمام احلسني ٣٥٥للراوندي ص
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 لعن حتى املنافقني» صىل اهللا عليه وآله«مل يعهد أن النبي « أنه :فادعى
 .)١(»..ضحة يف أنه كان يستغفر هلم الخاملتخلفني عن الغزوات، واآليات وا

ْإن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللاُ هلم﴿: قال تعاىل َ َ َّ َ َ ْ ْ َُْ َُِ ِ ِْ ْْ َْ َ ً َ َ َ ْ ِ﴾)٢(. 
 :ونقول

َّ لقد حتدث اهللا تعاىل عن الذين كانوا يتخلفون عن الغزوات :ألف
محة، بصورة بالغة القسوة، وقد قرر هلم ما هو أشد من جمرد الطرد من الر

صىل اهللا عليه «فإنكار صدور اللعن من النبي .. التي هي مضمون اللعن
ال يقدم وال يؤخر، وال يدفع ما يريد هؤالء دفعه عنهم بتمحالهتم » وآله

اآليات التي يف سورة : فراجع عىل سبيل املثال. الباردة، وتربيراهتم الفاسدة
 .٤٩ ـ ٤٥ و ٨٧ ـ ٨١ و ٩٥ و ٩٣ و ٩٠التوبة، وهي اآلية 

 وأعطنا رأيك، فهل ترى بعد ٢٣ ـ ٢٠واآليات التي يف سورة حممد 
ًهذا أن هذه اآليات أيضا خمتلقة ومكذوبة، ومدسوسة من قبل الشيعة يف 

                                     
مقالة لرجل اسمه عبد الرمحان دمشقية موجودة يف منتديات كل السلفيني وهذا هو  )١(

  t?php.showthread/vb/com.kulalsalafiyeen.www://http=٦٤٤٩                   :الرابط
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  p?php.showthread/vb/cc.ahlalhdeeth://http= ١٠١٣٢٠٤  : ويف ملتقى أهل احلديث الرابط

 . من سورة التوبة٨٠ اآلية )٢(
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 !ذ باهللا ـ؟القرآن الكريم ـ والعيا

صىل اهللا « روي يف كتب الصحاح موارد كثرية لعن فيها رسول اهللا :ب
أعياهنم، كقوله عن أيب سفيان ومعاوية ًمجاعات، أو أشخاصا ب» عليه وآله

ن رسول عول. )١(لعن اهللا الراكب والقائد والسائق: ويزيد ابني أيب سفيان
. )٢( كام قالت عائشة أبا مروان ومروان يف صلبه»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 والغدير ١٨٥ ص٨ج مم وامللوكتاريخ األو ٢٠١ص اخلواص تذكرة:  راجع)١(

 األربعني وكتاب ٢٠٨ص ٣٣وج ٢٩٦ص ٣٠جاألنوار  وبحار ١٦٩ص ١٠ج

 ومناقب ٤٠٠ص ٤ج للزخمرشي األبرار ربيع وعن ٣٧٤ و ١٠٣ص للامحوزي

البالغة  هنج ورشح ٤٦٧ و ٤٦٥ص للشريواين »السالم عليهم« البيت أهل

النصائح  و١١٢ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و١٧٥ص ١٥ج للمعتزيل

جممع :  وراجع٤٠٨ ص١جلطربيس لحتجاج اإل و٢٦١صبن عقيل الالكافية 

 .١١٣ ص١جالزوائد 

 ١٩جعمدة القاري  و٤٤٣ ص٨جفتح الباري  و٤٨١ ص٤املستدرك ج:  راجع)٢(

 ١٧٢ ص٤ جلقرآن العظيمتفسري ا و٢٨٢ ص٣ختريج األحاديث واآلثار ج و١٦٩ص

 و ٤ ص٢٦تفسري اآللويس ج و٢١ ص٥فتح القدير ج و٤١ ص٦لدر املنثور جاو

 ٣٤ ص١٠لتسرتي جلقاموس الرجال  و٩٧لسيد رشف الدين صلأبو هريرة  و٢٠

إمتاع  و١٤٨ ص٤جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٢٢ ص٢عن حياة احليوان ج

 ١٩٢ و ١٩١ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٢٧٧ ص١٢جاألسامع 
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 ..مستجاب» صىل اهللا عليه وآله«وال نعلم إال أن دعاء رسول اهللا 

 قد صفح عن أحد منهم وأعاده إىل ساحة رضاه وال نعلم أن اهللا تعاىل
ًأو رعال وذكوانا.. ًورمحته، فهو قد لعن قريشا وأبا سفيان، واحلكم بن .. ً

.. ًأيب العاص، ولعن من حتىل بصفة بعينها، سواء أكان مسلام أو غري مسلم
كلعن النائحة واملستمعة، ومن أحدث يف املدينة، وآكل الربا، أو شارب 

 ..لواشمة واملستوشمة، وغري ذلك كثرياخلمر، أو ا

، ال يعني عدم اللعن ملن يمتنع ولغزلمتخلفني عن ا إن عدم اللعن ل:ج
ًمن الغزو، إذا كان اإلمتناع سببا يف تضييع أمر عظيم، أو كان من موجبات 

صىل اهللا «مفسدة عظيمة، مثل تسهيل التمرد الشامل عىل أوامر رسول اهللا 
 ..وقف معه مسري اجليش كله بسبب ذلك، إىل حد يت»عليه وآله

 أن هذا ليس من موارد القياس، فإن العلل فيه ليست منضبطة، :فظهر
ليمكن ترسيتها من موضوع إىل آخر، ألهنا تتفاوت وختتلف من مورد 
آلخر، فلعل املصلحة اقتضت غض النظر والرفق يف مورد، ثم استجدت 

 . والتشدد، وإظهار الغيظمصلحة أخرى يف مورد آخر اقتضت املنع اجلازم

  :احلديث يف كتب الشيعة
» رمحه اهللا« أن السيد عبد احلسني رشف الدين :ثم ادعى هذا البعض

ًزعم أن الشهرستاين رواه مرسال، وهذا دال عىل عجزه عن أن جيده يف يشء 

                                     
 .٤٦٩ ص٢جينابيع املودة  و٥١٠ ص١ج )ط دار املعرفة(لبية السرية احلو
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 .)١(من كتبه
 :ونقول

هو أن : »رمحه اهللا« إن ما قاله السيد عبد احلسني رشف الدين :ألف
لشهرستاين قد أرسل احلديث إرسال املسلامت، ومل حيتج إىل ذكر سنده، ا

 . إليهاألجل اشتهاره، وهذا ما سيقرره نفس هذا البعض يف نفس مقالته املشار

عىل أنه عاجز عن أن » رمحه اهللا«َّ كيف دل قول السيد رشف الدين :ب
لشيعة جيد هذا احلديث يف يشء من كتبه، مع أن احلديث موجود يف كتب ا

 !كام هو موجود يف كتب السنة؟

 .ًوقد ذكرنا نموذجا من املصادر السنية التي ذكرته

ًونذكر هنا نموذجا من املصادر الشيعية التي ذكرت هذا احلديث، 
 .)٢(فالحظ اهلامش الذي يف أسفل الصفحة

                                     
 :                                                   راجع منتديات كل السلفيني، وهذا هو الرابط )١(

                                                         ٦٤٤٩  =t?php.adshowthre/vb/com.kulalsalafiyeen.www://http  
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  p?php.showthread/vb/cc.ahlalhdeeth://http=١٠١٣٢٠٤   : ويف ملتقى أهل احلديث الرابط

 ٤٤٢ والدرجات الرفيعة ص٤١ ص١دعائم اإلسالم ج: راجع املصادر التالية) ٢(

 ٣٠ وج٢٨٨و  ١٣٢ ص٢٨ وبحار األنوار ج١٣ ص١هذب البن الرباج جوامل

 وإثبات اهلداة ٢١ واإلستغاثة ص٣٢٤ ص٢٧ وج١٢٤ ص٩٠ وج٤٣٢ و ٤٣١ص
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 ستداللعىل أن احلديث الذي يرويه أهل السنة هو الذي يؤثر يف اإل
 . ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم:عليهم، عىل قاعدة

  :تناقض الرافضة
 أن الرافضة تستنكر ما ترويه صحاح السنة، من :ثم زعم ذلك البعض

اللهم إنام أنا برش، فمن العنته أو «: قال» صىل اهللا عليه وآله«أن الرسول 
صىل اهللا «هل يليق أن ترووا عن النبي : ، فيقولون»ساببته، فاجعلها رمحة له

 !أنه كان يلعن؟» هعليه وآل

 لكنهم اآلن شديدوا احلاجة إىل رواية تثبت لعن الرسول ألصحابه
 حتى يقرروا مذهبهم املبني عىل شتم أصحاب الرسول، فتعلقوا هبذا

                                     
ومفتاح الباب احلادي .  عن منهاج الكرامة، وهنج احلق٣٤٦ و ٣٤٥ و ٣٤٣ ص٢ج

 وجمموع ٤٣٣ ومنار اهلدى للبحراين ص١٨٢ و ١٧٨ وحق اليقني ص١٩٧ص

 وغاية ١٠٩ ومنهاج الكرامة ص٥٩٨ ونفس الرمحن ص٢٨٨كفعمي صالغرائب لل

 ١٤٠ والرواشح الساموية ص٢١٨ ص٣ وجممع الفائدة ج١١٠ ص٦املرام ج

 ١ وتشييد املطاعن ج١١٣ ونفحات الالهوت ص١١٢واملسرتشد للطربي ص

لشريازي لكتاب األربعني  و٦٨وصول األخيار إىل أصول األخبار ص و٤٧ص

 ٢٥٩ ص٥جهنج السعادة  و٢١ ص١٢لرجال جقاموس ا و٥٢٧ و ١٤١ص

لسيد لاملراجعات و ٤٢النص واإلجتهاد ص و٢٠٩ ص٥مستدرك سفينة البحار جو

 .١٩٨سفينة النجاة ص و٢١٨ص) األصل(إحقاق احلق  و٣٧٤رشف الدين ص
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 .)١(احلديث
 :ونجيب

 إن هذا جمرد اهتام ال يستند إىل دليل سوى سوء الظن بالناس، ً:أوال
 عىل بطالن رواية لعن املتخلفني ًومحل فعلهم عىل األسوأ، وال يصلح دليال

عن جيش أسامة، إذ ما ذنب الرافضة يف ذلك، إذا كان أهل السنة يروون 
 !ًروايات تتضمن أمورا تدينهم؟

إن املطلوب من هذا املستدل هو إما أن هياجم أهل نحلته الذين ذكروا 
ًهذه الروايات، أو أن يعرتف بصحة مضموهنا، أو أن يقدم دليال عىل 

ا، وأما شتم هذا وذاك، فال يقدم وال يؤخر يف اإلثبات والنفي، بل بطالهن
ًهو قد يكون شاهدا عىل العجز عن مقارعة احلجة باحلجة، ودليال عىل عدم  ً

 .رعاية اآلداب واألخالق، وأحكام الرشع

 قد »صىل اهللا عليه وآله«والشيعة ال يرفضون أن يكون رسول اهللا 
ًيصري سببا لرمحة ذلك  يستحق، ل أن يلعن من الونرفضلعن، بل ي

 . لهالشخص ومدحة
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ة غري معنيني بالبحث عام يربر شتم الصحابة، ألهنم رافض إن ال:ًثانيا
إن الشتم للصحابة مرفوض ومدان، ودينهم ال يسمح هلم بالسب : يقولون

ًمل يكن سبابا وال شتاما، وألن » صىل اهللا عليه وآله«والشتم، ألن النبي  ً

 .وا عن شتم الناس وسبهمأئمتهم قد هن

إن بعض الصحابة قد أخطأوا يف ما أقدموا :  أهنم يقولون:غاية األمر
عن اخلالفة، بعد أن بايعوه » عليه السالم«عليه من إبعاد أمري املؤمنني عيل 

يوم الغدير، وأخطأوا فيام فعلوه بسيدة نساء العاملني، من رضب وإهانة 
تربون أن ختطئة بعض الصحابة يف وإسقاط جنني، واملشكلة هي أنكم تع

فعل صدر منهم جريمة كبرية وسب وشتم، وما إىل ذلك، ألنكم عجزتم 
 ..عن إجياد اجلواب املقنع واملقبول، واملربر املعقول هلذه الترصفات

ولو أن الشيعة سكتوا عن ذكر هذه األمور، وانرصفوا عن التذكري هبا 
 .مل يكن لكم مشكلة معهم

 أنه ال سبيل إىل إسكات ومنع الشيعة من ذكر هذه :ئعوقد أثبتت الوقا
األمور إال بأن تثبتوا هلم بالدليل القاطع أهنا مل حتصل، وكيف وأنى لكم 

 !؟بإثبات ذلك

فمن العنته أو ساببته، فهو مرفوض، ألن النبي :  أما حديث:ًثالثا
ًمل يكن ليفعل ذلك حتام وجزما لعدة أسباب» صىل اهللا عليه وآله« ً: 

ًمل يكن سبابا وال لعانا، » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  أنكم قد رويتم:وهلاأ ً

ًوال فاحشا، وال متفحشا ً. 
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تتحقق  إن املساببة واملالعنة إنام تكون من طرفني، ألن املفاعلة مل :ثانيها
صىل اهللا  «إال بذلك، فلم نجد يف مجيع النصوص التي وصلتنا حتى اآلن أنه

 . مع رجل آخر، وصار هذا يسب ذاك، وبالعكسقد تواقف» عليه وآله

لبعض » صىل اهللا عليه وآله« إن القول بأن يصبح لعن الرسول :ثالثها
ًالناس سببا لرمحة ذلك امللعون مما ال يمكن قبوله، إذ لو صح ذلك، 

، ولتسابقوا عىل »صىل اهللا عليه وآله«ألوجب جرأة الناس عىل رسول اهللا 
ًويصبح اللعن منه أمرا سفهيا، وأمرا غري .. إيذائه، والتعرض للعناته ً ً

 !!عقالئي، ألنه فعل يراد منه أن ينتج ضده ونقيضه

  :حديث جيش أسامة
ثم إن ذلك البعض قد رسد حديث جيش أسامة بطريقة توهم أن 

صىل «، ولكنه »صىل اهللا عليه وآله«الناس قد أرسعوا لتنفيذ أمر رسول اهللا 
أن التخلف قد حصل : صول ما أراد، مما يعنيتويف قبل ح» اهللا عليه وآله

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«بعد وفاة النبي 

قد جهز » صىل اهللا عليه وآله«ويف هذا تدليس ظاهر، فإن رسول اهللا 
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والعرشين ) الثامن(جيش أسامة، وعقد لواءه، وأمره باملسري يف السادس 
 .من شهر صفر

صىل اهللا «يث تويف رسول اهللا ًولكنه بقي يتلكأ مدة مخسة عرش يوما، ح
 .)١(يف الثاين عرش من شهر ربيع األول» عليه وآله

صىل « أن النبي :كام أن مراجعة النصوص عند الواقدي وغريه تعطي
مل يزل يكرر مطالبته بمسري جيش أسامة مرة بعد أخرى طيلة » اهللا عليه وآله

 .تلك األيام، ومن دون انقطاع

  :ال يلعن الصحابة ’النيب 
صىل اهللا « لعن النبي :واستدل ذلك البعض عىل عدم صحة حديث

 كيف يعقل أن يلعن رسول «: ملن ختلف عن جيش أسامة، بقوله» عليه وآله
 بل !؟ اللذين مها أبرز وأعظم املهاجرين،وعمربكر اهللا خواص أصحابه أبا 

 !ن؟ من املهاجرين واألنصار الذين أثنى اهللا عليهم يف القرآًكيف يلعن أحدا
 .)٢(!؟»اهللا يثني عليهم والرسول يلعنهم

                                     
النص  و٣٦٦صاملراجعات  و١١٢٠ ـ ١١١٧املغازي للواقدي ص:  راجع)١(

 .٣٢صواإلجتهاد 

 : راجع منتديات كل السلفيني وهذا هو الرابط )٢(
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 :ونقول

 إن اآليات القرآنية التي استدلوا هبا عىل عدالة الصحابة، ً:أوال
ُّال تدل عىل عدالتهم، ألهنا ثناء مرشوط بعدم .. واعتربوها ثناء عليهم

ومرشوطة باإليامن، وبالعمل الصالح، وأحد هذين . التغيري والتبديل
يامن الصادق، ال يتيرس للناس االطالع عليه، بل يبقى يف الرشطني، وهو اإل

ًأما العمل، فرياه الناس، فإن كان صاحلا علموا بحسب ظاهر . علم اهللا

وإن مل يكن العمل .. األمر أن اآليات القرآنية تنطبق عىل أولئك العاملني
 .ًصاحلا، علموا أن رشط شمول اآليات هلذا الشخص أو ذاك مفقود

أن أحد الصحابة، كطليحة بن خويلد ارتد عن اإلسالم، فهل  لو :ًثانيا
ًولو أن أحدا من الصحابة آذى النبي ! تشمله آيات الثناء عىل الصحابة؟

وسخر منه، كاحلكم بن أيب العاص، فطرده النبي » صىل اهللا عليه وآله«
 !ًونفاه، فهل يكون مشموال آليات الثناء؟» صىل اهللا عليه وآله«

 الثناء املنافقني الذين مردوا عىل النفاق من أهل وهل تشمل آيات
! يعلمهم كام قال اهللا تعاىل؟» صىل اهللا عليه وآله«املدينة، ومل يكن رسول اهللا 

 !وكيف يميزهم هذا املستدل عن غريهم من املؤمنني املخلصني؟

إنام علقه » صىل اهللا عليه وآله« إن اللعن الذي أطلقه رسول اهللا :ًثالثا
 يصدر من الصحابة، وهو التخلف عن جيش أسامة، الذي هو عىل فعل
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كلعن اهللا آكل الربا ومؤكله، وكلعنه : »صىل اهللا عليه وآله«معصية ألوامره 
 ..للواشمة، واملستوشمة، والسارق، وساب والديه، وما إىل ذلك

فيشمل الصحايب الذي يفعل ذلك، والصحابية التي تفعله، فإن لعن 
فإن مل تشملهم هذه ! ًمة يشمل الصحابة أيضا؟من ختلف عن جيش أسا

، فال بد من الترصيح »صىل اهللا عليه وآله«املوارد كلها وغريها مما صدر عنه 
َّلنا بسبب عدم الشمول، وإن شملتهم، فال بد للطرف الذي يدعي ذلك من 

 !كيف يلعن النبي صحابته الذين مدحهم القرآن؟: اإلجابة عىل سؤال

  :اينالطعن يف الشهرست
وأن . ًوقد حاول هذا البعض أيضا أن يطعن بالشهرستاين، وبام نقله

 :يسقطه عن االعتبار بكل ما قدر عليه، فقال

ومتى عرف عن . ن الشهرستاين قد ذكر الرواية بغري سندإ«
 وهو الذي اعرتف باحلرية لكثرة لزومه علم ،الشهرستاين املعرفة باحلديث

) ٣ص(كتابه املسمى بنهاية اإلقدام  حتى استشهد يف ،اجلدل والفلسفة
 :هبذين البيتني

 تلك املعامل  ني ـي بـرفـريت طـوس    كلهااهد ـد طفت يف تلك املعـلق

 ادم ـن نـ سًاـارعـن أو قـى ذقـلـع    ف حائرـا كـعـم أر إال واضـلـف

فاالستشهاد برجل كالشهرستاين عند أهل احلديث هو من 
 يقصد به السيد عبد احلسني رشف ـال سيام وأن الكذاب . املضحكات

وهذا من أعظم مكر . يدعي أنه أرسله إرسال املسلامتـ » رمحه اهللا«الدين 
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 . وكذب هذا العابد للحسني امللقب باملوسوي

 معارضة  وال جيوز،فإن اجلمهور عىل أن هذه املراسيل ال تقوم هبا حجة
 .)١(»الثابت القطعي هبا

 :ونجيب بام ييل

.. ل احلديث ال جيعل مضمونه من األمور املقطوع بكذهبا إن إرساً:أوال
ّولو صحت هذه القاعدة لوجب عىل العلامء رد أي حديث مرسل وإسقاطها 

فام معنى االحتفاظ .. ًكلها من مجيع كتبهم، ألهنا ستكون كلها مكذوبة قطعا
 !باملكذوبات القطعية وتدوينها، وتداوهلا، ومتكني الناس منها؟

شهرستاين قد أورد احلديث بنحو يدل عىل أنه ثابت عنده وعند إن ال :ًثانيا

َّغريه، ألنه كان يتحدث عن اخلالفات التي وقعت بني الصحابة يف مرض رسول 
، فقال بعد ذكر اخلالف األول حول كتابة الكتاب يف »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 :»غلبه الوجع«: ، وقول عمر»صىل اهللا عليه وآله«مرض رسول اهللا 

 لعن اهللا من ، جهزوا جيش أسامة: أنه قال:اخلالف الثاين يف مرضه«
 .ختلف عنه
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 . وأسامة قد برز من املدينة،جيب علينا امتثال أمره :فقال قوم

 فال تسع ،»عليه الصالة والسالم«قد اشتد مرض النبي  :وقال قوم
 . يكون من أمرهء فنصرب حتى نبرص أي يش،قلوبنا مفارقته واحلالة هذه

 ألن املخالفني ربام عدوا ذلك من ،وإنام أوردت هذين التنازعني
 .)١(».. الخ وليس كذلك،اخلالفات املؤثرة يف أمر الدين

فلم يكن الشهرستاين بصدد إيراد الرواية بعنوان أهنا رواية ليطالب 
ًبل هو قد ذكر احلدث الذي كان مرويا ومتداوال بني الناس. بأسانيدها ً ومقبوال ً
لكي يفرسه ويذكر آثاره ونتائجه، وليبني أنه ثاين خالف جرى يف عندهم، 

 . ذلك، وأنه قد ترك آثاره عىل األمة بعد»صىل اهللا عليه وآله«مرض الرسول 

ًأن حدوث هذه اخلالفات كان مسلام ومعروفا بني: وهذا يعطي  الناس، ً
 ويريد أن يبحث يف آثاره عىل عقائد الناس، ويف االنقسامات التي ظهرت

 .بمرور الزمان

 إن الشعر الذي استشهد به للتدليل عىل ضعف الشهرستاين، :ًثالثا
 : عىل مطلوبه، لسببنيُّدلوحريته، ال ي

 أنه مل يستشهد هبذا الشعر عىل حرية عرضت له يف تصحيح :أوهلام
احلديث أو تضعيفه، بل كان يتكلم عن مسائل الفلسفة وعن علم الكالم، 

 .» يف علم الكالمهناية اإلقدام«: الذي هو موضوع كتابه
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 العلوم، ً أنه كان يقصد هبذا الشعر أناسا آخرين تصدوا للنظر يف هذه:ثانيهام
 فيها، وكأنه يريد أن يدعي لنفسه عكس هذه احلالة، وا عنها، وحتريوافعجز

 .» يف علم الكالمهناية اإلقدام« :وأنه متمكن مما يقدم عىل بحثه يف كتابه

ًت األحداث والوقائع ال يتوقف دائام عىل صحة أسانيد  إن ثبو:ًرابعا

فقد تثبت ألجل احتفافها بقرائن . رواياهتا، وفق أحكام اجلرح والتعديل
كام لو كانت قد جاءت عىل لسان من حيرج . تفيد القطع أو الظن بحصوهلا

منها، وهيمه إخفاؤها، وجتاهلها، أو عىل لسان حمبي ذلك املترضر منها، ويف 
ال نقبل قولكم، ونرد : فهل نقول ملن يعرتف بأمر.  وجماميعهمكتبهم

 !روايتكم هلذا األمر، وال نحتج عليكم به؟

 التي فلو أن الشمر بن ذي اجلوشن حدثنا عن الفظاعة والقسوة يف الطريقة
 .ال نثق بخربك: ، فهل نقول له»عليه السالم«مارسها يف قتله اإلمام احلسني 

، فهل »عليه السالم«و أمر بقتل اإلمام احلسني ولو أخربنا يزيد أنه ه
نرد روايته، ألنه جمروح، ومتهم بالكذب، أو رشب اخلمر، أو هبدم الكعبة، 

 !أو باستباحة املدينة يف واقعة احلرة؟

ِوهل رويت لنا حادثة قتل األتراك التسعة يف أسطول احلرية عىل يد  ُ
 ..ح والتعديلاإلرسائيليني، بأسانيد صحيحة، ووفق ضوابط اجلر

 !وهل رويت مجيع وقائع التاريخ الكربى، بأسانيد صحيحة؟

وإذا كان أكثرها مل حيظ هبذه األسانيد التي تطلبوهنا، فهل حيكم عليها 
 !بأهنا مكذوبة وخمتلقة؟
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وكأنه يريد .. أن هذه املراسيل تعارض الثابت القطعي: َّ ادعى:ًخامسا
ًإنه ليس ثناء : ولكننا قلنا.. الصحابةإهنا ختالف ثناء القرآن عىل : أن يقول

ًمطلقا، بل مرشوطا برشطني ً: 

وهذا ما ال يعرفه عىل حقيقته إال اهللا تعاىل، فقد ..  صدق اإليامن:أوهلام
َوممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل ﴿: قال تعاىل ُ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ ِْ َ َ َِّ َ ُ

َالنفاق ال ت َِّ ِ ْعلمهم نحن نعلمهمَ ُ ْ ُُ َُ َْ ُ ْ َْ  !ً فهل أثنى اهللا تعاىل عىل هؤالء أيضا؟.)١(﴾َ

 العمل الصالح، فعلينا إذا أردنا معرفة من أثنى اهللا تعاىل عليه يف :الثاين
أن الثناء : ًكتابه أن نراقب ونحاسب، فمن وجدنا أنه عمل صاحلا عرفنا

 ..ول بالثناءأنه غري مشم: شامل له، ومن عمل غري صالح عرفنا

  : تعاىل، حيث قال ذلكوقد بينت اآلية التي يف آخر سورة الفتح

ْحممد رسول اهللاِ والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم تراهم ﴿ َ ْ ْ ُ َ ُ َ َُّ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َّ ٌُ ُ َُ ِ َّ ُ ْ َ َِّ َِ ُ َ ُ
ُركعا سجدا يبتغون فضال من اهللاِ ورضوانا سيامهم يف وج ُ ُ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ُ َُ

ِ ًِ ً ًْ ِ ً ُْ ََّ َ ِوههم من أثر َ َ َ ِْ ِ ِْ
ُالسجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره  ُ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ ْ َ ََّ َ ََ ِ ِ ِْ َ ٍ َ ِ ْ ِ ْ ُ ُُ َ ُ َِ ِ َِ َ

َفاستغلظ فاستوى عىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار ُ َ َّ ُ ُ ْ َّْ َ َُ ْْ َ َِ ِ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َُّ َ َِ﴾)٢(. 

ِوعد اهللاُ الذ﴿: ثم قال َّ َ َ ًين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا َ ُْ َ َّ َ َ ََ ً َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ َ

ًعظيام ِ ًأوال للذين هم مع اهللا تعاىل  أن الوصف الذي ذكره :َّقد دلت ـ ف ـ﴾َ

                                     
 . من سورة التوبة١٠١ اآلية )١(

 . من سورة الفتح٢٩ اآلية )٢(
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 وهم خصوص ،ًهلم مجيعا، بل هو خاص ببعضهم ًالرسول، ليس شامال
 ..هممن له هذه السامت التي ال توجد يف مجيع

 الرضا  عن الذين بايعوا حتت الشجرة، فقد خصصت هذاوأما آية الرضا
َلقد ريض اهللاُ عن املؤمنني إذ يبايعونك  ﴿:بمن هلم وصف اإليامن، فقالت َ ُ َ َِ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ْ َ َ

ِحتت الشجرة َ َ َّ َ ْ بعد أن اشرتطت عليهم الوفاء وعدم النكث يف قوله . )١(﴾َ
ُإن الذين يبايعونك إنام ي﴿: تعاىل َُ َّ َِ َِ ُ َ َِ ِ َّ َبايعون اهللاَ يد اهللاِ فوق أيدهيم فمن نكث َّ ََ َ ْ ْ ُ ََ ْ ْ ََ َِ ِ َ ُ َ ِ

ًفإنام ينكث عىل نفسه ومن أوىف بام عاهد عليه اهللاَ فسيؤتيه أجرا عظيام َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ًَ َ َ َُ َْ ُ َ ْ َ ََ ْ ََ َْ َِ َ ُ َّ ِ﴾)٢(.  

 .َّ سبحانه عن املخلفني، وأنبهم وقرعهم، فراجع سورة الفتحَّحتدثثم 

بأن الشافعي يقبل املراسيل : ف نفس هذا البعض قد اعرت:ًسادسا
فام معنى أن يقيم الدنيا وال يقعدها عىل من يفعل ذلك إذا كان من . برشوط

 !غري أهل السنة؟

.. أن الشهرستاين مل يذق طعم علم احلديث:  زعم هذا البعض:ًسابعا
 .وإنام قىض حياته يف علم املنطق والفلسفة

 فإن قائله مل يعش مع هذا الرجل، وال وهذا كالم حيتاج إىل إثبات،
 ليصح منه اجلزم بأنه ته، عن تفاصيل حياقرب وال ملك م،أبلغه نبي مرسل

 بأنه :ا الشهرستاينمع أهنم قد وصفو. قىض حياته يف هذا العلم أو ذاك

                                     
 . من سورة الفتح١٨ اآلية )١(

 . من سورة الفتح١٠ اآلية )٢(
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 وعىل أيب ، تفقه عىل أمحد اخلوايف املقدم ذكره،ً متكلامً فقيهاً مربزاًكان إماما«
 وقرأ الكالم عىل أيب القاسم ، وبرع يف الفقه،ي وغريمهانرص القشري

 .. وتفرد فيه،األنصاري

 وكتاب امللل ، كتاب هناية اإلقدام عىل علم الكالم: منها،ًف كتباَّنوص
 وتلخيص األقسام ملذاهب ، وكتاب املضارعة، واملناهج والبينات،والنحل

 ودخل بغداد سنة .س يعظ النا، حسن املحاورة، وكان كثري املحفوظ.األنام
 . وظهر له قبول كثري عند العوام،قام هبا ثالث سننيأ و،عرش ومخسامئة

 وكتب عنه ،وسمع احلديث من عيل بن أمحد املديني بنيسابور ومن غريه
 .)١(»احلافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاين وذكره يف كتاب الذيل

  :اجلوهري رافضي
مل جيدوا احلديث يف مصدر  أن الرافضة حني :وقد ادعى هذا البعض

إن اجلوهري : من مصادر وكتب أهل احلديث والسنة اضطروا إىل القول
أخرجه يف كتاب السقيفة وهو مؤلف رافيض جمهول احلال عند أصحاب 

 .وأبناء جلدته ليسوا حجة علينا. مذهبه

 أن اجلوهري غري :ًوهذا األخري قد اختلق سندا كله جماهيل ثم ذكر
ًوهنا نذكر بأن كثريا من السيناريوهات ..« :عة، ثم قالمعروف لدى الشي

                                     
كتاب امللل والنحل مقدمة : وراجع ٢٧٣ ص٤جبن خلكان الوفيات األعيان  )١(

 .)ل( ص١للشهرستاين، للشيخ أمحد فهمي حممد ج
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واألكاذيب امللفقة، واحلوارات الطويلة، واملناظرات بني فاطمة وأيب بكر 
اختلقها .. حول مرياث أرض فدك هي من سلسلة أكاذيب هذا اجلوهري

 .ودوهنا يف كتابه السقيفة

 وعدم وثاقته فاحلمد هللا الذي وفر علينا اجلهد، فجعل احلكم بجهالته،
 .من جهة الشيعة أنفسهم

 . ًأما إسناد اجلوهري، فهو ضعيف أيضا وفيه جماهيل

 حدثنا أمحد بن اسحاق بن صالح، عن أمحد بن سيار، :قال اجلوهري
 .عن سعيد بن كثري األنصاري، عن رجاله، عن عبد اهللا بن عبد الرمحان

 .»مل أجده«: أمحد بن إسحاق بن صالح قال األلباين

ال ندري، ولعل منهم عبد اهللا بن سبأ : من هم هؤالء الرجال: لرجا
 .)١(»..الخ

 :ونقول

إن ضعف سند الرواية ال يعني كذب مضموهنا، :  قلنا فيام تقدمً:أوال
ًفكم من الروايات الضعيفة سندا، تكون صحيحة مضمونا فال يصح .. ً

                                     
 : راجع منتديات كل السلفيني وهذا هو الرابط )١(

                                                           ٦٤٤٩=t?php.showthread/vb/com.kulalsalafiyeen.www://http  

  ٢١htm /dimashqiah/Doat/net.saaid.www://http                 :الرابطويف موقع صيد الفوائد، 

  p?php.showthread/vb/cc.ahlalhdeeth://http=٠١٣٢٠٤: ويف ملتقى أهل احلديث، الرابط
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ًاجلزم بكون مضموهنا ملفقا ومكذوبا ً. 

الروايات التي ذكرها اجلوهري يف سقيفته خمتلقة، أن :  لو سلمنا:ًثانيا
ولكن من أين علم هذا البعض أن الذي اختلقها هو اجلوهري نفسه، فلعله 

! ثم أخذها اجلوهري منه أو عنه بحسن نية، وسالمة طوية؟! شخص آخر؟
ُّفإطالق الكالم هبذه الطريقة يدل عىل عدم املباالة، وعدم االلتزام باملعايري 

 .اها أهل الرشع والدينالتي يرض

 إن هذا البعض يعرتف بجهالة اجلوهري، فكيف حيكم عىل هذا :ًثالثا
 ..فلعله من أصدق الصادقني! املجهول بأنه يكذب ويلفق؟

أن السند الذي ذكره اجلوهري :  إنه ادعى يف بداية كالمه:ًرابعا
ه ثم ناقض نفس.. لعن اهللا من ختلف عن جيش أسامة، كله جماهيل: حلديث

بأن يف السند جماهيل، ثم عد من املجاهيل موردين فقط، : ًأخريا، وحكم
 .أمحد بن إسحاق بن صالح، الذي زعم األلباين أنه مل جيده: مها

 !وقوله عن سعيد بن كثري األنصاري عن رجاله، فمن هؤالء الرجال؟

 أن عبد اهللا بن عبد الرمحان، هو عبد الرمحان بن أيب عمرة :ثم ذكر
 ..ي، وهو جمهول احلالاألنصار

أمحد :  إن الذي مل يعرفه، أو جتاهله األلباين، هو أبو بكر الوزان:ًخامسا
 . هـ٢٨١بن إسحاق، بن صالح، بن عطاء البغدادي املتوىف سنة 

وقد حدث ببغداد ورس من رأى . صدوق ال بأس به: قال الدارقطني
 .ومات فيها يوم السبت أول من املحرم
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ث هذا البعض باجلوهري، وأرص عىل اهتامه بالكذب  ملاذا تشب:ًسادسا
واالختالق، ومل يتهم الشهرستاين بذلك، هل ألنه اعتقد تشيع اجلوهري، 

 !أم ماذا؟! وتسنن الشهرستاين؟

 إن ما قاله هذا البعض، من أن اجلوهري رافيض، ال عربة به، :ًسابعا
 .ثيهمبأنه من أهل السنة ومن حمد: بعد ترصيح املعتزيل، وهو سني

أما تسنن ابن أيب احلديد فواضح، ألن املعتزلة هم من أهل السنة، 
عىل مجيع الصحابة، » عليه السالم«ًولكن معتزلة بغداد يفضلون عليا 

 :لكنهم يقرون بخالفة أيب بكر وعمر وعثامن، وقد رصح هو بعقيدته، فقال

 فارش  خارـفـوم الـم يـهـمـظـأع      د املصطفىـق اهللا بعـلـري خـوخ

 يلـى عــضـرتـول املـتـبـل الـعـب      يـــــوصــم الـظـعـد املـيـالس

 كرـــنـم ال يـدهـعـق بـيـتـم عـث        فرـعـزة وجـمـ حــماه ثـــنـواب

 ورـســقـن اهللا ذاك الـاروق ديــف      م عمرـق ثـديـصـص الـلـخـامل

 )١(نيـر مــيـغـق بـو احلـذا هــه      نـــوريـنـامن ذو الـثـده عـعـوب

 ، وبالوثاقة والورع،هذا املعتزيل السني للجوهري بالتسننقد شهد و

فقد .. سنةمن الشيعة أم الوهو أعرف به من الذين جهلوه، سواء أكانوا من 

 ، أثنى عليه املحدثون، ورع، ثقة، كثري األدب، حمدث،عامل«إنه : هقال عن

                                     
 .٥٧٣ ص١١لتسرتي جلقاموس الرجال  و١٢٠ ص١١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
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 .)١(»ورووا عنه مصنفاته

 .)٢(»وهو من رجال احلديث، ومن الثقات املأمونني «:جلوهريًوقال أيضا عن ا

 .)٣(» وكتابه يشهد بذلكأما عامية اجلوهري فال ريب فيها، «:وقال التسرتي

 .)٤(»ًكان ضابطا صحيح العلم «:عنه وهو تلميذهوقال أبو أمحد العسكري 

 أن الشيوخ الذين روى عنهم اجلوهري كتابه السقيفة :ُّويدل عىل تسننه
عمرو بن شبة، املغرية بن حممد املهلبي،  :فدك هم من أهل السنة، وهمو

حباب بن يزيد، أمحد بن إسحاق بن صالح، ابن عفري، سعيد بن كثري، 
يعقوب بن شيبة، أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، وأمحد بن حممد بن يزيد، 

 أبو عثامن بن حممد بن يزيد، عثامن بن عمران الفجيعي، حممد بن عبد امللك

                                     
اللمعة  و٢١٥ ص٢٩جبحار األنوار  و٢١٠ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 .١٦٥ص لتنكابنيلسفينة النجاة  و١٦٣ ص٢الكنى واأللقاب ج و٣١٧البيضاء ص

بحار :  وراجع٢١٠ ص١٦ وراجع ج٦٠ ص٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٢(

السقيفة وفدك  ومقدمة ٣٢٠ ص٢جحلية األبرار و ٣١٧ ص٢٨جاألنوار 

 .٢٨ص) حتقيق حممد هادي األميني(لجوهري ل

 .٢٠ ص١٢ وج٤٩٠ ص١لرجال للتسرتي ج قاموس ا)٣(

 عن ٢٥ص) حتقيق حممد هادي األميني(لجوهري لالسقيفة وفدك مقدمة :  راجع)٤(

 ٤٥٧صللعسكري ح ما يقع فيه التصحيف والتحريف رش
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جعفر الواسطي، عيل بن سليامن أبو احلسن النوفيل، عبد الرمحان بن حممد 
أبو سعيد، عيل بن جرير الطائي، أبو بكر الباهيل، املؤمل بن جعفر، احلسن 

وليس يف . بن الربيع، حممد بن زكريا الغاليب، أمحد بن منصور الرمادي
 .هؤالء من عرف بالتشيع، كام يعلم باملراجعة

 :ن أخذوا عنهومن الذي

أبو الفرج األصفهاين، أبو القاسم الطرباين يف املعجم الصغري، أبو أمحد 
 .العسكري، أبو عبد اهللا حممد بن عمران املرزباين، وغريهم

 :  بالنسبة لرجال سعيد بن كثري األنصاري نقول:ًثامنا

 بن ، ورشدينبسطام بن حريث املكي :إن سعيد بن كثري يروي عن
 أيب ، وسهل بن حريز املرصي موىل املغرية بن)م س(بن بالل سعد، وسليامن 

بن  الليث بن محيد بن عبد الرمحان بن عوف الزهري، وشداد بن عبد الرمحان
،  بن شداد بن أوس األنصاري، وضمرة بن ربيعة، وعبد اهللا بن هليعةيعىل

  والفضل، وعبد احلميد بن كعب بن علقمة التنوخي،)خ م(وعبد اهللا بن وهب 
لقاسم بن عبد اهللا بن عمر العمري، وكهمس بن ، وابن املختار البرصي

، وخاله ، ومالك بن أنس)خ قد س(، والليث بن سعد املنهال البرصي
 والد ، واملنذر بن عبد اهللا احلزاميملغرية بن احلسن بن راشد اهلاشميا

، رصيإبراهيم بن املنذر، ومؤمل بن عبد الرمحان الثقفي، ونافع بن يزيد امل
، وحييى بن راشد الرباء، وحييى بن فليح، )بخ يس(وحييى بن أيوب الغافقي 

 .)خ(، ويعقوب بن عبد الرمحان اإلسكندراين ويعقوب بن احلسن الثقفي

بن ديزيل اهلمذاين، وأمحد  وإبراهيم بن احلسني ، البخاري:روى عنه
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 ،)بخ( ، وأمحد بن عاصم البلخيبن محاد بن زغبة، وأمحد بن داود املكي
، وأمحد بن حييى بن الوزير  حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعدوأمحد بن

بن سعيد بن ] وأسد: لعل الصحيح[بنه أسد ، وا)س(بن سليامن املرصي 
 وبكار بن قتيبة ،سامعيل بن عبد اهللا العبدي سمويه، وإكثري بن عفري

غفار البكرواي القايض، وجعفر بن مسافر التنييس، واحلسني بن عبد ال
أبو ، وسني بن حممد بن بادي، ومحزة بن نصري العسال املرصي، واحلاألزدي

، وعبد الرمحان بن الزنباع روح بن الفرج القطان، و عبد اهللا بن محاد اآلميل
وابنه ، ، وعبد العزيز بن عمران بن مقالص)يس(عبد اهللا بن عبد احلكم 

فري، وعثامن بن خرزاد بن سعيد بن ع] وعبيد اهللا: لعل الصحيح[عبيد اهللا 
وعيل بن عبد الرمحان بن املغرية، وعيل بن عمرو بن خالد ، األنطاكي

، وحممد )م(، وحممد بن إسحاق الصاغاين احلراين، وعيل بن معبد بن نوح
بد الرحيم بن ثمري ، وحممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن الربقيبن ع

، وحممد بن مسكني ينالصديف املرصي، وحممد بن عمرو بن خالد احلرا
، وحممد بن مد بن اهليثم بن محاد قايض عكربا، وأبو األحوص حمامميالي

بن حييى الذهيل، وحييى بن عثامن بن صالح ، وحممد )قد(وزير املرصي 
 .، ويونس بن عبد األعىل الصديفالسهمي، ويعقوب بن سفيان الفاريس

 .اس، وهو صدوقمل يكن بالثبت، كان يقرأ من كتب الن :قال أبو حاتم

يد سع: قال السعدي: يقولسمعت ابن محاد : وقال أبو أمحد بن عدي
 . غري ثقةً، وكان خملطابن عفري فيه غري لون من البدع

 ً، ومل أسمع أحداوهذا الذي قال السعدي ال معنى له: قال أبو أمحد
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اس كالم يف سعيد بن كثري بن عفري، وهو عند وال بلغني عن أحد من الن
 .)١(، وقد حدث عنه األئمة من الناسصدوق ثقةالناس 

 بالنسبة لعبد اهللا بن عبد الرمحان بن أيب عمرة األنصاري الذي :ًتاسعا
روى عنه و ،روى عن جده أيب عمرة :حكم ذلك البعض بجهالته نقول

 .)٢(املسعودي سمعت أيب يقول ذلك

 عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة األنصاري املازين يروىـ 
 . عن أيب هريرة،عمه

 .)٣( وعبد الكريم اجلزرياين، معقل بن عبيد اهللا:روى عنه

أن املقصود بعبد : ً أننا مل نعرف وجها الستظهاره:يضاف إىل ما تقدم
اهللا بن عبد الرمحان هو خصوص ابن أيب عمرة، مع أن لدينا حوايل عرشين 

ثاقتهم وصالحهم، ًرجال هبذا االسم، ذكرهم علامء الرجال، ونصوا عىل و
 .)٤(!وذكروا أحواهلم، فلامذا ال يكون املقصود أحد هؤالء؟

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
 ٧٤ ص٤هتذيب التهذيب ج: وراجع. ٣٩ ـ ٣٧ ص١١جهتذيب الكامل  )١(

 .٤١١ ص٣جبن عدي الالكامل و

 .٩٦ ص٥جي لرازلاجلرح والتعديل  )٢(

 .١٦٦ ص٥جلسمعاين لاألنساب  و٤٥ ص٧جبن حبان الالثقات  )٣(

 .هتذيب التهذيب، وهتذيب الكامل، وغري ذلك:  راجع)٤(
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.

 

  ٥...................................................:مقدمة الطبعة الثانية

  ٧........................................................:مقدمة الكتاب

  ٨.............................................!!:ونعامة هناك.. ٌأسد هنا

  ٩.................................................!:كيف حياور الشيعي؟

  ١٠.....................................!:متى بدأ احلوار السني الشيعي؟

  ١٢.......................................................:اجلديد القديم

  ١٣.....................................................:تكرار املكررات

  ١٣..........................................:مل أخف عىل شباب الشيعة

  ١٥.............................................!:عىل أي شباب نخاف؟

  ١٦.................................................:األسئلة بنظرة عابرة

  ١٧.............................................:اهلدف من كثرة األسئلة

  ١٨.........................................................!:ملاذا أجبنا؟

  ١٨..................................................:أساليب غري محيدة

  ١٩...................................................:التكرار واإلرصار

  ١٩.....................................................:البحوث املطولة

  ٢٠...................................................:اإلحرتام والتقدير
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  ٢١....................................................:لو أردنا أن نسأل

  ٢٣....اعتقادات عامة: اب األولالب

 ٢٥....والرشك.. لتوحيدا: صل األولالف
...................................................٢٧  

  ٢٧..............................................:)٢٠١ (١ رقم السؤال

..............................................٢٩  

  ٢٩..............................................:)٢٠٢ (٢ رقم السؤال

  ٣٣....من عقائد الشيعة: فصل الثاينال

.............................٣٥  

  ٣٥..............................................):١٠٣ (٣السؤال رقم 

  ٤١...............................................:البداءفوائد االعتقاد ب

  ٤١........................................:سلبيات اإلعتقاد بعدم البداء

  ٤٢..............................................:اجلاهلون بعقيدة البداء

  ٤٥....القرآن: فصل الثالثال

.................................٤٧  

  ٤٧................................................):١٦ (٤السؤال رقم 

......................................٤٩  

  ٤٩................................................):٥٨ (٥السؤال رقم 

  ٥٦.......................................:شهاد يف عامل الذرآية اإل: ألف

  ٥٧..........................................:تعزير الرسول وتوقريه: ب



 ٣٥٧                                                                                                        ..الفهرس

  ٥٨...............................................:اجلبت والطاغوت: ج

ِال تتبعوا خطوات الشيطان: د َِ ُْ َ َُّ ُ ِ َّ َ َ:.......................................٦٠  

ُومن يطع اهللاَ ورسوله: هـ َ ُ ََ ُ َ َِ ِ:...........................................٦١  

  ٦١........................................:بئس ما اشرتوا به أنفسهم: و

  ٦٢........................:إن كنت يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا يف عيل: ز

ًآمنوا بام نزلناه يف عيل نورا مبينا: ح ً:...................................٦٢  

  ٦٣................................:كرب عىل املرشكني ما تدعوهم إليه: ط

ٍسأل سائل بعذاب واقع: ي ِ َِ ٍَ َ ٌ َِ ََ َ:.........................................٦٥  

َفبدل الذين ظ: ك َّ َ ََ َِ ُلمواَّ َ:...............................................٦٦  

’................................٦٨  

  ٦٨................................................):١٠ (٦السؤال رقم 

...................................٧٩  

  ٧٩................................................):٤٧ (٧السؤال رقم 

×’.....................٩٤  

  ٩٤..............................................):١٣٧ (٨السؤال رقم 

  ٩٧..............................................................:ةـدايـب

  ٩٨.....................................!: للقرآن؟×ّيل ماذا عن مجع ع

  ١١٠.......................................!:؟×ّأين هو مصحف عيل 

  ١١١.......................................:×ّخصائص مصحف عيل 
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  ١١٣........................................:ّأمران ال بد من التنبيه عليهام

^...................................١١٤  

  ١١٤.............................................):١٥٤ (٩السؤال رقم 

.................................١١٧  

  ١١٧...........................................):١٥٥ (١٠السؤال رقم 

.............................١٢٠  

  ١٢٠...........................................):١٧٦ (١١السؤال رقم 

  ١٢٣...................................................:النقل غري الدقيق

  ١٢٤............................................:فصل اخلطاب يف امليزان

  ١٣١.....................................................:حصيلة روائية

  ١٣٣.......................................:األصول احلديثية عند الشيعة

  ١٣٤.........................................:أهل السنة وحتريف القرآن

  ١٣٦................................................:غري موفقة.. مقارنة

  ١٣٧.........................................:وحتريف القرآن.. الصحابة

  ١٣٧......................................................:التفسري املنزل

  ١٣٩....واإلمام.. اإلمامة: باب الثانيال

  ١٤١....اإلمامة: فصل األولال

.....................١٤٣  

  ١٤٣...........................................):١٧٥ (١٢السؤال رقم 

.....................................١٥٥  
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  ١٥٥...........................................):١٧٧ (١٣السؤال رقم 

×..........................١٦٣  

  ١٦٣...........................................):١٥٩ (١٤السؤال رقم 

’×..........١٦٩  

  ١٦٩.............................................):٢٧ (١٥السؤال رقم 

ًهل كان أبو بكر صديقا؟ ِّ:!..........................................١٧٠  

  ١٧٢.......................!: أبا بكر يف اهلجرة؟’هل اصطحب النبي 

  ١٧٢.......................!!:×لو طلب من أيب بكر ما طلب من عيل 

  ١٧٣.......................: ينفيها جعله خليفة بنفسه ال×تضحية عيل 

  ١٧٦.......................................:×آية الرشاء نزلت يف عيل 

  ١٧٨..............................................: بالغيب×علم عيل 

........................................١٧٨  

  ١٧٨...........................................):١٢٨ (١٦السؤال رقم 

....................١٨١  

  ١٨١...........................................):١٠١ (١٧السؤال رقم 

×.............................١٨٣  

  ١٨٣.............................................):٥٥ (١٨السؤال رقم 

’.......................١٨٧  

  ١٨٧.............................................):٢٥ (١٩ رقم السؤال

×....................١٩٦  
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  ١٩٦.............................................):٥٩ (٢٠السؤال رقم 

......................١٩٩  

  ١٩٩.............................................):٦٣ (٢١السؤال رقم 

  ٢٠٠...................................!:أين هي طاعة اإلمام يف القرآن؟

  ٢٠٣...........................................:ُمل تذكر اإلمامة يف القرآن

  ٥....رشائط اإلمام وصفاته: الفصل الثاين
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  ٢٠٧.............................................):١٨ (٢٢السؤال رقم 

...................٢١٠  

  ٢١٠.............................................):٢٩ (٢٣السؤال رقم 

......................................٢١٤  

  ٢١٤.............................................):٤٢ (٢٤السؤال رقم 

...............................................٢١٥  

  ٢١٥.............................................):٤٦ (٢٥السؤال رقم 

  ٢١٦....................................:مل يشرتط أحد البلوغ يف اإلمامة

  ٢١٩...........................................!:متى كان حتديد البلوغ؟

  ٢٢٢...............................................!:يتحقق البلوغ؟بامذا 

............................٢٢٥  

  ٢٢٥...........................................):١٤٩ (٢٦السؤال رقم 

..........................................٢٢٦  
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  ٢٢٦...........................................):١٥١ (٢٧السؤال رقم 

...................................٢٣١  

  ٢٣١.............................................):٧٤ (٢٨السؤال رقم 

...............................٢٣٤  

  ٢٣٤...........................................):١٣٤ (٢٩السؤال رقم 

  ٢٣٧....علم اإلمام: الفصل الثالث

.......................................٢٣٩  

  ٢٣٩...............................................):٨ (٣٠السؤال رقم 

.............................٢٤٧  

  ٢٤٧.............................................):٢٨ (٣١السؤال رقم 

.........................٢٥٠  

  ٢٥٠...........................................):١٨٥ (٣٢السؤال رقم 

...........................٢٥٧  

  ٢٥٧.............................................):٣٣ (٣٣السؤال رقم 

..............................................٢٥٨  

  ٢٥٨.............................................):٨٦ (٣٤السؤال رقم 

...........................٢٦٢  

  ٢٦٢...........................................):١٣٢ (٣٥السؤال رقم 

  ٢٦٣..............................................:لست بفوق أن أخطئ

×................................٢٧٤  
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  ٢٧٤...........................................):١٤٢ (٣٦السؤال رقم 

..............................٢٧٦  

  ٢٧٦...........................................):١٤٦ (٣٧السؤال رقم 

ُال تؤاخذين بام نسيت َ ُِ َِ ِ ِ ْ َ َ:...............................................٢٧٩  

ًومل نجد له عزما َ َْ َ ُ َْ َِ
ْ:....................................................٢٨٢  

...........................٢٨٣  

  ٢٨٣...........................................):١٨٢ (٣٨ؤال رقم الس
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  ٢٩٧....اخللفاء: الفصل األول

×’...................٢٩٩  

  ٢٩٩.............................................):٧٦ (٣٩السؤال رقم 

............................٣٠٣  

  ٣٠٣.............................................):٢٠ (٤٠السؤال رقم 

................................٣٠٨  

  ٣٠٨.............................................):٨٤ (٤١السؤال رقم 

’................................٣١٣  

  ٣١٣...........................................):١٢٠ (٤٢السؤال رقم 

  ٣١٤...................................................:الزوجة الصاحلة
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  ٣١٦............................................:الطعن عىل اخلليفة الثاين

........................................٣١٩  

  ٣١٩...........................................):١٢٤ (٤٣السؤال رقم 

...................................٣٢٣  

  ٣٢٣...........................................):١٣٦ (٤٤السؤال رقم 
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 ٣٥٥...........................................................:الفهرس
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 ٣٦٥                                                                                     ..ب مطبوعة للمؤلفكت

 

 
  ـ اآلداب الطبية يف اإلسالم١
 )جزء واحد(د والتقليد  ـ اإلجتها٢
 ..تفسري ثامن آيات.. يف آيات سورة بني إرسائيل..  ـ إرسائيل٣
 ـ ابن عباس وأموال البرصة ٤
 ّـ ابن عريب سني متعصب ٥
 وال مزدكية.. ذر ال إشرتاكية ـ أبو ٦
 ـ أحيـوا أمـرنا٧
 ـ إدارة احلرمني الرشيفني يف القرآن الكريم ٨
 باملثلـ اإلسالم ومبدأ املقابلة  ٩

 ‘ـ اإلمام عيل والنبي يوشع  ١٠
 »حوارات يف الدين والعقيدة« ـ أفال تذكرون ١١
  ـ أكذوبتان حول الرشيف الريض١٢
 يف آية التطهري ̂  ـ أهل البيت١٣
 ! ـ أين اإلنجيل؟١٤
  ـ بحث حول الشفاعة١٥
  حقيقة قرآنية×  ـ براءة آدم١٦
 هاتوا برهانكم: قل..  ـ البنات ربائب١٧
 !؟أم ربائبه  ’ بنات النبي ـ١٨
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  ـ بيان األئمة وخطبة البيان يف امليزان١٩
 املدن يف اإلسالمختطيط ـ  ٢٠
  ـ تفسري سورة أمل نرشح٢١
  ـ تفسري سورة الضحى٢٢
 تفسري سورة الفاحتة ـ ٢٣
  ـ تفسري سورة الكوثر٢٤
 ـ تفسري سورة املاعون٢٥
  ـ تفسري سورة الناس٢٦
 )جزءان ( ـ تفسري سورة هل أتى٢٧
  ـ توضيح الواضحات من أشكل املشكالت٢٨
 احلاخام املهزوم ـ ٢٩
 حديث اإلفـك ـ ٣٠
 ـ حقائق هامة حول القرآن الكريم ٣١
 ـ حقوق احليوان يف اإلسالم ٣٢
 × ـ احلياة السياسية لإلمام اجلواد ٣٣
 × ـ احلياة السياسية لإلمام احلسن ٣٤
  ×  ـ احلياة السياسية لإلمام الرضا٣٥
 خسائر احلرب وتعويضاهتا ـ ٣٦
 )ستة أجزاء (÷ خلفيات كتاب مأساة الزهراء ـ ٣٧
 )أربعة أجزاء( ـ دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم ٣٨
 ـ دراسة يف عالمات الظهور ٣٩



 ٣٦٧                                                                                     ..ب مطبوعة للمؤلفكت

 دليل املناسبات يف الشعرـ  ٤٠
 »شبهات وردود« ’ ـ ربائب الرسول ٤١
 ×ـ رد الشمس لعيل  ٤٢
 )ثالثة أجزاء) (حتقيق ودراسة( ـ زواج املتعة ٤٣
 )املتعة( ـ الزواج املؤقت يف اإلسالم ٤٤
 !!زينب ورقية يف الشام ـ ٤٥
  ـ سلامن الفاريس يف مواجهة التحدي٤٦
 )قصيدة مهداة إىل روح اإلمام اخلميني وإىل الشهداء األبرار( ـ سنابل املجد ٤٧
  ـ السوق يف ظل الدولة اإلسالمية٤٨
 يف دعاء أهل الثغور ـ سياسة احلرب ٤٩
 شبهات هيوديـ  ٥٠
 الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامةـ  ٥١
 ً)ثالثة ومخسون جزءا( × ـ الصحيح من سرية اإلمام عيل ٥٢
 )مخسة وثالثون (’  ـ الصحيح من سرية النبي األعظم٥٣
  ـ رصاع احلرية يف عرص الشيخ املفيد٥٤
 )ل السنة واجلامعةحوار مع عامل جليل من أه(طريق احلق  ـ ٥٥
 ! وإىل أين؟!ظاهرة القارونية من أين؟ ـ ٥٦
 × ـ ظالمة أيب طالب ٥٧
  ـ ظالمة أم كلثوم٥٨
  ـ عاشوراء بني الصلح احلسني والكيد السفياين٥٩
 وهاروت وماروت.. عصمة املالئكة بني فطرسـ  ٦٠



 ١ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣٦٨

 )جزءان( واخلوارج × عيل ـ ٦١
 ـ الغدير واملعارضون ٦٢
 ائب يف إثبات الربائب ـ القول الص٦٣
 ـ كربالء فوق الشبهات٦٤
 × ـ لست بفوق أن أخطىء من كالم عيل٦٥
 !؟÷ ـ ملاذا كتاب مأساة الزهراء٦٦
 )جزءان( ÷ ـ مأساة الزهراء٦٧
 !ـ ماذا عن اجلزيرة اخلرضاء ومثلث برمودا؟٦٨
 .ً)سبعة عرش جزءا(، )أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة(خمترص مفيد ـ ٦٩
 »شبهات وردود«مراسم عاشوراء ـ  ٧٠
 !ـ املسجد األقىص أين؟ ٧١
 ـ مقاالت ودراسات ٧٢
  منطلقات البحث العلمي يف السرية النبوية٧٣
 ـ املواسم واملراسم٧٤
 ـ موقع والية الفقيه من نظرية احلكم يف اإلسالم٧٥
  يف احلديبية×  عيل اإلمامـ موقف٧٦
 )زاءأربعة أج (»شبهات وردود«ـ ميزان احلق ٧٧
 ̂ ـ نقش اخلواتيم لدى األئمة٧٨
 ـ الوالية الترشيعية٧٩
 ـ والية الفقيه يف صحيحة عمر بن حنظلة ٨٠
 )قيد اإلعداد (×الصحيح من سرية اإلمام احلسني ـ  ٨١


