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^ 

  :)٢٠٤ (٨٨السؤال رقم 
ِيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ وأطيعوا الرسول وأويل ﴿: قال تعاىل َُّ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َ ُّ

َاألمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ والرسول إن كنتم تؤمنون  ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ِْ ٍ ِْ ُ َّ ُ ْ ْ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ ُّ َْ ََ َْ ِ ُ ِ َ ْ

ْباهللاِ وال َ ِيوم اآلخرِ ِ ْ ِ ْ َ..﴾)١(. 

ّفإن اهللا عز وجل أمر املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أويل األمر 

منهم، لكن عند التنازع فالرد ال يكون إال إىل اهللا والرسول دون أويل األمر، 
ّألن اهللا عز وجل هو الرب، والرسول هو عن املبلغ عن اهللا وهو معصوم ال 

ازع، أما أويل األمر فألهنم ليسوا مبلغني عن اهللا  يف بيان احلق عند التنئخيط
وال عصمة لدهيم بل مسلمون امتن اهللا عليهم بالسلطة وأمرنا اهللا بطاعتهم 

 األمر وولو كان أول .ما أقاموا الدين، ولذلك مل جيعل اهللا الرد إليهم
 عن اهللا كام تذكر النظرية اإلمامية جلعل اهللا الرد إليهم، ني ومبلغنيمعصوم

 .لكن اهللا عز وجل أبى إال أن جيعل احلقيقة واضحة للعيان

                                     
 . من سورة النساء٥٩اآلية ) ١(
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :ن علينا مالحظة األمور التاليةإ

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

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

ألنه . »صىل اهللا عليه وآله«اآلية ال ختتص بحياة رسول اهللا هذه ن إـ  ٢
 .»صىل اهللا عليه وآله«رسول إىل غري رسول اهللا ال يمكن الرجوع يف حياة ال

قد حصل » صىل اهللا عليه وآله«إن التنازع بعد استشهاد رسول اهللا ـ  ٣
وهذا اإلختالف قد حصل يف االمامة نفسها واالختالف وال يزال حيصل، 

 وبني املستولني عىل اخلالفة فإىل من يرجع السالمصار بني االمام عليه 
وال بد  .عون إىل اإلمام عيل، أم يرجعون إىل أيب بكراملختلفون هل يرج

 .هذه النزاعات الدينية وغريهاللناس من مرجعية حتل هلم 

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

 وتدمر وجودهم، وتقيض ،تفتك فيهمتي الالفتن واخلالفات يف الدين تنتج 
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 .نبضات احلياةكل عىل 

 .إن ما تقدم جيعلنا نفهم اآلية بنحو آخر خيتلف عام ذكرمتوهـ  ٤

.. وهو أن املرجع الذي حيل النزاع هو القرآن، وكالم الرسول
 ..واآليات وكالم الرسول يؤيدان والية عيل عليه السالم وإمامته

 :طريقة أخرى وهي أن يقالويمكن توضيح هذا اجلواب ب

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

 .وهذا تناقض.. هعصيان

أويل األمر بنفس الدليل عىل عصمة ًأيضا إن اآلية املباركة تدل : ًثانيا
 ولو كانوا ،اهللا تعاىل بطاعتهم أمر مطلق غري مرشوطر السابق، ألن أم

حال ًمطلقا، بحيث يشمل خيطئون ويعصون فال يمكن أن يأمر بإطاعتهم 
بمعصيتهم، وال جيتمع األمر يف هذه احلال اخلطأ واملعصية، بل هو سيأمر 

 .بالطاعة واألمر باملعصية

  :وعلينا أن ال ننسى

أطيعوا اهللا، ثم أمر : فقال. مستقلةأنه تعاىل أمر بطاعة اهللا بصورة 
 . بطاعة الرسول، وأوىل األمر بأمر واحد

ْوأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ﴿:فقال ْ ُ َُّ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ُ ََ ُ أن : ولعل الفرق بينهام.. ﴾ََ
 :نيحيثيت» صىل اهللا عليه وآله«للرسول 

 . ورشائعه، دينه:أنه مبلغ عن اهللا تعاىل: إحدامها
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التي هلا  وتطبيق األحكام ،ه من صواب الرأي والتدبريما يراو: الثانية
 . بحكومته وواليتهارتباط

ال نصيب هلم من الوحي، وإنام هم ليسوا كذلك، إذ  األمر فأما أولو
 وقد أخذوه من كتاب اهللا، ومن رسول اهللا .حفظة الترشيع، ومحلته للناس

 ..»صىل اهللا عليه وآله«

 .فيام يرتبط بحكومتهم وتدبريهمهم  وطاعت واألخذ منهم،همقفيجب تصدي

أن التنازع الذي : اآلية املباركة توضحهذه إن اآليات التي تلت : ًثالثا
صىل اهللا عليه «الرسول إىل وسبحانه، الناس برده إىل اهللا تعاىل أمر اهللا 

 .يف أحكام اهللالتنازع هو ، »وآله

ك يوجب وال جيوز الرجوع يف مثل هذا األمر إىل الطاغوت، ألن ذل
وال بد حلل النزاع املتعلق باألحكام من الرجوع إىل . ضالهلم، بل كفرهم

 .أي إىل الكتاب والسنة. اهللا ورسوله

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

 ..سنه وبينه وبلغه

ال  األمر، وال بينت كيفية نصبهم، وآلية مل حتدد من هم أولوإن ا: ًرابعا
 .جيعل هلم والية األمرمن الذي من الذي ينصبهم، وّحددت 

.. إىل سائر اآليات التي حددث ذلكيف ذلك كله فال بد من الرجوع 
  !؟فلامذا ال ترجعون إىل حديث الغدير
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َيا أهي﴿: فقد أمر اهللا رسوله بقوله ُّ َ َا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك َ َِّ ْ ََ ْ َ ُ َِّ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ ْ
َوإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من الناس إن اهللاَ ال هيدي القوم  ُ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ِْ ِ ِ

ْ َ ََ َّ ِْ ِِ َّ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ َ

ِالكافرين ِ َ ْ﴾)١(. 

َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين﴿: أو إىل آية َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َ ُ ُُّ ََّ َ آمنوا الذين يقيمون الصالة ِ َ َّ ََ ُ ُ َِ ِ َّ ُ
َويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ ُ﴾)٢(. 

فمن هم هؤالء الراكعون الذين جعل اهللا هلم الوالية بعد واليته 

 ..نكتفي هبذا القدر من البيان! ؟ووالية رسوله

 ..واحلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسوله حممد وآله الطاهرين

 

  :)١٨١( ٨٩ السؤال رقم
 يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن نائب اإلمام ألن ،واجبة اإلمامة« بأن الشيعة يقول

 حفظ ويف القويم، طريقه عىل املسلمني رييوتس ،ي اإلسالمالرشع حفظ

 .)٣(»والنقصان الزيادة عن األحكام وحراسة

                                     
 .ائدة من سورة امل٦٧اآلية ) ١(
 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ٢(
 ). ٤٥ـ  ٤٤ص (لتاريخ، الشيعة يف ا  )٣(
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 العامل وحاجة ،تعاىل اهللا نم منصوب إمام من بد ال« بأنه :ويقولون
 .)١(»..نصبه فيجب فيه، مفسدة وال إليه، داعية

ًوإنام كانت لطفا؛ ألن الناس إذا كان .. إنام وجبت ألهنا لطف«وأن اإلمامة 

 يردع الظامل عن ظلمه، وحيملهم عىل اخلري، ويردعهم ،هلم رئيس مطاع مرشد
  .)٢(»اللطف د، وهوعن الرش، كانوا أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفسا

 مل ـ »عنه اهللا ريض« عيل غري ـ عرش االثني أئمتكم إن :فيقال هلم
 عن الظامل ردع يملكوا ومل والدنيا، الدين أمور يف العامة الرئاسة يملكوا
 هلم تدعون فكيف !الرش عن وردعهم اخلري عىل الناس ومحل ظلمه،

 !ًأبدا؟ ًواقعا تكن مل التي اخليالية الدعاوى

 حيصل مل ألنه ـ؛ مفهومكم حسب ـ أئمة كوهنم ينقض تأملتم لو اوهذ
 .تزعمون الذي اللطف منهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                     
 ). ٧٣ ـ ٧٢ص (منهاج الكرامة،   )١(

 ). ٦ص/٢/ ١(أعيان الشيعة،   )٢(
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اجعة ما  فال بأس بمر١٣١ و ١٣٠تقدم ما يشبه هذا السؤال برقم 
 : ذكرناه هناك، ونقول هنا

 إن اإلمامة إذا كانت بالنص اإلهلي، وقد ثبت نصب اإلمام هلذا ً:أوال
ًاملقام بالدليل، فإن الكالم يف املهامت املوكلة إليه يصبح ثانويا، وغري ذي 
أمهية، ألن ذلك حتسمه النصوص يف داللتها، ويف إمكانية االعتامد عليها، 

 . هباستداللواإل

 إن الرئاسة واحلاكمية إنام هي لألنبياء ولألئمة، ال للطواغيت :ًانياث
واجلبارين، فإذا تعدى الظاملون عليهم، وأزاحوهم عن مقاماهتم، فإن ذلك 
ال يبطل النصب اإلهلي هلم، وال جيعل الظاملني حمقني يف ذلك، بل هم 

َ﴿لقد أرس: معتدون وغاصبون ما ليس هلم بحق، وقد قال تعاىل ْ َ ْ َ َلنا رسلنا َ ََ ُْ ُ
ِبالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴾ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ِّْ ُ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ)١(. 

مع أن هذه الغاية مل تتحقق بالنسبة للكثري من األنبياء، بسبب تقصري 
 .الناس يف معونتهم، فلم يوجب عدم حتقق هذه الغاية بطالن نبوهتم

ًهذا املقام انتخابيا، بمعنى أن البرش هم الذين يعطون لو كان .. نعم
وتصبح دعوى أن .. النبي واإلمام مقام الرئاسة، لصح ما ذكره السائل

 . للنبي ولإلمام مقام احلاكمية والرئاسة دعوى خيالية ال واقع هلا

 ..ولكن األمر ليس كذلك

                                     
 . من سورة احلديد٢٥ اآلية )١(
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بالبرش،  إن املقصود باللطف يف نصب اإلمام هو اللطف اإلهلي :ًثالثا
بمعنى أنه تعاىل هو الذي خيتار هلم أفضل الناس هلدايتهم ورعايتهم، 
ُّويدهلم عليه، ويرشدهم إليه، وعليهم هم أن يرضوا بام اختاره اهللا تعاىل 

هلم، وأن يطيعوا نبيهم وإمامهم، ويمكنوه من إدارة شؤوهنم، ويعينوه عىل 
ونون مقرصين وعاصني، دفع الطامعني والظاملني، فإن مل يفعلوا فإهنم يك

 .وليس املقصود باللطف، لطف البرش أنفسهم، كام يومهه كالم السائل

 إن مهامت األئمة ال تنحرص بالرئاسة واحلاكمية، حتى إذا :ًرابعا
بل هلم . سلبت منهم صاروا عاطلني عن العمل، ومل يعد لوجودهم فائدة

هم املرجعية لألمة مهامت عظيمة أخرى إىل جانب مهمة الرئاسة، منها أهنم 
يف كل ما ينوهبا، وهم اهلداة هلا، وهم املرشدون والدعاة إىل اخلري، 
واألعوان يف امللامت واملربون، وهم الذين حيفظون املوازين التي يوزن هبا 
ًاحلق والباطل، خصوصا يف أمور الدين والعقيدة، وكل ما يتعلق باملفاهيم 

 باإلضافة إىل مهامت أخرى بينتها .والقيم، واألحكام والرشيعة، وكل يشء
ًوألجل ذلك جتد الطغاة واجلبارين ال يألون جهدا يف .. اآليات والروايات

 .ابتغاء الغوائل هلم، والتضييق عليهم، وإحلاق األذى هبم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٣١( ٩٠ السؤال رقم
 بأن إرسال الرسل ونصب األئمة واجبان عىل اهللا عز :يقول الشيعة
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وقد رأينا أن اهللا تعاىل أرسل رسله وأيدهم . »اللطف«وجل لقاعدة 
 .باملعجزات، وأهلك من كذبوهم

َّ ما هي أدلة تأييد اهللا ألئمتكم، وأدلة غضبه عىل من :وسؤالنا للشيعة َّ

 !كذبوهم وقاتلوهم؟

  :اجلواب
  الرمحن الرحيمبسم اهللا

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 يشبهان هذا السؤال، ١٨١ واآليت برقم ١٣٠فإن السؤال املتقدم برقم 
 :فال بأس بمراجعة ما ذكرناه هناك، وما نريد أن نقوله هنا هو ما ييل

أن : من مرة معنى اللطف املقصود هنا، ونعود فنكرر ذكرنا أكثر ً:أوال
املقصود به هو أن اهللا تعاىل العارف بعباده ال بد أن هييء كل ما من شأنه 

 أن يقيم هلم من منهاحتقيق سعادة العباد، وهدايتهم، وإصالح أمورهم، و
ًقبله علام هيتدون به، ويستضيئون بنور علمه، ويرشدهم إىل الصواب،  ِ ِِ َ

ًم، ويزكيهم، ويرعى شؤوهنم، ويكون مالذا هلم، وعونا وسندا، وأن ويربيه ً ً

يؤيده بالدالئل القاطعة للعذر، ويعطيه من الكرامات والدالئل كل ما من 
ولكن . م عىل أنه نبي مبعوث أو إمام منصوب من قبله تعاىلَّدهلشأنه أن ي

هم، تأثري هذه األسباب أثرها املطلوب حيتاج إىل طاعة الناس، ورضا
 .واستجابتهم
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 إن قاعدة اللطف ال تقتيض إهالك األعداء واملعاندين وإنزال :ًثانيا
العذاب عليهم، وال حتتم إجبارهم عىل العمل بام يريد ذلك املبعوث، أو 
املنصوب من قبل اهللا، بل تقتيض إمتام احلجة، وإيضاح الداللة عىل أنه هو 

ِاملنصوب من قبله، واملؤيد واملسدد، وال ِِ ويل واملرشد، ويبقى عىل الناس أن َ
يطيعوه، ويعينوه، فإن مل يفعلوا، فإهنم سيكونون عصاة ألمره، مستحقني 

 .لعقابه، وزجره

امتداد واستمرار ملسرية من بعثه اهللا رمحة » عليهم السالم« إهنم :ًثالثا
فال معنى واحلال هذه إلنزال عذاب اإلستئصال عىل .. للعاملني، وأمان هلم

وإن كان اهللا تعاىل يعاقب ظامليهم بام ال يصل إىل حد شمول . .األمة
 ..العذاب لألمة بأرسها

َ﴿سأل : وقد حصل ذلك بالفعل، كام أخرب عنه تعاىل يف سورة املعارج َ َ
ٍسائل بعذاب واقع ِ َِ ٍَ َ ِ ٌ ٌللكافرين ليس له دافع﴾ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ْْ  حيث نزل العذاب عىل من .)١(َ

 .)٢(»عليه السالم«والية عيل ًطلبه من اهللا جحودا منه ل

                                     
 . من سورة املعارج٢ و ١ اآليتان )١(

 مصادر عن ًأيضا ونقله عبيد، أليب القرآن غريب عن ٢٣٩ص ١ج الغدير:  راجع)٢(

 والبيان والكشف النقاش، بكر أليب الصدور شفاء: وراجع. أخرى كثرية

 وخصائص ٥٠٥ص) م١٩٩٠ ـ هـ١٤١٠ (و ١٩٠ص فرات وتفسري للثعلبي،

 التنزيل وشواهد للكراجكي، الفوائد وكنز ٨٨ص البطريق البن املبني الوحي
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 القرآن ألحكام واجلامع. احلسكاين للحاكم اهلداة ودعاة ٣٨١ و ٣٨٣ص ٢ج

 وفرائد الشافعي، للوصايب واإلكتفاء ٣٠ص اخلواص وتذكرة ٢٧٨ص ١٨ج

 ٢ج طالب أيب آل ومناقب ٢٥١ص ٢ج األعامل وإقبال ٨٢ص ١ج السمطني

 األربعني وكتاب ١٧٦ و ١٦٢ و ١٣٦ص ٣٧ج األنوار وبحار ٢٤٠ص

 ومعارج ١١٥ص للشريازي األربعني وكتاب ١٦١ و ١٥٤ص للامحوزي

 بنال املهمة والفصول ٩٣ص السمطني درر ونظم احلنفي، للزرندي الوصول

 السعود أيب وتفسري الشافعي، للسمهودي العقدين وجواهر ٤١ص الصباغ

 ٣٦٤ص ٤ج الشافعي للرشبيني) تفسري (املنري والرساج ٢٩ص ٩ج للعامدي

 املودة وينابيع ٤٠ص الشريازي الدين جلامل املؤمنني أمري مناقب يف واألربعني

 والعقد ١١٧ص الكرامة ومنهاج ٢١٨ص ٦ج القدير وفيض ٣٧٠ص ٢ج

 باكثري بن ألمحد املآل ووسيلة العيدروس، البن املصطفوي والرس النبوي

 ٢٠٩ص ٢ج الشافعي للصفوري املجالس ونزهة ١٢٠ و ١١٩ص الشافعي

 السوي والرصاط ٣٣٧ص ٣ج) املعرفة دار ط (و ٣٠٢ص ٣ج احللبية والسرية

 ٢ج الشافعي فينللح الصغري اجلامع ورشح املدين، للقادري النبي مناقب يف

 شاهي وتفسري العامل، صدر ملحمد املرتىض مناقب يف العىل ومعارج ٣٨٧ص

 املآل وذخرية ١٣ص ٧ج للزرقاين اللدنية املواهب ورشح العامل، حمبوب ملحمد

 الندية والروضة الشافعي، احلفظي القادر لعبد الآليل جواهر عقد رشح يف
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وهذا ما خاف منه عبد امللك بن مروان، ودعاه إىل أن يطلب من 
َّاحلجاج أن جينبه دماء بني عبد املطلب، ألن بني حرب قد سلبوا ملكهم ملا  ُ

 .)١(»عليه السالم«قتلوا احلسني 

 هناك أمارات وشواهد تشري لذوي البصائر والنهى إىل اللطف :ًرابعا
باب خيرب، » عليه السالم«قلع عيل : ، ومنها»عليهم السالم«باألئمة اإلهلي 

من علوم أظهرت أن رسول اهللا » عليه السالم«باإلضافة إىل ما ظهر منه 
آثره هبا عىل مجيع البرش، حتى لقد علمه ألف باب من » صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 ١٥٩ص افعيالش للشبلنجي األبصار ونور ١٥٦ص اليامين إسامعيل بن ملحمد

 ٨٣ص بابويه البن ًحديثا واألربعون ٤٦٤ص ٦ج رضا لرشيد) تفسري (واملنار

 ٣٧٠ و ٣٦٨ و ٣٦٢ و ٣٥٧ و ٣٤٢ص ٨ج األنوار عبقات وخالصة

 .٥٢ص ١ج الشيعة أحاديث وجامع ٢٧٤ص واملراجعات

 ٢٧٢تذكرة خواص األمة صو ٩٢صترمجة اإلمام احلسني من طبقات ابن سعد  )١(

 ١٠٦ ص٣جينابيع املودة  و٨٦٣ ص٢جبن الصباغ الملهمة الفصول اعنه، و

الثاقب يف املناقب  و٣١٥صختصاص اإل و٤١٧صبصائر الدرجات و

 ٤٠٣ و ٣٤٨ و ٣٤٧ و ٣٤٦ و ٣٤٤ و ٣٤٣ ص٤جمدينة املعاجز  و٣٦١ص

مناقب  و١١٩ و ٤٤ ص٤٦جبحار األنوار  و١١٣صينابيع املعاجز  و٤٠٤و 

رشح إحقاق احلق  و٣٢٣ ص٢جمة كشف الغ و٢٥٧صلشريواين لأهل البيت 

 .١٧٩ ص٣ وعن مروج الذهب ج٩٩ ص١٢ج )امللحقات(
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 .)١(العلم يفتح له من كل باب ألف باب

 ..اده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسالم عىل عب

 

  :)١١٧( ٩١ السؤال رقم
 ال«: بحديث عرش االثني ألئمتهم اإلمامة ثبوت عىل الشيعة حيتج

 .»قريش من كلهم خليفة عرش اثني إىل ًعزيزا األمر يزال

 .»ًأمريا عرش اثنا يكون« :ويف رواية

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

 و ٤٣١ و ٤٢٠ و ٣٣٠ و ٢١١ص) األنصاري حتقيق (قيس بن سليم وكتاب

 سةمؤس (و ٢٣٥ص) البعثة مؤسسة ط (للطربي اإلمامة ودالئل ٤٦٢ و ٤٣٥

 ١ج الصباغ البن املهمة والفصول ٢٢٣ص ١ج واإلحتجاج ١٣١ص) املهدي

 ٣١وج ٤٦٣ص ٢٢ج األنوار وبحار ٦٩ص ٥ج املعاجز ومدينة ٥٧١ص

 والصايف ٤٢ص ٨٩وج ١٨٣ص ٦٩وج ٢١٦ص ٤٠وج ٤٣٣ و ٤٢٥ص

 وموسوعة ٣٣٧ص العلوية واألنوار ٦٠٦ و ٢٨٥ص النظيم والدر ٤٢ص ١ج

 وغاية ١٧ و ١٦ص ١٠ج والتاريخ والسنة كتابال يف طالب أيب بن عيل اإلمام

 ٧ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٠٧ص ٦وج ٢٢٤ص ٥ج املرام

  .٤٥٢ص ٢٣وج ٦٠٠ص
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  .)١(»ًرجال عرش اثنا وليهم ما ًماضيا الناس أمر يزال ال« :ويف رواية

احلديث برواياته رصيح يف أن هؤالء االثني عرش يكونون  :فيقال
 عىل الناس، ومعلوم أن أئمة الشيعة مل يتول منهم اخلالفة »أمراء « و»خلفاء«

 !ٍاد آخرٍفاحلديث يف واد والشيعة يف و. واإلمارة سوى عيل وابنه احلسن

ِّتسم ومل  ..!منهم ًواحدا وال اخللفاء هؤالء الروايات ُ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..، فراجعأجبنا عليه و٦٠مضمون هذا السؤال برقم ورد فقد 
 :ييلولكننا نجيب بام 

 رواه بضعة ،ثني عرشئمة االن احلديث الذي ذكره عن األ إً:أوال
 .)٢(كام ورد يف بعض املصادر ،ًعرشون صحابياو

ًثني عرش حكاما بمعنى ًاحلديث برواياته ليس رصحيا بلزوم كون االو

                                     
 . أخرجه البخاري ومسلم )١(

 ١ج مقدمة كتاب سليم بن قيس اهلاليل  يفحممد باقر األنصاري اخلوئيني: راجع )٢(

 .١٨٠ـ  ١٧٢ص
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ِ﴿وإذ قال ربك للمالئكة إين جاع: بدليل قوله تعاىل ،واحلكومة السلطنة، ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َ َْ َْ ََ ٌل َ

ُيف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن  ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ ِّْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ُ َ ًْ َ َِ َ ْ ِ

َنسبح بحمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون﴾ ُ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ُ َِّ َِّ َ ِّ ِ َ َ ُ َُ ِ ِ)١(. 

 اهللا ً بل كان نبيا اصطفاه.ً وال حاكام،ً وال ملكا،ًن آدم مل يكن سلطاناإف

 ..ً وهاديا هلم،أبا للبرش

ِثم جعلناكم خالئف يف األرض﴿ :قوله تعاىلبدليل و ْ ْ ََّ ْ ِ َ ِ َ َ َُ ْ َُ أي أن . )٢(﴾َ

 وليس املراد السلطنة ًبعضكم خيلف بعضا، ويأيت بعضكم تلو البعض اآلخر،

 .ًإذ ال يعقل أن يكون مجيع أفراد هذه اجلامعات سالطني وملوكا ،الفعلية

أمري «بـ » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله «وقد سمى رسول اهللا

ً ومل يكن سلطانا وال حاكام،)٣(يف حال حياته» املؤمنني ً .. 

                                     
 . من سورة البقرة٣٠ اآلية )١(

 . من سورة يونس١٤ اآلية )٢(

لصدوق لاألمايل  و٢٩٢ ص١جالكايف  و٣٠٣ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  )٣(

مصباح البالغة  و٩٩روضة الواعظني ص و٤٦٤اخلصال ص و٤٣٦ص

كتاب سليم بن  و٣٤٣ و ٣٤٢ ص٢ وج٣٣٦ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(

 و ١٠٢اهلداية الكربى ص و٢٠٥و  ١٤٨ ص)حتقيق حممد باقر األنصاري(قيس 

األمايل  و٤٨ ص١لمفيد جلاإلرشاد  و٥٨٦ و ٥٨٤املسرتشد ص و٤١٢ و ١٠٣
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قال له عيل » عليه السالم«كام أنه حني خطب عمر أم كلثوم بنت عيل 

عليهام «يقصد بذلك احلسن واحلسني .. )١(إن يل أمريين: »عليه السالم«

  ..حسنني سلطة وال حاكمية ومل يكن لل،»السالم

ُإنام وليكم اهللاُ  ﴿:فهو عىل قاعدة» ًليهم اثنا عرش رجالما و«أما حديث : ًثانيا ُُّ َِّ َ َ ِ

ُورسوله  َُ ُ َوالذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونَ َ ْ َُ ُ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ َّ﴾)٢( . 

 ألست :ىف غدير خم» يه وآلهصىل اهللا عل«وهو نظري قول رسول اهللا 
 !أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟

 .بىل: قالوا

اللهم وال من وااله، وعاد .. فمن كنت مواله، فهذا عيل مواله: قال

                                     
االحتجاج  و٣٩ و ٣٨ و ٣٥لمفيد صلرسالة يف معنى املوىل  و١٩لمفيد صل

 ٨٠٦ ص٢اخلرائج واجلرائح ج و٢٣٠ و ٢١٩ و ١٠٨ و ٨٣ ص١لطربيس جل

 و ٩٣ و ٩٢ ص٢٨بحار األنوار ج و٢٥٣ و ٢٥٢ ص٢مناقب آل أيب طالب جو

 ١٤٨ ص٣٦بحار األنوار ج و٢٣ ص٢٩ وج٢٦٦ و ٢٢١ و ٢١٢ و ١٢٤ و ٩٤

ترمجة اإلمام  عن ٢٢٣ ص١٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٦٩ و ١٥٧و 

 .٢٥٩ ص٢ج) ط بريوت( البن عساكرعيل من تاريخ دمشق 

 . ٢٨٩ص) ط أخرى( و ١٦٩صذخائر العقبى  )١(

 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ٢(
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 .من عاداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث دار

 مل تسم الروايات هؤالء اخللفاء، وال:  أما بالنسبة لقول السائل:ًثالثا
 :فنقول.. ًواحدا منهم

يف يوم إنذار » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«َّقد سمى النبي 
وسمى . عشريته األقربني، ويف يوم الغدير، ويف عرشات املواطن األخرى

احلسن واحلسني إمامان : إمامني، فقال» عليهام السالم«احلسن واحلسني 
رها الشيعة يف مصادرهم، وذكر وهناك روايات أخرى ذك.. قاما أو قعدا

» عليهم السالم«ِّالعديد من علامء أهل السنة روايات تسمي األئمة 
 ..»صىل اهللا عليه وآله« بأسامئهم، وهي مروية عن النبي

 ليس املقصود هبذا اخلرب اإلخبار عن أمر سيحصل يف املستقبل، :ًرابعا
صىل اهللا عليه «النبي بل املقصود هو إرشاد الناس إىل هؤالء الذين خيلفون 

فهو .. ، ويكونون أوصياءه، وحثهم عىل طاعتهم، والقبول منهم»وآله
إنشاء وحض وطلب، وإرشاد إىل لزوم الطاعة، ولكنه قد جاء يف صوره 

 .اإلخبار

قد أخذ البيعة من » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وشاهدنا عىل ذلك
ولكن الناس مل . »عليه السالم«الناس لألول منهم، وهو عيل أمري املؤمنني 

فهل هذا . ، ومل يفوا له ببيعته»صىل اهللا عليه وآله«يطيعوه بعد وفاة الرسول 
! يبطل إمامته، ويسقط عنه لقب أمري املؤمنني الذي منحه اهللا ورسوله إياه؟

أم أهنم يكونون عاصني بفعلهم، وجيب عليهم العودة إىل االلتزام والوفاء 
 !عليه؟بام عاهدوا اهللا 
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احلسن : »صىل اهللا عليه وآله«  هو قوله:والشاهد األوضح داللة
 عىل أن املقصود هو ُّدل ت»قعدا« فإن كلمة ،)١(واحلسني إمامان قاما أو قعدا

 إذ لو كان  عن أمر قد حصل،وليس اإلخبار. إنشاء هذا املقام وجعله هلام
 ،ًان هذا اخلرب كاذبالك» عليهام السالم«ًإخبارا عن احلاكمية والسلطنة هلام 

                                     
آل أيب مناقب و ٣٠ص ٢ جيدللمفرشاد  واإل٢١١ ص١جرشائع علل ال:  راجع)١(

 ١٥٦صروضة الواعظني  و٥٣٣ ص١ جكشف الغمةو ٣٩٤ ص٣جطالب 

 ٢ج البيان جممعو ٣٠٣ صلرشيف املرتىضلالفصول املختارة : وراجع

 إدريس البن والرسائر ٢٩٩ص للحلبي النزوع وغنية ٣١١و ٤٥٣و ٤٥٢ص

 ٢ج للمفيد واإلرشاد ٤٠٤ص للقمي والوفاق اخلالف وجامع ١٥٧ص ٣ج

 اجلارودية واملسائل ٣٠٣ص املرتىض 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

حلق رشح إحقاق ا:  وراجع.٤٠٧ص ١ج الورى وإعالم ٧٠ص ٣ج للطربيس

بن كرامة البيهقي يف كتابه الرسالة يف نصيحة  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 عن ٢١٧ ص١٩ج

:  عليه وسلم أنه قال وقد تواتر احلديث عن النبي صىل اهللا: ١٩٥ص) بالقاهرة

 . قعدا، ومها رحيانتاي من الدنياولداي هذان إمامان قاما أو
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 .إىل السلطة» عليه السالم«لعدم وصول اإلمام احلسني 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١١٢ (٩٢السؤال رقم 
 فيمن قوهلم فام اإليامن، لصحة رشط األئمة معرفة أن :يزعم الشيعة

 ًإماما؟ امليت كان إذا اجلواب وما !عرش؟ اإلثني األئمة اكتامل قبل مات

 ذلك جعلتم فكيف !بعده اإلمام هو من يعرف يكن مل أئمتكم بعضو
 !لإليامن؟ًا رشط

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 : نجيب بام ييلفإننا

صىل «هو أن يؤمنوا برسالة نبينا حممد : إن املطلوب من الناس: ًأوال
عىل ما هو » صىل اهللا عليه وآله«، وبالقرآن، وبكل ما جاء به »اهللا عليه وآله

 .عليه، وبتسليم كامل

ًفيؤمنون بام كان قد نزل عليه، وكان قد بلغهم إياه تفصيال مبارشة أو  َّ

ن بام سوف ينزل عليه، أو أنزل عليه، ومل يبلغهم بعد عىل بالواسطة، ويؤمنو
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ثم » صىل اهللا عليه وآله«ًفمثال إن الذي يؤمن بالنبي .. سبيل اإلمجال
ًفإن إيامنه ليس ناقصا، وإن مات قبل .. يستشهد يف بدر أو أحد، أو غريها

 بام ألن اإليامن اإلمجايل. اكتامل نزول القرآن، وقبل تبليغ كثري من األحكام
إال إن كان يضمر عدم .. أتى وما سوف يأيت به حاصل، وهذا هو املطلوب

فإن هذا .. يف بعض ما يأيت به يف املستقبل» صىل اهللا عليه وآله«تصديق النبي 
 .مما ال يتيرس اإلطالع عليه إال لعالم الغيوب، فهو الذي يتوىل حسابه

ناس كلهم بأنه يكون قد أبلغ ال» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ًثانيا
ًبعده اثنا عرش خليفة أو إماما، فمن عاش يف زمن بعض األئمة، وكان مؤمنا  ً

فيام » صىل اهللا عليه وآله«ًببقيتهم عىل سبيل اإلمجال، مصدقا لرسول اهللا 
ًمتاما كالذي يستشهد يف حياة النبي . أخرب به عنهم، فهو صحيح اإليامن

 ..بكل ما أتى به ويأيت به، وهو مصدق »صىل اهللا عليه وآله«

..  مل نعرف من هو اإلمام الذي مات ومل يكن يعرف اإلمام بعده:ًثالثا
، ألنه أوىص عند وفاته »عليه السالم«فإن كنتم تقصدون به اإلمام الصادق 

لزوجته، وللخليفة، ولوايل املدينة، ولولده األفطح، ولولده موسى، وكان 
عليه «ل كل من يويص إليه جعفر الصادق املنصور قد أمر وايل املدينة بقت

 ..ما إىل مثل هؤالء سبيل: ، فلام رأى الوصية حتري يف أمره، وقال»السالم

 أن اإلمام كان يريد :فإن كان هذا هو مقصود السائل، فمن الواضح
بوصيته عىل هذا النحو التعمية عىل املنصور وعىل وايل املدينة، لكي 

 ..وقد حصل له ما أراد.. هيرصفهم عن قتل اإلمام من بعد

ولكن أهل البصرية واملعرفة قد عرفوا اإلمام بعده بمجرد قراءهتم 
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.. فإن املنصور ووايل املدينة ال يمكن أن تكون اإلمامة ألي منهام. للوصية
ًواملرأة ال تكون إماما، وكذا الولد الذي يعاين من نقص يف خلقته وهو عبد 

 ..»عليه السالم«مام موسى الكاظم اهللا األفطح، فانحرص األمر باإل

 ونظن أن السائل قد وقع يف الوهم بسبب عدم قدرته عىل فهم أمثال
 هذه القضايا التي كان يقصد هبا رصف أنظار احلكام الظاملني عن اإلمام
 احلقيقي، فتوهم أن اإلمام نفسه ال يعرف اإلمام بعده، مع أن احلقيقة هي ما

 ..قلناه

يت هو اإلمام، فإن حاله مع األئمة الذين يأتون بعده  إذا كان امل:ًرابعا
الذي كان يعرف أنه سيأيت بعده نبي » عليه السالم«يكون كحال عيسى 

وليس يف الفاصل الزماين بينه وبينه أي حمذور، .. اسمه أمحد، وهو مؤمن به
 ..وال يف نبوته» عليه السالم«وال يوجب أي اختالل يف إيامن عيسى 

 ..م عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسال

‘ 

  :)٢٤( ٩٣ السؤال رقم
 ريض« فاطمة وأمه عيل، ابن هو »عنه اهللا ريض« احلسن أن املعلوم من

 املعصومني، األئمة ومن ،)١(الشيعة عند الكساء أهل من وهو ،»امعنه اهللا

                                     
عليه وسلم خرج مرة وعليه كساء من  أن النبي صىل اهللا :حديث الكساء ملخصه )١(
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 عن اإلمامة انقطعت فلامذا ،»عنه اهللا ريض« احلسني خيهأ شأن ذلك يف شأنه
  !!احلسني؟ أوالد يف واستمرت أوالده

 عىل احلسن ويزيد سيدان، وكالمها، واحدة وأمهام واحد فأبومها
 !أبيه؟ بكر وهو، ًسنا منه وأكرب قبله أنه هي بواحدة احلسني

 !مقنع؟ جواب من هل

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..حلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله ا

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

 إن النسب وإن كان له قيمة، ولكنه ليس هو امليزان واملعيار يف ً:أوال
ٍاستحقاق اإلمامة، بل املعيار هو االختيار اإلهلي لصفوة خلقهم، وعلم 

                                     
شعر أسود، فجاء احلسن فأدخله يف الكساء، ثم جاء احلسني فأدخله، ثم جاءت 

  :ثم تالفاطمة فأدخلها، ثم جاء عيل فأدخله، 

ً﴿إنام يريد اهللاُ ليذهب عنُكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا﴾ ْ َ ْ َ ِْ َِ ُ َّْ َ ِّ ُ َُ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُِ ِْ َ َ ِ ] ٣٣:األحزاب[ ِ

  .رجه مسلم يف فضائل الصحابةأخ
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َرسائرهم، وخرب .. َّ حاهلم، وأهلهم بألطافه الغيبية ملقام النبوة، أو اإلمامةَ
واختارهم من أهل بيت بعينه، عاشوا فيه الطهارة بجميع حاالهتا ومراتبها 

 .وأوضاعها، ويف مجيع مراحل حياهتم

فإن كان لديكم اعرتاض وسؤال عىل ذلك، فال يتوجه إىل الشيعة، بل 
اهللاُ ﴿: م األمر يف آية مباركة تقولحيث حس.. هو اعرتاض عىل اهللا سبحانه

ُأعلم حيث جيعل رسالته َ ْ ََ َ ُ ُ ََ ُِ ْ َ ْ َ﴾)١(. 

ملاذا :  إننا نرد السؤال عليكم عن إسحاق، وإسامعيل، فنقول لكم:ًثانيا
فضل اهللا تعاىل إسامعيل عىل إسحاق، فجعل من ذريته سيد الكائنات، 

 يف ذرية إسحاق، مع ، ومل جيعله»صىل اهللا عليه وآله«ًوأفضل اخللق حممدا 
صىل اهللا عليه «ًأن كثريا من األنبياء كانوا من إسحاق باستثناء نبينا األعظم 

 .»عليهم السالم«وآبائه » وآله

كام أن النبوة يف ذرية يعقوب كانت يف واحد من أوالده االثني عرش، 

كام أن ابن نوح الذي ذكره اهللا عز وجل يف كتابه مل يكن .. دون سائر أوالده

ًمن أهل النجاة، بل كان من اهلالكني، فضال عن أن ينال مقام النبوة أو 

فكانت النبوة يف بعض ذرية نوح دون بعض، وكذلك احلال .. اإلمامة

بالنسبة ملوسى وهارون، فإن النبوة كانت يف ولد هارون ال يف ولد موسى 

 واألوصياء أال يدل ذلك عىل أن اهللا تعاىل ال خيتار األنبياء.. »عليه السالم«

                                     
 . من سورة األنعام١٢٤ اآلية )١(
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وإنام وفق معايري وعوامل أخرى، قد يكون للنسب . عىل أساس النسب

فيها بعض األثر، من حيث هو عامل مساعد يف توفري املحيط اخلالص يف 

 !طهره، والزاخر يف نفحات القداسة، والطافح باملعاين والقيم الروحية؟

ر أن  إن نفس السؤال قد تضمن اإلشارة إىل اجلواب، فقد ذك:ًثالثا
 ..احلسن واحلسني كانا من أهل الكساء

.. وهذه إشارة إىل حديث الكساء الذي رواه أهل السنة بأسانيد صحيحة
ُإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم ﴿ :ًوقد جاء هذا احلديث تطبيقا آلية التطهري ُ ُُ َّْ َُ َ ِ ِْ ِ َ ِ

ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ْ َِ َْ ََ ْ َ ُ ْ ُِّ ِّ َ َ ْ َ ِْ﴾)١(. 

صلوات  «النبي، وعيل، وفاطمة، واحلسنني:  تطهري اخلمسةفإنه تضمن
 .»اهللا وسالمه عليهم

: ومل يدخل رقية وأم كلثوم زوجتي عثامن، مع أن أهل السنة يقولون

 .عىل احلقيقة، ال بالرتبية» صىل اهللا عليه وآله«ًإهنن أيضا بنات رسول اهللا 

 أبناءه، وال ، وال»صىل اهللا عليه وآله«ومل يدخل العباس عم النبي 
عليه «ً، مع أنه أدخل عليا »صىل اهللا عليه وآله«غريهم من أبناء عمومة النبي 

إال يف صورة اجتامع ابن . وهو ابن عمه، والعم أقرب من ابن العم» السالم
 عم لألب واألم مع عم لألب فقط، فإن ابن العم هنا يكون أقرب من العم

 .»عليهم السالم«ل البيت يف استحقاقه للمرياث بحسب ما ورد عن أه

                                     
 . من سورة األحزاب٣٣ اآلية )١(
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وهو من أهل «: »عليه السالم« قول السائل عن اإلمام احلسن :ًرابعا
عليه «يشعر بأن أهل السنة ال يرون اإلمام احلسن » الكساء عند الشيعة

ًوهذا غري صحيح جزما، فهو من أهل الكساء . من أهل الكساء» السالم
 .عند السنة والشيعة عىل حد سواء

رب السن وصغره ال أثر له يف اختيار اإلمام من ذرية هذا  إن ك:ًخامسا
أو ذاك، بل امليزان أمور أخرى تدخل يف نطاق األهلية التي يراها اهللا تعاىل 

 .يف الذرية الصاحلة ملقام اإلمامة، أو النبوة

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٤٠( ٩٤ السؤال رقم
 من ويولدون اجلنب، يف أمهاهتم حتملهم األئمة أن الشيعة يعتقد

 محل البرش وأرشف األنبياء أفضل هو ملسو هيلع هللا ىلص حممد أليس )١(!!األيمن الفخذ
 !رمحها؟ من وخرج ،أمه بطن يف

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 ).١٩٦ص(، املسعودي، »إثبات الوصية« )١(
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 .. ة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح

 ..وبعد
 :فإننا نجيب بام ييل

هو أن القول بوالدة اإلمام من الفخذ األيمن أو :  ما نعرفهً:أوال

واخلصيبي من رؤساء . )١(األيرس إنام قاله احلسني بن محدان اخلصيبي

وموقف الشيعة من الغالة معروف، وبالشدة موصوف، وقد .. الغالة

 .املوهنة ألمره كام يعلم باملراجعةوصفوا اخلصيبي بأشد األوصاف 

ومل نجد الشيعة يذكرون هذا األمر يف عقائدهم، أو يتداولونه يف 

نوادهيم، ولو جاز نسبة أقوال الغالة إىل الشيعة، جلاز نسبة أقوال اخلوارج 

إن أهل السنة يقولون بام يقوله األزارقة : إىل أهل السنة، فهل يصح أن يقال

، »عليه السالم«امن، وطلحة والزبري، وعائشة، وعيل من اخلوارج بتكفري عث

ًوابن عباس وسائر املسلمني، وختليدهم يف النار، وأنه جيوز أن يبعث اهللا نبيا 

 !يعلم أنه يكفر بعد بعثته، وما إىل ذلك؟

 حتى لو نقل الشيعة هذا القول يف كتبهم، فليس كل ما يذكره :ًثانيا
مؤلف الكتاب، أو من عقائد أهل املؤلفون يف كتبهم يكون من عقائد 

 !نحلته، فكيف إذا كانت تلك املرويات من الغرائب والعجائب؟

                                     
 .١٨٠ و ٣٥٥داية الكربى ص اهل)١(
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 هو ما يتسامل عليه أساطني املذهب، يف كتبهم :واملعيار يف اإلعتقادات
الكالمية، وليس الروايات الشاذة، أو أخبار اآلحاد، بام اشتملت عليه من 

 ..غرائب وعجائب

قاله اخلصيبي أساس يستحق النقاش بإعتبار أن ملا  لو فرض أن :ًثالثا
لتأدب أو املجاز، أو لإلشارة إىل كرامة التعبري املشار إليه وارد عىل سبيل ا

إهلية متيز هؤالء الناس يف والداهتم، فذلك ال يعني صحة نسبة ذلك 
 .. للشيعة، وأهنم يقولون بمضمونه عىل سبيل اجلزم املحتم

 عن أن بنات األنبياء ال َّتحدثجد األخبار ت فإننا ن،ومهام يكن من أمر
أو أن مريم .. ًدماّأمه ًحيضن مثال، أو أن والدة اإلمام قد متت دون أن ترى 

بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وسوامها حرضن والدة النبي أو اإلمام، 
أو أن بعض .  عىل خصوصيات هلم ال تكون لغريهمُّدلأو نحو ذلك مما ي

، أو كأم النبي »عليه السالم«قد خفي محلها به، كأم موسى أمهات األنبياء 
 .»عليه السالم«إبراهيم 

 إننا نربأ بأهل الدين، والتقوى، واحلمية الدينية أن يبلغ هبم :ًرابعا
ًاإلسفاف حدا يتداولون فيه أمثال هذه األمور، التي تيسء إىل رسول اهللا 

، »عليهم السالم« األطهار وإىل كرامة هؤالء األئمة» صىل اهللا عليه وآله«
وجتعل ناموسهم يف متناول األفواه، والتصورات واألوهام السخيفة 

 ..والباطلة

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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  :)٦٠( ٩٥ السؤال رقم
: يا اخلالفةلقد وجدنا اثنني فقط من األئمة ـ حسب مفهومكم ـ تول

 .فأين إمتام النور ببقية العرشة. »عليهام السالم«عيل وابنه احلسن 

 االثني أئمتهم عىل به االحتجاج ُيكررون ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول حديث ونص
 بقية إمارة أو خالفة فأين؛ »أمراء« أو »أمر والة« أو »خلفاء« أهنم فيه؛ عرش

 !؟ العرشة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..مد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله احل

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد
 :فإننا نجيب بام ييل

 إن اإلمامة منصب خيتص اهللا تعاىل به من يشاء من عباده، كام أن ً:أوال
النبوة كذلك، فعدم إفساح املجال لإلمام لتويل اخلالفة ال يبطل إمامته، كام 

.. و ..اح املجال هلارون وحييى، وزكريا وهود، ولوط، ويونسأن عدم إفس
مل يبطل نبوهتم، ألن النبوة ال حتصل باالنتخاب، وال ترادف احلاكمية، .. و

 .كام أن اإلمامة ال تأيت باإلنتخاب، وال ترادف احلاكمية
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وظيفة اإلمام ال تنحرص بتويل احلكم، بل تتعدى ذلك إىل   إن:ًثانيا
وهو املرجع للناس يف كل ما . ئعه وأحكامه ونرشهاحفظ الدين ورشا

جيدون يف أنفسهم احلاجة للتوجيه والرعاية واهلداية فيه، باإلضافة إىل أمور 
 ..أخرى ال بد من التصدي هلا، سواء متكن من احلكم، أم مل يتمكن منه

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٧١( ٩٦ السؤال رقم
إذا كان لعيل وولديه رضوان اهللا عليهم كل تلك اخلوارق التي تروهيا 

فلامذا مل  ـ كام يزعمون ـ أموات كتب الشيعة، وهم ينفعوهنم اآلن وهم
 !ينفعوا أنفسهم وهم أحياء؟

ت ا مل يستقر له أمر اخلالفة، ثم م»عنه اهللا ريض«ًا وجدنا عليفقد 
 ووجدنا احلسن كذلك يضطر للتنازل عن اخلالفة ملعاوية، ووجدنا ً،مقتوال

 !وهكذا من بعدهم.. لقتل ومل حيصل له مبتغاهلاحلسني يتعرض للتضييق ثم 

 !فأين تلك اخلوارق التي كانت عندهم؟
 :ويف صياغة أخرى تقول

، وكذا ابناه احلسن واحلسني »ريض اهللا عنه«ملاذا مل يستخدم عيل 
 خوارقهم التي أثبتها هلم الرافضة حتى بعد موهتم يف »هامريض اهللا عن«

واحلسن تنازل عن . ًمواجهة ما وقع هلم يف حياهتم الدنيا فعيل قتل شهيدا
ًاخلالفة ملعاوية، واحلسني مات شهيدا، بعدما خدعه الرافضة، ومل حيصل له 
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 !أليس يف ذلك تناقض واضح؟ !ما متناه؟

  :اجلواب
 مالرحي الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..وبعد.. حممد وآله الطيبني الطاهرين

، »صىل اهللا عليه وآله« إن إثبات صدور املعجزة من النبي ً:أوال
وحصول الكرامة للويل والويص، ال يعني أنه جيب عىل النبي والويص أن 

امة، وإال ورد اإلشكال عىل النبي حممد يدير األمور بواسطة املعجزة والكر
، فإن اخلوارق »عليهم السالم«وعىل سائر األنبياء » صىل اهللا عليه وآله«

اإلتيان بعرش بلقيس، وشق : التي ظهرت هلم ال تعد وال توصف، ومنها
.. إىل السامء، وشق القمر» صىل اهللا عليه وآله«البحر ملوسى، وعروج النبي 

ف مع املرشكني باملعجزة، ويكرس شوكتهم هبا من فقد كان جيب أن يترص
دون حاجة إىل حرب، وسقوط شهداء، الذين كان منهم سيد الشهداء 
احلمزة، أسد اهللا ورسوله، وجعفر الطيار، وعبيدة بن احلارث، وسعد بن 

إنه هو نفسه قد جرح فيها، : بل يقولون. معاذ، وغريهم من الشهداء
 .» وآلهصىل اهللا عليه«وكرست رباعيته 

لنفسه من أيب جهل حني  »صىل اهللا عليه وآله«ولكان جيب أن ينتقم 
 ..  وهو ساجد»صىل اهللا عليه وآله«داس امللعون برجله عىل ظهر رسول اهللا 

 »إن الرجل ليهجر« :ولكان جيب أن جيازي الذي قال له يف مرض موته
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 ..كام روي يف البخاري وغريه

وم، وملك الفرس، وأن يملك ولكان جيب أن يتغلب عىل ملك الر
 ..بالدمها قبل موته، بال حاجة إىل حرب، وفتوحات

ِّولكان جيب أن يمنع اخليربية من سمه، حتى ال جيد انقطاع أهبره 
 ..بسبب السم الذي دسته له. الرشيف حني موته

 أن املعجزة والكرامة، إنام هي ملجرد إثبات النبوة :واحلقيقة هي
 ذات طابع معني، ال ألجل إدارة شؤون األمة واإلمامة، ولشؤون أخرى

 ..بواسطتها

 من »عليهم السالم« إن ما ينسب إىل عيل واحلسن واحلسني :ًثانيا
 ..كرامات وخوارق إنام رواها هلم أهل السنة، قبل الشيعة والرافضة

 لقد نسب أهل السنة إىل أيب بكر وعمر، وإىل كثري من الصحابة :ًثالثا
 يمكن أن نطلب منهم أن حيلوا مجيع مشاكلهم فهل.. خوارق عظيمة

 !ًباخلوارق أيضا؟

، فسمعها »يا سارية اجلبل«: حديث أن عمر قال وهو خيطب: ومنها
فلامذا . )١(سارية وهو حيارب يف بالد فارس، فالتجأ إىل اجلبل، فنجا من اخلطر

                                     
عمدة الطالب  و١١٧ ص٥ج )ط دار األضواء(البن أعثم كتاب الفتوح : راجع) ١(

، العواملو ٧١صبن طاووس اللهوف امل و٥١ ص٤٥جبحار األنوار  و٧ص

 .١٨٥صلواعج األشجان  و٢٩٣صلبحراين ل» عليه السالم«اإلمام احلسني 
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 .هذه اخلوارق، أبا لؤلؤة عن نفسهمل يدفع عمر بن اخلطاب الذي فعل مثل 

عليه « أشار السائل إىل أن الرافضة هم الذين خدعوا احلسني :ًرابعا
 .. حتى انتهى األمر به إىل االستشهاد يف كربالء، ومل ينل ما متناه»السالم

 :ًوهذا غري صحيح أيضا، ملا ييل

 هم شيعة آل أيب »عليه السالم«إن الذين حاربوا اإلمام احلسني   ـ١
 .)١(»يا شيعة آل أيب سفيان«:  حني قال هلم»معليه السال«سفيان، كام رصح به 

عليه « إن اخلالفة واإلمرة مل تكن من أمنيات اإلمام احلسني  ـ٢
صىل اهللا عليه «وقد أخرب النبي .. )٢(، ألنه كان يعلم بأنه مقتول»السالم

                                     
 ٦ج دمشق تاريخ وهتذيب ١٨٥ و ١٨٤ص ٩ج دمشق تاريخ خمترص: راجع) ١(

 ٢٠ج دمشق مدينة وتاريخ ٥٧١ص ١٢ج العامل وكنز البيهقي، عن ٤٦ص

 ٣٨٤ص ١ج للذهبي اإلسالم وتاريخ ٥ص ٣ج واإلصابة ٢٥ و ٢٤ص

 .١٤٧ص ٧ج والنهاية والبداية

حني حترك من مكة إىل العراق ملن اعرتض عىل » عليه السالم«راجع مصادر قوله ) ٢(

: فقال. فام معنى محلك هؤالء النساء: فقيل له.. ًن يراين قتيالإن اهللا شاء أ: مسريه

، العوامل و٣٦٤ ص٤٤جبحار األنوار : فراجع. إن اهللا قد شاء أن يراهن سبايا

 ٢٥٤ و ٧٣صلواعج األشجان  و٢١٤ص »عليه السالم«اإلمام احلسني 

معايل  و١٢٧ص) ط أخرى( و ٤٠ص) قمـ أنوار اهلدى نرش (اللهوف : وراجع

  ٢٠٨ و ١٠٥صلسيد رشف الدين لاملجالس الفاخرة  و٢٥١ص ١جطني السب
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األمة بذلك، عىل سبيل التحذير والتوعية، وليبني هلم موقعي احلق » وآله
وقد أخرب اإلمام ..  هلك عن بينة، وحييا من حيي عن بينةوالباطل، ليهلك من

 .. بأنه مقتول، مرات عديدة قبل أن يصل إىل كربالء»عليه السالم«احلسني 

 ..ال تكون اخلالفة من أمنياته.. فمن كان يعلم بأنه مقتول

إحقاق عىل أن ألهل احلق أن يتمنوا أن يوفقهم اهللا إلصالح أمر األمة ب  ـ٣
صىل اهللا عليه «نقول هذا مع غض النظر عن قول النبي .. ال الباطلاحلق، وإبط

 ..»احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«: كام رواه أهل السنة» وآله

 .وأخرب أهنام سيدا شباب أهل اجلنة، وأهنام رحيانتاه من الدنيا

، وغري »ًحسني مني وأنا من حسني، أحب اهللا من أحب حسينا«: وقال
نه مسؤول عن هداية األمة ألنه أ عىل أن احلسني عىل حق، وذلك مما يدل

.. إمامها، فلامذا ال يتمنى أن يشيع احلق يف األمة، ويزهق الباطل منها وعنها
 !ًإن الباطل كان زهوقا؟

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١١٣( ٩٧ السؤال رقم
 اإلمامة أن األنصار ادعاء بلغه ملا ًعليا أن »البالغة هنج« صاحب يروي

 إىل حيسن بأن وىص ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بأن عليهم احتججتم فهال«: قال فيهم
 !مسيئهم؟ عن ويتجاوز حمسنهم

 !عليهم؟ احلجة من هذا يف وما :قالوا
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 .]٩٧غة، ص هنج البال[»لو كانت اإلمامة فيهم مل تكن الوصية هبم :قال

أذكركم اهللا يف «: بأهل البيت يف قولهملسو هيلع هللا ىلص ًوأيضا فقد أوىص  :فيقال للشيعة
ً فلو كانت اإلمامة حقا خاصا هلم دون غريهم مل تكن الوصية هبم؟،»أهل بيتي ً! 

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد..  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا
 :فإننا نجيب بام ييل

ختتلف » عليهم السالم«بأهل بيته » صىل اهللا عليه وآله«إن وصية النبي 

 ..عن الوصية باألنصار

مل ينصب األنصار والة لألمة، وال » صىل اهللا عليه وآله«ألنه : ًأوال
 ..هداة، ثم أوىص هبم

» عليه السالم «ً، فنصب منهم عليا»عليهم السالم«أما أهل البيت 

َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ﴿: ًإماما يف آية َ َّ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُُ ُ ََّ ِ

َويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ  . ويف آيات أخرى.)١(﴾ُ

 .»عيل وليكم بعدي «:»صىل اهللا عليه وآله«وقال 

                                     
 .ائدة من سورة امل٥٥اآلية ) ١(
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 .» من موسى إال أنه ال نبي بعديعيل مني بمنزلة هارون«: وقال

إمامني » عليهام السالم«وأخذ له البيعة يف يوم الغدير، ونصب احلسنني 
 .)١(» قعداإمامان قاما أو) أو ابناي هذان(احلسن واحلسني «: ًأيضا بقوله

مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجى، ومن «: وقال
 هبم بام هم حائزين عىل هذه ثم أوىص. )٢(»ختلف عنها غرق وهوى

                                     
 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 رشيفلل املختارة والفصول ٣٠ص ٢ج للمفيد واإلرشاد

 ٤٨ص للمفيد األصول 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

تابه بن كرامة البيهقي يف ك عن ا٤٨ ص٢٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق 

 .١٨ص) النسخة مصورة يف مكتبة امربوزيانا بإيطاليا (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 الدنياأوولداي هذان إمامان قاما :  أنه قال »وآله

 ٨٦ص) مرص ط (واملعارف ٢١١ص ١ج قتيبة البن األخبار عيون:  راجع)٢(

 ٢ج الكربى واخلصائص ٥٧٣ص اخللفاء وتاريخ ١٨٤ص املحرقة والصواعق
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 ٢وج ١٣٩ص ١ج الصغري واملعجم ١٦٨ص ٩ج الزوائد جممعو ٢٦٦ص

 ٦وج ٣٥٥ص ٥وج ١٠ص ٤ج األوسط واملعجم ٧٨ص )دهيل ط(و  ٢٢ص

 لحاكمل ستدركاملو ٢٧ص ١٢وج ٤٦ و ٤٥ص ٣ج الكبري واملعجم ٨٥ص

 واجلامع ٢٣٥ص السمطني درر ونظم ١٥١ و ١٥٠ص ٣وج ٣٤٣ص ٢ج

 ٩٥ و ٩٤ص ١٢ج العامل وكنز ٥٣٣ص ٢وج ٣٧٣ص ١ج للسيوطي الصغري

 ٢ج القدير وفيض ٢٧٤ و ٢٧٣ص ٢ج سالمة البن الشهاب ومسند ٩٨ و

 ٢ج عدي البن والكامل ٣٣٤ص ٣ج ملنثورا والدر ٦٦٠ص ٥وج ٦٥٨ص

 ٢٨ج الكامل وهتذيب ٢٣٦ص ٦ج الدارقطني وعلل ٤١١ص ٦وج ٣٠٦ص

 والرشاد اهلدى وسبل ١٦٧ص ٤وج ٤٨١ص ١ج اإلعتدال وميزان ٤١١ص

 و ٩٣ص ١ج املودة وينابيع ١٢٣ص ٤ج لقرآن العظيما وتفسري ٤٩٠ص ١٠ج

 ط( و ٤٤٣ و ٤٢٧ و ٣٢٧ و ٢٦٩ و ١١٨ و ١٠١ و ٩٠ص ٢وج ٩٤

 ٢٩٨ص ٢ج األثري البن والنهاية ١٦١ و ١٨٣ و ٢٧ و ٢٨ص) سالمبولإ

 والعمدة ٢٧ص األئمة وخصائص ٣١٠ و ٣٨ و ٣٤ص األثر كفاية: وراجع

 بن ليحيى واألحكام ٣٦ص للصدوق واهلداية ٣٦٠ و ٣٥٩ص البطريق البن

 واخلصال ٣٠ص ١ج الرضا أخبار وعيون ٥٥٥ص ٢وج ٤٠ص ١ج احلسني

 أمري ومناقب ١٢٧ص قيس بن سليم وكتاب ١١٣ص قولالع وحتف ٥٧٣ص

 األخبار ورشح ٥٧٨ص للطربي واملسرتشد ١٤٨ و ١٤٧ص للكويف املؤمنني

 ٢ج للمفيد عيل عىل النص يف ومسألتان ٤٤ص للنعامين والغيبة ٤٠٦ص ٢ج
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أن يتمسكوا هبم، وأن يردوا إليهم، وان يسألوهم، وأن يتعلموا .. املناصب
 . ومل يكن هذا هو حال األنصار.. منهم، وأن ال يتقدموهم الخ

مل تكن بالتجاوز عن » صىل اهللا عليه وآله« إن الوصية بأهل بيته ً:ثانيا
يف آية التطهري، » عليهم السالم«بيت َّمسيئهم، ألن القرآن قرر عصمة أهل ال

ً﴿إنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا﴾ :فقال ْ َِ َْ ََ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُُ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َّْ ِ َ ِ)١(. 

أهل البيت بأصحاب الكساء، » صىل اهللا عليه وآله«َّثم حدد رسول اهللا 
مه العباس ًورفض أن يدخل معهم غريهم، حتى زوجاته، فضال عن ع

 .فال تصدر منهم إساءة ليويص بالعفو عنها. وأوالده

أما األنصار فيمكن أن تصدر اإلساءة منهم، فيحتاجون إىل أن يويص 
 .بالعفو عن مسيئهم» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

بمعنى لزوم . »أذكركم اهللا يف أهل بيتي «:وألجل ذلك عرب بكلمة

                                     
 الطويس وأمايل ٦٥ص للكراجكي والتعجب ١٤٥ص املفيد وأمايل ٢٥ص

 ٢ج و ٢٢٩ص ١ج واإلحتجاج ٧٣٣ و ٥١٣ و ٤٨٢ و ٤٥٩ و ٣٤٩ و ٦٠ص

 ٢٥٤ و ١٨٤ص ١ج طالب أيب آل ومناقب ١٣٥ص املناقب يف والثاقب ١٤٧ص

 ١٢٠ و ١١٩ و ١٠٥ص ٢٣وج ١٠٤ص ٢جاألنوار  وبحار ٢٠ص العقبى وذخائر

 ٤٠ص ٣٠وج ٣٤١ص ٢٩وج ٢٦٢ص ٢٦وج ١٥٥ و ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢١ و

 .٣٢٢ص إىل ١٢ص ٤وج ١٩٦ص ٢وج ٢٠ص ١ج األنوار عبقات وخالصة
 . من سورة األحزاب٣٣ اآلية )١(
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م اإلساءة إليهم، ال أنه يويص رعاية حقهم، ومقامهم، فهو يويص بعد

 .بالتجاوز عن مسيئهم

 إن مراجعة احلديث تؤكد هذا املعنى الذي ذكرناه، فقد روى مسلم :ًثالثا
» صىل اهللا عليه وآله« عن زيد بن أرقم أنه ٢٤٠٨يف صحيحه احلديث رقم 

. يوشك أن يأيت رسول ريب، فأجيب«: خطبهم يف غدير خم، فكان مما قال
خذوا بكتاب اهللا فأوهلام كتاب اهللا فيه اهلدى والنور، : كم الثقلنيوإين تارك في

. وأهل بيتي: ب فيه ـ ثم قالَّواستمسكوا به ـ فحث عىل كتاب اهللا ورغ
ِّأذكركم اهللا يف أهل بيتي، أذكركم اهللا يف أهل بيتي الخ  .)١(نحو ذلك أو .»..ِّ

                                     
 البن اللغة يف والنهاية ١٦ص ١ج الوصول وتيسري ١٢٣ص ٧ج مسلم صحيح) ١(

 ٥ج للرتمذي الصحيح واجلامع املحرقة، والصواعق ١٧٧ص ٣ج األثري

 ١٨٩ و ١٨٢ص ٥ج أمحد ومسند ١٢٢ ـ ١١٤ص والطرائف ٦٢٢ و ٦٢١ص

 ستدركاملو ٥٩ و ١٤ و ٢٦ و ١٧ص ٣وج ٣٦٦ و ٣٧١ص ٤وج ١٩٠ و

 للذهبي املستدرك وتلخيص ٥٣٣ و ١٠٩ و ١١٠ و ١٤٨ص ٣ج لحاكمل

 ١٨٧ و ١٨٦ص ٥ج الكبري واملعجم ٦٠ص ٢ج املنثور والدر) هبامشه مطبوع(

 ٤٨ص ١ج) أوىل ط (العامل وكنز ٦٨ص األصول ونوادر ٦٦ و ٦٣ص ٣وج

 املصابيح ومشكاة ٢٧٨ص ٢ج األرشاف وحتفة ٥١ص ١٠ج الكامل وهتذيب

 و ٦٢٩ص عاصم أيب البن والسنة ٣١٠ص ٢ج الدارمي وسنن ٢٥٨ص ٣ج

 والبداية ٢٠٥ص ٢ج السنة ومصابيح ١٤٨ص ٢ج الكربى والسنن ٦٣٠
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 ٢٢١ص ٣ج األستار وكشف ٩ص ٧وج ٢٠٩ و ٢٠٦ص ٥ج والنهاية

 ٧٨ص ٩ج لألزهري اللغة وهتذيب ٥٠٢ص ٢ج العوايل النجوم وسمط

 اإلمام وترمجة ١٦٣ و ١٥٦ص ٩ج الزوائد وجممع ٥٣٨ص ٤ج العرب ولسان

 السرية وعن ٤٥ص ١ج) املحمودي بتحقيق (دمشق تاريخ من املؤمنني أمري

 رشح يف واملنهاج ٢٣٢ و ٢٣١ص السمطني درر ونظم ٣٠٨ص ٣ج احللبية

 اللدنية املواهب ورشح ١٤ص ٣ج القدير وفيض ١٨٠ص ١٥ج مسلم صحيح

 رشح يف الرياض ونسيم ٦٠٠ص ٥ج املشكاة رشح يف واملرقاة ٨ و ٥ص ٧ج

 ٦٧٧ص ٤ج املشكاة رشح يف اللمعات أشعة وعن ٤١٠ص ٣ج الشفاء

 البن املهمة والفصول ٣٤٧ص ١ج القرآن وغرائب ١٦ص العقبى وذخائر

 ١٣٠ و ١١ص الطالب وكفاية ٣٠ص للنسائي واخلصائص ٢٤ص الصباغ

 وحلية ١٤٧ص ٣وج ١٢ص ٢ج الغابة وأسد ١٩٤ص ٢ج الكربى والطبقات

 املنري والرساج الفريد والعقد ٣٣٢ص اخلواص وتذكرة ٣٥٥ص ١ج األولياء

 هبامش مطبوع (للقاري الشفاء ورشح ٣٢١ص ١ج الصغري اجلامع رشح يف

 ١ج )أمحد مسند مع مطبوع( العامل كنز ومنتخب ٤١٠ص ٣ج) الرياض نسيم

 ١٨ص ٣ج الرازي تفسري وعن ٩٥ص ٥وج ٣٩٠ص ٢وج ١٠١و ٩٦ص

 ٤وج ٢٥٧ص ١ج اخلازن تفسريو ٣٤٩ص ١ج النيسابوري تفسري وعن

 النهج ورشح ٤٨٥ص ٣وج ١١٣ص ٤ج العظيم القرآن وتفسري ٢١ و ٩٤ص
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 ١١ج األرشاف وحتفة ٢٢ص الصحابة وفضائل ١٣٠ص ٦ج للمعتزيل

 ومسند ١١٤ص ١٠وج ٣٠ص ٧ج للبيهقي الكربى والسنن ٢٥٥ و ٢٦٣ص

 الكربى والسنن ١١٤ص محيد بن عبد مسند ومنتخب ٣٩٧ص اجلعد ابن

 خزيمة ابن ومسند ٣٠٣ و ٢٩٧ص ٢ج يعىل أيب ومسند ٥١ص ٥ج ئيللنسا

 ٣ج األوسط واملعجم ١٣٥ و ١٣١ص ١ج الصغري واملعجم ٦٣ص ٤ج

 ١٠وج ٢٩٧ص ٣وج ١٧٦ و ٣٠ص ١ج والغدير ٣٣ص ٤وج ٣٧٤ص

 ٣وج ٥٠٨ص ١ج البحار سفينة ومستدرك ٩٨ص التاريخ يف وفدك ٢٧٨ص

 وهنج ١٣٥ و ١٣٢ و ١٣٠ و ١٢٦ص االختالف من األمة وأمان ٨٦ص

 ١٠٨ و ١٠٦ص ١ج الرضا اإلمام ومسند ٤١٧ص ٨وج ٩٦ص ٣ج السعادة

 الشيعة ومواقف ٥٥٣ و ٣٥٨ص ١ج الرسول ومكاتيب ٤٠ص األخبار ودرر

 ١ج العيايش وتفسري ٥ص الثاميل محزة أيب وتفسري ٤٧٤ص ٣وج ٣٣ص ١ج

 ٤٧٤ص ٩ج والتبيان ٣٤٥ص ٢وج ١٧٣ص ١ج القمي وتفسري ٥ص

 و ١٨٨ص اليقني وكشف ٣٤٠ص ٩وج ٢٦٧ص ٧ج لبيانا جممع وتفسري

 وتفسري ٣٩٦ و ٢٣٢ص ١٢وج ٦ص ١١ج والرشاد اهلدى وسبل ٤٢٦

 وتفسري ٦٩ص ٢وج ٢١ص ١ج الصايف والتفسري ٤١١ص ١ج اجلامع جوامع

 والكنى ٤٥ص ١٧وج ٣١٩ص ١٦وج ٨٦ص ٣وج ١٢ص ١ج امليزان

 الرجال معرفة واختيار ٤٢ص ٢ج التنزيل وشواهد ٢٦٢ص ١ج واأللقاب

 والضعفاء ٤٥١ص الرفيعة والدرجات ٤٨٥ و ٤٨٤ص ٢وج ٨٥ص ١ج
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 دمشق مدينة وتاريخ ٦٧ص ٦ج والكامل ٣٦٢ص ٤وج ٢٥٠ص ٢ج للعقييل

 ٣٦٥ص ٩ج النبالء أعالم وسري ٩٢ص ٥٤وج ١٩ص ٤١وج ٢٥٨ص ١٩ج

 احلسني اإلمام وحياة ٢٠٢ص اإليامن وهنج ١٧٢ص ٢ج الغمة وكشف

 الكتاب يف وملحات ٩ص ١ج للقريش الرضا اإلمام وحياة ٧٩ص ١ج للقريش

 ١٨٩ و ٥٦ص ١ج الرسائل وجمموعة ١٣٧ص للصايف واملذهب واحلديث

 ودعائم ٤٣٤ و ٤٣٣ص الدرجات بصائر: وراجع. ٥١ و ٤٩ و ٤٧ص ٢وج

 ٦٦ص واخلصال ٦٨ و ٣٤ص ١ج الرضا أخبار وعيون ٢٨ص ١ج اإلسالم

 و ٢٣٦ و ٢٣٥ و ٢٣٤ و ٦٤ص الدين وكامل ٥٠٠ص للصدوق واألمايل

 ١ج الكايف أصول ورشح ٩٠ص األخبار ومعاين ٢٧٨ و ٢٤٠ و ٢٣٩ و ٢٣٨

 الوسائل ومستدرك ١٩ص ١٨وج ٢ص ١ج والوسائل ١٦٦ص ٥وج ٣٤ص

 ٢٠١ص قيس بن سليم وكتاب ٣٧٤ص ١١وج ٢٥٥ص ٧وج ٣٥٥ص ٣ج

 ٢وج ١٤٨ص ١ج املؤمنني أمري ومناقب ٢١٠ و ٦٨ص الرضا ومسند

 واملسرتشد ١٤٠ و ١٣٧ و ١٣٦ و ١٣٥ و ١١٧ و ١١٦ و ١١٥ و ١١٢ص

 ورشح ١٨ص الكربى واهلداية ٢٠ص اإلمامة ودالئل ٥٥٩ص يللطرب

 ١٦١ص منقبة ومائة ١٢ص ٣وج ٥٠٢ و ٣٧٩ص ٢وج ٩٩ص ١ج األخبار

 و ١٦٢ص للطويس واألمايل ١٣٥ص للمفيد واألمايل ٢٣٣ص ١ج واإلرشاد

 ٢٥٢ و ١٤٧ص ٢وج ٣٩١ و ٢١٦ و ١٩١ص ١ج واإلحتجاج ٥٤٨ و ٢٥٥
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 و ٩٨ و ٦٩ و ٦٨ص البطريق البن والعمدة ٣ص ١ج طالب أيب آل ومناقب

 ٢ج األعامل وإقبال ٢٢٨ص السعود وسعد ٦٣٦ص والتحصني ١١٨ و ١٠٢

 ١١ص األنوار ومشكاة ١١٥ و ١١٤ص طاووس البن والطرائف ٢٤٢ص

 و ٣٦٤ و ٣٦٣ص للشريازي األربعني وكتاب ٣٢ص ٢ج املستقيم والرصاط

 ٢ج األبرار وحلية ٥٤٩ص ١ج األئمة أصول يف ملهمةا والفصول ٣٦٧ و ٣٦٥

 و ١٠٤ و ١٠٠ص ٢ج األنوار وبحار ٣٨٢ص ٢ج املعاجز ومدينة ٣٢٨ص

 ٣١١ص ٢٢وج ٣٣٧ص ١٦وج ٣٦٩ص ١٠وج ٢١ص ٥وج ٢٨٥ و ٢٢٦

 ٢٣وج ٥٢٦ و ١١٧ و ١١٣ و ١٠٩ و ١٠٨ و ١٠٧ص ٢٣وج ٤٧٦ و

 ٢٤وج ١٤٧ و ١٤٦ و ١٤٥ و ١٤١ و ١٤٠ و ١٣٦ و ١٣٤ و ١٣٣ص

 ٣١وج ٥٨٨ص ٣٠وج ٢٨٧ و ٢٦٢ص ٢٨وج ٢٣٧ص ٢٥وج ٣٢٤ص

 ٣٧وج ٣٣٨ و ٣٣١ و ٣١٥ص ٣٦وج ١٨٤ص ٣٥وج ٤١٥ و ٣٧٦ص

 ١ج الرباهني ونور ٢٧ و ١٣ص ٨٦وج ٣٩٩ص ٤٧وج ١٢٩ و ١١٤ص

) احلسني اإلمام (العواملو. ٦٨ و ٤١ص للامحوذي األربعني وكتاب ٣٨٤ص

 عبقات صةوخال ١٧١ و ١٧٣ و ٨٢ص البيت أهل ومناقب ٧٣٤ و ٦٠٥ص

 واإلجتهاد والنص ٤٧ و ٨ و ٣ص ٢وج ٥٨ و ٣٠ و ٢٨ و ٢٧ص ١ج األنوار

: وراجع ،١٨٨ص للمظفر والسقيفة ٢٦٢ و ٧٣ و ٧٢ص واملراجعات ١٣ص

 واملناقب العروس، وتاج املحيط، القاموس: مثل ثقل، مادة اللغة كتب

 الدهلوي احلق لعبد النبوة ومدارج ٤٧٢ و ١٠٠ و ٩٧ و ٩٦ص املرتضوية
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احة، بل ولكن مسلم بن احلجاج مل يذكر يف صحيحه الثقل اآلخر رص
وقد ذكر هذه .. ، أذكركم اهللا يف أهل بيتي الخ»وأهل بيتي«حذف عبارة 

 .)١(الفقرة غريه، فراجع

قد أوىص برعاية مقام وحق أهل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :هذا يعطي
ً، وعدم التقصري هبم، فضال عن عدم اإلساءة إليهم »عليهم السالم«بيته 

                                     
 وعن تقدم، من أكثر عن الثقلني حديث يف الوشنوي الشيخ: ونقله. ٥٢٠ص

 و ١٨ص املودة ينابيع وعن ١٣٦ و ٩٠ و ٩٩ و ٧٨ و ٧٥ص املحرقة الصواعق

 ٣٠١ و ٢٣٨ و ٢٣٠ و ١٩٩ و ١٢٦ و ١١٥ و ٩٥ و ٣٤ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٥

 ونقله ،األخبار فردوس وعن ١٠ص) األبصار نور هبامش (الراغبني وإسعاف

 .٢٩ ـ ٢٢ص الثقلني حديث فراجع األخرى، املصادر عرشات عن العبقات حبصا

السنن الكربى  و٢٢لنسائي صلفضائل الصحابة  و٤٣١ ص٢جسنن الدارمي  )١(

السنن الكربى  و١١٤منتخب مسند عبد بن محيد ص و٣٠ ص٧لبيهقي جل

 ٥املعجم الكبري ج و٦٣ ص٤صحيح ابن خزيمة ج و٥١ ص٥لنسائي جل

 ١جتفسري البغوي  و٦٤١ ص١٣ ج)ط مؤسسة الرسالة(عامل كنز ال و١٨٣ص

 ١٩تاريخ مدينة دمشق ج و١٢٢ ص٤ جلقرآن العظيمتفسري ا و٣٣٢ص

مطالب السؤول  و٣٧٦ ص٥إمتاع األسامع ج و١٩ ص٤١ وج٢٥٨ص

ينابيع  و٣٩٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد جو ٧معارج الوصول صو ٢٥ص

 .٤٣٦و  ١١٢ و ٨٩ ص٢ وج٩٦ ص١املودة ج
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 عليهم التمسك به كام يتمسكون باعتبارهم الثقل اآلخر، الذي جيب
 .بالقرآن

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 



‘ 

  فصل الثانيال

 ..‘ـــــــــــــنان احلســــــ
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‘ 

  :)٨١( ٩٨ السؤال رقم
 مجيع عىل فضله لثبوت باإلمامة الناس أحق كانًا علي أن :يزعم الشيعة

 :فنقول دوهنم، فضائله ولكثرة ـ يدعون كام ـ حابةالص

 فضائل معلومة؛ كالسبق إىل اإلسالم »ريض اهللا عنه«هبكم وجدتم لعيل 
، وسعة العلم والزهد، فهل وجدتم مثل ذلك للحسن ملسو هيلع هللا ىلصواجلهاد مع رسول اهللا 

 وعبدالرمحن بن ، يف مقابل سعد بن أيب وقاص،»امريض اهللا عنه«واحلسني 
 ! وغريهم من املهاجرين واألنصار؟، بن عمر وعبد اهللا،عوف

 النص دعوى إال يبق فلم هلام، يدعيه أن عىل أحد يقدر ال ما هذا
 .أحد مثله عن يعجز ماال وهذا عليهام،

 عىل النص دعوى يف بالكذب جتاهر أن ـ مثال ـ األموية استحلت ولو
  :تعاىل لقوله الشيعة؛ أمر من أقوى ذلك يف أمرهم لكان معاوية

ُومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يرسف يف القتل إنه ﴿ َ َ َ ََّ َِ ِ ْ َ َْ ْ ً ْ ْ َ ً ُ َ ُِّ َ ِْ ْ ُ ُ ِّ َ ََ َِ ِ ِ ِ

ًكان منصورا ُ ْ َ َ   .]٣٣:اإلرساء[﴾َ

  لتوليه دممعاويةاملظلوم هو عثامن بن عفان، وقد نرص اهللا  :فسيقولون
 !عثامن



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٥٦

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..ة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله احلمد، والصال

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

بطريقة » عليه السالم« أشار هذا السائل إىل فضائل عيل ً:أوال
تشكيكية، توحي بأنه متفضل بإظهار التنازل عن قناعاته باإلعرتاف لعيل 

ئل، وكأن وجدان الشيعة ليشء من ًبأن له شيئا من الفضا» عليه السالم«
ًالفضائل له سيكون عسريا وشاقا وصعبا، وغري خال من التجاوز والتعدي  ً ً

 .عن املألوف واملعروف

مع أن الكبار الكبار من علامء غري الشيعة يعلمون أنه مل يأت ألحد من 
، كام قال »عليه السالم«الفضائل الصحيحة واملجمع عليها ما جاء لعيل 

 .)١( حنبلأمحد بن

                                     
ينابيع  و١٦٥ ص٣ والرياض النرضة ج١٠٧ ص٣املستدرك للحاكم ج:  راجع)١(

 ٤١٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٨٥ ص٢ وج٩ و ٨ ص١جاملودة 

 ًاألربعون حديثاو ١٧٢صمطالب السؤول و ٣٤صلخوارزمي لاملناقب و

 ١جكشف الغمة و ١٣٦صبن طاووس الالطرائف و ٨٨صبن بابويه ال

اإلمام عيل بن و ٢٥٤صراجعات امل و١٢٤ ص٤٠جبحار األنوار  و١٦٦ص
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 ،ًرجل كتم أعداؤه فضائله حسدا ما أقول يف :الشافعي يقول كام أن
 .)١(ما طبق اخلافقنيوذين  وخرج ما بني ذين ،ًوكتمها حمبوه خوفا

ال حتتاج إىل إثبات، ألهنا هي » عليهام السالم«إن فضائل احلسنني : ًثانيا
فيهام أهنام ممن األخرى كالنار عىل املنار، وكالشمس يف رائعة النهار، ويك

َقل ال ﴿: نزلت فيهم آية التطهري، وآية املباهلة، وسورة هل أتى، وآية ْ ُ
َأسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى َّ َ ْ َْ ْ ْ ُْ ْ ً َ ُِ ََ َْ َّ ِ َ َِ وأهنام سيدا شباب . ، وغريها)٢(﴾ُ

                                     
رشح إحقاق : وراجع ٧٩ ص١فرائد السمطني جعن  ١٣٤صللهمداين أيب طالب 

 عن املناقب للخوارزمي، ١٢٣ ص٥ عن احلاكم، وج١٢٢ ص٥ج )امللحقات(احلق 

 ،٦٣ ص٣ج) ط بريوت (ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق عن ٦٩٥ ص١٥وج

اآلالين الكردي  عن ٤٢ ص٣٠ وج٥٠٥ ص٢١ج عن املستدرك، و٦٩٧ ص١٥وج

 ،٢٧٤ ص٢ج) ط عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية( »رفع اخلفا رشح ذات الشفا«يف 

ط (» أسمى املناقب يف هتذيب أسنى املطالب«اجلزري يف  عن ٥٥٤ ص٣١وج

 »آل حممد«الشيخ حسام الدين احلنفي يف  عن ٥٧٣ ص٣١ج، و١٩ص) بريوت

 . عن اإلستيعاب٥٨٠ ص٣١ج و٤٦ص) نسخة مكتبة السيد األشكوري(

حلية األبرار  و١٩صشاذان بن جربئيل القمي لالروضة يف فضائل أمري املؤمنني  )١(

 ١٧١صلربيس لمشارق أنوار اليقني  و٧١صاألنوار البهية  و١٣٦ ص٢ج

 .٣٤٩ ص٢جالكنى واأللقاب  و١٤٥ ص٥جغاية املرام و

 . من سورة الشورى٢٣ اآلية )٢(
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، وأهنام إمامان قاما »صىل اهللا عليه وآله«أهل اجلنة، وأهنام رحيانتا رسول اهللا 
 ..أو قعدا، وغري ذلك كثري

عليهام « بالنسبة للثالثة الذين ذكر السائل أنه ليس للحسنني :ًثالثا
 :نقول.. مثل ما هلم من فضائل» السالم

يكفي أن نذكر أن بعضهم أشار :  بالنسبة لعبد اهللا بن عمر نقول:ألف
ً كيف أستخلف رجال عجز عن طالق ،وحيك: ه، فقالعىل أبيه بإستخالف

 .)١(!؟امرأته

                                     
 ٣ج) األعلمي مؤسسة ط (و ٢٢٨ و ٢٢٧ص ٤ج وامللوك األمم تاريخ )١(

وراجع  ٢٤٨ص ٣ج سعد البن الكربى الطبقات: وراجع ٢٩٣ و ٢٩٢ص

وراجع  ٣٨٣ص ٢٨ج األنوار وبحار ١٤٥ص اخللفاء وتاريخ ٣٤٣ص

 ٢٧٩ ص٤٩ وج٣٩٤ و ٣٨٥ و ٣٥٦ و ٣٥٤ و ٧٨ و ٧٧ ص٣١ وج٣٨٤ص

 .١٩٧ص ٣ج اإلمامة يف والشايف ٣٩ ص١٠وراجع ج ٣٦٠ص ٥ج والغدير

 والكامل يف التاريخ ١٥٤ ص٢ج) ط دار النعامن( و ٣٢٠ ص٢اإلحتجاج ج: وراجع

 ٣٣٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١٦٤ ص٦جنيل األوطار  و٦٥ ص٣ج

تقريب املعارف  و٦٨١ ص٢جكنز العامل  و٥٤ ص٧جفتح الباري  و٣٣٤و 

 و ٣٢٤ ص٧ والسنن الكربى للبيهقي ج١٠٠صسناد قرب اإل و٣٤٩ص

 ٩٢٢ ص٣جبن شبة التاريخ املدينة  و٢٣٧صبن شاذان ال اإليضاح و٣٢٥

 .١٩٠ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٦٠ ص٢جتاريخ اليعقويب و
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ًبأنه يسء اخللق صغريا » عليه السالم«وقد وصفه أمري املؤمنني 
ومل هو وسعد بن أيب وقاص مل ينرصا احلق، ، وبأنه )٢(، وبأنه أمحق)١(ًوكبريا

 ..)٤(من الفيء» عليه السالم«، وقد حرمهام )٣(خيذال الباطل

 وبايع يزيد، وبايع» عليه السالم«ويكفي أنه امتنع عن نرصة احلسني 
 .»عليه السالم«ً، ومل يبايع عليا )٥(رجل احلجاج

                                     
 يف والكامل ٤٦٦ص ٣ج) األعلمي ط (و ٤٢٨ص ٤ج وامللوك األمم تاريخ )١(

) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ٤٤٨ص ١ج الشيعة وأعيان ٣١٢ص ٣ج التاريخ

 .٢٠٧ ـ ٢٠٦ص ٢ج) املحمودي بتحقيق (رشافاأل أنساب و٤٦٠ص ٣٢ج

جواهر  وعن ٢٥ ص١٠جالغدير  و١٠ ص٤ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٢(

 .٧١ص ٥جاألخبار 

 ١٩ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج ٦٣ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )٣(

 .٣١١ ص٣٤ وج٢٤٤ ص٣٢جبحار األنوار  و١٤٧ص

) ١٣٨٧مطبعة النعامن سنة( و ١٣٩ص) رجال الكيش(ختيار معرفة الرجال  إ)٤(

التحرير  و٤٨صرجال ابن داود  و٥٥١ وصفني للمنقري ص١٩٧ ص١ج

ألردبييل لجامع الرواة  و٣٠٤ ص٢جلتفريش لنقد الرجال  و٧٤صالطاوويس 

 ١٣٧ ص٢جطرائف املقال  و٤٤٥صالدرجات الرفيعة  و٣٥٣ ص١ج

 .١٢٨ ص٤جهنج السعادة  و٣٠٧ ص١جالكنى واأللقاب و

 ٣٠١ص للجاحظ والعثامنية ٢٤٢ص ١٣ج للمعتزيل البالغة هنج حرش )٥(
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 .)١(أما ابن عمر فضعيف، وأما سعد فحسود: »عليه السالم«وقال عيل 

ًوأما بالنسبة لسعد بن أيب وقاص، فإضافة إىل ما ذكرناه آنفا، : ب

 :نقول
ًإنه ملا كان واليا عىل الكوفة أخذ أمواال من بيت املال ومل يرجعها ً)٢( ،

 .)٣( عن العراق وقاسمه مالهوعزله عمر

بأنه :  أما عبد الرمحان بن عوف، فقد وصفه عمر بن اخلطاب:ج

                                     
 ١٥٣ و ١٥٢ص للكراجكي والتعجب ٧٣ص شاذان البن واإليضاح

 اجلامع وصحيحه البخاري يف الرصاح والقول ٩٦ص املهرقة والصوارم

 .١٩٥ص) األصل (احلق وإحقاق ٣٦٣ص ١ج واأللقاب والكنى ١٦٩ص

 وخالصة ٧٣ص ١ج) الشريي حتقيق (و ٥٢ص ١ج) الزيني حتقيق (والسياسة اإلمامة )١(

 .٤٦١ص ٣٢ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ٢٧ص ٣ج األنوار عبقات

تاريخ الكوفة  و٨٢ ص٣الكامل يف التاريخ ج و١٧٨ ص٤ج) ط بوالق(األغاين  )٢(

 ٣١١ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األ و٢٩٨لسيد الرباقي صل

تاريخ  و١٤٠ و ١٣٩ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري و ١٥٤ ص٩جممع الزوائد جو

 .١١٤ ص١لذهبي جلسري أعالم النبالء  و٣٤٣ ص٢٠مدينة دمشق ج

، السمعاين أنساب وعن األغاين، عن ٤١٤ص ٤ج الرجال قاموس: راجع )٣(

 وكنز ٣٠٧ص وراجع ١٤٩ص ٣ج سعد البن الكربى الطبقات: وراجع

 .٤٧٧ص ٤ج) الرسالة مؤسسة ط (العامل
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ًطمعا » عليه السالم«، وهو الذي رصف األمر عن عيل )١(فرعون هذه األمة

 .)٢(ليه بعد عثامنإبأن يصل األمر 

، حتى »عليه السالم« إن األموية قد جاهرت بالكذب عىل عيل :ًرابعا
، وحتى وضع معاوية يف حقه )٣(ال يصيل» عليه السالم« أنه :زعموا للناس

إن قوله :  ـ من خالل سمرة بن جندب ـ احلديث الذي يقول»معليه السال«
ِومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللاَ عىل ما يف ﴿: تعاىل ِ َِ ُ َ َ ُ ََ ُ ََ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َُ ُّ َِّ ْ ْ ِ َِْ َ ِ

َقلبه وهو ألد اخلص َ ُ َِ ِْ ُّ َ ْ ََ   ..»السالم عليه« عيل يف نزل قد )٤(﴾ِامِ

                                     
) الشريي حتقيق (و ٢٩ص ١ج) الزيني حتقيق (و ٢٤ص ١ج والسياسة اإلمامة: راجع )١(

 اإلمام وحياة ١٢٧عيل حممد فتح الدين احلنفي صلفلك النجاة و ٤٣ص ١ج

 .١١٧ص ١ق ٣ج الصدق ودالئل ٣٠٩ص ١ج للقريش »السالم عليه« احلسني

 ٩ جورشح هنج البالغة للمعتزيل ٨٩صلجوهري لالسقيفة وفدك : راجع )٢(

 .٢١٧ و ٢١٦صلشريازي لكتاب األربعني  و١٩٦ ص١ وج٥٥ص

 ووقعة صفني ١٩٦ ص٣الفتوح البن أعثم جو ١٦٠املعيار واملوازنة ص: راجع )٣(

 يف التاريخ والكامل ٣٦ ص٨للمعتزيل جالبالغة  ورشح هنج ٣٥٤ صلمنقريل

 والغدير ٣٠ ص٤ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكوتاريخ األ ٣١٣ ص٣ج

 ٣٦ ص٣٣بحار األنوار ج، وعن بعضهم ٢٩٠ ص١٠وج ١٢٢ ص٩ج

 .٧٥١لهمداين صلاإلمام عيل بن أيب طالب و ٣٧٩الدرجات الرفيعة صو

 . من سورة البقرة٢٠٤اآلية ) ٤(
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ٌومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهللاِ واهللاُ رءوف ﴿:  آيةوأن َُّ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َِ ِ َِ َ َْ ِ ْ ِ

ِبالعباد َِ ْ  .)٢(ملجم ابن يف ت نزلقد ..)١(﴾ِ

 .إىل غري ذلك مما يكاد ال يمكن عده وحرصه

عثامن، فام معنى هذا  إن معاوية مل يكن ويل الدم بالنسبة ل:ًخامسا

 !السعي إلخراج معاوية من دائرة البغي عىل إمامه هبذه الطريقة؟

وهل إذا ادعى شخص يف الصني أنه ويل دم عثامن يقبل منه، ويصبح 
 !له احلق يف قتل عرشات األلوف من املسلمني؟

.. فكيف إذا علم هذا السائل أن معاوية نفسه قد ساهم يف قتل عثامن

 .١٠٧صوص الدالة عىل ذلك يف إجابتنا عىل السؤال رقم وقد ذكرنا الن

هو » عليه السالم«ًوحتى لو كان ويل دم عثامن فعال، فهل كان عيل 

 !الذي قتل عثامن ليطالبه هو بدمه؟

ًوهل كونه ويل دم عثامن جيعل له احلق يف اخلالفة، وجيعل ذلك نصا  َّ
 !عليه فيها؟

                                     
 . من سورة البقرة٢٠٧اآلية ) ١(

لشريازي لكتاب األربعني  و٧٣ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ٢(

 ٣٠ ص١١جالغدير  و٢٦٣ و ٢٦٢ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٨٩ص

 .١٩٦ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٩٠صلكربايس لإكليل املنهج و
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ولو فرض ذلك، ! ؟»لسالمعليه ا«ًوهل حقق معاوية نرصا عىل عيل 
أم ! ؟»عليه السالم«فهل يكون اهللا تعاىل هو الذي نرص معاوية عىل عيل 

 !نرصه أولياء الشيطان والبغاة عىل إمامهم؟

 !وهل؟! وهل؟

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٩( ٩٩ رقم السؤال
 »عنه اهللا ريض« ملعاوية »عنهام اهللا ريض« عيل بن سناحل تنازل لقد
 من يمكنه ما واجليوش األنصار من عنده جيتمع كان وقت يف وسامله،
 يف يزيد عىل »عنه اهللا ريض« احلسني أخوه خرج املقابل ويف .القتال مواصلة

 .واملساملة املوادعة فيه يمكنه كان وقت يف أصحابه، من قلة

 كان إن ألنه باطل؛ عىل واآلخر حق، عىل حدمهاأ يكون أن خيلو فال
 من ًجمردا احلسني خروج كان )ًحقا( احلرب من متكنه مع احلسن تنازل
 ضعفه مع احلسني خروج كان وإن ،)ًباطال( املساملة من متكنه مع القوة

 ً!باطال )قوته( مع احلسن تنازل كان )ًحقا(

 إهنام :قالوا إن مألهن عليه؛ حيسدون ال موقف يف الشيعة يضع وهذا
 قالوا وإن .أصوهلم هيدم القول وهذا النقيضني، بني مجعوا حق، عىل ًمجيعا

 يبطل إمامته وبطالن إمامته، ببطالن يقولوا أن لزمهم ،احلسن فعل ببطالن
 إمام إىل إال يويص ال املعصوم واإلمام إليه، أوىص ألنه وعصمته؛ أبيه إمامة
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 .مذهبهم حسب مثله معصوم

 إمامته ببطالن يقولوا أن لزمهم احلسني فعل ببطالن :لواقا وإن
 وذريته؛ أبنائه مجيع وعصمة إمامة يبطل وعصمته إمامته وبطالن وعصمته،

 ما بطل األصل بطل وإذا اإلمامة، تسلسلت طريقه وعن إمامتهم أصل ألنه
 !عنه يتفرع

 :تقول الثاين شقه يف للسؤال أخرى وصيغة

 من اخلروج لكربالء واملوت »ريض اهللا عنه«لذي استفاده احلسني  اما
 !هناك؟

 وملاذا مل خيرج أبوه عيل : فسأقول لك،خرج ليثور عىل الظلم: إن قلت
 أو أن أبيه مل ،إما أن احلسني أعلم من أبيه! بن أيب طالب عىل من ظلموه؟

 !ليثور عىل الظلم؟ ً مل يكن شجاعاًا أو أن علي،يتعرض للظلم

  بل صاحله وسلمه البالد، احلسن عىل معاويةهوملاذا مل خيرج أخو
 !ً فأي الثالثة كان مصيبا؟،والعباد

 :اجلواب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
  ..وبعد

 :فإنني أجيب عىل سؤالكم بام ييل
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ً موجها للشيعة، بل جيب أن توجهه  إن هذا السؤال ليسً:أوال

نفسه، فهو الذي يعرف السبب يف خروجه إىل » عليه السالم«للحسني 
 .كربالء، وما الذي استفاده منها

 إنك حتاول هبذا السؤال أن ختطىء أحد الثالثة الذين نزلت يف :ًثانيا
 ..»عليهم السالم«عيل واحلسن واحلسني : حقهم آية التطهري، وهم

ًحدهم خمطئا، فكيف طهرهم اهللا مجيعا من الرجس تطهريا؟فإن كان أ ً ًَّ !
فيجب أن تعتب عىل اهللا سبحانه وتعاىل الذي حكم بطهارة غري .. إذن

 ..الطاهرين من الرجس بزعمك

، يف عدم خروجه عىل من »عليه السالم«وإن كنت تريد ختطئة عيل 
فإنه هو الذي ظلمه، فإنام ختطىء اهللا ورسوله الذي ال ينطق عن اهلوى، 

 .)١(»عيل مع واحلق احلق مع عيل«: يقول

                                     
 ٧٢ص ١٨ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ٣٠٣ص ٢ج الصدق دالئل: راجع )١(

 ٢٣٣ص اللبيب دراسات يف السندي عن ٣٢٤ص ٢ج األنوار وعبقات

 ١١ص شدقم البن واجلمل ١٤٦ ـ ١٤١ص ١وج ٣٥ص ٢ج الغمة وكشف

 واملستدرك ٣٢١ص ١٤ج بغداد وتاريخ ٢٣١ و ٣٦ص للمفيد واجلمل

 وجممع ٨٢٩ و ٨٢٨ص ١ج األبرار وربيع ١٢٤ و ١١٩ص ٣ج للحاكم

 احلقائق كنوز: وعن عنه، هامشه ويف ٥٦ص األبرار ونزل ٢٣٤ص ٧ج الزوائد

 ٥ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٥٧ص ٦ج العامل كنز وعن ٦٥ص
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ِّ، فإنام ختطىء اهللا »عليهام السالم«ِّوإن كنت ختطىء احلسن أو احلسني 
 : ًورسوله الذي ال ينطق عن اهلوى أيضا، فإنه هو الذي قال

، فكيف جيعلهام الرسول بأمر »احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا«
ً ومها خيطئان أو خيطىء أحدمها قطعا، وتكون من اهللا إمامني للناس،

 !أخطاؤمها فادحة إىل هذا احلد؟

وكيف يصدر عن سيدي شباب أهل اجلنة األمور املتضادة يف موضوع 
 !واحد؟

أال يوجب ذلك كله عليك أن تبحث عن الظروف التي دعت اإلمام 
وعن الظروف التي دعت اإلمام .. إىل الصلح» عليه السالم«احلسن 

ًللخروج إىل كربالء، وعن الظروف التي دعت عليا » عليه السالم«ني احلس

 ..للسكوت» عليه السالم«

إىل » عليه السالم«إن جمرد خروج اإلمام احلسني :  من قال لك:ًثالثا
كربالء وليس معه جيش، وال حشود، بل معه أوالده، وأصحابه الذين ال 

و لغريه أن يقطع عليه ًيزيدون عىل بضعة عرشات يعد ذنبا يبيح ليزيد أ
ًالطريق باجليوش وجيمع له ثالثني ألفا، ثم يبادر إىل قتله، وقتل أهل بيته 

 !ًحتى الطفل الرضيع، فضال عن قتل أصحابه؟

                                     
 عن ٢٧ص ٤وج ٣٩٧ و ٣٨٤ص ١٦وج ٦٣٨ و ٦٢٣ و ٤٣ و ٢٨ و ٧٧ص

 ..ًجدا كثرية مصادر
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 :لك نقول إننا :ًرابعا

 »صىل اهللا عليه وآله«أمل يكن املرشكون، وأبو جهل يظلمون رسول اهللا 
 إىل »صىل اهللا عليه وآله« اهللا فلامذا مل يبادر رسول! وأصحابه يف مكة؟

 !حرهبم؟

 مل يتعرض لظلمهم وهذا خالف »صىل اهللا عليه وآله«إنه : إما أن تقول
 ..ً مل يكن شجاعا ليثور عىل الظلم»صىل اهللا عليه وآله«الثابت، أو أنه 

ًوإذا كان عمر بن اخلطاب قد هاجر ظاهرا معلنا، وهتدد املرشكني بأن  ً

 . ليمنعه من اهلجرةيقتل من يلحق به منهم

 وأبو بكر مسترتين، بعد أن »صىل اهللا عليه وآله«فلامذا هاجر النبي 
 !هام يف الغار؟يأخفيا نفس

 ومن أيب »صىل اهللا عليه وآله«هل كان عمر أشجع أو أقوى من النبي 
َّوملاذا مل يتهدد ! ً ظاهرا؟»صىل اهللا عليه وآله«فلامذا مل خيرج النبي ! بكر؟

 !َّبكر املرشكني كام هتددهم عمر بن اخلطاب؟النبي وأبو 

يف البداية، ثم قتاله » عليه السالم« بالنسبة لسكوت عيل :ًخامسا
 :اخلارجني عليه يف خالفته نقول

 عن ظلم املرشكني له وللمسلمني يف »صىل اهللا عليه وآله«ملاذا سكت 
  احلديبيةمكة، ثم حارهبم عدة سنني بعد أن هاجر إىل املدينة، ثم صاحلهم يف

، وأعطاهم تلك الرشوط التي وهو يف موقع القوة وهم يف موقع الضعف
 !وافق عليها أبو بكر، واعرتض عليها عمر؟
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 يف سكوته عن الظلم يف مكة، كام »صىل اهللا عليه وآله«هل أخطأ 
صىل اهللا عليه «أم أخطأ .. عمن ظلموه بزعمك» عليه السالم«سكت عيل 

أم أخطأ يف صلحه ! يف بدر وأحد، وسواها؟يف حربه للمرشكني » وآله
بذهابه » عليه السالم«معهم يوم احلديبية كام أخطأ بزعمك اإلمام احلسني 

 !.إىل كربالء، وكام أخطأ اإلمام احلسن بصلحه مع معاوية؟

صىل اهللا «ففي أي حالة من هذه احلاالت الثالث أخطأ رسول اهللا 
 !؟»عليه وآله

إن : جة إىل التذكري بأننا نقول بكل حزم ويقني لسنا بحافإننا.. أما نحن
ً كان مصيبا يف كل ما فعل، وأن فعله حجة علينا »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 ..وعىل مجيع اخللق

ًمصيبا يف سكوته، حني كان اإلسالم طري » عليه السالم«وكان عيل 

ِالعود، وكان الناس حديثي عهد باجلاهلية، وكان األعداء ال يزالون  أقوياء، َ
 ..وحييطون باملسلمني

ًمصيبا أيضا يف صلحه مع معاوية، » عليه السالم«وكان اإلمام احلسن  ً

ًحيث انتزع منه اعرتافا مكتوبا، شهد عليه األعيان والرؤساء بأن األمر من : ً
، وفوت عىل معاوية فرصة قتله، )١(احلسنيبعده لإلمام احلسن، ثم لإلمام 

                                     
 ٤ ج للذهبياإلسالمتاريخ : وراجع ٦٧صبن عنبة العمدة الطالب : راجع) ١(

 ١٣جفتح الباري :  وراجع٦٨ ص١٢ ج والوايف بالوفيات للصفدي٥ص
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، وإبادة بني هاشم، ومحل معاوية عىل » السالمعليهام« وقتل أخيه احلسني
 ..أن يبطل هو وبخط يده خالفة ولده يزيد ومجيع بني أمية من بعده

 ..بل يكون األمر من بعده شورى بني املسلمني :ويف بعض املصادر

ولكن حتى ما جعلوه مل يلتزموا ..  أن هذا األمر جمعول:ونحن نعتقد

 . حكم األمة من قبل األموينيبه، ومل يذهب موضوع اإلنتزاء عىل

فلام تم الصلح، عاد معاوية فنقض اإلتفاق، وبقي احلسنان ملتزمني 

إن خالفة يزيد كانت : بعهدمها، ألهنام لو نقضاه ـ كام نقضه معاوية ـ لقلتم

 ..رشعية، ألن النقض للصلح قد حصل من الطرفني

قد أبرم معه، فلام مات معاوية كان ال بد من العمل باإلتفاق الذي كان 

كان هو » عليه السالم«ألن املعاهدات ال تنقض من طرف واحد، فاحلسني 

اخلليفة باعرتاف معاوية يف وثيقة الصلح، وكان يزيد هو الغاصب، 

 ..واخلارج عىل إمام زمانه، والقاتل له

من املطالبة بالعمل بأحكام » عليه السالم«فكان ال بد لإلمام احلسني 

                                     
 ١٣جتاريخ مدينة دمشق  و٣٨٦ ص١ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٥٦ص

 ٢٥٩ ص٢جهتذيب التهذيب  و٢٤٤ و ٢٤٣ص ٦جهتذيب الكامل  و٢٦١ص

ط دار إحياء (البداية والنهاية  و٢٨صاجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله و

 .١٧١صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسن  و٤٥ ص٨ج )الرتاث
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ألمور للناس، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وطلب اهللا، ومن توضيح ا
، كام رصح به يف كلامته »صىل اهللا عليه وآله«اإلصالح يف أمة جده رسول اهللا 

ًإن حكم يزيد واألمويني كان رشعيا، ألهنم : حتى ال يقول قائل.. املختلفة

 ..، وبمقتىض أحكام الصلح»عليهام السالم« حكموا بموافقة احلسنني

ًكان مصيبا ومعصوما يف كل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :تضحفا ً

 ..مواقفه

 ..ًمصيبا يف سكوته» عليه السالم«ثم كان عيل 

 ..ًمصيبا يف صلحه» عليه السالم«ثم كان احلسن 

 ..ًمصيبا يف خروجه إىل كربالء» عليه السالم«ثم كان احلسني 

عليه «المام احلسن  إن ما قاله السائل، من أنه كان مع ا:ًادسسا
.. ًمن اجليوش ما يمكنه من مواصلة القتال، غري صحيح أيضا» السالم

نفسه يف وصفه » عليه السالم«ِّويكفي أن نذكره هنا، بام قاله اإلمام احلسن 
 .حلال أصحابه

حني وفاة أبيه أرسل » عليه السالم« أنه :فقد ذكر ابن األثري اجلزري
يف املدائن ـ » عليه السالم«ام حصل حني كان إليه معاوية بالصلح ـ وهذا إن

 :وقال بعد محد اهللا عز وجلأصحابه » عليه السالم«فخطب 

 وانام كنا نقاتل أهل ،م شك وال ندمانا واهللا ما ثنانا عن أهل الشإ«
 .. والصرب باجلزع، فسلبت السالمة بالعداوة،الشأم بالسالمة والصرب

 فأصبحتم اليوم ودنياكم ،مام دنياكموكنتم يف منتدبكم إىل صفني ودينكم أ
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 .. ولستم لنا كام كنتم،ا لكم كام كناَّنإ أال و.أمام دينكم

 وقتيل بالنهروان ، قتيل بصفني تبكون له:أال وقد أصبحتم بني قتيلني
 . وأما الباكي فثائر، فأما الباقي فخاذل.تطلبون بثاره

ن أردتم املوت إ ف،ن معاوية دعانا إىل أمر ليس فيه عز وال نصفةإأال و
ن أردتم احلياة إ و، وحاكمناه إىل اهللا عز وجل بظباء السيوف،رددناه عليه

 . وأخذنا لكم الرضاء،قبلناه

 . البقية،البقية :فناداه القوم من كل جانب

 .)١(»فلام أفردوه أمىض الصلح
 :ونقول

 إنه قد خطب بذلك حني وفاة أبيه، فإن :قوهلم عىل مالحظة لنا ن إ ـ١
بعد استشهاد » عليه السالم«وية إنام كتب بالصلح إىل االمام احلسن معا

عليه «بأشهر عديدة، وقد كان االمام احلسن » عليه السالم«أمري املؤمنني 
» عليه السالم«حينئذ يف املدائن، وكان استشهاد اإلمام عيل » السالم

 :حيث قال» رمحه اهللا«ما أورده ابن طاووس : بالكوفة، فالصحيح

                                     
  وبتفاوت يف الطرائف٢١ ص٤٤حار األنوار جبو ١٣ ص٢أسد الغابة ج )١(

 ٢٦٩ ص٣ جم النبالءسري أعالو ٢٦٨ ص١٣ جتاريخ مدينة دمشقو ١٩٨ص

بن الترمجة اإلمام احلسن و ٤٧٢ ص٢٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

  .ومصادر أخرى للخاصة والعامة ١٧٩صعساكر 
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وكتب ..  فرتة من أنصاره»عليهام السالم«ا وجد احلسن بن عيل مل«
ما ثنانا عن :  خطب خطبة منها،معاوية يف طلب الصلح إليه وإىل أصحابه

 .)١(».. إلخ..أهل الشام شك وال ندم، وإنام كنا نقاتلهم بالسالمة والصرب

بأن ذلك قد حصل : ما ذكره الذهبي، حيث رصح :وأرصح من ذلك
 .)٢( فراجعيف املدائن،

ًتركه فردا وحيدا: واملراد بإفراده ً. 

ما فائدة هذا اجليش الذي يتخىل عن قائده وال يعمل بام تفرضه   ـ٢
 !عليه بيعته، وعهوده؟

عليه « أما سؤال السائل عن سبب مقاتلة اإلمام احلسني :ًثامنا
مع مل جي» عليه السالم«إنه : ، مع أنه يف قلة من أصحابه، فقد قلنا»السالم

ًجيشا، ومل يأت حلرب، بل ترك احلج خمافة أن يغتاله األمويون يف مكة، 
ًوتنتهك بقتله حرمة بيت اهللا، فخرج عنها متجها نحو العراق، فاعرتضه 

                                     
سري  و١٣ص ٢جأسد الغابة :  وراجع٣٦٢املالحم والفتن البن طاووس ص) ١(

 :وراجع ١٧٨بن عساكر صالترمجة اإلمام احلسن  و٢٦٩ ص٣أعالم النبالء ج

 وبحار ٢٩٣ـ  ٢٩٢صأعالم الدين و ٣٦ـ  ٣٥ص ٧جتأريخ دمشق خمترص 

رشح إحقاق  و٢٦٨ ص١٣ج تاريخ مدينة دمشقو. عنه ٢١ص ٤٤األنوار ج

 .٥٠٧ ص٣٣ وج٤٧٢ ص٢٦ ج)امللحقات(احلق 

 .٢٦٣ و ١٤٥ ص٣جسري أعالم النبالء  و٦ ص٤ تاريخ اإلسالم للذهبي ج)٢(
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جيش يزيد، ومنعه من دخول الكوفة، وجعجع به حتى بلغ به كربالء ومجع 
، فقتلوهم ًله يزيد ثالثني ألفا، وهو يف بضع عرشات من أهل بيته وأصحابه

 .بتلك الطريقة الفظيعة

أن من مجلة رشوط االمام احلسن : ومن جهة أخرى، فإننا قد علمنا
أن يعود األمر من بعده إليه، ثم إىل أخيه اإلمام : عىل معاوية» عليه السالم«

فكان .. وال يصح نقض العهد من طرف واحد.. »عليهام السالم« احلسني
 ..ارج عليه، والقاتل لهيزيد هو الباغي عىل إمامه، واخل

قام » عليه السالم«إنه : فقد قلنا» عليه السالم«أما اإلمام احلسن 
باألمر، وحاول دفع الباغي عليه حتى ختىل عنه جيشه، فلام ختىل عنه ومتكن 
من حقن الدماء، بنحو حيصل فيه عىل اعرتاف من معاوية بأن احلق له 

 بعده ريض بالصلح ـ وإن كان وألخيه، وتعهد له بإرجاعه إليه وألخيه من
 ..ًكارها ـ ملا يعلمه من دخيلة معاوية التي لن ترىض بالوفاء

 .لهآو حممد عباده الذين اصطفى عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٤٠( ١٠٠ السؤال رقم
 عن تنازلبال ـ أنصاره كثرة رغم ـ »عنه اهللا ريض« احلسن قام لقد

 مع ـ »عنه اهللا ريض« احلسني أخوه قام بينام ،»عنه اهللا ريض« ملعاوية اخلالفة
 احلسن أي ـ وكالمها .عليه واخلروج معاوية بن يزيد بمنازعة ـ أنصاره قلة

ً وصوابا ًحقا احلسن فعل كان فإن ،!الشيعة عند معصوم إمام ـ واحلسني
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 .أنصار دون باخلروج اطلب احلسني ففعل ،األنصار وجود مع بالتنازل
 !البيت أهل أعيان بعض بتكفري حواّرص إهنم بل ! صحيح والعكس
 قوله فيه نزل أنه ادعوا الذي وسلم عليه اهللا صىل الرسول عم كالعباس

َومن كا ﴿تعاىل َ َن يف هَ ِ ًذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيالَ ِ َ َ َ َُّ َ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ﴾ 
 يف جاء فقد القرآن، وترمجان األمة حرب عباس ابن وكابنه ،)١(!]٧٢:اإلرساء[

 .)٢(!العقل سخيف جاهل وأنه تكفريه يتضمن ما الكايف

 عميت كام أبصارمها، وأعم فالن ابني العن اللهم«: ويف رجال الكيش
 .)٣(!»..قلوهبام

 بن اهللا عبد مها«: وعلق عىل هذا شيخهم حسن املصطفوي فقال
  .)٤(»عباس بن اهللا وعبيد عباس

 حقد شملهن ـ فاطمة غري ـ وسلم عليه اهللا صىل النبي بنات بل
  )٥(!وسلم عليه اهللا صىل للنبي بنات يكن أن بعضهم نفى بل الشيعة،

                                     
  ).٥٣ص (، »رجال الكيش« )١(

 ). ١/٢٤٧ (أصول الكايف، )٢(

 . )١٢/٨١( للخوئي، »معجم رجال احلديث«، )٥٣ص (رجال الكيش،  )٣(

 . ، للكيشاملرجع السابق )٤(

حسن األمني، ، ودائرة املعارف الشيعية مل)٥ص (كشف الغطاء، جلعفر النجفي،  )٥(

)١/٢٧ .( 
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 !املزعومة؟ البيت أهل حمبة فأين
 :ويف صياغة أخرى

ريض اهللا « احلسني أخيه مع» ريض اهللا عنه« احلسن خالف يف أليس
 التي العصمة ملعتقد ًبطاالإ»  اهللا عنهريض« معاوية صلح قضية يف» عنه

 !!اهب تنادون

 عندهم، معصومان إمامان امريض اهللا عنه« واحلسني احلسن إن حيث
  !صواب؟ عىل كان ومن ىء،املخط كان فمن

 عثامن بدم املطالبني ملحاربة خروجه يف ه أبااحلسن خيالف أمل وكذا
وكالمها .. خر خمطئفال شك يف أن أحدمها مصيب، واآل ،»ريض اهللا عنه«

 من العصمة معتقد هيدم ًغريبا ًأمرا ذلك أليس.. معصومان عند الشيعة
 !؟أساسه

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..وبعد.. حممد وآله الطيبني الطاهرين

 من الصلح مع »السالم ليهع« احلسني اإلمام موقف خيتلف مل ً:أوال
 اإلمام كان بل ،»السالم عليه« احلسن اإلمام أخيه موقف معمعاوية 
 زوجته ِّبسم احلسن اإلمام استشهاد بعد إنه حتى ألخيه، ًمؤيدا احلسني

عليه « اإلمام احلسني البعض دعا معاوية من بطلب، له األشعثت بن جعدة
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 أخيه موقف صحة عىل وأكد ،هلم يستجب فلم، معاوية ضد للقيام» السالم
 حالس أمن منكم رجل كل فليكن حممد، أبو صدق :وقال »السالم عليه«

 .)١(»ًحيا اإلنسان هذا دام ما بيته

عليه «ًوقد دافع عن موقف أخيه يف موضوع الصلح أيضا، يف رسالة منه 
 .)٢(معاوية ألهل الكوفة، وقد أمرهم فيها بالسكون إىل أن يموت» السالم

 إن االختالف بني أهل العصمة قد يكون يف حمله، وال يوجب :ًثانيا
إذا كان قد فصل بني موقفيهام ًاختالال يف العصمة لدى أي منهام، وذلك 

املختلفني زمان، واستجدت ظروف، وحدثت أمور توجب هذا االختالف، 
 بل إن املعصوم .. يف موقفهًافإن هذا االختالف ال يأبى أن يكون كالمها مصيب

ربام تتبدل مواقفه بحسب تبدل األحوال » صىل اهللا عليه وآله«ه كالنبي نفس
 .ثم يصاحلها يف احلديبية..  وأحدًالتي يواجهها، فقد حيارب قريشا يف بدر،

صىل اهللا «وال خيل ذلك بعصمة النبي .. ًوكال املوقفني يكون صوابا

                                     
حتقيق (مامة والسياسة اإل:  وراجع٢٢٠ وراجع ص٢٢١األخبار الطوال ص )١(

رشح إحقاق احلق  و١٨٧ ص١ج) حتقيق الشريي(  و١٤٢ ص١ج )الزيني

 . عنه٥٣٢ ص٢٦ج )امللحقات(

 عن ١٥٢ ص٢٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٢٢األخبار الطوال ص )٢(

لدكتور حممد ماهر محادة ل ،لوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعرص األمويا

 .١٥١ص )بريوتـ مؤسسة الرسالة ط (
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 ..»عليهام السالم«، وال بعصمة احلسن واحلسني »عليه وآله

ألبيه يف حرب » عليه السالم« بالنسبة ملخالفة اإلمام احلسن :ًاثالث
 :الناكثني، نقول

إنه مل خيالفه يف ذلك، بل كان طليعة املحاربني للناكثني يف حرب 

لعزل أيب موسى عن الكوفة » عليه السالم«اجلمل، وهو الذي أرسله أبوه 

ألشرت، واستحرض اثني عرش ألف رجل من أهل الكوفة، بمساعدة مالك ا

 !وعامر بن يارس إىل أبيه، ليحارب الناكثني هبم؟

، أنه يطالب »عليه السالم« إن من مربرات معاوية يف حربه لعيل :ًرابعا

يف حرب » عليه السالم«وقد بلغ من تفاين اإلمام احلسن .. بدم عثامن

، فإنني املكوا عني هذا الغالم ال هيدين«: »عليه السالم«معاوية أن قال عيل 

 لئال ،عىل املوت) »عليهام السالم«يعني احلسن واحلسني (فس هبذين أن

 .)١(»..»صىل اهللا عليه وآله«ينقطع هبام نسل رسول اهللا 

  :ًكفى باألجل حارسا
 :فإن قال قائل

                                     
 ٤٣ وج٥٦٢ ص٣٢جبحار األنوار  و١٨٦ ص٢ج) برشح عبده(ة هنج البالغ) ١(

رشح هنج البالغة  و٣٣٧ ص١١لنجفي جلموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٣٤ص

 .٤٢ صاللمعة البيضاء و٤٤٣ ص٣ينابيع املودة ج و٢٥ ص١١ جللمعتزيل
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 ! أليست اآلجال بيد اهللا؟

 ! ؟»ًكفى باألجل حارسا «:»عليه السالم«أمل يقل اإلمام عيل 

دا هل سيقرص اهللا يف حفظهام ليخلفا أبامها وإذا كانا إمامني قاما أوقع
 ! يف اإلمامة؟

قد عهد إىل كل إمام بام » صىل اهللا عليه وآله«إن الرسول : أمل تقولوا
وإن !.. ًسيقتل مسموما؟» عليه السالم«يفعله يف زمانه، وإن احلسن 

 !سيقتل بالسيف؟» عليه السالم«احلسني 
 :فإننا نجيب بام ييل

 إنام يتعامل مع األمور بحسب ظواهرها، »سالمعليه ال« إنه :ألف
 .باالستناد إىل الغيب اإلهلي.. وبحسب ما يراه الناس ويتوقعونه

 إن حديث احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا، مل يعني فيه مقدار :ب
فلعل إمامتهام وخالفتهام عىل حد وزارة وخالفة .. حياهتام، وزمان موهتام

 .»عىل نبينا وآله عليهام الصالة والسالم«وسى هارون ألخيه نبي اهللا م

  :احلسن عثماين اهلوى
يف أمر » عليه السالم«بالنسبة ملا زعموه من اعرتاضه عىل أبيه عيل 

 :الناكثني نقول

 :إن ذلك من املكذوب عليه، وإليك بعض الكالم يف ذلك

نقل املفيد، عن الكاتب، عن الزعفراين، عن الثقفي، عن الفضل بن 
 : عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قالدكني،
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 !سألت عن قدومه إلينا؟] يف ذي قار: وقيل[ملا نزل عيل بالربذة 

خالف عليه طلحة والزبري وعائشة، وصاروا إىل البرصة، فخرج : فقيل
 .يريدهم

فرصت إليه، فجلست حتى صىل الظهر والعرص، فلام فرغ من صالته 
 :، فجلس بني يديه ثم بكى وقال»ام السالمعليه«قام إليه ابنه احلسن بن عيل 

 .وبكى. يا أمري املؤمنني، إين ال أستطيع أن أكلمك

 .ال تبك يا بني، وتكلم، وال حتن حنني اجلارية: فقال له أمري املؤمنني

يا أمري املؤمنني، إن القوم حرصوا عثامن بام يطلبونه، إما ظاملون : فقال
تزل الناس، وتلحق بمكة حتى أن تع] فأمرتك[أو مظلومون، فسألتك 

تؤوب العرب، وتعود إليها أحالمها، وتأتيك وفودها، فواهللا لو كنت يف 
 .جحر ضب لرضبت إليك العرب آباط اإلبل، حتى تستخرجك منه

أن ال تتبعهام وتدعهام، ] فأمرتك[ثم خالفك طلحة والزبري، فسألتك 
 .سم اهللافإن اجتمعت األمة فذاك، وإن اختلفت األمة رضيت بام ق

 !!وأنا اليوم أسألك أن ال تقدم العراق، وأذكرك باهللا أن ال تقتل بمضيعة

فام ذاك . إن عثامن حرص: أما قولك: »عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 .وما عيل منه، وقد كنت بمعزل عن حرصه

 .ائت مكة، فواهللا ما كنت ألكون الرجل الذي يستحل به مكة: وأما قولك

اعتزل العراق ودع طلحة والزبري، فواهللا ما كنت ألكون : وأما قولك
كالضبع تنتظر حتى يدخل عليها طالبها، فيضع احلبل يف رجلها حتى يقطع 
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ًعرقوهبا، ثم خيرجها فيمزقها إربا إربا ً. 

ولكن أباك يا بني يرضب باملقبل إىل احلق املدبر عنه، وبالسامع املطيع 
 . يوميًالعايص املخالف أبدا حتى يأيت عيل

ًفواهللا ما زال أبوك مدفوعا عن حقه، مستأثرا عليه منذ قبض اهللا نبيه  ً

 .حتى يوم الناس هذا» صىل اهللا عليه وآله«

 .)١(..فكان طارق بن شهاب أي وقت حدث هبذا احلديث بكى
 :ونقول

 :نحتاج إىل أن نشري هنا إىل بعض األمور، وهي التالية

  :هذه القصة مفتعلة
عليه «تعلة بال ريب، إال أن يكون اإلمام احلسن إن هذه القصة مف

                                     
 من اجلزء ٣٧ عن األمايل للطويس احلديث ١٠٤ و ١٠٣ ص٣٢ بحار األنوار ج)١(

وراجع هنج السعادة . ٥٣ و ٥٢ص) قم ـ الثقافة دار ط( و ٣٢ص) ١ط(الثاين 

 وأنساب ٢٥٤ ـ ٢٥٢ ص١ج) األعلمي مؤسسةط ( و ٨٢ ص١ج) ٢ط(

 .٢١٧ و ٢١٦ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(األرشاف 

رشح هنج البالغة :  وراجع٣٧٤ ص٣ج) ط اإلستقامة(تاريخ األمم وامللوك : وراجع

 و ٢٩٩ ص٢ج األبرار يةحل و١١٧ ص١٩ وج٢٢٧ ـ ٢٢٦ ص١للمعتزيل ج

 .١٢٥٦ ص٤ جشبة بنال املدينة تاريخ و١١ ص٦ج املرام غاية و٣٠٠
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قد أراد أن خيرب أباه أمام الناس بام يقوله بعض الناس يف ذلك، وبام » السالم
 .اآلراء، ويعرفهم خطلها وفسادهايقرتحونه من آراء، ليسمعهم تفنيد تلك 

، ثم »عليه السالم«وربام يكون املخرب شخص آخر غري اإلمام احلسن 
ًيه زورا، أو خطأنسب ذلك إل ً. 

وربام تكون هذه اآلراء من الشائعات التي كان أعداؤه يطلقوهنا، 
ختليص الناس منها هبذه » عليه السالم«فتؤثر عىل ضعاف النفوس، فأراد 

 ..الطريقة

ونستطيع أن نحشد عرشات الشواهد الدالة عىل عدم صحة نسبتها إىل 
 ..ا، ويرتضيها لنفسهكآراء له يتبناه» عليه السالم«اإلمام احلسن 

 :غري أننا نكتفي هنا باألمور التالية

إىل ما بعد مسري اإلمام » عليه السالم«ملاذا صرب اإلمام احلسن : ًأوال
إىل الربذة يف طلب طلحة والزبري، أمل يكن األوىل » عليه السالم«

 !أن يسدي ألبيه هذه النصيحة قبل أن خيرج من املدينة؟: واألصوب

نصيحته، فام معنى » عليه السالم«ٍصحه آنئذ ورفض وإن كان قد ن
 !عودته إىل ذلك من جديد؟

 إلسداء الساعة هذه» عليه السالم «احلسن اإلمام اختار ملاذا: ًثانيا
 جمتمعون الناس وحيث الظهر، صالة من الفراغ بعد ما وهو نصيحته،

! ؟وبينه هبين فيام أباه ينصح أن ـ األنسب هو بل ـ بإمكانه يكن أمل! ؟حوله
 !؟اخلواص بعض بحضور أو
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 فإن ..أباه يكلم أن» عليه السالم «احلسن اإلمام يستطيع ال ملاذا: ًثالثا
 .يكلمه من يعاقب أنه» عليه السالم «عيل ن منعهد مل فإننا ًخوفا، ذلك كان
 ولو كان ينافيه مل .له احرتامه ينايف ال معه كالمه فإن ًاحرتاما، كان وإن

 ..ًيف هذا املورد أيضا» عليه السالم«احلسن يكلمه اإلمام 

قد سقطت، وأن كرامته » عليه السالم«إال إن كان يرى أن حرمة أبيه 
 !زالت؟

 خمتلف يف ًعليا يكلمون وغريه» عليه السالم «احلسن اإلمام يكن أمل ثم
 !؟الشؤون

من أصحابه، وعامة من معه أن » عليه السالم«وأمل يطلب أمري املؤمنني 
 !فوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل؟ال يك

 ما فإن أبيه، يدي بني» عليه السالم «احلسن اإلمام يبكي ملاذا: ًرابعا
 ..اجلارية كحنني واحلنني، البكاء يستدعي ال عليه به أشار

 إىل أبيه مسري أن :»عليه السالم «احلسن لإلمام ظهر كيف: ًخامسا
 أضمن املدينة يف مقامه يكونس وهل! ؟بمضيعة يقتل أن عنه سينتج العراق

 !؟العراق من اته،يحل

ً تنفيذا، وراءه ومن عوف ابن قبل من بالقتل للتهديد يتعرض وأمل
 !؟سواه دون بعثامن لتأيت دبرها التي للشورى عمر لوصية

يعلم بام أخرب به رسول » عليه السالم«أمل يكن اإلمام احلسن : ًسادسا
ًسيموت شهيدا عىل يد » عليه السالم«ًعليا عن أن » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
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 .أشقى األولني واآلخرين

: هذه الكلمة الالذعة البنه» عليه السالم«ملاذا يوجه اإلمام عيل : ًسابعا
أمل حيتمل أن يكون لديه أمر عظيم يقتيض بكاءه » ال حتن حنني اجلارية«

 !وحنينه هذا؟

بمكة حني كان » سالمعليه ال «عيل حلوق يف املصلحة نفهم مل: ًثامنا
 وحدوث األمور، انفالت أخطار الترصف هذا حيمل أال! ًعثامن حمصورا

 !؟الناس وسائر أمية بني بني القتىل عرشات فيها تسقط فتنة

يف املدينة » عليه السالم «املؤمنني أمري وجود يكون أن احتامل يكن أمل
 !؟الرزايادفع و، واآلالم املصائب ختفيف يف ًمفيدا

 أي أوجب قد املدينة يف» عليه السالم «عيل بقاء أن: نالحظ مل: ًتاسعا
 الناس ورجع عليه، األمة مجاع إحتقق وقد .مشكلة ألية ضهَّعر أو خلل،
 من العقوبة عىل ما خيشون كانوا الذين إال وفودهم، وأتته، إليه كلهم

ه، ارتكبوه، ومن اسرتداد ما أخذوه من بيت املال، أو بعض الذين ال حيبون
أو كانوا حيسدونه، كابن عمر، وسعد بن أيب وقاص، وأيب موسى األشعري 

عليه « العداء له وقف مغري موقف هلم يكون لن هؤالءفإن .. وأمثاهلم
 .مكة يف أو املدينة يف» عليه السالم «عيل كان، سواء أ»السالم

 واغتنمها استغلها، طلحة لكان عنهم، ابتعد» عليه السالم «أنه ولو
 فتن نشأت وربام األمور، فأمسك ، لفرض نفسه عىل الناسثمينة فرصة
 .أكرب واملصيبة أعظم، به البالء ولكان .لذلك نتيجة وخطرية كبرية
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قد نصح أباه بعدم » عليه السالم«إذا كان اإلمام احلسن : ًعارشا
اللحاق بطلحة والزبري، فلم يقبل منه، فام معنى أن يقوم هذا املقام يف 

حركته وحلقهام إىل هذا » عليه السالم«ًصا بعد أن بارش عيل الربذة، خصو
 !؟»عليه السالم«وضع، فهل كان قد جتدد له أمل برتاجع عيل امل

فكيف، وما هو احلل ملعضلة . قد تراجع ورجع» عليه السالم«ولو أنه 
وقتل طائفة ! طلحة والزبري بعد استيالئهام عىل بيت املال وقتل حراسه؟

 !يف البرصة؟» عليه السالم«عيل كبرية من شيعة 

ًلقد كان أمر األمة جمتمعا، وقد فرق أمرها طلحة والزبري : حادي عرش

هلام، وإمهال أمرمها يف مجع األمة، » عليه السالم«فهل سيؤثر تركه .. وعائشة
وكيف يكون الرتاجع وترك الباغي والناكث ! ًأم سيزيدها فرقة، ومتزيقا؟

 وقاتل النفوس املحرتمة، وناهب بيوت األموال، لبيعته واخلارج عىل إمامه
أم أن هذا ! من موجبات إهناء بغيه، وعودته إىل الطاعة، وإصالح ما فسد؟

ًالذي فعله من موبقات سيزيده إرصارا عىل متابعة مسريته، ألنه يعلم أن 

 !تراجعه سيضعه أمام املساءلة واحلساب، والعقاب؟

 بام وريض والزبري، طلحة ترك» معليه السال «ًعليا أن لو: ثاين عرش
 خرية قتل قتله ويف يسعيان وال هيامجانه، وال سيرتكانه، كانا هل اهللا، قسم

 !؟عثامن بدم الطلب بحجة، أصحابه

! ؟املدينة ويف مكة، يف كان إذا واملقاومة الصمود يستطيع سوف وهل
 دواء ال تيال املحققة الكارثة النتيجة وتكون .أمره عىل ويغلب سيقهر أنه أم
 !؟منها مهرب وال .هلا



 ٨٥                                                                                      ..‘ الحسنان:  الفصل الثاني

 قال» عليه السالم «أنه :الرواية هذه نصوص بعض تضمن: ثالث عرش
 ال تعابري وهي» الناس تعتزل أن فأمرتك «و» تعتزهلم أن فأمرتك «:ألبيه

 املعصوم، املطهر وهو ،»عليهام السالم «أبيه جتاه احلسن اإلمام أدب تناسب
 .إلمامةا غرس ونشأة النبوة، بيت ربيب

 القرآن، ومع احلق، مع أباه أن يعلم كان »السالم عليه« إنه: رابع عرش
 ،)١(»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول عليه نص كام معه، والقرآن احلق وأن

وأنه معصوم عن اخلطأ، مربأ من الزلل، مطهر من أي نقص ورجس، فكيف 
 ..غم بيانه لهيعلن هنا أنه خيطئ، ويرص عىل خطئه، وال يرتاجع عنه، ر

 وخروجه الناس،» عليه السالم «عيل العتزال بالنسبة: خامس عرش
 :املعتزيل قول ياإلبل آباط إليه ويرضبون سيطلبونه الناس فإن املدينة، من

 .»ستحسن بمعندي الرأي هذا ليس«

 فإن أعينهم، قرة ذلك كان بل غريه،ّلوا لو ذلك فعل لو أنه: ثم ذكر
 .)٢(البغض أشد تبغضه كانت ًقريشا

 بعد ينتظر مل نفسه» عليه السالم «احلسن اإلمام إن: سادس عرش

                                     
 . وتقدمت مصادر احلديث١٤٨ ـ ١٤٣ ص١كشف الغمة ج:  راجع)١(

 ٨٥ ص١٢ وج٣٠٠ و ٢٩٩ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج:  راجع)٢(

 ٣٤٧ص الدين رشف لسيدل املراجعات و٢٥١ص لشريازيل األربعني كتابو

 .٩٦ص الدين رشف لسيدل املهمة الفصول و٣٤٨و 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٨٦

 بادر بل اإلبل، آباط العرب إليه ترضب حتى» عليه السالم «أبيه استشهاد
 عىل الفرصة تِّيفو حتى باألمر، واإلمساك الناس، من البيعة أخذ إىل

 .واإلفساد والعبث، الفساد من ويمنعهم معاوية،عىل و أعدائه،

قد جلس يف بيته حني غصب حقه » عليه السالم«ًإن عليا : سابع عرش
 .يوم السقيفة، ومل تأته العرب، ومل ترضب إليه آباط اإلبل

قد » عليه السالم«إن الكالم املنسوب إىل اإلمام احلسن : ثامن عرش
جاء ظاهر التناقض، فبينام هو يأمر أباه باإلعتزال يف بادئ األمر، فإن الناس 

ثم ترضب إليه العرب آباط اإلبل، ويعود الناس إليه، يعود . تلفونسوف خي
إنه بعد خروج طلحة والزبري إن اجتمعت األمة فذاك، وإن : فيقول

ًفإن املفروض ـ قياسا مع ما سبق ـ هو أن .. اختلفت رضيت بام قسم اهللا

يؤكد له حتمية رجوع الناس إليه، كام أكد له ذلك حني قتل عثامن مع أن 
عليه «ة كان يتهيأ لتقبل بيعة الناس له، وقد فوجئ بميلهم إىل عيل طلح

 .، وقد تقدمت اإلشارة لنا إىل ذلك»السالم

  :هذا هو اهلدف
ولعل املطلوب هلؤالء الذين يتعاملون مع هذا املوضوع هبذه الطريقة 

ًيدا يف قتل عثامن ولو » عليه السالم«بأن لعيل : هو اإلحياء للناس

و أنه اعتزل حني حصار الناس لعثامن وخرج من املدينة، ول.. بالتحريض
 .لكان أوىل وأسلم له من التورط يف هذا األمر

.. كام أن املطلوب هو التشكيك بحصول اإلمجاع عىل خالفته
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وتعذير املتخاذلني عن .. ًواملطلوب ثالثا تربير موقف اخلارجني عليه
 ..نرصته

  :×جواب علي 
عليه «سبتها نفس الرواية إىل عيل وقد تضمنت اإلجابات التي ن

ًأمورا مهمة أيضا، وهي» السالم ً: 

أن حصار وقتل عثامن ال يعنيه، ما دام أنه مل يشارك ال يف حرصه،  ـ ١
ًفضال عن أنه قد بذل حماوالت قوية لإلصالح، ولكن عثامن .. وال يف قتله
 .وكذلك مروان. قد أفشلها

الذين يريدون العدوان عليه لن أن : كان يعلم: »عليه السالم«إنه  ـ ٢
عليه «متنعهم مكة من ذلك، بل سوف ينتهكون حرمة مكة، وال يريد 

فكيف إذا كان الناس قد .. لذلك أن حيصل مهام كلف األمر» السالم
ًأن رجال سيكون سببا يف انتهاك : »صىل اهللا عليه وآله«سمعوا عن النبي  ً

أن املقصود به عيل : وهم الناسفقد يت! َّحرمة احلرم، وقد حذر الناس منه؟
ه، منِّ، وسيشيع أعداؤه ذلك يف الناس هبدف تنفريهم »عليه السالم«

 ..شكيكهم بقضيتهتوتفريقهم، و

إن ترك طلحة والزبري يف العراق سوف جيرئهام عىل طلبه،  ـ ٣
للتخلص منه أينام كان، ألن نفس وجوده خييفهام، ولن يشعرا باألمان ما دام 

ً سيستخرجونه وسيمزقونه إربا إربا إن قدروا عليهًحيا، بل هم ً. 
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  :قد تكون هذه القضية قد حرفت
 املعرتض ويكون أصل، القضية هلذه يكون أن: فإننا ال نستبعد.. وبعد

 بن أسامة أو، عباس كابن آخر، شخص» عليه السالم «املؤمنني أمري عىل

كرنا كالمه فيام ًأن له رأيا يشبه هذا الرأي، وقد ذ :الذي أظهر، )١(زيد

 . أو احلسن البرصي.. سبق

ًويكون أصحاب األهواء قد بدلوا اسام باسم، ألهنم رأوا أن اسم 

ً نفعا هلم فيام يرمون إليه من ًأكثر تأثريا، وأكرب» عليه السالم«اإلمام احلسن 

، وتقوية منطق وموقع مناوئيه، والتخفيف »عليه السالم«ضعاف أمر عيل إ

 .ت التي توجه إليهممن حدة اإلنتقادا

ويشبه هذا ما حصل من تغيري يف األسامء يف قصة اعرتاض اإلمام عيل 

بأن » عليه السالم«عىل احلسن البرصي يف وضوئه، فأمره » عليه السالم«

 .َّفذكره احلسن البرصي بمن قتل يف حرب اجلمل. حيسن الوضوء

، »عليه السالم«فبدلوا اسم احلسن البرصي باسم اإلمام احلسن 

: بل قالوا عنه.. ًكان خمالفا ألبيه يف أمر عثامن» عليه السالم«أنه : وزعموا

ًإنه كان عثامنيا أيضا ً. 

                                     
 وأنساب ٤٢٢ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٢٧ ص٢ الفتوح البن أعثم ج)١(

 .٧٧ ص٥األرشاف ج
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  :تكفري العباس وأوالده
 : فنقول فيه،أما بالنسبة لتكفري العباس

 مل يعتمد السائل يف هتمته هذه عىل ترصيح علامء الشيعة يف كتبهم ً:أوال

مع أن سرية علامء .. ردها، وهي غري معتربةالرئيسية، وإنام عىل رواية أو

الشيعة يف تعاملهم مع العباس عىل خالفها، بل إن املحقق التسرتى قد 

، كام أن يف سند الكيش إليها جعفر )١(حكم عىل هذه الرواية بأهنا موضوعة

 .)٢(بن معروف، وهو مل يوثق

 :، فال جمال لألخذ هبا، ألكثر من سبب)٣(أما رواية تفسري القمي

 أن تفسري القمي نفسه قد تعرض لإلختالل، الذي يدعو إىل :أوهلا

التوقف يف األخذ برواياته، فقد اختلط فيه احلابل بالنابل، حيث يبدو أنه 

 .اختلط بغريه من كتب التفسري، كتفسري أيب اجلارود الذي ال يوثق به

 أن يف سند روايته إبراهيم بن عمر اليامين الذي ضعفه ابن :ثانيها

                                     
 ٦وقاموس الرجال ج ٢٧٣ ص١ج )رجال الكيش(ختيار معرفة الرجال  إ)١(

 .٤٧١ و ٤٧٠ص

 . ٢٥١ ص١١ج)  هـ١٤١٣الطبعة اخلامسة سنة ( معجم رجال احلديث و )٢(

 ٣٧٤ ص٢٤ وج٢٩٠ و ٢٨٩ ص٢٢ وبحار األنوار ج٢٣ ص٢تفسري القمي ج) ٣(

 .٣٠٦ و ٣٠٥ ص٢ وتفسري العيايش ج٣٧٨ و ٣٧٥و 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٩٠

 .)١(الغضائري

أما توثيق النجايش له، فالظاهر أنه نقله عن ابن عقدة، وال يعتمد عىل 
وهناك كالم .. توثيقه، أو عن ابن نوح، ومع اإلشتباه، فال يمكن اإلعتامد

 .)٢( فراجع،طويل

ًوفيه كالم أيضا من حيث إنه ..  أنه رواها عن أيب الطفيل:ثالثها

 ً.عدم الترصيح بوثاقته أيضاكيساين، أو ليس بكيساين، ومن جهة 

ً، فهي أيضا موضع ريب، ألن يف سندها )٣(واما رواية اإلختصاص

 .ًإبراهيم بن عمر اليامين أيضا، ولغري ذلك من أمور

ُ إذا وردت روايات مادحة وأخرى قادحة، فال بد أن ينظر يف :ًثانيا
وهذا .. األمر، وتالحظ األسانيد، ثم تالحظ القرائن املرجحة هلذه أو لتلك

 .هو دأب الشيعة يف التعامل مع األخبار

وحيث إن أخبار املدح للعباس، والبنه عبد اهللا هي األقوى، والتي 
تؤيد صحتها قرائن كثرية ذكرها علامء الرجال، جتد أن علامء الشيعة يثنون 

 .عىل العباس وولده عبد اهللا، وال ينتقصون من مقامهام

ة يكفرون العباس ويذمون ولده عبد فام ورد يف السؤال، من أن الشيع

                                     
 .٥٥١ ص١ هبجة اآلمال ج)١(

 . املصدر السابق)٢(

 .٧١ اإلختصاص ص)٣(
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 ..اهللا غري مريض، وال مقبول عندهم، ويعتربونه من االهتام الباطل

وجمرد ورود رواية يف كتاب ال يصح نسبة مضموهنا إىل الطائفة 
 ..إال بعد التأكد من رضا الطائفة به، وقبوهلا له.. بأرسها

: قال» عليه السالم «ً بالنسبة ملا ورد يف رجال الكيش، من أن عليا:ًثالثا

 :نقول.. »اللهم العن ابني فالن، واعم أبصارمها كام أعميت قلوهبام«

 جلهالة ً،رسال أوال باإل:هي ضعيفة «:»رمحه اهللا«قال السيد اخلوئي 
سنان وموسى بن  وبمحمد بن ،طريق الكيش إىل حممد بن عيسى بن عبيد

 .)١(»ًبكر الواسطي ثانيا

ة التي تضمنت احلديث عن سخافة عقل ابن  بالنسبة للرواي:ًرابعا
 :عباس نقول

وقد قال السيد ..  باحلسن بن العباس بن حريش:ًهي ضعيفة أيضا
 ..»..آثار الوضع عليها ظاهرة«: ًأيضا» رمحه اهللا«اخلوئي 

ِثم ذكر بعض ما يظهر ضعف وسقوط هذه الرواية، ثم قال  ْ : »رمحه اهللا«ُ

 عن أمري ً بن عباس كان جليل القدر، مدافعا أن عبد اهللا:واملتحصل مما ذكرنا«

 .)٢(» داود، كام ذكره العالمة وابن»عليهم السالم«املؤمنني واحلسنني 

                                     
 .٢٥٥ ص١١ج) هـ١٤١٣طبعة اخلامسة سنة ال( و ٢٣٨ ص١٠معجم رجال احلديث ج )١(

 . ٢٥٦ ص١١ج)  هـ١٤١٣الطبعة اخلامسة سنة (و  ٢٣٩ ص١٠جمعجم رجال احلديث  )٢(
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  :’بنات رسول اهللا 
» صىل اهللا عليه وآله«أن حقد الشيعة شمل بنات النبي : ثم ذكر السائل

 صىل«ّـ بل نفى بعضهم أن يكن بنات النبي » عليها السالم«ـ غري فاطمة 
 !، فأين حمبة أهل البيت املزعومة؟»عليه وآلهاهللا 

 :ونجيب

عليهم «خاصة بعيل وفاطمة واحلسنني » أهل البيت« إن كلمة ً:أوال
فال تشمل الزوجات، وال غري ، كام دل عليه حديث الكساء، »السالم

 ..فاطمة من البنات

 بنات أن الشيعة حيقدون عىل:  مل يذكر لنا السائل، من أين استنتج:ًثانيا
فقد . »عليها السالم«ما عدا فاطمة الزهراء » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .أرسل ذلك إرسال املسلامت، ومن دون دليل

» عليها السالم« إن نفي عامل واحد من الشيعة، لبنوة غري الزهراء :ًثالثا
أن مجيع الشيعة يوافقونه عىل هذا : ليس معناه» صىل اهللا عليه وآله«للرسول 

 .نفيال

 حتى لو فرضنا أن مجيع الشيعة ينفون عن البنات صفة البنوة :ًرابعا
فإن هذا ال يدل عىل حقد الشيعة عليهن، .. »صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

وكال األمرين ـ الثبوت، . ألن هذه قضية تارخيية قد تثبت، وقد ال تثبت
ًعا، وقد يبغضهام وعدمه ـ ال ربط له باحلب والبغض، فقد حيبهام الباحث م

ًمعا، وقد حيب هذه ويبغض تلك، وقد يكون العكس، وقد يكون غري حمب 
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 .وال مبغض، بل األمر عنده سيان

صىل اهللا عليه « ما هو املحذور يف نفي كوهنام بنات رسول اهللا :ًخامسا
ًهل يتضمن ذلك تكذيبا للقرآن، أو ! لصلبه إذا دل الدليل عىل ذلك؟» وآله

بل ! إليامن بالنبوة، أو باملعاد، أو بغري ذلك من حقائق الدين؟ًاختالال يف ا
 !ما ربط ذلك باألمور الدينية من األساس؟

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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× 

  فصل الثالثال

 ..×اإلمــــام احلســـن 
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× 

  :)٢١( ١٠١ السؤال رقم
 أن نجد ثم ،ًاكافر كان ـ »عنه اهللا ريض« ـ معاوية أن عةالشي يزعم

 اإلمام وهو ـ اخلالفة عن له تنازل قد »عنه اهللا ريض« عيل بن احلسن
 وهذا لكافر، اخلالفة عن تنازل قد احلسن يكون أن فيلزمهم ـ، املعصوم

  !ًمسلام معاوية يكون أن أو !لعصمته خمالف

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..له احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينو

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

ً إن معاوية كان باغيا عىل إمامه حماربا له، تسبب ـ كام رووا ـ يف ً:أوال ً

ًقتل سبعني الفا يف صفني، مخسة وعرشين ألفا من جيش عيل  عليه «ً
 ..ًسة وأربعني ألفا من جيشه، ومخ»السالم

رشعية بجميع املقاييس » عليه السالم«وكانت خالفة أمري املؤمنني 
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أخذ له البيعة من الناس » صىل اهللا عليه وآله«التي تفرض للرشعية، فالنبي 
يوم الغدير، وعمر بن اخلطاب اضطر إىل أن جيعله يف الشورى، وأمجع 

ً بادئ األمر، وبقي أياما عديدة الناس عليه بعد قتل عثامن، فلم يرض يف

حتى رضخ لألمر بعد أن أعطوه العهود التي أرادها منهم، وإن كان فريق 
 ..منهم، قد نكث بيعته ونقض عهوده، وأخلف وعوده

ً، فهي أوال بنصب من رسول »عليه السالم«أما خالفة اإلمام احلسن 

قاما أو قعدا، ثم احلسن واحلسني إمامان : بقوله» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
بوصية من خليفة رشعي، ثم ببيعة من أهل احلل والعقد، كام هو املصطلح 

 ..عند فريق كبري من املسلمني

 .ولكن معاوية قد بغى عليه، وحاربه، كام بغى عىل أبيه وحاربه

وحسب معاوية أن يكون يف موقع .. فإنام هي شنشنة أعرفها من أخزم
وحسبه أنه أوغل يف دماء .. ي أمره اهللا بطاعتهالباغي واخلارج عىل إمامه الذ

عليه «، وقتل اإلمام احلسن »صىل اهللا عليه وآله«صحابة رسول اهللا 
ً، وحجر بن عدي صربا، وعامر بن يارس الذي ملئ إيامنا إىل »السالم ً

، وقتل »صىل اهللا عليه وآله«مشاشه، وهو جلدة ما بني عيني رسول اهللا 
 . الصحابة، ومن األبرار األخيارالكثري الكثري من أعيان

 قتل، وفعل ما فعل قبل أن تدور رحى احلرب بينه وإذا كان قد قتل من
، فال يعلم إال اهللا تعاىل إىل أين ستنتهي »عليه السالم«وبني اإلمام احلسن 

 .األمور بعد نشوب احلرب، ويمكنه من حتقيق النرص

» عليه السالم«احلسن ًأمل يكن واضحا لدى كل أحد أن ما فعله اإلمام 
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 !ّكان من أعظم إنجازاته، ومن أجل فواضله؟

نا تسليمه األمر ملعاوية الذي كانت هذه فعاله عىل مدى إيغال ُّدلأال ي
 !معاوية يف البعد عن اهللا، وعن التزام أحكامه؟

 إما أن تعطيني مفاتيح الكعبة، وإما أن أهدم :ًفلو أن رجال يقول لك
ك، وهو قادر عىل فعل ذلك، وقد أثبتت لك الكعبة، وأهلكك وأقتل

هل تعطيه املفاتيح، ام ترىض .. جرائمه، وأفاعيله أنه سيفعل ذلك بال شك
 !بأن ينفذ هتديداته؟

 إما أن تعطيني اإلمارة عىل هذا اجلمع، وإما أن اقتل هذا :وإذا قال لك
 !؟بل اقتل اجلمع كله، ألن إمارتك عليهم حرام: اجلمع كله، فهل تقول له

إما أن أقتل هذا النبي الذي هو يف يدي، أو تعطيني مائة الف  :ولو قال
درهم، هل تقول له اقتل النبي ألنني بحاجة إىل املائة ألف ألرصفها عىل 

 !األيتام، أو عىل أوالدي؟

 إن احلديث عن الكفر واإليامن، والسعي النتزاع إقرار بكفر هذا :ًثانيا
ًلنا مرارا وتكراراأو ذاك ليس له مربر، بعد أن ق إن امليزان يف التعامل مع : ً

األشخاص هو ما يظهرونه، أما الباطن فأمره إىل اهللا تعاىل، فإنه هو العامل 
واملهم هو مالحظة سلوك اإلنسان، .. بالرسائر، واملطلع عىل الضامئر

 .والتعامل معه عىل أساسه

 فإن الكافر  إن القاعدة التي أسسها هذا السائل ليست صحيحة،:ًثالثا
ًأن ذلك الكافر صار مؤمنا، : إذا اغتصب احلكم من املؤمن، فذلك ال يعني
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ًقادرا » عليه السالم«ًففرعون كان متسلطا عىل أهل مرص، ومل يكن موسى 
إن فرعون مؤمن، ألن سكوت موسى : عىل إزاحته، فهل يصح أن يقال

 ! عىل إيامنه؟ُّدلعنه ي» عىل نبينا وآله وعليه السالم«

ًقد عقد صلحا مع املرشكني يف » صىل اهللا عليه وآله«كام أن النبي 

 !؟احلديبية، فهل أصبح مرشكو مكة مؤمنني

وال فرق بني اغتصاب احلكم بقوة السيف مبارشة، وبني إجبار اإلمام 
، واستخلفه اإلمام »صىل اهللا عليه وآله«الرشعي الذي نصبه رسول اهللا 

ازل حتت طائلة التهديد بقتله، وإبادة شيعته الرشعي، وبايعه الناس عىل التن
 .لو مل يفعل

ًوال فرق بني أن يكون ذلك املتسلط مدعيا لإلسالم أو مظهرا للكفر،  ً
ًوحتى لو كان معلنا بالكفر، فإن ذلك ال خيل بعصمة النبي أو اإلمام الذي 
تعرض للتهديد والقهر واإلجبار عىل التنازل عن األمر، وهذا ما حصل 

بالفعل، وهذا هو حال األنبياء الذين كانوا » عليه السالم« احلسن لإلمام
 ..مستبعدين عن احلكم، الذي استأثر به أعداؤهم ألنفسهم

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

× 

  :)١٠٥ (١٠٢ السؤال رقم
 »امعنه اهللا ريض« يلع بن احلسن يف يقعون الشيعة منًا كثري وجدنا لقد



 ١٠١                                                                              ..×اإلمام الحسن : الفصل الثالث

 .)١(البيت أهل ومن أئمتهم، أحد أنه رغم ،وذريته ويذمونه

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

  : يا مذل املؤمنني:ًأوال
شيعة، ال من الزيدية، وال من اإلمامية، وال من ًإن أحدا من ال

أدنى كلمة » عليه السالم«اإلسامعيلية، وال غريهم مل يوجه إىل اإلمام احلسن 
أولئك الذين كانوا يف جيش : فيها إساءة وذم، إال إن كان مقصود السائل

حني كان يف طريقه إىل حرب معاوية، وقد » عليه السالم«اإلمام احلسن 
: ، ورضبوه باملعول يف فخذه، ثم خاطبوه بـ»عليه السالم«فتك به حاولوا ال

 .. معاوية، حني انتهى األمر إىل تسليم األمر إىل»يا مذل املؤمنني«

، بل كانوا من »عليه السالم«ولكن هؤالء مل يكونوا من شيعة عيل 
 . ِّبقايا اخلوارج، ومن طالب الدنيا، وحمبي الفتن

                                     
بحار «، و)٢٨٨ص (»سليم بن قيس«، وكتاب )١/٢٦ (»أعيان الشيعة« :انظر )١(

  .)٢٧/٢١٢ (»األنوار
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يا : مجع من شيعته، وقالوا له» ليه السالمع«أنه قدم إليه  :فقد روي
 .)١(مذل املؤمنني، ويا مسود الوجوه

 .)٢(المه بعضهم عىل الصلح :ويف نص آخر

السالم :  قال له)٣(عامر سفيان بن أيب ليىل أن أبا :ويف نص ثالث
 .)٤(ِّعليك يا مذل املؤمنني

                                     
 .٥٨٠ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و١٠٢كلمة اإلمام احلسن ص )١(

 و ٣١٥ ص١ وكامل الدين ج٩ ص٢ج) ط دار النعامن( و ٦٨ ص٢اإلحتجاج ج )٢(

إعالم و ٢٢٥كفاية األثر ص و٣١٦ص) هـ١٤٠٥ط مركز النرش اإلسالمي سنة (

 ٢ وعن فرائد السمطني ج٢٨٥ ص٢غاية املرام ج و٢٣٠ و ٢٢٩ ص٢الورى ج

 .٢٧٩ ص٥٢ وج١٣٢ ص٥١وج ١٩ ص٤٤ وبحار األنوار ج١٢٣ص

 .البهميسفيان بن الليل يف الفتوح البن أعثم ويف البداية والنهاية سعيد بن النتل، ) ٣(

 ١٧٥ ص٣جلحاكم لاملستدرك و ٢٠٠صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسن ) ٤(

 ٣٦٠ ص٥جإمتاع األسامع  و٦٣١ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف و

تاريخ  و٣٠٥ ص١٠جتاريخ بغداد  و٣٨٧ ص١ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

 اإلسالمتاريخ  و٢٥٠ ص٦جهتذيب الكامل  و٢٧٩ ص١٣جمدينة دمشق 

 والبداية ٥٥١ ص٢٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦ ص٤جلذهبي ل

ط دار (بن أعثم الكتاب الفتوح  و٢١ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث(والنهاية 

 .٢٩٥ ص٤ج) األضواء
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 .)١(ِّيا مسود وجوه املؤمنني: قال له رجل من أصحابه :ويف نص رابع

 .)٢ً(ذللت رقابنا، وجعلتنا معرش الشيعة عبيدا :ويف نص آخر قال له

 .لوددت أين مت قبل ما رأيت:  إن عدي بن حاتم قال:ونص خامس يقول

 .)٣( بنا وأعطينا الدنية من أنفسنا، وقبلنا اخلسيسة التي مل تلق:إىل أن قال

                                     
 ٥ج )هـ١٤٠٣ط دار الفكر سنة ( و ٤١٤ ص٥اجلامع الصحيح للرتمذي ج) ١(

 ١٩٧ ص٩حتفة األحوذي ج و١٧١ ص٣لحاكم جلاملستدرك  و١١٥ص

أحكام القرآن  و٢٦١ ص٦تفسري السمعاين ج و٣٣٠ ص٣٠يان ججامع البو

 ٣٢ وج١٨١ ص٨رازي جكبري للتفسري ال وال٤٢٩ و ٤١١ ص٣بن العريب جال

سري  و١٤ ص٢ وأسد الغابة ج٥٦٦ ص٤ جلقرآن العظيمتفسري ا و٣١ص

ط (البداية والنهاية  و٤٦٦ ص٤عتدال جميزان اإل و٢٧٢ ص٣أعالم النبالء ج

إمتاع  و٥٢ ص١٠ وج٢٠ ص٨ وج٢٧٣ ص٦ ج)عريبدار إحياء الرتاث ال

جواهر و ٨٢النزاع والتخاصم ص و٢٠٧ ص١٢ وج٣٦٠ ص٥األسامع ج

 .٢٠٠ ص٢بن الدمشقي جالاملطالب 

 ٤٤ وبحار األنوار ج١٢ ص٢ج) ط دار النعامن( و ٧١ ص٢اإلحتجاج ج )٢(

 .٩٠صاألنوار البهية  و٢٨١ ص١٦ والعوامل ج١٤٧ص

وحياة اإلمام  ٢٢٠صلدينوري لاألخبار الطوال و ١٠٠كلمة اإلمام احلسن ص )٣(

 .٢٠٣ عن الدينوري ص٢٦٧ و ٢٦٦ ص٢احلسن للقريش ج
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ل، أو ، أو سفيان بن يالي)١( رصح باسم سفني بن الليل:ونص سادس
 .)٢(ابن ليىل اخلارجي

السالم : »عليه السالم«أن سليامن بن رصد قال له  :ويف نص سابع
 .)٣(عليك يا مذل املؤمنني

السالم عليك يا :  أن عيل بن حممد بن بشري اهلمداين قال له:ونص ثامن

                                     
 .٥٤٤ ص١٢ عن تاريخ دمشق البن عساكر ج٩٧كلمة اإلمام احلسن ص) ١(

 ١٣جتاريخ مدينة دمشق  و٥٩ ص٤٤ وبحار األنوار ج١٩٩تذكرة اخلواص ص) ٢(

 أعالم النبالء سريو ٢٥٠ ص٦جهتذيب الكامل  و١٥١ ص٥٩وج ٢٧٩ص

 ٩١صبن محاد الكتاب الفتن و ١٧١ ص٢جعتدال ميزان اإلو ١٤٧ ص٣ج

 اإلسالمتاريخ و ١٤٠ ص٨ج )ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية و

 )ط دار األضواء(كتاب الفتوح و ٥٣ ص٣جلسان امليزان و ٣٩ ص٤جلذهبي ل

اإلمام احلسن وحياة  ٢٠٠صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسن و ٢٩٥ ص٤ج

 . عن الكيش، وعن رشح هنج البالغة للمعتزيل٢٧٠ و٢٦٩ ص٢ج

حتقيق (  و١٤١ ص١ ج)حتقيق الزيني( و ١٣٦ ص١ اإلمامة والسياسة ج)٣(

 ٦٥ ـ ٦٠ ص١ عن املحاسن واملساوئ للبيهقي ج١٨٥ ص١ ج)الشريي

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٨صلسيد رشف الدين لصلح احلسن و

ط (الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعرص األموي  عن ٥٣١ ص٢٦ج

 .٨٦ص) بريوتـ مؤسسة الرسالة 
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 .)١(مذل املؤمنني

أما واهللا لوددت أنك :  إن حجر بن عدي قال له:ونص تاسع يقول
ذلك اليوم ومتنا معك، ومل نر هذا اليوم، فإنا رجعنا راغمني بام مت يف 

 . كرهنا، ورجعوا مرسورين بام أحبوا

يا حجر، سمعت كالمك يف جملس معاوية،  :»عليه السالم«فقال له 
 .)٢(..وليس كل إنسان حيب ما حتب الخ

 .)٣(ووفد عليه مالك بن ضمرة، فأعنت له القول
 : عبارات، فنقولوأما بالنسبة لثبوت هذه ال

، »عليه السالم«ال شك يف أنه قد كان هناك من جترأ عىل مقام اإلمام 

                                     
 .٢٢١ و٢٢٠األخبار الطوال للدينوري ص) ١(

 وبحار ١٩٧ ص٣ج) املطبعة احليدرية( و ٤١ ص٤مناقب آل أيب طالب ج) ٢(

بن الكتاب الفتوح  و١٩٣ ص٥جتفسري نور الثقلني  و٥٧ ص٤٤األنوار ج

 .٢٩٥ ص٤جأعثم 

تاريخ مدينة  عن البحار، و٢٦٩ و ٢٦٨ ص٢حياة اإلمام احلسن للقريش ج )٣(

بن عساكر ال» عليه السالم«ترمجة اإلمام احلسن و ٢٨٠ ص١٣جدمشق 

) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٢ ص٣جسري أعالم النبالء  و٢٠٣ص

  .٤٨٢ ص٣٣ج و٥٥١ ص٢٦ج
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ولكننا ال نستطيع أن نؤكد صحة نسبة ذلك لكل شخص بخصوصه، 
السيام وأن أكثر هذه النقوالت قد وردت يف كتب تارخيية، فيها الغث 

من أنه ال ريب يف أن هناك : والسمني، والصحيح والسقيم، مع مالحظة
َّيتعمد نسبة بعض القضايا إىل اخللص من أصحابه عليه السالم، وذلك يف 

صلوات اهللا وسالمه «نطاق مرشوعهم اخلياين هللا، ولرسوله، وألئمة اهلدى 
، وتشويه »عليه السالم«، املتمثل يف إظهار ضعف اإلمام »عليهم أمجعني

 ..سياساهتمالصورة الناصعة لألخيار من أصحابه، وتأييد هنج األمويني و

َّوإذا فرض صحة صدور ذلك من أحد األصفياء واخللص من 

، فإن ذلك مرفوض منه، مردود عليه، ألن الواجب »عليه السالم«أصحابه 
: ًعليه وعىل كل أحد، هو التسليم للنبي ولإلمام، وفقا لألمر اإلهلي بذلك

ًوسلموا تسليام﴿ ِ ْ ُ ََ ِّ َ﴾)١(. 

ل عىل عمق البالء الذي واجهه ِّدلكام أن هذه الترصفات الرعناء، ت
ع جمتمع، ال يدرك حتى بعض ، وهم يتعاملون م»عليهم السالم«أئمتنا 
 والنخبة والطليعة اإليامنية فيه ما جيب عليهم، أو ال يلتزمون به، أو اخليار

تظهر من بعضهم اهلنات، والسقطات، يف أحرج األوقات، وأشد األمور 
ستوى احلدث، وال يثقون بحسن فال يكونون عىل م. حساسية وخطورة

تدبري، وبصوابية موقف إمامهم املعصوم، رغم أهنم يرون بأم أعينهم حقيقة 

                                     
 . من سورة األحزاب٥٦اآلية ) ١(
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كان يرشح هلم ما أهبم » عليه السالم«مع أن اإلمام . ما جيري وما حيدث
ًعليهم، تلوحيا تارة، وترصحيا أخرى ً.. 

 مل  أن الكثريين ممن وردت أسامؤهم يف الئحة املعرتضني:وقد الحظنا
، بل كان بعضهم من اخلوارج »عليه السالم«يكونوا خاليص الوالء له 

  ..واألعداء، ومنهم من مل يكن من األحباب، وال من األصدقاء
  :ويف مجيع األحوال نقول

إن أمثال هذه املواقف واحلركات، ال يتوقع صدوره من راسخي القدم 
 .، وبمقام اإلمامة»معليه السال«يف الوالء، وال من العارفني بحق اإلمام 

 ولعل بعضهم قال ذلك عىل سبيل احلكاية ملا يتداوله بعض من مل يكن 
ًإماما مطهرا، معصوما، وسفينة نجاة» عليه السالم«يرى اإلمام احلسن  ً ً.. 

عىل » عليه السالم«ولعل اهلدف هو أن يسمع الناس جواب اإلمام 
 .هذه األباطيل واألضاليل

 إن اهللا تعاىل مل :فمن قال.. فوه بكالم كهذاولو فرض أن أحدهم قد ت
يتداركه برمحته، ويكشف عن بصريته، حتى بلغ ذلك املقام، بعد أن صحت 
توبته، وعظمت ندامته، وطالت حرسته عىل ما فرط منه يف حق إمامه 

 .»عليه السالم«املعصوم 

  : ذريته× ال تقاس باإلمام احلسن ً:ثانيا
الذي هو رحيانة رسول اهللا » عليه السالم«هناك فرق بني اإلمام احلسن 

، وسيد شباب أهل اجلنة، وأحد الذين أمر اهللا بمباهلة »صىل اهللا عليه وآله«
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الذين أذهب اهللا عنهم » عليهم السالم«النصارى هبم، وأحد أهل البيت 
الرجس كام يف آية التطهري، وبني ذريته الذين قد يكون فيهم املحسن الذي 

امليسء الذي يستحق الذم عىل إساءته، ألن املفروض أن يمدح إلحسانه، و
 ..كسائر الناس الذين ال يشء يثبت هلم العصمة» عليه السالم«ذريته 

وقد جتد يف اإلخوة من أب واحد وأم واحدة من هو يف غاية الصالح، 
 .ومن هو يف غاية الفساد

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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×

  فصل الرابعال

 ..×اإلمام احلسني 
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  :)٦٢( ١٠٣ السؤال رقم
 كشف يف واألربيل )١(الطالبني مقاتل يف األصفهاين الفرج أبو ذكر لقد

 طالب أيب بن عيل بن بكر أبا أن )٣(العيون جالء يف واملجليس، )٢(الغمة

 معهم قتل وكذا ،»امعنه اهللا ريض« احلسني أخيه مع كربالء يف قتل ممن كان

 ).بكر أبا املكنى األصغر وحممد( !بكر أبو واسمه احلسني ابن

 !احلسني؟ مقتل عىل فقط وتركز !األمر؟ هذا الشيعة ختفي فلامذا

 )!!بكر وأب( :كذلك ابنه واسم ،احلسني أخ اسم أن هو السبب

 الغافلون؛ أتباعهم وال املسلمون، يعلمه أن الشيعة تريد ال ما وهذا
 وعىل ،الصحابة كبارو البيت آل بني العداوة ادعاء يف كذهبم يفضح ألنه

 حق اغتصب قد ،ًامرتدًا كافر كان لو ألنه .»عنه اهللا ريض« بكر أبو رأسهم

                                     
 .  طبعة بريوت١٨٨، ١٤٢، ٨٨صفحة  )١(

)٢/٦٦( )٢( . 

 . ٥٨٢ص )٣(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ١١٢

 !باسمه يتسمون البيت آل رأينا ملا ـ الشيعة يزعم كام ـ وآله عيل

 .تأمل ملن حمبة دليل هذا بل

 ويسمون ،»امعنه اهللا ريض« واحلسني بعيل الشيعة يقتدي ال ملاذا :ثم
 !؟)بكر أيبب (أبناءهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

ة األئمة أبناءهم وبناهتم  قد ذكرنا اجلواب عن موضوع تسميً:أوال
باسم أيب بكر وعمر وعثامن، وعائشة وما إىل ذلك يف إجابتنا عىل السؤال 

 .. يف أول هذا الكتاب، فراجع٤رقم 

إن الشيعة خيفون أمر قتل أيب بكر بن عيل يف :  قال هذا السائل:ًثانيا
 ..كربالء، ألن اسمه أبو بكر

 :ونقول

 قتل أيب بكر بن عيل يف كربالء، بل  إن الشيعة مل يتجاهلوا قضية:ألف
وقد نقل نفس هذا السائل هذا األمر عن املجليس يف .. ذكروه يف كتبهم

جالء العيون، وعن األربيل يف كشف الغمة، الذي نقلها بدوره عن الشيخ 
ولو تتبعنا كتب الشيعة لوجدنا عرشات . مع أن هؤالء كلهم شيعة.. املفيد
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 ..هذا يف كربالءمنها تذكر استشهاد أيب بكر 

 قد »السالم عليه« إن مجيع املصادر التي ذكرت أسامء أوالد عيل :ب
 ..ذكرت فيهم اسم أيب بكر

 إن من مصلحة الشيعة ذكر أسامء هؤالء يف كتبهم، إلظهار أهنم :ج
وكذلك أئمتهم ليست هلم عداوة شخصية مع أيب بكر وعمر، بل هم 

 وفائهم بام تعهدوا لرسول يرفضون ما صدر منهم، ويأخذون عليهم عدم
 .بالوفاء به» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 يف فاجعة كربالء »السالم عليه« إن الرتكيز عىل اإلمام احلسني :ًثالثا
، وهو سيد شباب أهل »السالم اعليه«أمر رضوري، فهو ابن الزهراء 

، وهو أحد الذين » وآلهعليهصىل اهللا «اجلنة، وهو رحيانة رسول اهللا 
رجهم الرسول ليباهل هبم النصارى، فنزلت آية املباهلة، وهو أحد من أخ

، وهو » وآلهعليهصىل اهللا «نزلت فيهم آية التطهري، وهو سبط رسول اهللا 
 ..اإلمام الثالث من بعده الخ

 يف كتابة » وآلهعليهصىل اهللا «وهل إذا ركزنا عىل شخصية رسول اهللا 
 أو عىل »السالم عليه«، أو عىل عيل التاريخ نكون حاقدين عىل عمه العباس

 !أيب بكر وعمر؟

عليه « بالنسبة ملا ذكره من ادعاء الشيعة للعداوة بني عيل :ًرابعا
 :وأيب بكر نقول» السالم

 للتسميات إن التسمية باسم أيب بكر ال تكذب هذه الدعوى، إذ ال ربط
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 ..ًبالعداوات، ألن األسامء ليست ملكا ألحد

 . بأيب بكر كانت شائعة بني الناس يف اجلاهلية واإلسالمًعلام بأن التسمية

ليست شخصية، وإنام هو يأخذ » عليه السالم«كام أن عداوة عيل 
 ..عليهم خمالفاهتم ملا ألزموا به أنفسهم جتاه اهللا ورسوله

أن أبا بكر وعمر قد كفرا باهللا وبرسوله، وارتدا :  مل يدع الشيعة:ًخامسا
 ..ًالتسمية باسمهام تكذيبا هلذه الدعوىعن اإلسالم، لكي تكون 

 إن مطالبة السائل بأن يسمي الشيعة أبناءهم بأيب بكر ليست :ًسادسا
منصفة، فالتسميات هي نتيجة أذواق شخصية، واستحسانات مجالية، فال 
يمكن إصدار قرار بلزوم استحسان هذا االسم أو ذاك، وال يمكن اإللزام 

 . اجلامليةبتوصيف هذا االسم أو ذاك بصفة

ولو جازت املطالبة بأمثال هذه األمور لطالبنا هذا السائل بأن يسمي 
نفسه وولده بأسامء كانت شائعة بني العرب، مثل جحش وكلب، وهلقام، 

 ..شذقم، وما إىل ذلكو

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٦٨ (١٠٤السؤال رقم 
أنه مات : »عليه السالم«طاملا ردد الشيعة يف كتبهم عن مقتل احلسني 

: ًعطشانا يف املعركة، ولذلك تراهم يكتبون عىل خمازن املياه العبارة التالية
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 .»ارشب وتذكر عطش احلسني«
 :والسؤال

أمل يكن باستطاعة : ما دام األئمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب
ًته إىل املاء أثناء القتال، وأنه سوف يموت عطشانا، احلسني أن يعلم حاج

 !وهبذا يستطيع أن جيمع كمية من املاء كافية للمعركة؟

! أليس توفري املياه أثناء القتال يدخل يف باب األخذ باألسباب؟: ثم
ْوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل تر﴿: واهللا يقول ْ ْ ْ َ ُْ ُ َ ُِّ َْ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َّ ْ ْ َِ ُ َ َُ ِهبون به َ ِِ َ ُ

ُعدو اهللاِ وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللاُ يعلمهم وما تنفقوا  َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ َُ َ ِ ِ َ ُ
َمن يشء يف سبيل اهللاِ يوف إليكم وأنتم ال تظلمون ُ ْ ْ ْ ُ ََ َ َْ ُ ُ ََّ ْ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ

ْ﴾)١(. 

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

ني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى واحلمد هللا رب العامل
 ..وبعد ..حممد وآله الطيبني الطاهرين

 :ييل بام السؤال هذا عىل أجيب فإنني

مل جيمع اجليوش للحرب، بل هو » عليه السالم« إن احلسني :قلنا ً:أوال
قد ترك مكة حتى ال يغتاله شياطني بني أمية، وهتتك به حرمة البلد احلرام، 

                                     
  . من سورة األنفال٦٠ اآلية )١(
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 .ه أن ثمة مؤامرة هتدف إىل قتلهحني بلغ

 عياله وأطفاله، وأهل بيته، وبعض األصحاب، :والذين كانوا معه، هم
 يواجه بألف ًومل يكن يزيد عدد هؤالء مجيعا عىل بضعة عرشات، وإذ به

فارس بقيادة احلر بن يزيد الرياحي حيارصونه، ويضيقون عليه، ويمنعونه 
ً يف كربالء، ليواجه جيشا مجعوه من دخول الكوفة، حتى اضطروه للنزول

فهو يعلم بأنه مقتول، .. ًحلربه، يصل عدده إىل ثالثني ألفا أو أكثر من ذلك
ًن خيتار املكان األقل رضرا عىل لكنه هو مل يسهم يف قتل نفسه، بل حاول أ

 .إلسالم وأهلها

أن يبادر إىل » عليه السالم«فال مورد للحديث عن أن عىل احلسني 
 ..وال لغري ذلك.. الستعداد، وهتيئة املاء أليام احلصاراإلعداد وا

وأما إرسال مسلم بن عقيل إىل الكوفة فلم يكن جلمع اجليوش، بل 
مامهم إأرسله لينظر يف أمر الناس الذين أحلوا عليه بالقدوم عليهم، وهو 

بان األمر من بعده : ، وباعرتاف معاوية»صىل اهللا عليه وآله«بنص الرسول 
م للحسني، أو يرجع شورى بني املسلمني، األمر الذي مل يلتزموا للحسن، ث

به بعد موت معاوية، لعلمهم بأهنم لو أرجعوا األمر شورى ملا اختار الناس 
ً، انصياعا لآليات القرآنية، ولألحاديث النبوية »عليه السالم«سوى احلسني 

 .»عليه السالم«الواردة يف حقه 

للغيب إنام هو من خالل »  السالمعليهم« إن علم األئمة :ًثانيا
، الذي يتلقى علمه عن جربئيل عن »صىل اهللا عليه وآله«اإلتصال بالرسول 

 ..اهللا سبحانه وتعاىل، فهو علم مكتسب من مصدر بعينه
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ًوليس علام ذاتيا مستقال به عن اهللا تعاىل ً ً. 

أن يعامل الناس وفق ما » صلوات اهللا وسالمه عليه«وكان جيب عليه 
رونه، ويقولونه ويفعلونه، ووفق ما يصل إليه علمه باإلستناد إىل يظه

 ..الوسائل املتوفرة له ولسائر الناس، ال بعلم الغيب الذي ال يتيرس لسواه

 أن ما يصل من الغيب إىل األنبياء واألوصياء، أو :عىل أن من الواضح
ما يسعى األنبياء واألوصياء إىل معرفته من أمور الغيب، هو : فقل

خصوص ما يتصل بنيلهم املقامات عند اهللا، ويزيد يف معرفتهم، ليزيد يف 
تأكيد كامالهتم، وحتقيق املزيد من القرب منه تعاىل، وكذا إذا كان ذلك 
يرتبط بمهامهتم الرسالية، وبمسؤولياهتم يف احلياة اإلنسانية، أما ما عداه مما 

رض، والبالء يرتبط بأمورهم الشخصية، وأمور معيشتهم، والصحة وامل
وموته، » صىل اهللا عليه وآله«والنبي » عليه السالم«والعافية، وحياة اإلمام 

وما ال أثر له يف حفظ الدين وأهله بصورة مبارشة، وما ال رابط له برعاية ما 
أما ما .. جيب عليهم رعايته يف إيصال املخلوقات إىل اهللا، وما يوجب كامهلم

 ..ًباال، وليس له أي أمهية يف حساباهتمعدا ذلك، فإهنم ال يديرون له 

قد أرسل أخاه العباس » عليه السالم«أنه :  لقد سجل لنا التاريخ:ًثالثا
 ..ليأتيه باملاء، فاستشهد قبل أن يتمكن من إيصاله إليه

قد حاول حفر بعض اآلبار ليستنبط » عليه السالم« أنه :ويف الروايات
 ..من ذلكمنها املاء، فتصدى له أعداؤه ومنعوه 

 إن من يعتقد بأن القدر هو احلاكم عىل العباد، ليس له أن يطرح :ًرابعا
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هذا السؤال، إذ ال يمكن حتقق مفهوم اإلنتحار، فإنه إذا علم بأنه سيقتل 
ِّعطشا، ويعلم أن قضاء اهللا ال يرد، فام فائدة ادخار املاء، إذا كان القضاء قد  ُّ ُ ً

 !هذا القضاء يشء؟ولن يغري ! سبق بعدم الفائده منه؟

 ومع غض النظر عن مجيع ما قدمناه، مع أنه هو احلق الذي ال :ًخامسا
حميد عنه، وال مناص منه، فإن إرصار السائل عىل قوله يدعونا إىل جماراته يف 

قد أعلم » صىل اهللا عليه وآله«النقاش، ومطالبته بالدليل عىل أن النبي 
:  يقتل فيها، فإن اهللا تعاىل، يقولبنفس اللحظة التي» عليه السالم«احلسني 

ً﴿ال يظهر عىل غيبه أحداإنه  ََ ََ ِِ ِ ْ ُ َُ ْ ٍإال من ارتىض من رسول﴾ َ ُ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َّ إن :  ولكن من قال،ِ
َّ﴿إن اهللاَ : ذلك يشمل إعالم رسله بساعات وفياهتم، ال سيام مع قوله تعاىل ِ

َعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعل َ ْ ْْ َ َ َ َُ ْ ُ َّ َُ ُ ِّ َ َ ِْ ِ َم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا ِ َ َ ْ َ ٌُ َ َْ َ ِ َْ َ ِ ْ ِ

ٌتكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللاَ عليم خبري﴾ ِ َ ُ ْ َ ٌَ ْ َِ َِ ِّ ٌ َ َُّ ِ ُ َ ٍ َ َ ِ ْ َ َ ِْ ً)١(. 

 قد قيدت اآلية التي سبقتها، وحرصهتا بالغيوب التي اآلية هذه فلعل
االت العلم أو أهنا خصصتها بح. ال تشمل موضوع اآلجال، وحلظاهتا

 .اإلمجايل دون التفصييل الدقيق

عليه «احلسني وإذا أردنا مداراة هذا السائل فيام يرتبط بعلم  :ًسادسا
ًأنه سيقتل عطشانا يف كربالء، ولكن ما عساه يفعل، وقد أجلئ ب، »السالم

إىل احلضور إليها من قبل أعدائه، ال سيام وأنه قد جاء إليها مع عياله، ومل 

                                     
  . من سورة لقامن٣٤ اآلية )١(
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 !، ومل يكن بصدد خوض حرب مع أحد؟ًجيمع جيشا

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٥٦ (١٠٥السؤال رقم 
يذكر الشيعة يف كتبهم أن مسري احلسني إىل أهل الكوفة ثم خذالهنم له 

َّوقتله كان سببا يف رد ملستقبل ـ كام ًإذا لو كان يعلم ا. ة الناس إال ثالثةً

 .يزعمون ـ ملا سار إليهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

، وخذالن أهل »عليه السالم«إن قتل احلسني :  مل يقل الشيعةً:أوال

إال إن كان هذا السائل يقصد ..  الناس إال ثالثةةَّردًن سببا يف الكوفة له كا

ارتد الناس بعد قتل «:  أنه قال»عليه السالم«ما روي عن اإلمام الصادق 

 ، وحييى بن أم الطويل، أبو خالد الكابيل:إال ثالثة» عليه السالم«احلسني 
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قوا ، ثم إن الناس حل)حكيم بن جبري: ولعل الصحيح (وجبري بن مطعم

 .)١(»وكثروا

هو ارتداد الناس عن أهل البيت :  إن املقصود هنا:ومن الواضح

ً، وابتعادهم عنهم خوفا من يزيد، وبني أمية، ويأسا من أن »عليهم السالم« ً

بعد فاجعة كربالء من أن » عليهم السالم«يتمكن أحد من أهل البيت 

 ..يكون له شأن وموقع بارز يف األمة

 باملستقبل ال جيوز أن يمنعه »عليه السالم«مام احلسني  إن علم اإل:ًثانيا

 ..من القيام بواجبه الرشعي

ً مل يكن قد مجع جيشا وجاء به »عليه السالم« إن اإلمام احلسني :ًثالثا

لقتال يزيد، بل هو قد خرج بعياله من مكة حني علم بتدبري مؤامرة لقتله، 

 .حرمتهفأراد أن يبتعد عن بيت اهللا حتى ال تنتهك به 

أن علم الغيب احلاصل هلم بطريق غري ميسور : ًقد ذكرنا مرارا: ًرابعا

 وال غريه، »عليه السالم«ًللناس كالوحي، ال يوجب تكليفا لإلمام احلسني 

                                     
) آل البيتط مؤسسة ( و ١١٥ و ١٢٣ص) رجال الكيش(إختيار معرفة الرجال ) ١(

 ١٤٤ ص٤٦بحار األنوار ج و٢٠٥ و ٦٤ختصاص صاإل و٢٣١ص ١ج

 ٩جقاموس الرجال  و١١٧ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و٢٢٠ ص٧١وج

 .٣٠ ص١١ وج٤٣٢ و ١٥٠ص
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ًبل يبقى تكليفه هنا مرهونا بام تؤدي إليه األمارات الظاهرية التي يشرتك 

 إجابة لنا أخرى عىل وقد رشحنا هذه اخلصوصية يف. فيها معه مجيع الناس

 .هذه األسئلة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٩١ (١٠٦  رقمالسؤال
 !والقدر؟ بالقضاء الشيعي أهيا تؤمن هل

 ملاذا ترضب نفسك وجتلد ظهرك وترصخ : سأقول لك،نعم :إن قلت
 !احلسني؟ وتبكي عىل

عرتاضك ا انتهى األمر ب..تؤمن بالقضاء والقدر نك الإ :وإن قلت
 .وعدم رضاك بحكمته عىل قضاء اهللا

 :واباجل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

  ..وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 : اجلواب يف نقول فإننا

 !والقدر؟ بالقضاء ّالسائل ّأهيا تؤمن هل ً:أوال

 وعىل ّأمك، وعىل أبيك، عىل تبكي ملاذا :لك فسأقول نعم، :إن قلت
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 ٍواحد ّأي مات إن ،زوجتك وعىل صديقك، وعىل أخيك، وعىل ولدك،
 كالرسطان، عضال، بمرض نتأ َبتِصُأ أو أصيب إذا تنزعج وملاذا منهم،

 .يناك أو ععيناه عميت أو ، أو يدكيده قطعت إذا أو

 عىل باعرتاضك األمر، انتهى والقدر بالقضاء تؤمن ال إنك :وإن قلت
 ..بحكمته رضاك وعدم اهللا، قضاء

 اإلمام عىل جرى ما ّأن :والقدر بالقضاء عتقاداإل معنى هل :ًثانيا
ً حمبوبا ذلك كان هلو !اإلهلية؟ احلكمة مقتىض هو »عليه السالم «احلسني

 نعرتض وال!  به؟نرىض وأن نستحسنه أن وعليك علينا وجيب!  تعاىل؟هللا
 !عليه؟

 ،»عليه السالم «عيل بن احلسني قاتل يعاقب ال أن :وهل معنى ذلك
 اقتضته ما ونفذ، تعاىل هللا املحبوب فعل ألنه، اجلنة ويدخل يثاب بل

 !حكمته؟

 لك قتل من عىل أنت تعرتض إذن فلامذا كذلك، مرألا كان فإن
 هو يكون أال !بسوء؟ ٌقاصد قصدك إذا نفسك، عن تدافع ملاذا بل !؟ًعزيزا
 !اجلنة؟ به يدخل وما !تعاىل؟ حكمته تقتضيه وما! اهللا؟ حيبه ما يفعل اآلخر

 تؤمن كنت إن تبغضهم ملاذاو !؟الرافضة من إذن مستاء أنت ملاذا :ًثالثا
 ! والقدر؟بالقضاء

 وعدم ،اهللا قضاء عىل باعرتاضك األمر انتهى ،به تؤمن ال كنت وإن
 ..بحكمته رضاك
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 وعصيان املجرم، وإجرام الكافر، كفر عىل ًأيضا تعرتض وملاذا
 !هللا؟ يصاالع

 !ذلك؟ فائدة وما !؟املنكر عن وتنهى باملعروف تأمر ًأيضا وملاذا

.. و.. و الزاين، وترجم وجتلد السارق، يد وتقطع القاتل، تعاقب وملاذا

 !.؟..الخ.. و

قد قال عن شهداء »  اهللا عليه وآلهصىل«أن رسول اهللا : رويتم: ًرابعا

 .)أشهد عىل هؤالء: أو (أنا شهيد عىل هؤالء«: أحد

ألسنا إخواهنم، أسلمنا كام أسلموا، وجاهدنا كام : فقال أبو بكر
 !جاهدوا؟

ًبىل، ولكن هؤالء مل يأكلوا من أجورهم شيئا، وال أدري ما : قال

 .حتدثون بعدي

 .)١(»عدكإنا لكائنون ب: فبكى أبو بكر، وقال

                                     
 ٣١٠ص ١ج الواقدي ومغازي ٣٨ص ١٥ج للمعتزيلالبالغة  هنج رشح) ١(

كتاب  و٢٧٣ص ٥وج ٥٧٥ص ولرياجع ٥٤١ص ٣جللصنعاين  واملصنف

 ٥٥٧ و ٤٨٤صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٦٢ ص٢جالك ملاملوطأ 

فلك النجاة  و١٠٤ ص٥ج الرب بن عبدالستذكار اإلو ٢٢٨ ص٢١جالتمهيد و

 .١٤٩صالتحفة العسجدية  و٦٥ص
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 :ونقول

فإن كان يؤمن بالقضاء والقدر فقد اعرتض عىل ! ملاذا بكى أبو بكر؟
 !اهللا، وإن كان يؤمن بالقضاء والقدر فلامذا يبكي؟

وملاذا حزن عندما كان يف الغار مع ما رأى من اآليات واملعجزات التي 
 !دلت عىل أن اهللا حافظ لنبيه، ونارصه، ومظهر لدينه؟

وإن كان ! وملاذا حزن؟! قضاء والقدر عندما حزن؟هل كان يؤمن بال
 !ال يؤمن بالقضاء والقدر، فقد اعرتض عىل اهللا؟

  : والقدرالقضاء معنى: ًرابعا

 من اإلنسان عىل جيري الذي اإلختيار عن اخلارج األمر هو :القضاء
 ّرسه سواء ،للمؤمن خري وهو ..احلكم وهو فيه له حيلة ال مما ..ذاته خارج

 كام .)١(حباه قد كان وأكرمه أعطاه وإن لذنبه، كفارة كان ابتاله إن ،ساءه أو
 .الرواية يف ورد

 .)٢(للمؤمن ٍخري كل اهللا قضاء يفو

                                     
 ١٥٢ص ٦٨ جاألنواربحار  و٥٨صإلسكايف البن مهام اكتاب التمحيص  )١(

 ٥٣٨ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و٤٨صحتف العقول  و١٥١ ص٧٤وج

 .١٧١صلنجفي لألف حديث يف املؤمن و

مستدرك  و١٧٣ص ٧٥وج ١٥٢ص ٦٨ جاألنواربحار  و٥٨صإلسكايف لالتمحيص  )٢(

 .١٧١صألف حديث يف املؤمن  و٥٣٨ ص٨ وج١٤٩ ص٤جسفينة البحار 
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 فمنه :أوجه عرشة عىل القضاء إن :»عليه السالم«وروي عن عيل 

ٍاء إعالم، ومنه قضاء فعل، ومنه قض ومنه ٍعهد، وقضاء ،غافر قضاء  قضاءٍ

 ومنه وفصل، حكم قضاء هومن إمتام، قضاء ومنه كتاب، قضاء ومنه ،إجياب

  .. قضاء نزول املوتومنه ،خلق قضاء

 .)١(األوجه هذه من واحدة لكل اآليات ذكر ثم

ٍعدل من عند حائط مائل إىل  »عليه السالم«أن أمري املؤمنني  :وروي

 !اهللا؟ قضاء من تفر املؤمنني، أمري يا :ٍمكان آخر، فقيل له

  .)٢(اهللا قدر إىل اهللا قضاء من أفر :فقال

 ذلك من صدر ٍجل فعلأل يكن مل به املستظل عىل احلائط وسقوط

 ..عنده اجلالس

 ّأي يف يرد الذي القضاء معنى حتديد من بد ال إنه: خالصة األمرو

                                     
 .٥٤٠ و ٥٣٩ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و٢٠ ـ ١٨ص ٩٠ج األنواربحار  )١(

 ١٥١ ص٦٧ وج٣ ص٥٦ وج٢ ص٤١وج ١١٤ و ٩٧ص ٥ جاألنواربحار  )٢(

عتقادات اإل و٣٦٩ص) ط مركز النرش اإلسالمي( و ٣٧٧والتوحيد للصدوق ص

 ٤جيل عوايل الآلو ١٣٦خمترص بصائر الدرجات ص و٣٥صيف دين اإلمامية 

 ٩لنجفي جلموسوعة أحاديث أهل البيت  و٣٢٠ ص٢نور الرباهني جو ١١١ص

 .٣٩صلعسكري لالفروق اللغوية  و٢٨ ص٢تفسري نور الثقلني ج و١٦٥ و ١٦٤ص
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 هو: ًآنفا» عليه السالم «عيل عن املروي احلديث يف به واملراد .آية أو حديث

 ..تعاىل اهللا حكم يف هوجود من بد ال الذي األمر

 وال زيادة بال ،الغرض يقتضيه ما وفق اليشء وضع هوف ،رَدَالق أما

ٍ﴿إنا كل يشء خلقناه بقدر﴾ :تعاىل قال نقيصة، َ َ ََ ْ َ َ َِّ ُ ٍ
ْ ُ َّ َّ﴿وخلق كل  :وقال.. )١(ِ َُ َ َ َ

ًء فقدره تقديراَْيش ْ َِ ٍَ َُّ َ َ﴿والذي قدر فهدى﴾ :وقال ..)٢(﴾َ ََّ َ َ َ َِّ َ)٣(. 

 مع املتوافقة واخلصائص امليزات هبذه اإلنسان لقخ مثل وذلك

 التي والغاية احلياة، هذه يف له تعاىل اهللا رادها أالتي الوظيفة معو احلكمة

 ..إليها نتهييس

 يف يكون وقد األحكام، يف يكون وقد اخللق، يف يكون قد رَدَوالق

 عىل اجلزاء تقدير :ذلك ومن ـ واإلنسان الكون يف العامة والنظم السنن

 .ذلك بغري يكون وقد ـ األفعال

 لتسري السنن وضع اقتىض قد اخللق يف التقدير : أو فقل،وهذا القدر

 الثمر، وظهور الشجر، وغرس البرش، يف التوالد سنن مثل وفقها، األمور

 عىل السنن هذه بعض يتوارد وقد والقمر، الشمس، حول رضاأل ودوران

                                     
 . من سورة القمر٤٩اآلية ) ١(

 . من سورة الفرقان٣اآلية ) ٢(

 . من سورة األعىل٣ة اآلي) ٣(
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 ..العاقلة املخلوقات من وغريه اناإلنس اختيار دائرة يف تصبح حني بعض،

 ّقدر تعاىل اهللا إن: ًمثالف .املخلوقات سائر ّترصف جمال يف تصبح حني وأ

 عىل ةقدر اإلنسان يعطي أن :ًأيضا وقدر ،البرش بني والتناسل التوالد

 إفساده أو ،املرأة رحم انتزاع إىل مورد يف اإلنسان هذا بادر فإذا الترصف،

 ذلك فإن ..للرجل ّاجلنسية القدرة تعطيل من متكن وأ بغريها، أو بأدوية

 .. املوردهذا خصوص يف للتناسل التقدير أثر يبطل

 مفردات بعض تغيري عىل ويقدر السنة، هذه يف يتحكم االنسان وأن
 .اعليه حاكم آخر بتقدير ولكن جتليها

 ما وهو .ويبطله به، خيل ما عليه يرد قد بعينها علة ختتزنه الذي لقدرفا
 ..املوانع وجود أو ،الرشائط باختالل :عنه يعرب

 وجزم حتم ألنه نا،قدم كام ذلك من يشء له يعرض فال القضاء، أما
 .وقاطع بات إهلي وترصف

 اإلهلي إىل أن من الرضوري عدم اخللط بني العلم :وال بد من لفت النظر
د بعضها ألزيل بام تكون عليه حركة األسباب واملسببات، وكيفية سريها وتوارا

ها ضععىل بعض يف حركة الواقع، وبني حركة الواقع يف سننه التي قدرها وو
وإنام الذي يؤثر فيها هو  ، فان ذلك العلم ال يؤثر يف هذه احلركة،تعاىلاهللا 

 .من خالهلامنه تعاىل  الفيض نالسنة املقدرة التي أراد اهللا تعاىل أن يكو

 فعل بحرص ارتباط له ليس والقدر القضاء أن :ًوبذلك يظهر أيضا
 سنة ألجل فعاهلم، أعىل عباده تعاىل جيرب اهللا أن: بمعنى ،تعاىل باهللا اإلنسان
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 يفيض أن :مجلتها من التي السنن وضع قد تعاىل اهللا ّنأل، والقدر القضاء
وعىل قدراته وطاقاته حلظة بلحظة، واإلنسان هو  ،اإلنسان عىل الوجود اهللا

 .لقدرة، وأن جيسدها يف هذه احلركة، أو يف تلكالذي خيتار أن حيول هذه ا

 هو ،للحركة اإلنساين والطلب السعي وذلك البرشي، ختياراإل فهذا
 ..به اإلهلي الفيض َِطبُر الذي ّالرشط

 به،َّوتطل اختاره ألنه لإلنسان، الفعل نسبة يصح الربط هذا وألجل
 ،تعاىل اهللا إىل ًيضاأ نسبته ويصح .عليه الوجود اإلهلي الفيض رشط وأوجد

 .القدرة وأعطى أفاض الذي هو ألنه

أنه تعاىل ال يطاع : وهو قادر عىل حجب الفيض يف كل حلظة، ولذا ورد
ًجربا، وال يعىص مغلوبا، وهو القادر عىل ما أقدرهم عليه ً. 

ٍوهذا نظري ما إذا كان هناك طاقة كهربائية موزعة يف بيت وفق 

ولكن صاحب البيت هو  .ا ويرسلهاهالضوابط، وهي تأيت من مصدر ينتج
 أو ال يستفيد، وقد يوظفها يف التدفئة، ،هذه الطاقة الذي خيتار أن يستفيد من

 ..أو أي يشء آخر أو يف تربيد الطعام، أو يف قتل إنسان، أو يف حتريك آلة،

بشكل  ًطليقا ًراح ليس أنه كام ..فعل ما عىل ًجمربا ليس ٍجهة من فهو
 وجعله عنه، الكهربائي ّالتيار قطعب فعله إبطال انباإلمك دام مامطلق 
 ..يريد ما فعل عن ًعاجزا

 العقاب وصح ًحسنا، كان إذا الفعل، عىل اإلهلي الثواب صح ولذلك
 ..الخ.. و.. و ..عنه والنهي األمر وصح ًقبيحا، كان إذا عليه
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 ..لهآو حممد عباده الذين اصطفى عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٩٢ (١٠٧رقم السؤال 
 أم !؟خروج احلسني لكربالء وقتله هناك عز لإلسالم واملسلمني هل

 !؟ذل لإلسالم واملسلمني

 وملاذا تبكي عىل يوم فيه عز : سأقول لك،عز لإلسالم :إن قلت
 !أيسوؤك أن ترى عز لإلسالم؟! ؟لإلسالم واملسلمني

احلسني   وهل نسمي: سأقول لك،سالم واملسلمنيًذال لإل :وإن قلت
 !مذل اإلسالم واملسلمني؟

ومنها يكون احلسني ، ألن احلسني يف معتقدك أهيا الشيعي يعلم الغيب
 .قد علم أنه سيذل اإلسالم واملسلمني

 :اجلواب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة ليكمع السالم

 : فإنني أجيب عىل هذا السؤال بام ييل

 هل كان استشهاد محزة يف حرب أحد، واستشهاد جعفر بن أيب ً:أوال
ًأم كان ذال لإلسالم ! ًطالب يف حرب مؤتة عزا لإلسالم واملسلمني؟
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 !واملسلمني؟

صىل اهللا  «ملاذا بكى النبي: ً كان عزا لإلسالم، فسأقول لك:إن قلت
هل ساءه أن يرى عز ! عىل يوم فيه عز لإلسالم واملسلمني؟» عليه وآله
 !اإلسالم؟

وهل نسمي : ل لكًكان ذال لإلسالم واملسلمني، فسأقو: وإن قلت
َّمحزة وجعفرا مذيل ًأن محزة وجعفرا قد عمال : واحلال!  اإلسالم واملسلمني؟ً

سدد بالوحي، ويعلم بالغيب، ، وهو م»صىل اهللا عليه وآله«بأمر رسول اهللا 
 !!من خالل ما خيربه اهللا به بواسطة جربائيل

ًوالبد أن يكون قد علم بأن احلمزة وجعفرا سيذالن اإلسالم 

 .واملسلمني

فام جتيب به أنت عن هذا، نجيبك به عن سؤالك عن البكاء عىل اإلمام 
 .»عليه السالم«احلسني 

فإن كان ! ً لإلسالم أم ذال؟ً هل كان موت رسول اهللا عزا:ًوأقول أيضا
ً كان ذال لإلسالم، فلامذا أماته اهللا وإن! ًعزا لإلسالم، فلامذا بكاه الصحابة؟

 !فهل يفعل اهللا ما فيه ذل لإلسالم؟! تعاىل؟

يعلم » عليه السالم«ّإن الشيعة يدعون أن اإلمام احلسني :  من قال لكً:ثانيا
كان قد أعلم » صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا: الغيب بالذات، بل هم يقولون

سيقتل » عليه السالم«بأنه : ًأيضا» عليه السالم«املسلمني، وأعلم اإلمام احلسني 
 .يبكي ألجل هذا األمر» صىل اهللا عليه وآله«وكان .. يف كربالء
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ال يرتبط بالعز » عليه السالم«إن البكاء عىل اإلمام احلسني : ًثالثا
.. وشوق وافتقاد.  عاطفة وحمبة، ومشاعر صادقةوالذل لإلسالم، بل هو

، »صىل اهللا عليه وآله«وقد رويتم أن عائشة بكت عىل إبراهيم ابن النبي 
إنه سمع نشيج عمر بن اخلطاب : وقال عبد اهللا بن شداد. وبكت عىل أبيها

َ﴿إنام أشكو بثي وحزين إىل اهللاِ﴾: وهو يقرأ يف صالة الصبح ِِّ ِِ ْ ُ َ َ ُ َّْ َ  يف  وليس.)١(َ
 .هو بكاء خوف أو رجاء: هذه اآلية إشارة إىل عذاب، وال إىل ثواب، ليقال

 .عىل ولده إبراهيم حني مات» صىل اهللا عليه وآله«كام بكى النبي 

وكام تبكي أم الشهيد وزوجته، وابنه عىل ذلك الشهيد الذي أعز اهللا 
:  الشهداءعىل» صىل اهللا عليه وآله«اإلسالم بشهادته، وكام بكى رسول اهللا 

 ..محزة وجعفر وغريمها

أن الشيعة يبكون ألجل أن بعض : ّ ملاذا ال حتتمل أهيا السائل:ًرابعا
الناس املحبني لقتلة احلسني يسعون لتضييع فوائد وثمرات جهاد وآالم 

 !؟»عليه السالم«اإلمام احلسني 

 .لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

                                     
 .يوسف من سورة ٨٦اآلية ) ١(
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  :)١٩٣ (١٠٨رقم السؤال 
 !النساء واألطفال لكربالء؟ ملاذا أخذ احلسني معه

  لقد نسفت: سأقول لك،ما سيحصل هلميعرف نه مل يكن إ :إن قلت
 .ن احلسني يعلم الغيبإ :العصمة املزعومة التي تقول

 !خرج احلسني ليقتل أبناؤه؟  هل: فسأقول لك،نه يعلمإ :وإن قلت

فسأقول ، ن احلسني خرج لينقذ اإلسالم كام يردد علامئكإ : قلتوإن
 وهل كان اإلسالم !ً وهل كان اإلسالم منحرفا يف عهد احلسن؟:لك

 !عيل؟ ًمنحرفا يف عهد

 !وملاذا مل خيرجا إلعادة اإلسالم؟

 أو تشهد ،ورىض عيل هبم ما أن تشهد بعدالة اخللفاء وصدقهمإف
 .بخيانة عيل واحلسن لإلسالم

  :وابجلا
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  :ييل بام السؤال هذا عىل جيبأ فانني

، ال الغيب علم تقتيض العصمة  ما ورد يف السؤال، من أننإ :والأ
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 ،تطبيقه يف أاخلط وعدم ،عيالرش بالتكليف العمل تقتيض هي بل يصح،
  .ونسيانه مهالهإ وعدم

 كان» صىل اهللا عليه وآله «النبي نإ:  إن السائل نفسه يقول:ًثانيا
صىل اهللا «عنه  يقول الذي نآبالقرإنه يعتقد : ، ويقول عن نفسهًمعصوما

َ﴿ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري و: »عليه وآله َ َ ْ ْ َِ ْ ْ ْ ْ َُْ َِ ُ َ ُ َْ ْ َ َْ َ َ َما مسني ُ َّ َ َِ

ُالسوء﴾ ُّ)١(. 

صىل اهللا عليه  «النبي نبأ: إن هذا السائل يعتقد: ًولنا أن نقول أيضا
 » السالمعليه «ًن علياأ : ومنها،خرب بكثري من الغيوب التي حتققتأقد » وآله

وان عائشة ستخرج عىل عيل  .واملارقني ،والقاسطني ،الناكثني يقاتلس
 . ا ستنبحها كالب احلوأبظاملة له، وأهن» عليه السالم«

 :ّاألساسية مصادركم من ٍكثري يف رويتم قد أنكم :ًنضيف هنا أيضاو
 وبكى كربالء، يف احلسني ماماإل بقتل أخرب قد »صىل اهللا عليه وآله« أنه

 إن إهنا :هلا وقالفيها من تراب كربالء،  ًقارورة سلمة ّمأ لدى وأودع ،عليه
 .)٢(قتل دق احلسني أن فلتعلم ،ًدما فاضت

                                     
 . سورة األعراف من ١٨٨اآلية  )١(

 ٣املعجم الكبري للطرباين ج و٢٤٦و  ٢٤٥ ص٢تاريخ اليعقويب ج: راجع) ٢(

 هتذيبو ٢٧٩وكفاية الطالب ص ١٩٣ص ١٤وتاريخ مدينة دمشق ج ١٠٨ص

) الزهراءط مطبعة (و  ١٧٠ ومقتل احلسني للخوازمي ص٤٠٨ ص٦الكامل ج
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 وظيفته يامرس وهو كربالء، يف سيقتل بأنه يعلم احلسني كان إذا :ًثالثا
 القيام من يمنعه ال ذلك فإن املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف الرشعية

 .تلك البقعة إىل الذهاب من عليه اهللا أوجبه بام

 األصنام حطم إذا القتل سيواجه بأنه اهللا خليل إبراهيم علم أن كام
 من سيواجهونه بام كلهم األنبياء وعلم .ذلك فعل من يمنعه مل للنمرود،
 يف واجللوس واجبهم، عن يتخلون جيعلهم ال وأخطار وباليا مصائب

 .مسؤلياهتم من اهلروب أو ،بيوهتم اياوز

 به سيواجهه بامًأيضا  يعلم »صىل اهللا عليه وآله« الرسول وكان
 املوت، حد إىل ٍتعذيب من حابهبأص يفعلونه ما يرىكان و املرشكون،

                                     
 ٩٣ ص٤الكامل يف التاريخ جو ٢١٥نظم درر السمطني ص و٩٦ ص٢ج

 ١٤ وج٢٣٨ ص١٢إمتاع األسامع ج و٢٦٣ ص١٢الوايف بالوفيات جو

  و٢٥٢و  ٢٥١بن عساكر صال» عليه السالم«ترمجة اإلمام احلسني  و١٤٦ص

كتاب و ٩٣لزرندي الشافعي صلمعارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول 

 وذخائر ٨٣خالصة تذهيب هتذيب الكامل ص و٣٢٤ ص٤ن أعثم جبالالفتوح 

ينابيع و ١٨٩ ص٩ وجممع الزوائد ج٤٢ ص١ وطرح التثريب ج١٤٧العقبى ص

 واخلصائص الكربى ١٩٥واملواهب اللدنية ص ١٢و  ١١ ص٣املودة ج

 احلسني أو سريتنا  ومأتم١٢٠ وجوهرة الكالم ص١٢٥ ص٢للسيوطي ج

 .مصادر كثريةعن  ٩٠ص)  هـ١٤٢٨نة ط س(وسنتنا للعالمة األميني 
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 .)١(»يارس آل يا ًصربا« :وأمه وأبيه لعامر ويقول بالصرب، يأمرهم كان ولكنه

 األقل، عىل وصومهم ،صالهتم عن أو دينهم، عن يتخلوا مل فلامذا
 عامر والدة ماتت حيث ، منهمالنساء حتى طال الذي املوت من ليتخلصوا

 !التعذيب؟ حتت

 إىل »عليه السالم «احلسني مع واألطفال النساء محل من بد ال كان وإذا
 الشبهات إثارة من ذلك وليمنع القتل، أو السبي عليهم يقع لكي، كربالء

 ينتفع وال دمه، بذلك ويضيع ،»عليه السالم« له جرى ما حول والشكوك
  :وحمبوهم أمية بنو يدعي حني .واملسلمون اإلسالم به

 .ذلك إىل ما أو ،الوحوش افرتسته أو ،اللصوص بيد قتل قد احلسني أن

 وهبذا ،الدم هبذا اإلسالم حفظ هو املطلوب يكون حني إنه ..نعم
 ،كربالء إىل معه محلهم منبذلك، ويمتنع  احلسني سيبخل فهل ،السبي
  !؟الدينو اإلسالم هبم وحيفظ

 احتاج إن !دونه؟ هو امب سيبخل هل دينه، سبيل ىف بدمه جيود ومن
 !إليه؟ اإلسالم

                                     
ستيعاب  واإل١٩٠ ص٨ وج٥٠٠ ص٦ واإلصابة ج٣٨٣ ص٣لحاكم جلاملستدرك ) ١(

 ١١ وكنز العامل ج٣٦ ص٢٠للمعتزيل ج ورشح هنج البالغة ١٥٨٩ ص٤ج

 واجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله ٢٦٠  و٢٥٦ص والدرجات الرفيعة ٧٢٨ص

 .٤٨٣ ص١ احللبية ج والسرية٢٣٤لخوارزمي صلواملناقب  ٩٨ص
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 والقتل للتعذيب همؤنسا تعرضت الذين يارس آل سيكون وهل
 ..»عليه السالم« احلسني من الدين عىل أسخى

 األيام، من ٍيوم يف يمكن أن ينحرف وال ،ينحرف مل اإلسالم إن :ًرابعا
 عنه، ينحرفون الذين هم اإلسالم يدعي ممن الناس من فريق كان بل

 .بأحكامهوااللتزام  العمل عن أو ،فيه الدخول عن الناس صد عىل ويعملون

 ويتفاوت خيتلف باإلسالم التزامهم مدى يف الناس الح إن :ًخامسا
 ..آلخر وقت ومن لعرص عرص من

 يف يؤثرما و يقينهم، وحفظ ،دينهم وصيانة هدايتهم، سبل أن كام
 وللقدرات ،للظروف ختضعختتلف وتتفاوت و مسريهتم سالمة

 واإلرشاد، التعليم جمرد فيه يكفي قدف الت،ااحل اختالف ،ولإلمكانات
 فرض يف والتشدد املنكر، عن الزجر يف الشدة بعض ممارسة إىل حيتاج وقد

تصحيح  فيه حيتاج ًحدا االستقامة خط عن االنحراف بلغ وربام.. املعروف
 وخوض السالح استعاملاجلهاد و وإىل الكفاح، من أشد درجات ىلاملسار إ
 .هجاملاألرواح و وبذل اللجج

 من مارس فقد ،بالذات »صىل اهللا عليه وآله« اهللا رسول فعله ما وهذا
 الظروف، به وسمحت لديه، توفر ما حني كل يف اهللا إىل الدعوة أساليب
 قد مكة يف منه واستفاد لديه وتوفر اليه احتاج فام ،األحوال واقتضته
 يف مارسه وما ،املدينة يف منه واستفاد لديه وتوفر إليه احتاج عام اختلف

 ما مع وذاك هذا واختلف ،مكة فتح يف مارسه عام اختلف احلديبية صلح
 .وحنني وأحد بدر يف كان
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 ممارسات وبني يزيد عهد بني يساوي أن مسلم يستطيع هل :ًسادسا
 ابن عمر وبني بينه أو !يكر؟ أيب وممارسات يكر أيب عهد وبني يزيد،

 !؟وممارساته سريته يف »المعليه الس «عيل وبني يزيد بني أو !؟اخلطاب

 سريهتام، يف وعثامن، بكر أيب بني حتى تساوي أن تستطيع ال إنك بل
 !عهدهم؟ وبني وبينهم وعهده يزيد بني تساوي فهل طريقتهام، ويف

 .لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

× 

 :)١٩٤ (١٠٩ رقم السؤال

 !قتل احلسني؟ من

 ال( سأطالبك بدليل صحيح من كتبك ، يزيد بن معاوية:إن قلت
 فال يوجد دليل يف كتبك يثبت أن يزيد قتل أو أمر ،بالبحث تتعب نفسك
 .)بقتل احلسني

 ! سأقول لك ملاذا تلعن يزيد؟،شمر بن ذي اجلوشن :وإن قلت

ن إمامك الغائب إ :فسأقول لك،  احلسني قتل يف عهد يزيد:إن قلت
ضاعت   ففي عهده،سؤول عن كل قطرة دم نزفت من املسلمنياملزعوم م

  . وتقاتل الشيعة وهو يتفرج ومل يصنع يشء،فغانستانأالعراق وفلسطني و

 .) أن إمامهم الغائب هو احلاكم الفعيل للكون:يعتقدون الشيعة(
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  :واباجل
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

  ..وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

عليه «عىل أن يزيد قتل احلسني  إن الدليل الصحيح من كتبنا ً:أوال
 :أن جتيبنا عىل سؤالقبل ذلك من موجود، ولكن ال بد » السالم

 !ما هي معايري صحة الدليل الذي تطلبه منا؟

 ويكون ،ًداديث الصحيح الذي يكون مسنيف الدليل هو احلهل املعيار 
ه ي ألنك ال ترى ما يرو، يفيدك الرجال سنده معتربين عند الشيعة؟ فهذا

 ..ًالشيعة صحيحا

 يكون أن هو ،الشيعة من تطلبه الذي احلديث صحة يف املعيار كان وإن
 الشيعة ألن واقعي، غري طلب فهذا ،السنة أهل عند معتمدين سنده رجال

 ال السنة هلأ أن كام سانيد،األ لرجال السنة أهل توثيقاتب يرضون ال
 .األسانيد رجال توثيق يف الشيعة طريقة يرضون

 ألنه قد ، إن تصحيح احلديث ال يتوقف عىل توثيق رجال سنده:ًثانيا
ً  وال ينظر يف املتواتر إىل رجال األسانيد، وقد يكون حمفوفا،ًتراايكون متو

 أو ،من الفاعل نفسهً تفيد القطع بصحته، كام لو كان يتضمن اعرتافا ئنبقرا
 .مهم الذب عنهمن أنصاره الذين هي

 :للسائل نقول
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 !؟»عليه السالم «ملاذا هذا االهتامم بتربئة يزيد من دم احلسني :ًثالثا
بلعنه كام هذا السائل وهل لو ثبت أن يزيد قد أمر بقتل احلسني سريىض 

  أن:ن الشيعة يرونأ مع ، وشمر بن ذي اجلوشن،يرىض بلعن عمر بن سعد
 ، ورفض هنجه والتربؤ منه،بالتحامل عىل يزيدمن الشيعة أوىل أهل السنة 

إىل اخلط الذي ًـ زورا ـ  ينسب نفسه كام أنهبن بنت نبيهم ونبيكم، األنه قتل 
 فإن نقمتكم عليه ال ، فإذا كان هبذا القدر من السوء،تنسبون إليه أنفسكم

 . وتربؤكم منه أوىل وأصوب،بد أن تكون أشد

أن اإلمام املهدي الغائب مسؤول عن غصب : زعم السائل :ًعاراب
 :فلسطني، وعام جيري يف األمة من جرائم وعظائم، ولكننا نقول

 ال يكون ، من القتلً واملتسرت خوفا،مام الذي غصب حقهإن اإل
 ً عن اجلرائم التي يرتكبها الذين يريدون قتله، كام قتلوا غريه ظلامًمسؤوال

 عن كل قطرة ًمسؤوال» صىل اهللا عليه وآله« ن النبي األعظم وإال لكا،ًوبغيا
عىل يد دم أريقت من قبل كرسى وقيرص، وسائر ملوك االرض وجبابرهتا 

 .الظاملني يف كل بقعة فيهاكل 

 عن كل قطرة دم نزفت من ًمسؤوال »عليه السالم«ولكان موسى 
 من  وغريهم،فرعون وحزبهوهم شيعته عىل يد أعدائه وأعداء اهللا 

 .الكافرين

ن كل إ : فهل يمكن أن يقال،لمهديل إذا قلنا بمقالة املنكرين :ًساخام
 وعىل أي ،سالم وكل ظلم وقع يف بالد اإل، وكل أرض اغتصبت،دم أريق

إن :  إىل يومنا هذا»صىل اهللا عليه وآله« منذ وفاة النبي األعظم ،مسلم كان
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 . والرؤساء،وامللوك ، واخللفاء، كان يف ذمة حكام املسلمنيذلك كله

مراء وامللوك والرؤساء يتحمل مسؤولية ضياع العراق َومن من األ
ومسؤولية تقاتل املسلمني مع بعضهم يف السودان .. وفلسطني وأفغانستان

 ..والصومال وغريمها

 ،مام الغائب هو احلاكم الفعيل للكون ال يعتقد الشيعة أن اإل:ًادسسا
ًه اهللا حاكام للكون، ولكن اجلبارين نه هو الذي نصبإ :بل هم يقولون

حني واملستكربين يغتصبون منه هذا احلق، ويظلمونه ويظلمون الناس 
ن أ مع ،رسائيلإ كام كان فرعون حيكم بني ًمتاما.. ه من ممارسة حقهنيمنعو

صىل «  وكام كان النبي،ًهو الذي جعله اهللا حاكام هلم »عليه السالم«موسى 
وكان كرسى وقيرص وسائر حكام اإلهلي، اكم هو احل» اهللا عليه وآله

براهيم إ دون ً وكام كان النمرود حاكام،رض معتدين عليه وغاصبني حلقهاأل
 .. وهكذااخلليل

ً هناك أمور تبلغ يف وضوحها وتواترها حدا ال حتتاج معه إىل ً:بعا ًاس

 : فهي كالشمس الطالعة، وقد قيل،رادها بالذكرفإ

 لــيـى دلـار إلـهـنـاج الـتـإذا اح     يشءانـح يف األذهـصـس يـيـول

 ،من هذا القبيلوإن كان » عليه السالم«وقتل يزيد لإلمام احلسني 
 من ًسأذكر لك ههنا بعض الشواهد التي هي جزء ضئيل جدالكنني و

 . هذا األمرالنصوص الدالة عىل

إن كنت جتهل حقيقة دور يزيد يف  :ولكنني قبل ذلك أحب أن أسألك
  قتله،، وحتريضه عىلبام جرى لهوأمر رسوره » عليه السالم«ني قتل احلس
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 ، تتجاهلعظيمة، وإن كنت فتلك مصيبة ،فإن كنت جتهل ذلك حقيقة
ً ألنك حتى لو كنت عابثا والعبا،فاملصيبة أعظم  فإن عملك يف جتاهلك، ً

 عىل البسطاء ة وإلقاء الشبه،هذا يؤدي إىل تشويه احلقائق، وإشاعة األباطيل
 .سذج من الناسوال

  :×يزيد قتل احلسني 
التي  من النصوص ًفإنني أورد هنا نبذة يسرية جدا ،ومهام يكن من أمر

 :وهي التاليةال تكاد تذكر إذا قيست بام عداها مما مل أذكره، 

 :إن هناك ثالثة أنواع من النصوص

ام قد أمر ابن زياد وغريه، بقتل اإلم» لعنه اهللا« ما دل عىل أن يزيد :األول
 .ويدخل يف ذلك، ما ورد فيه الترصيح بأنه هو القاتل.. »عليه السالم«احلسني 

 .»عليه السالم« ما رصح برضاه بقتله :الثاين

 أفعاله الدالة عىل فرحه بام جرى عليه، وعىل أهل بيته، :الثالث
 ..وصحبه سالم اهللا عليهم

 :ونحن نتكلم حول هذه األمور الثالثة، كل عىل حدة، فنقول

  :×بقتل اإلمام احلسني » لعنه اهللا«أوامر يزيد : لفأ
قد أمر بقتل سيد » لعنه اهللا« مما دل عىل أن يزيد بن معاوية ونذكر

  : النصوص التاليةوصحبه» عليه السالم«الشهداء 

 أما قتيل احلسني، فإنه«:  قال ابن زياد ملسافر بن رشيح اليشكري ـ١
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 .)١(».. قتلهأشار عيل يزيد بقتله أو قتيل، فاخرتت

قد «: »عليه السالم«إىل اإلمام احلسني » لعنه اهللا« كتب ابن زياد  ـ٢
أن ال أتوسد الوثري، : َّبلغني نزولك كربالء، وقد كتب إيل أمري املؤمنني يزيد

وال أشبع من اخلمري، أو أحلقك باللطيف اخلبري، أو تنزل عىل حكمي، 
  .)٢(»وحكم يزيد، والسالم

أن أهل الكوفة : بلغني«: ن يزيد قد كتب إىل ابن زياد إ:قال اليعقويب
ًقد كتبوا إىل احلسني يف القدوم عليهم، وأنه قد خرج من مكة متوجها 
نحوهم، وقد بيل به بلدك من بني البلدان، وأيامك من بني األيام، فإن 

 .)٣(..»قتلته، وإال رجعت إىل نسبك وأبيك عبيد، فاحذر أن يفوتك

قد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص يف عسكر »  اهللالعنه« إن يزيد  ـ٣
عليه «عىل احلاج، وواله أمر املوسم، وأوصاه بالفتك باإلمام احلسني 

                                     
 .٣٢٤ ص٣الكامل يف التاريخ ج) ١(

ط (الفتوح البن األعثم و ٢٤٣ ص، اإلمام احلسني والعوامل٣٨٣ ص٤٤ جاألنواربحار  )٢(

 ٢٤٨ ص٣ج )املطبعة احليدرية(مناقب آل أيب طالب  و٨٥ ص٥ج) دار األضواء

 .٢٥٨ و ٢٥٧ ص٢جكشف الغمة  و٤٠٠صمطالب السؤول و

 .٢٤٢ ص٢ج) ط صادر (تاريخ اليعقويب) ٣(
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  .)١(..، أينام وجد»السالم

خذ احلسني وعبد اهللا «: كتب إىل الوليد بن عتبة» لعنه اهللا« إن يزيد  ـ٤
ً بالبيعة أخذا شديدا، بن عمر، وعبد الرمحان بن أيب بكر، وعبد اهللا بن الزبري ً

 .)٢(»..ومن أبى فارضب عنقه، وابعث إيل برأسه

إذا أتاك كتايب، فاحرض احلسني بن عيل، وعبد « :وحسب نص اليعقويب
اهللا بن الزبري، فخذمها بالبيعة، فإن امتنعا فارضب أعناقهام، وابعث إيل 

احلسني بن  ويف ،برأسيهام، وخذ الناس بالبيعة، فمن امتنع فانفذ فيه احلكم
 .)٣(» والسالم، وعبد اهللا بن الزبري،عيل

ل عيل بجوابه، ِّوعج«:  كتب إىل عامله عىل املدينة بكتاب قال له فيه ـ٥
 يل يف كتابك كل من يف طاعتي، أو خرج عنها، وليكن مع اجلواب ِّوبني

 . )٤(»رأس احلسني بن عيل

                                     
 .١٦٥لمقرم صلمقتل احلسني للسيد  وعن ٣٠٤صللطرحيي املتنخب ) ١(

ط مكتبة ( ومناقب آل أيب طالب ١٨٠ ـ ١٧٨ ص١مقتل احلسني للخوارزمي ج) ٢(

 .١٠ ص٥ والفتوح البن أعثم ج٨٨ ص٤ج) مصطفوي ـ قم ـ إيران

 .٢٤١ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٣(

  و١٣٤ص) هـ ١٣٨٩ األرشف ـ العراق ـ سنة ط النجف(األمايل للصدوق ) ٤(

، العوامل و٣١٢ ص٤٤ جاألنواروبحار  ٢١٦ص) ط مؤسسة البعثة(و  ١٣٥
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بام جرى له مع » لعنه اهللا«أن الوليد بن عتبة أخرب يزيد :  يف نص آخر ـ٦

 : ، وكتب إليه»لعنه اهللا«، وابن الزبري، فغضب يزيد »عليه السالم«اإلمام احلسني 

ًإذا ورد عليك كتايب هذا، فخذ بالبيعة ثانيا عىل أهل املدينة بتوكيد «

ًمنك عليهم، وذر عبد اهللا بن الزبري، فإنه لن يفوتنا، ولن ينجو منا أبدا ما 

َّابك إيل رأس احلسني بن عيل، فإن فعلت ذلك فقد ًدام حيا، وليكن مع جو
 .)١(..جعلت لك أعنة اخليل، ولك عندي اجلائزة واحلظ األوفر الخ

إىل ابن عباس، وإىل من بمكة واملدينة من » لعنه اهللا«تب يزيد ك  ـ٧
 :ًقريش، أبياتا منها

 مـرحـني حسني اهللا والـي وبـنـيـب    زار هباـًا عىل نأي املـشـريـغ قـلـأب

 :إىل أن قال

 ًا فينتظمـانـدق أحيـصـن يـظـوال    ــهــًا كــعاملـنـلم أو ظـي ألعـإن

 )٢(ىل هتاداكم العقبان والرخمـتـق    َّرتككم ما تدعون هباـوف يـأن س

                                     
 .٤٨٦ ص٣جمدينة املعاجز و ١٦١صاإلمام احلسني 

 .١٨ ص٥ج) ط دار األضواء(الفتوح البن أعثم ) ١(

 ٢٦١٠ ص٦ ويف هامشه عن بغية الطالب ج٢١٠ ص١٤تاريخ دمشق ج) ٢(

 ٨ج )ط دار إحياء الرتاث(البداية والنهاية  و٤١٩ ص٦جامل هتذيب الكو

 والفتوح ١٧٧ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث(البداية والنهاية :  وراجع١٧٧ص
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بلغ يزيد خروجه، فكتب إىل عبيد اهللا بن زياد، «: قال ابن عساكر ـ ٨

 .)١(»..ه إليه إن ظفر بهوهو عامله عىل العراق، يأمره بمحاربته، ومحل

َّكتب إيل يزيد «:  أن ابن زياد قال ألهل الكوفة:وحسب نص ابن أعثم
أفرقها عليكم، » بن معاوية بأربعة آالف دينار، وماءيت ألف درهم

 .)٢(..»وأخرجكم حلرب عدوه احلسني بن عيل، فاسمعوا له وأطيعوا

 .)٣(»ئة مئةوقد زادكم يف أرزاقكم م« :ونحو ذلك ما يف نص آخر عنه

فكتب يزيد إىل واليه بالعراق، عبيد اهللا بن زياد « :وقال السيوطي
 .)٤(»..بقتاله

واألمر باحلرب، هل يعني إال السعي لقتل الطرف اآلخر، وبذل اجلهد 

                                     
 .٢٣٨ وتذكرة اخلواص ص٦٩ و ٦٨ ص٥البن أعثم ج

 ويف ٢١٣ ص١٤تاريخ دمشق جو ٣٠٢صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسني  )١(

 .٢٦١٤ ص٦بغية الطالب ج: هامشه عن

 .٨٩ ص٥ ج)ط دار األضواء(الفتوح البن أعثم ) ٢(

العوامل، اإلمام احلسني  و٣٨٥ ص٤٤بحار األنوار ج و٢٥٣األخبار الطوال ص) ٣(

 .٢٣٦ص

 وتاريخ اإلسالم ١٩٣ص)  بريوتـه١٣٩٤ط دار الفكر سنة (خ اخللفاء تاري) ٤(

 .١٠ ص٥للذهبي ج



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ١٤٦

 !إلزهاق نفسه، أو أرسه؟

لعنه «بني يدي يزيد » عليه السالم« ملا وضع رأس اإلمام احلسني  ـ٩

 :، ينكت ثناياه بقضيب، ويقول»لعنه اهللا«، صار »اهللا

 نا تقطر الدماـامنـي إيـب فـقـواض    ا أن ينصفونا فأنصفتـومنـى قـأب

 )١(..امـعلينا وهم كانوا أعق وأظل    ًـا من رجـال أعــزةـامـق هـلـفـن

 ..فهو يعرتف بالبيت الثاين، بأنه هو فاعل ذلك

 : يف بالوفيات نقل اآللويس عن تاريخ ابن الوردي، وكتاب الوا ـ١٠

أنه ملا ورد عىل يزيد نساء احلسني، وأطفاله، والرؤوس عىل الرماح، 
 : يزيدقالفوقد أرشف عىل ثنية جريون، نعب الغراب، 

 رؤوس عىل ربى جريونـك الـلـت  رفتـول وأشـمـا بدت تلك احلـمل

 )٢(ت من النبي ديوينـيـضـفلقد ق  تنح نح، أو ال: نعب الغراب، فقلت

                                     
 والفتوح املجلد ٢٦١ واألخبار الطوال ص٦١ ص٣مروج الذهب ج: راجع) ١(

 ٢٠٣ ص١ج) ط دار الكتب العلمية( والنجوم الزاهرة ١٢٨ ص٥الثالث ج

 ١٣٥ ص١ ومرآة اجلنان لليافعي ج٢٠٥والفصول املهمة البن الصباغ ص

 ومناقب آل أيب طالب ١١٩ ص٢ واإلرشاد للمفيد ج١١٩ومقاتل الطالبيني ص

 .٣٩ ص٣بالء ج وسري أعالم الن١١٤ ص٤ج) ط مكتبة مصطفوي ـ قم ـ إيران(

 ٤ ومنهاج السنة ج٢٦٢  و٢٦١ وتذكرة اخلواص ص٧٢ ص٢٦روح املعاين ج) ٢(
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 : لإىل أن قا

ومثله متثله بقول ابن الزبعرى . وهذا كفر رصيح، فإذا صح فقد كفر به
 :قبل إسالمه

 .)١(..انتهى..  األبيات)ليت أشياخي(

أن يزيد قد كاتب ابن زياد، وحثه عىل قتل : الغزايلذكر   ـ١١

 .)٢(..احلسني

بقضيب، » عليه السالم« ومتثل، وهو ينكت ثنايا اإلمام احلسني  ـ١٢

 :ياتهبذه األب

 األسل ـع ـن وقـزرج مـزع اخلـج    هـدواـيـاخي ببـدر شـت أشـيـل

 ًئا ال تشلـيـنــي هــوا لـالـثـم قـ    ًلـوا فـرحـاــهــتـواس ألهـلـوا 

 تل يف عبد األسـلـقـر الـحـتـواس     هـاـنـاء بـركـفـت بـّحيـن حـك

 دلــتــفـاع يـل بـدر ـوعـدلنـا م     ف من أرشافكم ـعـضـقد قتلنا ال

 ي نــزلــــاء وال وحــخبـر جــ    اشم بـالـمـلك فـالـت هـبـعـل

                                     
 . فام بعدها٥٤٩ص

 .٧٣ ص٢٦روح املعاين ج) ١(

 .٦٣١ ص٢الصواعق املحرقة ج:  وراجع٦٣تذكرة اخلواص ص) ٢(
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 :ويف نص آخر

 ـدلـتـيـل بـدر فـاعـ ماــنـمـوأق    بـدر مثلهـاـم بــاهــنــزيـجـف

 )١(..ا كان فعلـد مـي أمحـنـن بـم    ة إن مل أنتقـمـبـتـن عـت مـسـل

 .. ذلكبأنه هو فاعل: ويف هذه األبيات اعرتاف رصيح

قد عهد إىل عمرو بن سعيد » لعنه اهللا«أن يزيد : ً ويذكرون أيضا ـ١٣
وقدم . أن يناجز اإلمام احلرب، وإن عجز عن ذلك اغتاله: األشدق

 .)٢(..األشدق يف جند كثيف إىل مكة، فلام علم اإلمام خرج منها

  :جبرميته» لعنه اهللا«مواجهة يزيد 
بأنه هو » لعنه اهللا«زيد لناس لياوهناك نصوص كثرية جتد فيها مواجهة 

، من دون أن ينكر هو ذلك، أو أن ينحي »عليه السالم«قاتل اإلمام احلسني 

                                     
 ومناقب آل أيب ١٨٧ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث(البداية والنهاية : راجع) ١(

 ٥والفتوح املجلد الثالث ج ١١٤ ص٤ج) مصطفوي ـ قم ـ إيرانط مكتبة (طالب 

 اجلاحظ  وآثار٢٦٢  و٢٦١ وتذكرة اخلواص ص٣٤٣ ص٥ واملنتظم ج١٢٩ص

 . فام بعدها، ومصادر ذلك ال تكاد حتىص١٤ وسؤال يف يزيد ص١٣٠ص

نسخة مصورة ( عن مرآة الزمان ٤٦ ص٣حياة اإلمام احلسني بن عيل للقريش ج) ٢(

 .٦٧ص) مام أمري املؤمنني ـ النجف األرشف ـ العراقيف مكتبة اإل
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 :بالالئمة عىل غريه، فمن ذلك

 :يف رسالة جاء فيها» لعنه اهللا« ما كتب به ابن عباس إىل يزيد  ـ١

وسألتني أن أحث الناس عليك، وأخذهلم عن ابن الزبري، فال، وال «
 .)١(»ً، وال حبورا، وأنت قتلت احلسني بن عيل، بفيك الكثكثًرسورا

 :إىل أن قال

 ..»ًال حتسبني ال أبا لك، نسيت قتلك حسينا، وفتيان بني عبد املطلب«
 ً:إىل أن قال أيضا

ٍوما أنس من األشياء، فلست بناس إطرادك احلسني بن عيل، من حرم «

 ..»الهرسول اهللا إىل حرم اهللا، ودسك إليه الرجال تغت
 : إىل أن قال

 ..»قد سقت إليه الرجال فيها ليقاتل«
 :إىل أن قال

ًثم إنك الكاتب إىل ابن مرجانة أن يستقبل حسينا بالرجال، وأمرته بمعاجلته، «
 .»بلطوترك مطاولته، واإلحلاح عليه، حتى يقتله ومن معه من بني عبد امل

 : إىل أن قال

، وقد قتلت بني أيب، فال يشء عندي أعجب من طلبك ودي ونرصي«

                                     
ِالكثكث) ١(  .الرتاب، أو فتات احلجارة: بكرس الكاف املكررة: ِ



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ١٥٠

 .»..وسيفك يقطر من دمي الخ
 ً:إىل أن قال أيضا

 يمهلك اهللا بعد قتلك عرتة رسول )١(ال يستقر بك اجلدل، وال علمف«
 .)٢(»ًاهللا إال قليال

 إن ولده معاوية بن يزيد قد أكد يف خطبة توليه اخلالفة بعهد من  ـ٢

 : و القاتل، فقد جاء يف تلك اخلطبةَّـ أكد ـ عىل أن أباه ه» لعنه اهللا«أبيه يزيد 

إن من أعظم األمور علينا علمنا بسوء مرصعه، وبئيس منقلبه، وقد ..«

، وأباح احلرم، وخرب »وسلم] وآله[صىل اهللا عليه «قتل عرتة رسول اهللا 

 .)٣(»..الكعبة الخ

حينام أدخل » عليه السالم«لإلمام السجاد » لعنه اهللا« وقال يزيد  ـ٣

 !ابن الذي قتله اهللا؟أنت : عليه

 . أنا عيل، ابن من قتلته أنت:»عليه السالم«فقال 

                                     
 .»وال أعلم«: لعل الصحيح) ١(

 ٤الكامل يف التاريخ ج: وراجع ٢٥٠و  ٢٤٩  و٢٤٨ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٢(

 .٢٤٣ ص١٠جاملعجم الكبري  و٢٥٢ ص٧ج جممع الزوائد : وراجع١٢٨ص

 .٣٦ ص٣جينابيع املودة  و٢٥٤ ص٢تاريخ اليعقويب ج و٦٤١ ص٢ الصواعق املحرقة ج)٣(
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ً﴿ومن يقتل مؤمنا: ثم قرأ ْ ِْ ْ ُ َ َُ ً متعمداَ ِّ َُّ ً فجزآؤه جهنم خالداَ ِ َ َّ َُ َ َ ُ َُ َ فيها﴾َ ِ)٢(»)١(. 

 .)٣(..يا يزيد، حسبك من دمائنا: ً وقال له أيضا ـ٤

لعنه «ليزيد قال » سالمعليه ال«اإلمام السجاد أن : روى ابن أعثم و ـ٥

إنك لو تدري ما صنعت وما الذي ارتكبت، من أيب وأهل بيتي، : »اهللا

هلربت يف اجلبال، وفرشت الرماد، ودعوت بالويل ًا وأخي وعمومتي، إذ

ًوالثبور، أن يكون رأس احلسني بن فاطمة، وعيل ريض اهللا عنه منصوبا عىل 

 .)٤(..باب املدينة، وهو وديعة اهللا فيكم

، يف خطبته الشهرية »لعنه اهللا«ً، خماطبا يزيد »عليه السالم« وقال ـ ٦

فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، ! حممد هذا جدي أم جدك؟: بدمشق

َ وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عرتته؟..وكفرت ِ!)٥(. 

                                     
 . من سورة النساء٩٣اآلية ) ١(

 . عن الغزايل٦٣تذكرة اخلواص ص ) ٢(

 .٨٠ص) منشورات املكتبة احليدرية( و ١٢٠مقاتل الطالبيني ص) ٣(

 .١٣٢ ص٥ ج)ط دار األضواء(الفتوح البن أعثم  ) ٤(

 ومقتل احلسني للخوارزمي ١٣٣ ص٥ ج)ط دار األضواء(توح البن أعثم الف ) ٥(

 ٤٣٩ص، اإلمام احلسني العوامل و١٣٩ ص٤٥جبحار األنوار  و٢٤٢ ص٢ج

 .٢٣٦صلواعج األشجان و
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: ، يف خطبتها املعروفة»عليها السالم« وقالت له السيدة زينب  ـ٧

صىل « الشأفة، بإراقتك دماء ذرية حممد رحة، واستأصلتقوقد نكأت ال«

 .)١(»، ونجوم األرض من آل عبد املطلب»اهللا عليه وآله

  :×بقتل اإلمام احلسني » لعنه اهللا«رضا يزيد : ب
 : نقول» عليه السالم«بقتل اإلمام احلسني » لعنه اهللا«وحول رضا يزيد 

 هذا ًإن من املستحسن أن نشري أوال إىل موقف علامء أهل السنة من
عليه «بقتل سيد الشهداء » لعنه اهللا«األمر، ثم نتكلم حول ما يرتبط برضاه 

 :، فالحظ ما ييل»السالم

  :»لعنه اهللا«إدانة علماء أهل السنة ليزيد 
ًلقد رد هذا األمر علامء أهل السنة أنفسهم، فضال عن غريهم،  وكلامهتم َّ

 :كثرية حول هذا األمر

                                     
 ٦٤ ص٢ومقتل احلسني للخوارزمي ج ٢٢و  ٢١اخلطبة يف بالغات النساء ص) ١(

) ار اهلدى ـ قمط أنو(و  ٨٠ ـ ٧٩ واللهوف ص٥٠٤ ص٢وأعالم النساء ج

 ٢ج لطربيسلحتجاج اإل و١٣١ ـ ١٢٩ ص١واحلدائق الوردية ج ١٠٦ص

، العوامل و١٥٩ و ١٣٤ ص٤٥جبحار األنوار  و٨٠صمثري األحزان  و٣٦ص

  .٢٧١ و ٢٧٠ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و٤٣٤صاإلمام احلسني 
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، بعد أن ذكر »لعنه اهللا«لعن يزيد عية مرشوًفاجلاحظ مثال قد قال عن 
فالفاسق ملعون، ومن هنى «: وغري ذلك» عليه السالم«قتله اإلمام احلسني 

 .)١(»..عن شتم امللعون فملعون

ًعىل أهنم جممعون عىل أنه ملعون من قتل مؤمنا متعمدا، أو « :ويقول ً

ًمتأوال، فإذا كان القاتل سلطانا جائرا، أو أمريا عاصيا،  ً ً ً مل يستحلوا سبه، ً
 .)٢(»..وال خلعه، وال نفيه وال عيبه الخ

عىل أنه ليس من استحق اسم الكفر بالقتل كمن « :ً أيضاويقول
 .)٣(»استحقه برد السنة، وهدم الكعبة

وراجع ما قاله الربهان احللبي، وعيل بن حممد الكياهرايس، والذهبي، 
 ..، وابن جرير، وغريهم)٤(..والشيخ حممد عبده

                                     
 .أميةالرسالة احلادية عرشة يف بني  ٣٩٨ص) ط أخرى(و  ١٢٩آثار اجلاحظ ص) ١(

 .١٣٠آثار اجلاحظ ص) ٢(

 .١٣٠  و١٢٩آثار اجلاحظ ص) ٣(

ترمجة  ٣٥٥ ص١ج) ط إيران( وتاريخ ابن خلكان ٢٦٧ ص١السرية احللبية ج) ٤(

الكياهرايس عيل بن حممد، وعن سري أعالم النبالء للذهبي، وعن الروض 

. ١٨٥  و١٨٣ ص٢ وج٣٦٧ ص١ وعن تفسري املنار ج٣٦ ص٢الباسم ج

 .٦٩ ص١جوشذرات الذهب 
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 .)١(»لعنه اهللا« حكم أمحد بن حنبل بكفر يزيد وقد

 »أمري املؤمنني«ورضب عمر بن عبد العزيز الذي وصف يزيد بـ 
 .)٢(..ًعرشين سوطا

 .)٣(»لعن اهللا قاتله، وابن زياد، ومعه يزيد«: وقال السيوطي

قد أجاز أمحد لعنه، : ، فقال»لعنه اهللا«وسئل ابن اجلوزي عن لعن يزيد 
حبه ملا فعل بابن بنت نبينا، ومحله آل رسول اهللا سبايا إىل ال ن: ونحن نقول

 .)٤(..الشام عىل أقتاب اجلامل

صىل «بعرتة النبي » لعنه اهللا«وراجع كالم اآللويس حول ما فعله يزيد 
 .، فإنه كالم جيد»اهللا عليه وآله

                                     
ط دار إحياء (البداية والنهاية : وراجع. ٦٣ و ٦٨اإلحتاف بحب األرشاف ص) ١(

 .٢٤٥ ص٨ج) الرتاث العريب

 ٤٠ ص٤ وسري أعالم النبالء ج٦٤٢ و ٦٣٤ و ٦٣٣ ص٢الصواعق املحرقة ج) ٢(

 .١٩٤ص)  هجري١٣٩٤ط دار الفكر سنة (وتاريخ اخللفاء 

 .٢٠٧تاريخ اخللفاء ص) ٣(

 ٢الصواعق املحرقة ج: وراجع. ٥٩٧ حوادث سنة ٤٩٦ ص٨ن جمرآة الزما) ٤(

مقتل احلسني  و٥٧٣ ـ ٥٦٥ ص٤منهاج السنة ج:  وراجع٦٣٥ و ٦٣٤ص

 .٣٣لمقرم صل
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وقد نقل عن الربزنجي يف اإلشاعة، وأيب يعىل، وابن اجلوزي، 
 .)١(، فراجع»لعنه اهللا«يوطي، جواز لعن يزيد والتفتازاين، والس

ًكان ناصبيا غليظا، يتناول املسكر، ويفعل املنكر، فتح «: وقال الذهبي ً
 .)٢(»..دولته بقتل احلسني، وختمها بوقعة احلرة

 :»السالم عليه« احلسني لإلمام يزيد قتل عن خلدون ابن ويقول

 .)٣(»..ها شهيدإن قتله من فعالته املؤكدة لفسقه، واحلسني في«

 ..فهذا غيض من فيض، واحلر تكفيه اإلشارة

  :تشهد عليه» لعنه اهللا«سريته : ج
بقتل احلسني نفسه برضاه وبرسوره » لعنه اهللا«قد رصح يزيد و.. هذا

احلمد هللا الذي قتل «: ، فقد قال للنعامن بن بشري»عليه السالم«
 .)٤(»احلسني

 .. ا الرضا والرسورتدل عىل هذ» لعنه اهللا«كام أن أفعاله 

                                     
  و٣٤٢ ص٥املنتظم البن اجلوزي ج:  وراجع٧٣ و ٧٢ ص٢٦روح املعاين ج) ١(

 .٦٣٥ و ٦٣٤ و ٥٨٠ ص٢ والصواعق املحرقة ج٣٤٥

 .٦٩ ص١شذرات الذهب ج) ٢(

 . عند ذكره والية العهد١٨١مقدمة ابن خلدون ص) ٣(

 .٣٥ص) ط أخرى( و ٥٩ ص٢مقتل احلسني للخوارزمي ج: راجع) ٤(
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َّملا قتل احلسني رس يزيد بمقتله، : فقد قال السيوطي، وابن جرير ُ
وحسنت حال ابن زياد عنده، وزاده، ووصله، ورسه ما فعل، ثم بعد ذلك 

 .)١(..ندم، فمقته املسلمون، وأبغضه الناس

املنكرات التي اقرتفها يزيد، من قتل « :وقال اجلاحظ ما ملخصه

سبايا، وقرعه » وسلم] وآله[صىل اهللا عليه «بنات رسول اهللا احلسني، ومحله 

ثنايا احلسني بالعود، وإخافته أهل املدينة، وهدم الكعبة، تدل عىل القسوة 

والغلظة، والنصب، وسوء الرأي، واحلقد، والبغضاء، والنفاق، واخلروج 

 .)٢(»..عن اإليامن الخ

سني، واستبشاره بذلك، احلق، إن رضا يزيد بقتل احل« :وقال التفتازاين
مما تواتر معناه، وإن » وسلم] وآله[صىل اهللا عليه «وإهانته أهل بيت النبي 

 »لعنة اهللا عليه«ًكان تفاصيله آحادا، فنحن ال نتوقف يف شأنه، بل يف إيامنه 
 .)٣(»..وعىل أنصاره، وأعوانه

                                     
ط دار ( وتاريخ اخللفاء ٨٧ ص٤ج) ط دار صادر(الكامل يف التاريخ : راجع) ١(

معايل السبطني  و٣١٧ ص٣سري أعالم النبالء ج:  وراجع١٩٥ص) الفكر

 .٣٤لمقرم صل مقتل احلسني و١٨٧ ص٢للحائري ج

 .١٢٩  و١٢٨آثار اجلاحظ ص) ٢(

 ورشح العقائد النسفية للتفتازاين ٦٩  و٦٨ ص١شذرات الذهب ج: راجع) ٣(
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 .. ًاأن قتله كان غلط: َّوادعوا«: إن الغزايل قال: اجلوزيابن وقال سبط 

 وكيف يكون هذا، وحال احلسني ال حيتمل الغلط، ملا جرى من :قال
قتاله، ومكاتبة يزيد إىل ابن زياد بسببه، وحثه عىل قتله، ومنعه من املاء، 
ًوقتله عطشا، ومحل رأسه وأهله سبايا، عرايا، عىل أقتاب اجلامل إليه، وقرع 

 .)١(»..ثناه بالقضيب الخ

ظهرت منه أمور كل منها « :»لعنه اهللا«زيد وقال ابن اجلوزي عن بيعة ي
من هنب املدينة، ورمي الكعبة باملنجنيق، وقتل : يوجب فسخ ذلك العقد

احلسني، وأهل بيته، ورضبه عىل ثناياه بالقضيب، ومحل رأسه عىل 
 .)٢(»..خشبة

كيف رأيت صنع  «:»عليه السالم« لإلمام السجاد »لعنه اهللا«وقال يزيد 

 ..  بن احلسنياهللا بأبيك يا عيل

                                     
فلك  و٧٢ ص٢٦جتفسري اآللويس  و١٠٩ ص٣جفيض القدير  و١٨٨ص

 .٩٣صالنجاة 

 .٦٣١ ص٢الصواعق املحرقة ج:  وراجع٦٣تذكرة اخلواص ص ) ١(

ط املنار سنة (عن الفروع  ٣١ص) ط أخرى(و  ١١مقتل احلسني للمقرم ص) ٢(

 . باب قتل أهل البغي٥٤٨ ص٣ج) هـ١٣٤٥
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 ..فسكت. )١(»..ًوشاور من كان حارضا يف أمره، فأشاروا عليه بقتله

بالتقريع » لعنه اهللا«يزيد » عليها السالم«وقد واجهت السيدة زينب 

 .)٢(..من أجل ذلك

ما أصابكم من مصيبة فبام «: ًأيضا» عليه السالم«وقال لإلمام السجاد 

 .)٣(»..كسبت أيديكم

 أراد أبوك :ًأيضا» عليه السالم«لإلمام السجاد »  اهللالعنه«وقال يزيد 
 .)٤(..وجدك أن يكونا أمريين، فاحلمد هللا الذي أذهلام، وسفك دماءمها

                                     
 .١٣٠ ص٥ ج)ط دار األضواء(الفتوح البن أعثم :  وراجع١٤٣إثبات الوصية ص) ١(

 ٦٢ ص٢ ومقتل احلسني للخوارزمي ج٢١بالغات النساء ألمحد بن أيب طاهر ص ) ٢(

 .٧٩ص)  هـ١٣٦٩ ط سنة( واللهوف ٨٦وأخبار الزينبات للعبيديل ص

 و ٣٥٢ ص٤ جتاريخ األمم وامللوك و٨٧ ص٤الكامل يف التاريخ ج: راجع) ٣(

وتذكرة . يف تفسري اآلية يف سورة الشورى ٣٥٢ ص٢ وتفسري القمي ج٣٥٥

 ١٢٠ ص٢ واإلرشاد للمفيد ج١٢٠ ومقاتل الطالبيني ص٢٦٢اخلواص ص

 .٣٢٠ ص٣وسري أعالم النبالء ج

مناقب آل أيب طالب :  وراجع١٣١ ص٥ ج)ار األضواءط د(الفتوح البن أعثم  ) ٤(

، اإلمام احلسني العوامل و١٧٦ و ١٧٥ ص٤٥جبحار األنوار  و٣٠٩ ص٣ج

 .١٦٤ ص١جشجرة طوبى  و٤١١ص
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، وجعل »عليه السالم«برأس اإلمام احلسني » لعنه اهللا«ودعا يزيد 
عليه «ثغر اإلمام احلسني ) الرضب: والنكت هو(يرضب، أو ينكت 

  .)٢(..قد لقيت بغيك يا حسني: ، وجعل يقول)١(..بقضيب يف يده» السالم

  :البن زياد» لعنه اهللا«جوائز يزيد 
» لعنه اهللا«، وصله يزيد »عليه السالم«وملا قتل ابن زياد اإلمام احلسني 

 .)٣(..بألف ألف درهم جائزة

وقال لسلم بن زياد، أخي عبيد اهللا بن زياد، حينام قدم عليه بعد قتل 

أيب لقد وجبت حمبتكم يا بني زياد عىل آل : »ه السالمعلي«اإلمام احلسني 

                                     
 والكامل يف ٢٣اإلحتاف بحب األرشاف ص:  عن٤٥٤مقتل احلسني للمقرم ص) ١(

حرقة  والصواعق امل١٤٨ وتذكرة اخلواص ص٨٥ ص٤ج) ط دار صادر(التاريخ 

 وعن رشح ٥٤٩ ص٣الفروع البن مفلح ج: ً ونقل أيضا عن٥٨٠ ص٢ج

 ١٩٥ ص٩جممع الزوائد ج: وراجع. ٩٣ ص١مقامات احلريري للرشبيش ج

 والبداية ٢٨٩ ص٢ واخلطط للمقريزي ج٢٠٥والفصول املهمة البن الصباغ ص

ة املطبع(آل أيب طالب مناقب :  وراجع٢٦٠ ص٦ج) ط دار إحياء الرتاث(والنهاية 

 .٣٠٩  و٣٢٠  و٣١٩ ص٣ وسري أعالم النبالء ج٢٦١ ص٣ج) احليدرية

 .٥٦ ص١الكواكب الدرية للمناوي ج) ٢(

 .١٣٥ ص٥ ج)ط دار صادر(الفتوح البن أعثم  ) ٣(
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 .)١(..سفيان

 : ، إىل ابن زياد»عليه السالم«بعد مقتل اإلمام احلسني » لعنه اهللا«وكتب يزيد 

 :أما بعد، فإنك قد ارتفعت إىل غاية أنت فيها كام قال األول

 ًفام لك إال مرتقى الشمس مقعداهرفعت فجاوزت السحاب وفوق
  ألجازيك عىل ما فعلتَّأفد عيل

ل ما بني عينيه، وأجلسه عىل َّ، وقب»لعنه اهللا«وملا جاء استقبله يزيد 
 .رسير ملكه، وأدخله عىل نسائه

 . ِّ غن:وقال للمغني

 . اسق:وللساقي

 :ثم قال

 ادـلها ابن زيـثـق مـثـم صـل فاس    ـؤاديــاسقنـي شـربـة أروي ف

 ..اديـي وجهــمـ ثـغـر مغنوعىل    ديـمـوضع الرس واألمـانـة عن

 :زاد ابن اجلوزي

 ــادــسـداء واحلـومـبـيـد األعــ    ًيناـسـقاتـل اخلـارجي أعني ح

وأوصله ألف ألف درهم، ومثلها لعمر بن سعد، وأطلق له خراج 

                                     
 ٣ج) ط دار األسوة( وينابيع املودة ٣٦ ص٥ ج)ط دار صادر(الفتوح البن أعثم  ) ١(

 .٨٥ والرصاط السوي يف مناقب آل النبي ص٣١ص
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 .)١(..العراق سنة

، وكان يف »عليه السالم«كام أنه حني وافاه النبأ بمقتل اإلمام احلسني 

 .)٢(..ا، كرب تكبرية عظيمةبستانه اخلرض

مجع يزيد من كان بحرضته من أهل «وحني وصل السبايا إىل الشام 

 .)٣(»..الشام، ثم دخلوا عليه، فهنوه بالفتح

، جعل »عليه السالم« أنه حني وضع رأس اإلمام احلسني :وتقدم

 : ينكت ثناياه بالقضيب وهو يقول

 ا تقطر الدماـامننـ أييـب فـواضـق      ى قومنا أن ينصفونا فأنصفتـأب

 ق وأظلامـانوا أعـم كـا وهـنـيـعل      ال أعـزةـًـامـا من رجــق هـنفل

                                     
 ٢٥٣ ص٣ج) قم ـ إيرانمركز النرش اإلسالمي ـ ط (رشح األخبار : راجع) ١(

:  وراجع٢٩٠ وتذكرة اخلواص ص١٠٦ومرآة الزمان يف تواريخ األعيان ص

 .٦٧ ص٣مروج الذهب ج

 .٢٢٢ ص٢تاريخ اليعقويب ج) ٢(

) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ١٩٧ ص٨ج) م ١٩٦٦ط سنة (البداية والنهاية ) ٣(

. ٢٩٣ ص٤ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األ و٢١٥ ص٨ج

 .٣٠٩ ص٣سري أعالم النبالء ج: وراجع
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 .)١(..ثم صلب الرأس الرشيف عىل باب القرص ثالثة أيام

َ نصبه بدمشق ثالثة أيام، ثم وضع يف خزائن السالح:ويف نص آخر ُِ..)٢(. 

 . )٣(.. أنه نصبه عىل باب مسجد دمشق: آخرويف نص

نصبه يف جامع دمشق، يف املكان الذي نصب فيه رأس :  نص آخرويف

 .)٤(..»عليهام السالم«النبي حييى بن زكريا 

 ..ولعله نصبه يف أكثر من موضع يف األيام املختلفة

 .)٥(..ثم حبس السبايا يف حمبس ال يكنهم من حر وال برد

                                     
 ومقتل ٢٣ واإلحتاف بحب األرشاف ص٢٨٩ ص٢اخلطط للمقريزي ج: راجع) ١(

 .٣١٩ ص٣ وسري أعالم النبالء ج٧٥ ص٢احلسني للخوارزمي ج

 .٣١٩ ص٣الم النبالء جوسري أع ٢٢٢ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث( البداية والنهاية )٢(

ط مؤسسة ( و ١٤٧ص)  هـ١٣٨٩ط النجف األرشف ـ سنة (األمايل للصدوق ) ٣(

 ١٥٦ ص٤٥جبحار األنوار  و١٩١صروضة الواعظني  و٢٣١ص) البعثة

 .٨ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و٣٩٦ص، اإلمام احلسني العواملو

ن تذهيب ونقل ع. ٩٧ ص٤ج) ط املؤسسة املرصية العامة(صبح األعشى ) ٤(

 .٢٣٧الروض املعطار للحمريي ص وعن ١٥٧ ص١التهذيب ج

 ٤٥بحار األنوار ج و٢٣١ص) ط مؤسسة البعثة( و ١٤٨ األمايل للصدوق ص)٥(

 .١٧٢ ص٢مستدرك سفينة البحار ج و٤٤٠العوامل، اإلمام احلسني ص و١٤٠ص
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جنبني : إىل احلجاج بن يوسفكتب عبد امللك بن مروان  أن :وروي
 عليه « فإين رأيت بني حرب سلبوا ملكهم ملا قتلوا احلسني،ماء أهل البيتد

 .)١(»السالم

هو يزيد بن » عليه السالم«بأن قاتل احلسني بن عيل : وهذا ترصيح منه
بل هو نسب اجلريمة إىل بني . معاوية بن أيب سفيان، بن صخر، بن حرب

عليه «م احلسني وأن ذهاب ملكهم إنام هو بسبب قتلهم لإلما. حرب كلهم
 .هبذه الطريقة الفظيعة» السالم

  :لو صحت مزاعمهم
مل يأمر ابن زياد » لعنه اهللا« من أن يزيد ،وبعد، فلو صح ما يزعمونه

                                     
 ترمجة اإلمام احلسني:  وراجع٢٧٨ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب : راجع )١(

الفصول  عنه، و٢٧٢تذكرة خواص األمة صو ٩٢صمن طبقات ابن سعد 

بصائر الدرجات  و١٠٦ ص٣ينابيع املودة ج و٨٦٣ ص٢جبن الصباغ الاملهمة 

تاريخ اليعقويب  و٣٦١الثاقب يف املناقب ص و٣١٥ختصاص صاإل و٤١٧ص

 و ٣٤٨ و ٣٤٧ و ٣٤٦ و ٣٤٤ و ٣٤٣ ص٤مدينة املعاجز ج و٣٠٤ ص٢ج

 ١١٩ و ٤٤ ص٤٦بحار األنوار ج و١١٣يع املعاجز صيناب و٤٠٤ و ٤٠٣

رشح  و٣٢٣ ص٢كشف الغمة ج و٢٥٧لشريواين صلمناقب أهل البيت و

 .١٧٩ ص٣ وعن مروج الذهب ج٩٩ ص١٢ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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من ابن ، فقد كان من املفرتض أن يقتص »عليه السالم«بقتل اإلمام احلسني 
مر بن عمر بن سعد، وشويعاقب  ه ويعاقبه أو ـ عىل األقل ـ أن حياسبزياد،

عليه « ممن شارك يف قتل اإلمام احلسني »لعنهم اهللا«ذي اجلوشن، وغريهم 
 ..، وسيد شباب أهل اجلنة»صىل اهللا عليه وآله«، رحيانة الرسول »السالم

 عمرو بن سعيد األشدق، الذي أمر  أن يعاقب:ًوكان عليه أيضا
ني عمرو بن الزبري بن العوام، هبدم دور ب: صاحب رشطته عىل املدينة

 .)١(..هاشم يف املدينة، ففعل، وبلغ منهم كل مبلغ، وهدم دار ابن مطيع

وكان عليه أن يستغني ـ عىل األقل ـ عن خدمات ابن زياد، واألشدق، 
 ..وغريمها

وكان عليه أن ال يرىض من سفيانية أهل دمشق بأن يستقبلوا السبايا 
 .)٢(!بالدفوف، وبالفرح والرسور؟

 :وبعد كل ما تقدم

: ِّمما اقرتفته يداه، وادعاء» لعنه اهللا«عنى حماولة هؤالء تربئة يزيد فام م

                                     
 .١٥٦ ص٤ج) ط سايس(األغاين : راجع) ١(

سني ، اإلمام احلالعوامل و١٢٧ ص٤٥جبحار األنوار  و١٠٠لصدوق صلمايل األ) ٢(

 ٢جلخوارزمي حلسني ل مقتل ا:راجع و٢٢٠صلواعج األشجان  و٤٢٧ص

 .٦١ـ  ٦٠ص
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، وال ريض به، بل حاول أن »عليه السالم«أنه مل يأمر بقتل اإلمام احلسني 
 !يمنع من عودة القتال بني أهل الشام وأهل العراق؟

 .لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٩٥ (١١٠رقم  السؤال
 فهل ،ًيعلم الغيب كامال) الشيعة يف دين (»ريض اهللا عنه«احلسني 

 !ًخرج منتحرا وأخذ معه أهله؟

 .هباحلسني واهتمته بقتل نفسه وأوالد  طعنت، نعم:إن قلت

 . نسفت عصمته وأسقطت إمامته، ال:وإن قلت

  :واباجل
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..الة والسالم عىل حممد وآله الطاهريناحلمد هللا، والص

 ..وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 : ييل بام السؤال هذا عىل نجيب فإننا

 التطهري، آية بنص معصوم» عليه السالم «احلسني ماماإل إن ً:أوال
 النسف هذه عصمته تقبل وال وغريها من األدلة، ،الكساء وحديث
 ..اسالنّ من كان ٍّأي بأقاويل

فإذا مل يستطع السائل فهم األحوال واألمور التي يشاهدها يف أفعال 
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ًاملعصوم، سواء أكان نبيا أم إماما، فليس له نقض مفهوم العصمة استنادا  ً ً

بل عليه أن يتمسك بام أثبته له الدليل الرصيح، . إىل عدم قدرته عىل الفهم
 .  يف الدينويتجنب الشبهات ويرد أمرها إىل أهل العلم والبصرية

صىل اهللا عليه  «بقوله ًأيضا ثابتة» عليه السالم «احلسني إمامة إن :ًثانيا
 قول نسف ألحد يمكن وال ..قعدا أو قاما إمامان واحلسني احلسن :»وآله

 .»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول

 هم بل ًكامال، الغيب يعلمون األئمة نإ :الشيعة يقول ال :ًثالثا
صىل « اهللا رسول وأبلغهم» عليهم السالم« ئمةاأل ىأعط قد اهللا إن :يقولون

 حفظ ويف لألمة، العامة إمامتهم يف إليه حيتاجون ما كل» اهللا عليه وآله
 ..اخلطريةو الكبرية هتمامسؤولي يف ٌدخل له ما كل، ويعينهمما  ويف الدين،

له مساس برتبية نفوسهم ويف كامهلم، ويف سريهم إىل  ًوأيضا يف كل ما
ًوما عدا ذلك ـ مثل عدد رمال الربع اخلايل مثال ـ فإنه إن شاء . اهللا سبحانه

 .علمه، وال يشاء ذلك إال إذا كان له أثر، أو مساس بام ذكرناه

عليه  «اخلليل إبراهيم أبوه وكان ًنبيا كان الذبيح إسامعيل إن :ًرابعا
 يذبحه أن بيهأ من وطلب ألبيه، إسامعيل استسلم فحني ًأيضا، ًنبيا »السالم

 !ال؟ أم االنتحار عىل أقدم هل

 قتل عىل ًخمتارا باإلقدام واهتمته .بإسامعيل طعنت .نعم :فإن قلت
 ..أبيه بيد نفسه

 ..نبوته وأسقطت ه،تعصم نسفت .ال :وإن قلت

 أيب بن وجعفر محزة »صىل اهللا عليه وآله«هل أغرى رسول اهللا : ًخامسا
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تحار، حني أمرهم بقتال املرشكني، إذا باالن اإلسالم شهداء ومجيع ،طالب
 !كان يقدر أن يطلع عىل الغيب، ويعرف ما جيري هلم؟

 بأنه ًا كان عاملوإن» عليه السالم«إن اإلمام احلسني : قلنا: ًسادسا
ًيقتل، ولكن ذلك ال يعني أنه قد جاء لينشب حربا مع قتلته، مع  سوف

عليه «فيكون .  عن نفسهًعلمه بأنه ال يملك نارصا يستطيع به أن يدفعهم
ًمن مكة صونا هلا، وحفظا حلرمتها، لكي ال قد اختار اخلروج » السالم ً

 فام كان من أعدائه إال أن الحقوه إىل يغتاله بنو أمية فيها، وهتتك حرمتها،
ته وارتكبوا جريمتهم مجعوا اجليوش لقتله، وقاموا بمحارصكربالء وقد 

 ..النكراء يف حقه

 ..لهآو حممد عىل والسالم الةوالص، هللا واحلمد

 

 :)١٩٦ (١١١رقم السؤال 

مجيع ذرات  ن لألئمة والية تكوينية ختضع لسيطرهتاإ :يقول علامؤكم
 !لوالية التكوينية؟لاحلسني خيضع  الكون، فهل كان شمر قاتل

ألنه مل يستخدم  ً، أن احلسني مات منتحرا: فهذا يعني،نعم: إن قلت
 .واليته التكوينية

ّ كذبت كل علامئك الذين أمجعوا عىل القول ، ال خيضع،ال: وإن قلت

 .ةالتكويني بالوالية
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 :فإننا نجيب بام ييل

أن تكون مجيع ذرات :  إن القول بالوالية التكوينية التي تعنيً:أوال
الكون خاضعة لسيطرة النبي أو اإلمام ليس من العقائد التي يدور التشيع 
مدارها، أو التي يفرضها الشيعة عىل الناس، أو يأخذوهنم هبا، بل هو قول 

 .ئنالبعض علام

ي األنبياء وأوصياؤهم  هو أن اهللا تعاىل يعط:والذي يقوله الشيعة
قدرات تتناسب مع حجم مسؤولياهتم، فيستفيدون منها وفق ضوابط 

ويف حدود ال تؤدي إىل مصادرة احلريات التي .. يرضاها اهللا تبارك وتعاىل
 ..منحها اهللا تعاىل للناس، وال تؤدي إىل التصادم مع اختيارهم

 يمنع بني إرسائيل بأن اهللا تعاىل مل: ويمكن إعطاء املثال التقريبي لذلك
من قتل األنبياء بغري احلق، وحني كان ال بد من التدخل، فقد تدخل يف 

ِ﴿قلنا يا نار كوين : خارج دائرة اختيار الناس، كام بينه سبحانه وتعاىل بقوله ُ ُ ََ َ ْ ُ
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ًبردا ْ ً وسالماَ َ َ َ عىل إبراهيم﴾َ َِ ْ َِ َ)١(. 

 حيل بينهم وبني فإنه تعاىل مل يمنع الناس من اختيار ما يشاؤون؛ فلم
اختيار إحراق إبراهيم بالنار، وال منعهم من مجع احلطب، وال من إحضار 
املنجنيق، وال من وضع إبراهيم فيه، وال حال دون إرضام النار، وال من 
إلقائه يف وسطها، بل تدخلت اإلرادة اإلهلية خارج دائرة اختيارهم، 

ً﴿قلنا يا نار كوين بردا: رفحالت بني النار وبني اإلحراق، فقال تعاىل للنا ْ ُْ ُ ََ ِ ُ َ َ 
ًوسالما َ َ َ عىل إبراهيم﴾َ َِ ْ َِ َ)٢(. 

ولو أنه حال بينهم وبني ما يريدون، لكانت هلم احلجة عىل اهللا تعاىل، 

 .ولظنوا أنه تعاىل يظلمهم بذلك

يف » صىل اهللا عليه وآله«ونفس هذا الكالم يقال بالنسبة الختفاء النبي 
نه تعاىل مل يمنع املرشكني من حمارصة بيت النبي وال الغار ليلة اهلجرة، فإ

منعهم من البحث عنه، وال من اإلتيان بالقائف لتتبع خط سريه، وإنام 
تدخل خارج دائرة اختيارهم، حيث أنبت الشجر، ونسجت العنكبوت، 

 .وباضت احلاممة الوحشية عىل باب الغار

نية ال يعني جواز  إن خضوع شمر ويزيد وغريهم للوالية التكوي:ًثانيا

                                     
 .  من سورة األنبياء٦٩اآلية ) ١(

 .  من سورة األنبياء٦٩اآلية ) ٢(
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سلبهم االختيار، والتدخل القرسي للحيلولة بينهم وبني ما يريدون، 
، بل تركه »عليه السالم«ولذلك مل يمنع اهللا فرعون من حماولة قتل موسى 

يفعل ما يشاء، ولكنه فلق البحر ملوسى، فلام اقتحم فرعون البحر انطبق 
 .عليه، وغرق

من ممارسة » عليه السالم« عيسى كام أنه مل يمنع الذين حاولوا صلب
ما يريدون، بل ترصف خارج إرادهتم، فرفع عيسى إليه، وألقى الشبه عىل 

 .الذي وشى به، عقوبة له عىل ما فعل

قد أكل من الشاة املسمومة » صىل اهللا عليه وآله«وقد كان رسول اهللا 
ع أهبره يف التي دستها إليه املرأة اخليربية، وقد أثر فيه السم حتى وجد انقطا

مرض موته بسبب سمها ـ كام رووه ـ مع أن اهللا تعاىل قد أنطق له كتف تلك 
فلامذا مل ينطق اهللا . الشاة، بعد أن أخذ بعض اللحم يف فمه، وتأثر بسمه

أليس تعاىل هو املتحكم بكل ذرات ! تعاىل ذلك الكتف قبل تلك اللحظة؟
 !الكون، وبكل يشء يف الوجود؟

القدرة للنبي ولإلمام عىل الترصف يف األشياء ال يعني  إن إعطاء :ًثالثا
السامح له بجميع الترصفات، فأنت لديك القدرة التي متكنك من فعل ما 

 ..تريد، لكن ال يسمح لك بأن تستفيد منها يف قتل الناس

ولكنه . قدرات هائلة» عليهام السالم«واهللا تعاىل أعطى سليامن وداود 
ون، بل ضمن  يشاؤا حسب أهوائهم، وكامال يسمح هلام بالترصف فيه
 .ضوابط معينة ال يتجاوزوهنا

ولو علم أهنم غري معصومني عن الترصف فيها بأهوائهم مل يعطهم 
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 ..تلك القدرات

بتسليط اجلن عىل » عليه السالم« مل يسمح لسليامن :وألجل ذلك
ن الناس ليخيفوهم وليجربهم بذلك عىل اإليامن، مع أن اجلن كانوا يأمترو

 ..بأمره، ويعملون له ما يشاء

أن عمر خاطب سارية وهو حمارص مع جيشه :  ألستم تذكرون:ًرابعا
 .يا سارية اجلبل: يف بالد بعيدة من املدينة، وقال له

فلامذا مل يستعمل ! فسمعه سارية، فالتجأ إىل اجلبل، فنجا هو وجيشه؟
 !لؤة من قتله؟وليمنع أبا لؤ! عمر هذه القدرة ليمنع من قتل أيب عبيدة؟

 .لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

^× 

  :)١٩٩( ١١٢ السؤال رقم
لثارات احلسني بإشارة  ترصخون يف عاشوراء من كل عام يا أنتم

 !احلسني واضحة منكم لإلنتقام ممن قتل

 !ام تزعمون؟ملاذا مل يأخذ األئمة بثأر أبيهم من قتلته ك :السؤال هنا

 !أنتم أكثر شجاعة منهم؟ فهل

 . انتهى األمر،نحن أكثر شجاعة :إن قلتم

 وأين : فسأقول لكم،يقدروا بسبب األوضاع السياسية مل :وإن قلتم
 أم هي خرافة !لسيطرهتا مجيع ذرات الكون؟ الوالية التكوينية التي ختضع
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 !فقط يف رؤوسكم؟

 !هم؟ثأر احلسني من ثم من هم الذين ستأخذون

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 :فإنني أجيب بام ييل

يف ً أحدا قد رصخ به  أنلثارات احلسني ـ إن صح اي ليس شعار ً:أوال
تلك املراسم، عليها تي تدور ًيوم عاشوراء ـ جزءا من املراسم العاشورية ال

 ..أو ال تقوم إال هبا

بل املكون .. وال هو من مكوناهتا األساسية، أو غري األساسية
من  »عليه السالم« هو إظهار احلب والوالء للحسني :سايس لعاشوراءاأل

دانة العدوان عىل إ و، الظاملنياتنته وتقبيح ممارسادإجهة، ورفض الباطل و
فلم يبق معنى للسؤال عن سبب .. يف كل مكان وزمان ،هل الدينأالدين و

 ..عدم أخذ األئمة بثأر أبيهم

 الكثريين من الذين شاركوا يف قتل  قتلإن املختار الثقفي قد: ًثانيا
ومات يزيد وكل من أعان .. ، وأهل بيته يف كربالء»عليه السالم «احلسني

ًا كل من مات أيضيزيد عىل ظلمه، وعىل هتك حرمات الدين وأهله، و
 .. ويف هدم الكعبة،شارك يف كربالء، ويف وقعة احلرة
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 ،مل ينته بموهتمالذي أسسوه، واإلنحراف الذي أشاعوه لكن الظلم 
واحلق مل يرجع إىل أهله، وال زال أهل الباطل يفسدون يف األرض، وهيتكون 

، ألن  وإذالل املسلمني واملستضعفني،احلرمات، ويعملون عىل حمق الدين
، وفتكه بأهل » السالمعليه«و ما أسس له يزيد بقتله لإلمام احلسني هذا ه

 ..بيته وأصحابه

قتل الشخص الذي توىل  :ال يعني» عليه السالم«ر احلسني أفاألخذ بث
إحياء احلق والدين و إسقاط الباطل الذي أقام يزيد رصحه،:  يعنيقتله، بل

 .»عليه السالم« بقتل هتاتمراد يزيد إالذي أ

 ًام ملئت ظلامك ً وعدالًيتحقق ذلك حني متتىلء األرض قسطاوإنام 
 من براثن ا لينقذه،وذلك عىل يد املهدي الذي وعد اهللا به أمة حممد.. ًوجورا
 .نسانية كلهاويتم نعمته عىل اإل. رض بعد موهتا، وحيي اهللا به األاأعدائه

ا يقول  أن الوالية التكوينية ليست مم: قد ذكرت يف إجابة سابقة:ًثالثا
هي من العقائد التي جيب وليست .. ، بل بعضهم فقطالشيعةعلامء هبا مجيع 

 .، بل يلتزم هبا من تثبت عندهلتزام كل شيعي هباا

 ء النبي أو اإلمامإعطا : فإنام يقصد هبا،ومن يقول بالوالية التكوينية
  وإنجاز املسؤوليات املوكلة،كنه من القيام باملهامتكل القدرات التي مت

واسطة ، من دون أن تصادم اختيار الناس، أو أن تتعرض لقهرهم بهإلي
 »عليهام السالم«د ون سليامن وداأام كف.. وسائل خارجة عن اختيار البرش

 ،احلديدلداود  اهللا أالن، و واجلنقد سخر اهللا هلام الريح، والوحوش والطري
ن، فكذلك إجبار البرش عىل اإلياميف  باستخدامها من دون أن يسمح هلام
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هم، فإنام يسمح ئسبة للقدرات التي أعطاها اهللا لألنبياء وأوصياناحلال بال
هلم باإلستفادة منها يف دائرة الرشع والدين، ويف النطاق الذي ال يؤثر عىل 

 ..حرية الناس يف اإلختيار واملامرسة

 حني أراد أن اهللا تعاىل :مثلعدة مفردات، أمثلة لذلك  وقد ذكرنا
مل يمسك أيدي وأرجل النمرود » عليه السالم« إحراق إبراهيمالظاملون 
منعهم من السعي جلمع احلطب، واإلتيان باملنجنيق مل ي و،وأصحابه

، ولكنه تدخل يف هرضام النار، بل سمح هلم بأن يفعلوا كل ما أرادوإو
عليه «، فمنع النار من أن حترق إبراهيم  ال يصادم اختيارهمنطاق آخر

ْ﴿قل، »السالم ًنا يا نار كوين برداُ ْ ُ ََ ِ ُ َ ً وسالماَ َ َ َ عىل إبراهيم﴾َ َِ ْ َِ َ)١(. 

 فعله احلرية يف فعل كل ما أحبوايف مكة كام أن اهللا أطلق للمرشكني 
عىل ، ولكنه سخر العنكبوت لتنسج »صىل اهللا عليه وآله«ضد رسول اهللا 

 .باب الغار، فكانوا هم الذين اختاروا الرجوع عن الغار وعدم دخوله

عطاء إعطاء الوالية التكوينية لألنبياء وأوصيائهم ـ عند من يقول هبا ـ كإف
 .فق ما رسمه اهللا له، فال يتعداهالقدرة اجلسدية لإلنسان ليستفيد منها، و

 .عدى حدوده، وخيالف ويعيص أوامرهوال يعطي اهللا تعاىل هذه الوالية ملن يت

صىل «نبوة النبي بموضوع ال يرتبط ن القول بالوالية التكوينية ا :ًرابعا
 ! إمامة اإلمام؟ بطالن أو،»اهللا عليه وآله

                                     
 . سورة إبراهيم من ٦٩اآلية  )١(
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مامة تثبت بالنص، والنبوة تثبت باملعجزة، وباألدلة األخرى، ن اإلإ
 ـ وإنام هي ـ عند القائلني هباأدلة هذه وال تلك، وليست الوالية التكوينية من 

 العطايا أهنا شأن سائرش.. مام، ومن عطاياه لهمن ألطاف اهللا تعاىل بالنبي وباإل
رض الذي يكرم  مثل طي األيه، فهءالتي حبا اهللا تعاىل هبا أنبياءه، وأوصيا

وكشفاء ..  بل قد يكرم به بعض اخللص من املؤمنني،هءه وأولياءاهللا به أنبيا
 !؟مرفلامذا التهويل هبذا األ.. املرىض يمنحه اهللا تعاىل لبعض أنبيائه وأوليائه

ة التكوينية ال تعني التسلط عىل مجيع ذرات الكون،  إن الوالي:ًخامسا
بل تعني القدرة عىل الترصف يف بعض األمور املادية، وجتاوز بعض السنن، 

  بدعائهم، أو بمسح يدهم، أو بمالمسة ثوهبم ومثلمثل شفاء املرىض
 ،لكي تأيت إليه» صىل اهللا عليه وآله«أشار إليها الرسول التي حتريك الشجرة 

 ..ً األرض خداّد ختتفجاء

بيد ذلك امللك حني مدها إىل » عليه السالم«وهي مثل ما فعله إبراهيم 
 فلام تعهد باإلقالع عن اإلساءة إليها أطلقها إبراهيم ، فيبست،زوجته سارة

طلقها أ وعد بعدم العود  ملابراهيم، ثمإ فيبست بطلبله، فلام مدها ثانية 
 ..وهكذا حصل يف املرة الثالثة.. له

ألهل » صىل اهللا عليه وآله«سقاء النبي ت حديث اس:ًن ذلك أيضاوم
 : »صىل اهللا عليه وآله« فقال ،فمطرت السامء حتى ضج الناساملدينة 

 ،كاإلكليل املدينة عن السحاب فانسحب علينا، وال حوالينا اللهم«
ً حيا كان لو طالب أيب در هللا قال ثم نواجذه، بدت حتى اهللا رسول فضحك

 !قوله؟ ينشدنا من ه،عينا قرت
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 :يا رسول اهللا لعلك أردت :فقال »عليه السالم«فقام عيل 

 لألرامل عصمة ىـامـتـيـال عـيـرب     بوجهه الغامم ستسقىـي ضـيـوأب

 )١(وفواضل نعمة يف دهـنـع مـهـف     مــهاش آل من الكـاهل هـب وذـلـي

كاد حتىص، واألمثلة للوالية التكوينية يف حياة األنبياء والرسل ال ت
 ! فلامذا ينكرها هذا السائل؟،واملسلمون يؤمنون هبا

 يثبتون لكثري من أولياء الصوفية ما يدخل  طوائف من املسلمنيبل إن
ال ريب يف  ولكن ،يف هذا السياق، إال إذا اعرتفوا بأنه كله مكذوب وخمرتع

 .نبياء ليس بمخرتعما ورد عن األأن 

                                     
 و ٣٩٤ص ٦ج والرشاد اهلدى سبل:  وراجع٤٣٣ ص٢جالبن عبد الرب ستذكار اإل) ١(

 واملجموع ١٣٠ص ٥ج للمقريزي األسامع إمتاعو ٤٤٤ و ٤٤٠ص ٩ج ٣٩٥

 قدامه البن واملغني ١٥٣ص ١ج لألنصاري الوهاب وفتح ٩٦ص ٥ج للنووي

 ٤٠ص ٤ج األوطار ونيل ٢٩٨ص ٢ج قدامه البن الكبري والرشح ٢٩٨ص ٢ج

 اإلمام ومناقب ٨١ص ٢ج السالم وسبل ٢٨٣ص ١ج للكاشاين الصنائع وبدائع

 ١٤ص ٢ج اخلميس تاريخ و٨٣ و ٨٢ص ١ج للكويف »السالم عليه« املؤمنني أمري

 ٤٢٦ و ٤٢٥ص ٢ج الباري فتح وعن ٤٣١ و ٩٢ص ٧ج للصنعاين واملصنف

 الطوال واألحاديث ٣٠٠ص ٢٠ج األنوار وبحار ٢٣٤ص ٣ج احللبية والسرية

 .٣٢١ص ٧ج األوسط املعجم: وراجع ٥٩٧ص للطرباين الدعاء وكتاب ٧١ص
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 ..ين اصطفى حممد وآلهعباده الذوالصالة والسالم عىل 

.

× 

 

 

  فصل الخامسال

 ..×املهــــــــــــــدي 
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  :)٢٦ (١١٣السؤال رقم 
 هو الرسداب يف عرش الثاين إمامكم غيبة سبب نإ :أنتم تقولون

 بقيام اخلطر هذا زوال رغم الغيبة هذه استمرت فلامذا مة،َلَالظ من اخلوف
 والصفويني، ،والبوهييني ،كالعبيديني التاريخ؛ مر عىل الشيعية الدول عضب

 !املعارصة؟ إيران دولة ذلك آخر ومن

 !دولتهم؟ يف ومحايته نرصه يستطيعون والشيعة اآلن، خيرج ال فلامذا
 ..!!مساء صباح بأرواحهم ْيفدونه وهم، باملاليني وأعدادهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..حلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله ا

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

حني خيرج، فإنه خيرج ليمأل األرض » عليه السالم« إن اإلمام ً:أوال
ًقسطا وعدال، وهذا حيتم عليه حماربة مجيع طواغيت األرض، واملستكربين،  ً
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 .رين، واملكذبني بهومعهم مجيع الكاف

ولن يستطيع الشيعة الذين حكموا بعض البالد، كدولة إيران املعارصة 
دفع كيد هؤالء، إال إذا كان املطلوب هو البطش العاملي بالشيعة، من خالل 

 .اجتامع مجيع أمم األرض عىل حرهبم

 أن الظروف الطبيعية يف هذه احلال ال تسمح بتحقيق :ومن الواضح
وة من خروجه، بل هي ستؤدي إىل استئصال الشيعة وكل األهداف املرج

من حياول أن يمد يد العون لإلمام، وسينتهي األمر باستشهاده كام جرى 
وهذا تضييع للجهد، ونقض .. من قبل» عليه السالم«لإلمام احلسني 

 .للغرض، وسفاهة ما بعدها سفاهة

عليه «بته باإلضافة إىل أن هناك مصالح أخرى وراء استمرار غي.. هذا
 ..متامية احلجة عىل مجيع البرش: ، منها»السالم

لو حكمت :  أن ال يبقى أحد يقول:ًوهذه تتضمن أمورا عديدة، مثل
َّوأن ييأس الناس من كل األطروحات التي تدعي أهنا أطروحات .. لعدلت

 ..حتقق العدالة

 .. أن ال يبقى مؤمن من صلب كافر:ومنها

 .وغري ذلك

عليه «لسنة يشاركون الشيعة يف اإلعتقاد بأن املهدي إن أهل ا :ًثانيا
 :سيظهر، فنحن نوجه إليهم نفس هذا السؤال، ونقول هلم» السالم

ًإن أهل السنة أكثر عددا، وأقوى موقعا يف السياسة العاملية، ويف  ً
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ًاإلقتصاد العاملي، وأوسع نفوذا، وكل أمم األرض ختطب ود دولكم، 
ت رشعية، فلامذا مل خيرج املهدي الذي وانتم ترون حكوماهتم حكوما

تعتقدون به، مع أنكم منذ أكثر من ألف وأربع مائة سنة قد حكمتم أكثر 
 .بقاع املعمورة، وسيطرتم عىل مقدرات األرض يف طوهلا وعرضها

ليس مما يعاب » عليه السالم« إن االعتقاد باختفاء اإلمام املهدي :ًثالثا
  !؟يف الغار واختبأ فيه» صىل اهللا عليه وآله «ملاذا غاب النبيبه الشيعة، إذ 

دار » صىل اهللا عليه وآله«يف فرتة الدعوة الرسية يف بدء البعثة دخل ملاذا و
 !؟ً بعيدا عن أعني املرشكني،ًختذها مقرا له، يأوي إليها أصحابهااألرقم و

: ًغائبا وهو الذي يقول أكثر األمة» عليه السالم«وملاذا ال يزال اخلرض 

، باتفاق أهل  وهو حي إىل وقتنا هذا،»عليه السالم«من عهد موسى نه إ

 .)١(!؟ وال يعرف أحد مكانهالسري

                                     
اإلصابة  و٤٠٠ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق و ٢٣٤ ص٤جالدر املنثور  :راجع) ١(

 ٢١٤ ص٢جبن كثري القصص األنبياء  و٢٥٠ ص٢ج ) دار الكتب العلميةط(

تفسري  و٣٠٠ و ٢٩٩ ص٣جفتح القدير  و٣٨٠ ص١جالبداية والنهاية و

 ٦٠ ص٢جعمدة القاري  و٣١٠ ص٦جفتح الباري  و٣٢٢ ص١٥جاآللويس 

 ٣٨٦صالدين كامل :  وراجع٣٥٢ ص٦جتاج العروس  و٢٩٩ ص١٥وج

تفسري  و٣١٠٧ ص٤جميزان احلكمة  و٣٠٠ و ٢٩٨ ص١٣جبحار األنوار و

 ١١جاجلامع ألحكام القرآن :  وراجع٣٥٣ و ٣٥٢ و ٣٣٩ ص١٣جامليزان 
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 وتوارى عن فرعون ،عن وطنه» عليه السالم«غاب موسى قد و
ًففررت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكام﴿ : وقالهورهط ْ ُ ُُ ِّ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ َ ْ َ َُ ْ ُِ َ وجعلني من ََِّ َ َ َِ ِ َ

َاملرسلني ِ َ ْ  ..ًحتى بعثه اهللا نبياوبقي عىل هذا احلال ، )١(﴾ُْ

 .)٢(ن سنةي وعرشًياثامن استمرت  عن قومه وأهله غيبتهنإ :وقيل

صىل اهللا « أن الدجال كان يف عرص النبي :وروى أصحاب احلديث
 .)٣(، وأنه باق إىل أن خيرج يف آخر الزمان»عليه وآله

ًوقد غاب صالح عن قومه زمانا أيضا، وكان يوم ً غاب عنهم كهال، ً

                                     
  .١٣٧اإليقاظ من اهلجعة ص و٣٣٣ ص٣لشنقيطي جلأضواء البيان  و٤٢ص

 . من سورة الشعراء٢١اآلية ) ١(

بحار األنوار  و٣٤٠و  ١٥٢صامل الدين كو ١٠٩صاإلمامة والتبرصة : راجع) ٢(

 .١٨١ ص١جمكيال املكارم  و١٢٥ ص٤جتفسري نور الثقلني  و٢١٦ ص٥١ج

ط دار (صحيح مسلم  و٢٠٥ ص٥١جبحار األنوار  و١١٣صلطويس لالغيبة  )٣(

 ٢٧٥ ص١٣جفتح الباري  و٣٢٠ ص٢جسنن أيب داود  و٢٠٤ ص٨ج )الفكر

 ٦جحتفة األحوذي  و٢٦٢ و ٢٦١ ص٦جلسيوطي لالديباج عىل مسلم و

األحاديث الطوال  و١٩٤ ص١٥جصحيح ابن حبان  و٤٣٧ و ٤٣٦ص

 ٢جاملعجم الكبري  و١٢٥ و ١٢٤ ص٥جاملعجم األوسط  و١٢٣ و ١٢٢ص

كنز العامل  و٥٩٧ ص٢جدالئل النبوة  و٣٨٩ و ٣٨٦ ص٢٤ وج٥٦ و ٥٥ص

 .٦٤ ص٩جإمتاع األسامع  و٥٠٨ ـ ٥٠٦ و ٢٩٢ ـ ٢٨٩ ص١٤ج
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 برىء اهللا :، وقالوا وشتموه، وزجروه، وكذبوه،فلام رجع إىل قومه مل يعرفوه
ًن صاحلا كان يف غري صورتك، ولكن أهل اليقني منهم طلبوا منه إ ،منك

 .)١(عالمة ال يشكون فيها

عن قومه، وسجن، وعمل بالتقية، » عليه السالم«وقد غاب يوسف 

 ..مدة من السنني حتى عرفوه

، قد أخفاه عن »عليه السالم«كام أن اهللا تعاىل حني أنجى عيسى 

 ..األنظار يف مكان ما، ثم رفعه إليه، ثم هو سوف ينزله يف آخر الزمان

يف الرسداب، » عليه السالم«فام معنى التشنيع عىل غيبة اإلمام املهدي 

يه فإن من خيتفي ال بد أن خيتفي يف مكان ما، بحيث يرى ف! أو يف غريه؟

وربام تطول . آخر مرة، ثم ال يراه الناس بعدها إىل أن حيني وقت ظهوره

 ..غيبته إىل أن ال يبقى مؤمن يف صلب كافر، أو لغري ذلك من مصالح

 إن الدولة الصفوية وإن كانت شيعية، وكذلك دولة إيران :ًرابعا

ة ًاملعارصة، لكن غري هاتني الدولتني مما ذكره السائل مل تكن دوال شيعي

 ..بمعنى التشيع اإلمامي االثني عرشي، فال حاجة إىل اخللط بني األمور

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

                                     
تفسري ه، و عن٢١٦ و ٢١٥ ص٥١ جاألنواربحار  و١٣٧ و ١٣٦صكامل الدين  )١(

 .٤٦ و ٤٥ ص٢جنور الثقلني 
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  : )٣٨ (١١٤السؤال رقم 
 ال !داود آل بحكم سيحكم فإنه ،ظهر إذا مهدهيم أن الشيعة يزعم

 تنص والتي، السابقة للرشائع الناسخه ملسو هيلع هللا ىلص حممد ةرشيع فأين. البينة يسأل
  !؟التقايض عند البينة إظهار وجوب عىل

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

إقامة العدل احلقيقي يف الناس حيتاج إىل  إن اجلزاء عىل اجلرائم، وً:أوال
وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا حيتاج إىل . وضع األمور يف مواضعها
 والعمل بالبينات واأليامن، إنام هو حلسم ..إصابة الواقع يف كل يشء
 .النزاعات يف مرحلة الظاهر

ً وإن كان يصيب الواقع يف أحيان كثرية، ولكنه قد خيطئه أيضا يف ذاهو

يف ًتكذب، واحلالف حيلف كاذبا ختطئ، وقد  األحيان، ألن البينة قد بعض
أن  ألنه يرى ،كام أن املقر عىل نفسه قد يقر بام مل يكن.. ًأيضابعض األحيان 

 ..، أو لغري ذلك من أسبابذلكمصلحة يف له 
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أما كشف اهللا الواقع لإلمام واحلاكم، ببعض وسائل الكشف، ولو 
 تهبغري ذلك من أسباب، فهو الذي يمكن بواسطبوضع ملك له يسدده، أو 

 .إقامة القسط والعدل يف كل األشياء بصورة قاطعة

 قد وعد األمم بأن اإلمام يف آخر » وآلهعليهصىل اهللا «فإن كان النبي 
ًيمأل األرض قسطا وعدالسوف الزمان  ً فإنه يكون قد أعطى تعهدا ،ً

ِّضمنيا بإصابة الواقع يف كل ما يقر  ..وما يقيض بهاإلمام هذا ره ً

وهذا حيتم عىل اإلمام اإلستفادة من الوسيلة التي تضمن له ذلك، 
 .والتخيل عن األيامن والبينات التي قد ختطئ وقد تصيب

 هو ، بحكم آل داود» السالمعليه« أن حكم اإلمام :وبذلك يتضح
، نه قد وعد به األمم أل،» وآلهعليهصىل اهللا «من رشيعة النبي جزء اآلخر 

 ..وجعله من مجلة ما جاءهم به

 إن اللجوء إىل األقارير، واأليامن والبينات لكشف الواقع إنام :ًثانيا
ًوعمال تسهيليا .. ً إرفاقياًكان إجراء فإن األمر يف حال غيبة اإلمام  ،لناسلً

 :يدور بني ثالثة خيارات» عليه السالم«

ع، وكل ما ال  أن هيمل الشارع حقوق الناس وكل موارد النزا:أوهلا
يعلم وجه احلق فيه، وهذا يؤدي إىل تضييع احلقوق والفوىض وفساد احلالة 

 .اإلجتامعية بصورة خطرية

..  أن جيعل امليزان هو ظنون احلكام والقضاة واحلكام وغريهم:ثانيها
ًوهذا أيضا يفسح املجال لألهواء لتتحكم بأمور الناس، وتعطي احلكام 
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يف العدوان عىل األبرياء، وتصفية خصومهم، الظاملني الفرصة لإلمعان 
.. ومتكينهم من تسديد رضباهتم اخلطرية ضد أهل اإلستقامة والدين وأهله

 .ويف هذا خطر جسيم، وفساد عظيم

 أن يعتمد سبيل اإلرفاق يف نظام حيفظ معظم احلقوق ويصون :ثالثها
 .الكيان العام

 .ليهوإن كان قد يتمكن البعض من اخرتاقه، والعدوان ع

ومل يعد حتى إذا خرج اإلمام، . ِّوهو نظام األقارير والبينات كام قلنا
.  فإن احلكم يتبع موضوعه، لإلرفاق، وال مصلحة يف التسهيلدهناك مور

 الذي هو ، والتخيل عن احلكم اإلرفاقي،فال بد من العودة للحكم األويل
 ..يف احلقيقة عنوان ثانوي

لو عمل يف الناس بحكم » هللا عليه وآلهصىل ا« إن النبي :وبعبارة أخرى
آل داود، فإن حقوق الناس سوف تضيع بعده حني يتم إبعاد املعصوم عن 

 ..السلطة، وحيكم الناس من ال يملك القدرة عىل معرفة الواقع

. فكان ال بد من اإلرفاق بالناس وحفظ احلد األدنى مما يمكن حفظه
 الناس من يقدر عىل معرفة فإذا عادت األمور إىل خط اإلستقامة، وحكم

 ..الواقع يكون قد انتفى موضوع هذا احلكم اإلرفاقي

 .وبذلك يتضح أن املورد ليس من موارد النسخ

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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  :)٣٩ (١١٥السؤال رقم 
 العرب وقتل والنصارى اليهود صالح عةالشي مهدي خرج إذا ملاذا
 حسب األئمة وكذا العرب، ومن قريش من ملسو هيلع هللا ىلص حممد أليس !!؟وقريش
 !قولكم؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد
 :فإننا نجيب بام ييل

حني خيرج يدعو الناس إىل احلق، » عليه السالم«هدي إن اإلمام امل
فمن قبله بقبول حسن، ودخل يف دين اهللا تعاىل، وأسلم وجاهد يف سبيل 
ًاهللا تعاىل، فهو معه، وسيكون معززا مكرما مرضيا سواء أكان هيوديا أم  ً ً ً

ًنرصانيا، عربيا أو أعجميا، أو غري ذلك ً  سيصالح »عليه السالم«ال ألنه .. ً
بل لدخوهلم يف .. يهود والنصارى مع بقائهم عىل هيوديتهم ونرصانيتهمال

 ..دين اهللا تعاىل، وصريورهتم مؤمنني

ومن رفض احلق، وحاربه، وسعى يف األرض ليفسد فيها وهيلك 
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ضده، وسيعامله بام أمر اهللا بمعاملة » عليه السالم«احلرث والنسل، فهو 
حتى .. لن تأخذه يف اهللا لومة الئمأمثاله به، وسينزل به العقاب األليم، و

ًولو كان من يفعل ذلك عربيا، أو سيدا قرشيا ً ً.. 

 فقد حاربته »وآلهعليه صىل اهللا «وهذا بالذات هو ما جرى لرسول اهللا 
 .ينه، فكانوا أنصاره وأعوانهقريش، ودخل الناس من سائر القبائل يف د

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٤١ (١١٦السؤال رقم 
 هذا صاحب«: يروي الشيعة عن أيب عبد اهللا ـ جعفر الصادق ـ أنه قال

 .)١(»..كافر إال باسمه يسميه ال رجل األمر

 ستحملني« :ويروون عن أيب حممد احلسن العسكري أنه قال ألم املهدي
 .)٢(»..بعدي من القائم وهو حممد واسمهًا ذكر

  !التناقض؟ من هذا سألي

 احلسن بأن تقولون ومرة كافر، فهو باسمه ناداه من :مرة تقولون
 !ًاحممد سامه العسكري

                                     
 .)٢/٥٣( ،األنوار النعامنية )١(

 . )٢/٥٥(، األنوار النعامنية )٢(
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

ّسمية اإلمام باسمه يف وقت كان احلكام يرتصدون هذا  إن تً:أوال
. اإلمام ليقضوا عليه بأية وسيلة كانت تساوق الداللة عليه والوشاية به هلم

وهذا تضييع جلهود األنبياء التي كانت بانتظار استثامر كل تضحياهتم عىل 
ال ، وخيانة لدماء الشهداء، وعبث واستهتار ال مربر له إ»عليه السالم«يديه 

 .إرادة نقض عرى الدين، وطمس معامله

باسم » عليه السالم« بالنسبة لترصيح اإلمام احلسن العسكري :ًثانيا
اإلمام فإنام كان ألمه، ال لألعداء، وإذا مل يكن من حق األم أن تعرف اسم 

 !ولدها، فمن الذي يكون له هذا احلق دوهنا؟

 آخر، ألن معرفة  إن معرفة اسمه يشء، ومناداته باسمه يشء:ًثالثا
اسمه رضوري لالعتقاد، ولكن مناداته باسمه تعترب داللة مبارشة عليه، 
وفيها تعيني لشخصه، بواسطة احلضور واخلطاب من خالل تطبيق هذا 

 .االسم عليه

أما احلديث عنه يف غيبته، والقول بأنه قد ولد صبي يف األزمنة اخلالية، 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ١٩٠

ّارخيي عن شخص مل حيدد شخصه، ومل ًوقد سامه أبوه حممدا، فإنام هو خرب ت
 .. وليس يف هذا أي حمذور. يعرف شكله

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٨٩ (١١٧السؤال رقم 
َّلو مل يبَق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك اليوم «:  املهديجاء يف حديث

 .)١(»ن أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيبًحتى يبعث فيه رجال م

 ه علياهللا صىل اهللا عبد بن حممد : كام هو معلوم اسمهملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 
 !عظيمة إشكالية هذه !احلسن بن حممد اسمه الشيعة عند واملهدي وسلم،

 حيث !طريف بجواب اإلشكالية هذه الشيعة شيوخ أحد حل وهلذا
 احلسني، اهللا عبد وأبو احلسن حممد أبو انسبط ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسول كان( :قال
 كنية وكانت اهللا، عبد أيب احلسني ولد من ـ املنتظر أي ـ احلجة كان وملا

 املقابلة ألجل االسم، لفظ الكنية عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأطلق اهللا، عبد أبا احلسني
 .)٢(!!)األب لفظة اجلد عىل وأطلق أبيه، حق يف باالسم

                                     
 ).٥١٨٠ (»صحيح اجلامع«، وصححه األلباين يف )٤/١٠٦(أخرجه أبوداود  )١(

 ،٣٦٢ ص،»ايل الطويسأم« ،)٣/٢٢٨(لألربيل، » كشف الغمة يف معرفة األئمة« )٢(

 ).٥٩٨ ، ٣/٥٩٤( »إثبات اهلداة«
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  :اجلواب
 لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 ال يصح اإلحتجاج عىل الشيعة بروايات رواها غريهم، ألن ً:أوال
يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أيب عن أيب : السائل نفسه قد نقل رواية

و داود ليس من الشيعة، وليست روايته حجة عليهم، كام أن وأب.. داود
الشيعة ال يعرتفون بتصحيح األلباين للرواية، ألن رواهتا ليسوا من 

، وهم متهمون فيام يروونه يف » السالممعليه«السائرين يف خط أهل البيت 
 .أمور العقيدة التي ترتبط بالشيعة

 ،)١(كرالعبارة األخرية قد روى هذا احلديث آخرون من دون ذ:ًثانيا

                                     
 وفرائد ١٩٠ وراجع ص١٨٢ ص٤ج)  هـ١٤٢٦ط سنة (كشف الغمة :  راجع)١(

 وكشف ٢٢٢ و ٣٢ و ٣١ و ٢٤ وعقد الدرر ص٢٢٥ ص٢السمطني ج

 ١٥ وصحيح ابن حبان ج٦٣ ص٢ واحلاوي ج٢٨١ ص١األستار للبزار ج

 اجلامع الصحيح للرتمذي :وراجع. ١٣٧ ص١٠ واملعجم الكبري ج٢٣٨ص

 ٨٠ ص٢ ومطالب السؤول ج٣٧٧ و ٣٧٦ ص١ ومسند أمحد ج٥٠٥ ص٤ج

 .١٣٦ وذخائر العقبى ص١٢٨ و ١٢٧ والبيان ص٨١و 
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 .»واسم ابيه اسم أيب« وهي قوله

أن يكون اتباع حممد بن عبد اهللا بن احلسن هم الذين :  إننا نحتمل:ًثالثا

 ..»واسم أبيه اسم أيب«: أنتجوا هذه الصيغة، وأضافوا عبارة

َّثم روج املنصور وأتباعه هذه الصيغة، ألنه كان حياول تسويق ابنه 
وكان اسمه حممد .. ًي، مدعيا أنه هو املهدي عىل احلقيقةالذي لقبه باملهد

 ً.بن عبد اهللا أيضا

» واسم أبيه اسم ابني«:  يمكن أن يكون الصحيح هو قوله:ًرابعا

ولكنها صحفت من النساخ، لعدم . »عليه السالم«) يعني اإلمام احلسن(

 .. تداول النقط للكلامت يف تلك األحقاب

اختذ من كالم األربيل يف توضيح احلديث إن هذا السائل قد : ًخامسا

 . عقول علامئهم، وسخافة تفكريهمذريعة للتهويل عىل الشيعة، والتندر بتفاهة

 :ونقول له

 إن األربيل مل ينقل هذا احلديث من كتب الشيعة، بل نقله من :ألف

بأن غالب : كام أنه قد رصح يف أول كتابه.. حلية األولياء أليب نعيم: كتاب

 .)١(ه يف كشف الغمة هو من كتب أهل السنةما يذكر

واسم  «:كام أن أبا نعيم نفسه قد نقل هذه الرواية من دون ذكر عبارة

                                     
 .١٧٩ ص٤ وج٥ ص١ج)  هـ١٤٢٦ط سنة (كشف الغمة مقدمة : راجع )١(
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 .)١(»أبيه اسم أيب

أما أصحابنا الشيعة، فال : ً قال األربيل تعليقا عىل هذا احلديث:ب

عليه «ِّيصححون هذا احلديث، ملا ثبت عندهم من اسمه، واسم أبيه 

 .»السالم

أن زائدة كان يزيد يف األحاديث، فوجب : ا اجلمهور، فقد نقلواوأم

 .)٢(ًاملصري إىل أنه من زيادته، ليكون مجعا بني األقوال والروايات

أن هذا الكالم الذي شنَّع به السائل عىل :  واألهم من هذا وذاك:ج

ن بأنه إنام ينقله ع: ًاألربيل ليس هو من كالم األربيل أصال، ألن األربىل رصح

: »رمحه اهللا«الكنجى الشافعي، الذي هو من كبار علامء أهل السنة، وأنه قال 

. »واسم أبيه اسم أيب«: وقد ذكر الرتمذي احلديث يف جامعه، ومل يذكر ..«

» اسمه اسمي«: ويف معظم روايات الثقات من نقلة األخبار. وذكره أبو داود

 ..هو يزيد يف احلديثو. فهو زائدة» واسم أبيه اسم أيب«والذي روى . فقط

واسم أبيه اسم أيب، أي احلسني، وكنيته أبو عبد : وإن صح، فمعناه

 ..أنه من ولد احلسني دون احلسن: ًاهللا، فجعل الكنية اسام، كناية منه

                                     
 ٢٩ وعقد الدرر ص١٩ و ١٨٨ ص٤ج)  هـ١٤٢٦ط سنة (كشف الغمة :  راجع)١(

 .٤٣٩رسار ص وجامع األ٣٠و 

 .٢٠٣ و ٢٠٢ ص٤ج)  هـ١٤٢٦ط سنة ( وكشف الغمة ٨٦ ص٥١بحار األنوار ج )٢(
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، »أيب«: ، فصحفه، فقال»ابني«: وحيتمل أن يكون الراوي توهم قوله
 .ًفوجب محله عىل هذا مجعا بني الروايات

 .كلف يف تأويل هذه الروايةوهذا كله ت

أن اإلمام أمحد مع ضبطه وإتقانه روى هذا : والقول الفصل يف ذلك
 .)١(»واسمه اسمي«: احلديث يف مسنده يف عدة مواضع

 .)٢(ً من هذه املضامني حممد بن طلحة الشافعي أيضا، فراجعًاقريبذكر و

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٩٠ (١١٨السؤال رقم 
 :املنتظر الشيعة مهدي حياة يف تناقضات

  املهدي؟ أم هي من  ـ١

 جارية أم صقيل، اسمها جارية أم نرجس، اسمها جارية هي هل
 جارية أم حكيمة، اسمها جارية أم مخط، اسمها جارية أم مليكة، اسمها
 !مريم؟ اسمها ةَّحر هي أم سوسن، أم رحيانة، اسمها

                                     
 والدر ٢٠٢ ص٤ج)  هـ١٤٢٦ط سنة ( وكشف الغمة ٨٧ و ٨٦البيان ص )١(

 ٥٣ ص١املنثور للشيخ عيل بن حممد بن احلسن، حفيد الشهيد الثاين ج

 .١٠٣ ص٥١بحار األنوار ج )٢(
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 ؟ ولد ومتى ـ ٢

 أم ،٢٥٢ سنة أبيه وفاة قبل ولد أم أشهر، بثامنية أبيه وفاة بعد ولد هل
 أم ،٢٥٨ سنة ولد أم ،٢٥٧ سنة ولد أم ،٢٥٦ سنة ولد أم ،٢٥٥سنة ولد
 من ١٥ يف ولد أم شعبان، من ٨ يف ولد أم القعدة، ذي من ٨ يف ولد

 !ان؟رمض من ١٥ يف ولد أم شعبان،

  أمه؟ به محلت كيف ـ ٣

 ليس جنبها يف محلته أم النساء؟ سائر حيمل كام بطنها يف به محلت هل
 !النساء؟ كسائر

  أمه؟ ولدته كيف ـ ٤

 هل ولدته من فرجها كسائر النساء؟ أم من فخذها عىل غري عادة النساء؟

  نشأ؟ كيف ـ ٥

 ينشأ مثلام ماليو يف ننشأ األوصياء معارش إنا( :رووا عن أيب احلسن
 )!.اجلمعة يف غرينا

 !سنةإن الصبي منا إذا أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه  :وعن أيب احلسن قال

 غرينا ينشأ كام اليوم يف ننشأ األئمة معارش إنا( :وعن أيب احلسن أنه قال

 !.)١()السنة يف

                                     
 ).١٦٠ ـ ١٥٩ص (، للطويس،»الغيبة«: انظر )١(
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  يقيم؟ أين ـ ٦

 يف بل :قالوا ثم بالروحاء، رضوى جبل يف بل :قالوا ثم طيبة، يف :قالوا

 !سامراء يف هو بل :قالوا ثم طوى، بذي مكة

 أي بل ..النوى بك استقرت أين شعري ليت( :حتى قال بعضهم

 اليمن يف أم ...طوى بذي أم بغريها أم أبرضوى ثرى، أو تقلك أرض

 .)١()اخلرضاء اجلزيرة يف أم شمروخ بوادي

  ؟ًكبريا ًشيخا يعود أو ًشابا يعود هل ـ ٧

يا سيدي يعود شابا أو يظهر يف شيبه؟  : قال سألت الصادقعن املفضل

 .)٢()سبحان اهللا، وهل يعرف ذلك، يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء( :قال

 . )٣()يظهر يف صورة شاب موفق ابن اثنني وثالثني سنة (:ويف رواية أخرى

 )٤()سنة ومخسني إحدى ابن وهو خيرج( :ويف وراية أخرى

  .)٥()سنة ثالثني ابن موفق شاب صورة يف يظهر( :ويف رواية أخرى

                                     
 ).١٠٢/١٠٨ (»بحار األنوار« )١(

 .)٥٣/٧(بحار األنوار  )٢(

 .)٣٦٠ص (كتاب تاريخ ما بعد الظهور  )٣(

 . )٣٦١ص (كتاب تاريخ ما بعد الظهور  )٤(

 . )٤٢٠ص (كتاب الغيبة للطويس  )٥(
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  !ملكه؟ مدة كم ـ ٨

 إىل املضمون يف متضاربة ولكنها كثرية أخبار وهي( :قال حممد الصدر

 .)١()والذهول احلرية يف املؤلفني من ًكثريا أوقع حتى كبري حد

 له اهللا يطول سنني، سبع( :رواية ويف) سنة١٩ منا القائم ملك( :وقيل
 سني فيكون سنني عرش مكان سنيه من السنة تكون حتى ليايلوال األيام يف

  .)٢()سنيكم من سنة ٧٠ ملكه

  .كام لبث أهل الكهف يف كهفهم سنة ٣٠٩ يملك  أن القائم:ويف رواية أخرى

  غيبته؟ مدة كمـ ٩

 غيبة ـ للمهدي أي ـ له تكون( :عن عىل بن أيب طالب أنه قال رووا

 :قال احلرية؟ تكون كم :سئل فلام آخرون، وهيتدي أقوام فيها يضل وحرية،

  .)٣()سنني ست أو أشهر ستة أو أيام ستة

 الزكية النفس وقتل القائم خروج بني ليس( :وعن أيب عبد اهللا أنه قال
  !للهجرة ١٤٠ يعني ،)ليلة عرشة مخس إال

ـ بحسب  :قال حممد الصدر عن هذا اخلرب خرب موثوق قابل لإلثبات التارخيي 

                                     
 .)٤٣٣ص (تاريخ ما بعد الظهور  )١(

 .)٤٣٦ص (تاريخ ما بعد الظهور  )٢(

 . )١/٣٣٨( الكايف )٣(
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الكتابـ  فقد رواه املفيد يف اإلرشاد عن ثعلبة بن ميمون عن شعيب منهج هذا 

 .)١(!احلداد عن صالح بن ميتم اجلامل، وكل هؤالء الرجال موثقون أجالء

جاءت رواية أخرى عنه أنه ! فلام مل يظهر كام حددت الرواية السابقة
حلسني يا ثابت إن اهللا كان وقت هذا األمر يف السبعني، فلام أن قتل ا( :قال

فحدثناكم أنه  :اشتد غضب اهللا عىل أهل األرض فأخره إىل أربعني ومائة
، فأذعتم احلديث وكشفتم قناع السرت، فلم جيعل اهللا له ١٤٠سيخرج سنة 

 .)٢(!!)بعد ذلك عندنا وقتا

 أنه الصادق جعفر اهللا عبد أيب عن سبق ما كل تكذب رواية جاءت ثم
  .)٣()ّنوقت ال البيت أهل إنا الوقاتون كذب( :قال

 .)٤()ُيستقبل فيام نوقت وال مىض، فيام وقتنا ما( و

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 . )١٨٥ص (تاريخ ما بعد الظهور  )١(

 للطويس »الغيبة«، )١٩٧ص( للنعامين »الغيبة«، )١/٣٦٨ (»أصول الكايف« )٢(

 . )٥٢/١١٧ (»بحار األنوار«، )٢٦٣ص(

 . )١٩٨ص( للنعامين »الغيبة«، )١/٣٦٨ (»أصول الكايف« )٣(

 . )٥٢/١٠٣ (»بحار األنوار«، )٢٦٢ص( للطويس »الغيبة« )٤(
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 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

، » تعاىل فرجهعجل اهللا«إن املطلوب هو معرفة اإلمام املهدي  ً:أوال
ًوأنه قد ولد، وأنه سيظهر ليمأل األرض قسطا وعدال، كام ملئت ظلام  ً ً

أما سائر التفاصيل فليست رضورية، وال يرض اجلهل هبا يف صحة .. ًوجورا
 .اإلعتقاد

 إن اإلختالفات املشار إليها إنام هي نتيجة عدم اهتامم الناس :ًثانيا
.. رص عىل تسجيلها فور وقوعهابضبط هذه األمور يف حينها، وعدم احل

أن هذه اإلختالفات بعينها موجودة بالنسبة لرسول اهللا : وألجل ذلك جتد
ً بنفسه، فال تكاد جتد حديثا عن حدث إال وجتد » وآلهعليهصىل اهللا «

 ألن الناس مل هيتموا األقوال فيه تتقاطر عليك من كل حدب وصوب،
منهم عىل ذاكرته، التي قد ال بالتدقيق يف خصوصيات احلدث، فيعتمد كل 

تسعفه يف كثري من التفاصيل الصغرية، بل قد يغفل عنها يف حينها، ثم يستفيق 
وحني جيد نفسه خايل .. بعد سنوات كثرت أو قلت ليجد نفسه بحاجة إليها

 ممن قد ال الوفاض منها يلجأ إىل ظنونه، وحدسياته، أو إىل اإلستعانة بغريه
 ..دقيق والتحقيق، فيطلق العنان ألوهامه وخياالتهًجيد نفسه مطالبا بالت

فإذا مجعت هذه النامذج، وضمت إىل بعضها، وحصلت املقارنة بينها 
وقد ساعد عىل وجود هذه اإلختالفات، املنع .. ظهر التباين واإلختالف

، وإحراق ما كتبه »صىل اهللا عليه وآله«من تدوين حديث رسول اهللا 
 .هد أيب بكر وعمرًالصحابة عنه ابتداء من ع
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 لو صح ما أراده هذا السائل، لفسدت أمور الدين كلها، وألمكن :ًثالثا
إن : إبطال النبوات من أساسها، إذ يمكن ألعداء الدين أن يقولوا لنا

هل قام النبي : ًاإلختالفات يف قضايا التاريخ النبوي ال تكاد حتىص، فمثال
س عرش ليلة، أو تسع عرشة، أو  يف مكة عام الفتح مخ» وآلهعليهصىل اهللا «

 !سبع عرشة، أو ثامين عرشة، أو ست عرشة؟

 حني تويف ستني سنة، أو » وآلهعليهصىل اهللا «أو هل كان عمر النبي 
ًثالثا وستني، أو مخسا وستني، أو اثنتني وستني ونصفا، أو إحدى وستني؟ ً ً! 

 !؟ يوم اإلثنني، أو يوم اجلمعة» وآلهعليهصىل اهللا «أو هل ولد 

وهل ولد لسبع عرشة خلت من ربيع األول، أو لليلتني خلتا منه، أو 
 !لثامن خلون منه، أو لعرش خلون منه، أو الثنتي عرشة خلت منه؟

 !وهل ولد يف شهر رمضان، أو يف ربيع األول؟

وهل ولد يف عام الفيل، أو بعده بعرش سنني، أو بثالث وعرشين، أو 
 ! الفيل بخمس عرشة سنة؟بثالثني، أو بأربعني سنة، أو قبل

 !وهل نزلت عليه النبوة، وهو ابن أربعني سنة، أو ابن ثالث وأربعني؟

واإلختالفات يف سائر األمور ال خترج عن هذا السياق، فلو كانت 
ِّاإلختالفات تربر القول بنفي حصول موردها لوجب عىل هؤالء أن 

 ..ومل.. ومل..  ومل يمت مل يولد، ومل يبعث،» وآلهعليهصىل اهللا «إنه : يقولوا

فإن كل ذلك وسواه مما جيده املتتبع يف خمتلف املواضع واملواقع، ال يربر 
 ..إنكار األحداث بصورة عشوائية، ومن دون بحث ومتحيص
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صحيحة باستثناء غري بل هذا اإلختالف يدل عىل أن مجيع األقوال 
 تعمد التالعب كام أنه يدل إما عىل.. وال يدل عىل كذب مجيعها. واحد منها

 .باحلقيقة، أو عىل عدم اإلهتامم بضبطها

عجل اهللا تعاىل « بالنسبة لإلختالف يف اسم أم اإلمام املهدي :ًرابعا
 : نقول»فرجه

إن اجلارية قد تسمى نفسها بأسامء عديدة بحسب ما ينتاهبا من 
 .ظروف، وما يمر عليها من حاالت

ًكون حرا وله مكانته وموقعه، َّوإما أهنا حرة أو مملوكة، فإن هناك من ي

فيأيت احلديث عنه . ثم يبتيل بمن حياول التسلط عليه ببعض أسباب التسلط
ًتارة بعنوان كونه حرا، وأخرى بعنوان كونه عبدا ً َّ.. 

َّ تعني الفتاة، حرة كانت أو أمة، وال تعني »جارية«عىل أن كلمة 
 ..ًاململوكة حرصا

ة احلمل به يف البطن أو يف اجلنب، ويف  بالنسبة ملا يقال عن كيفي:ًخامسا
 :كيفية والدته نقول

إن هذا إنام ورد من طريق الغالة، بل يف بعض كتب رؤسائهم، وهو 
 ..اهلداية الكربى: احلسني بن محدان اخلصيبي يف كتابه

. وموقف األئمة والشيعة من الغالة شديد، ورفضهم ملقوالهتم أكيد
 .وال يرتاب فيه أحد

ًعدم ظهور احلمل عىل األم متاما كام حصل لوالدة :  املرادإال أن يكون
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فلعل عدم ظهور .. »عليهام السالم«نبي اهللا إبراهيم، وأم نبي اهللا موسى 
احلمل بسبب استقرار اجلنني يف اجلنب هو من مفردات إكرام األم بذلك، 

 .ابشق جدار الكعبة هلا حتى ولدته فيه» عليه السالم«كام أكرم اهللا أم عيل 

أن املقصود هو كامل السرت : ًوأما الوالدة من الفخذ، فقد يدعى أيضا
أو التأدب يف التعبري معها، . حني وضع جنينها بحيث ال يرى منها إال جنبها

أو نحو ذلك من التأويالت التي لسنا مضطرين إىل نفي وتأكيد أي منها إال 
 .بعد إثبات النص نفسه

 :ل عن كيفية نشأة اإلمام نقول بالنسبة ملا ذكره السائ:ًسادسا

ال ضري وال حمذور يف مفاد هذه الروايات، إذ أي مانع من أن يكون 
ٌّهناك أناس متميزون عىل سائر الناس بأمور ختصهم، كأن يكون هلم نمو 
غري عادي يف ميزاهتم اجلسدية، وعىل اخلصوص يف ميزاهتم وكامالهتم 

 . وغريها، أو يف حاالهتم الروحيةهماإلنسانية، أو اكتامهلم يف معارفهم وعلوم

 ليس عىل نحو »عليه السالم« إن الرتديد يف مكان وجود اإلمام :ًسابعا
، »عليه السالم«احلقيقة، بل هو تعبري عن عدم املعرفة بمكان وجوده 

وإظهار ملزيد الشوق إليه، والتلهف للقائه، ونفس العبارات التي ساقها 
ظاهرة الداللة »  أين استقرت بك النوىليت شعري«: والتي تبدأ بعبارة

 ..عىل ما نقول

وقد كنا نربأ بالسائل عن أن يضيف من عند نفسه عبارات إىل فقرات 
 .دعاء الندبة، هبدف السخرية والتشنيع
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ًشابا أو شيخا نقول» عليه السالم« بالنسبة لظهوره :ًثامنا ً: 

وثالثني، فإن من  ال منافاة بني روايتي ابن الثالثني، وابن اثنني :ألف
 .يراه حيسب أنه يف هذه املنزلة املتقاربة من السن

بل هي .. ًيظهر كيف يشاء، فهي أيضا ال تنايف ما عداها:  أما رواية:ب
أنه يظهر جلامعة هبذه احلال، : تفسري لسائر الروايات، وليس املقصود هبا

 .وجلامعة أخرى يف حال أخرى

 هذه هو الذي خيتار الصورة التي  أنه بعد غيبته الطويلة:بل املقصود
ًتناسب هذا السن، أو الصورة التي تناسب ذلك السن، متاما كام كان احلال 

فإهنم بعد موهتم عرشات أو . بالنسبة ألهل الكهف، وبالنسبة لعزير وأخيه
مئات السنني حييهم اهللا تعاىل، ثم خيتار هلم الصورة التي تناسب هذا العمر 

أي أن . ال يدخلها شيوخ وال كهول، بل يدخلها شبابوذاك، كام أن اجلنة 
اهللا تعاىل خيتار هلم صورة تناسب بعض سني الشباب، وجيعلها هلم، ثم 

 .يدخلهم اجلنة

 :يظهر وهو ابن إحدى ومخسني، نقول: بالنسبة لرواية: ج

وقد ضعف سندها صاحب ذلك . قد نقلها عن كتاب عرص الظهور

 ..ا عن االعتبار، فراجعالكتاب يف نفس الكتاب، وأسقطه

أن املقصود بالنفس الزكية هو : ٩ رصح السائل يف الفقرة رقم :ًتاسعا

وطبق اخلرب املروي عن .  هـ١٤٠حممد بن عبد اهللا بن احلسن املقتول سنة 

ليس بني خروج القائم، وقتل النفس الزكية إال : »عليه السالم«أيب عبد اهللا 
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 ..مخس عرشة ليلة

 :ونقول

 :مه عدة مؤاخذات، فالحظ ما ييلإن يف كال

، بل قتل سنة ١٤٠ إن حممد بن عبد اهللا بن احلسن مل يقتل سنة :ألف
 .)١( هجرية١٤٥

 كيف يكون املقصود هو حممد بن عبد اهللا بن احلسن مع أن اإلمام :ب
أي بعد مقتل حممد بن عبد .  هـ٢٥٥قد ولد يف سنة » عليه السالم«املهدي 

 !عرش سنوات؟اهللا بن احلسن بمئة و

أن املقصود بالنفس الزكية رجل هاشمي، :  يستفاد من األخبار:ج
 .)٢(يذبح بني الركن واملقام

                                     
 ١٧٧ص) هـ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية سنة (و  ٢٣٢صمقاتل الطالبيني :  راجع)١(

الوايف و ٢٠ ص٧جوفيات األعيان و ٣٧٨صبن قتيبة الاملعارف  و١٨٥ـ 

واملنتظم  ٣٤٤صخالصة تذهيب هتذيب الكامل و ١٠٦ ص١٤جبالوفيات 

 ٢٥٠ ص٦ج) ط مؤسسة األعلمي(البن اجلوزي، وتاريخ األمم وامللوك 

 ٥٢٩ ص٥ والكامل البن األثري ج٢٩٥صلمسعودي له واإلرشاف التنبيو

نفس  و٣ ص٢تاريخ أيب الفداء جو ١٤٧ ص٦ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب

 .٣٠١صالرمحن يف فضائل سلامن 

 وعرص ١٧٨ و ١٨٠ ص١٣ وعن بحار األنوار ج٣٣٦ اإلرشاد للمفيد ص)٢(
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 ..)١(بأن اسم الرجل هو حممد بن احلسن: وقد رصح يف اخلرائج واجلرائح
 .وليس حممد بن عبد اهللا بن احلسن

  بالنسبة للحديث عن مقدار احلرية، هل هي ستة أيام، أو ستة:ًعارشا
 : أشهر، أو ست سنوات، نقول

 إهنا ظاهرة يف أن اإلمام نفسه قد قصد اإلهبام يف هذا األمر ملصلحة  ـ١
َّقد حدد الستة، ولكنه أهبم » عليه السالم«أنه : ُّويدل عىل ذلك.. رآها

هو جمرد بيان أن احلرية تكون فور غيبته، ثم : ولعل املقصود.. متعلقها
 ..تتضح األمور للناس

فال يصح اإلستدالل هبا، وال . الرواية املشار إليها ضعيفة السند إن  ـ٢
 ..االعتامد عليها

يا ثابت، إن اهللا تعاىل كان قد :  بالنسبة حلديث أيب جعفر:حادي عرش
 :نقول.. َّوقت هذا األمر يف السبعني إلخ

 إن هذا احلديث ليس بصدد بيان وقت ظهور اإلمام املهدي :ألف
اإلمام املهدي هو اإلمام الثاين عرش يف سلسلة األئمة ، ألن »عليه السالم«

ويف .  عنهم أهنم يكونون من بعده» وآلهعليهصىل اهللا «الذين أخرب النبي 

                                     
 .٢٤٩ و ٢٤٨الظهور ص

) ط مؤسسة املهدي ـ قم( و ١٩٦رائج واجلرائح ص عن اخل٢٤٩ ص٢عرص الظهور ج )١(

 . عن كتاب الغيبة للطويس٤٥٥ و ٤٥٤ ومنتخب األثر للصايف ص١١٥٤ ص٣ج
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عليه «سنة سبعني كانت إمامة اإلمام الرابع عيل بن احلسني زين العابدين 
، ويف سنة مئة وأربعني كانت إمامة اإلمام السادس جعفر الصادق »السالم

 ..»يه السالمعل«

 قد أوضح النص الذي رواه الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة املراد، :ب
: كان يقول» عليه السالم«ًإن عليا : »عليه السالم«قلت أليب جعفر : ففيه

وقد مضت السبعون ومل نر . بعد البالء رخاء: إىل سبعني بالء، وكان يقول
 ..رخاء

 ..َّد وقت الخ يا ثابت، إن اهللا تعاىل ق:فقال أبو جعفر

 عىل أن املقصود بالسبعني، واملئة وأربعني ليس هو :َّفدل هذا احلديث
.. ، بل املقصود حصول الرخاء بعد البالء»عليه السالم«ظهور املهدي 

 .ً مانعا من حصول انفراج ورخاء»عليه السالم«فكان قتل احلسني 

ك ويف سنة أربعني كانت هناك فرصة حلصول انفراج، ولو بأن يمس
بزمام األمور، ولكن إذاعة األمر من قبل أناس غري » عليهم السالم«األئمة 

 .منضبطني أفسد التدبري

هي السبعون التي بدأت منذ : أن املراد بالسبعني:  يبدو لنا:مالحظة
البعثة، بعد انتهاء السنوات الثالث األوىل، التي كانت الدعوة فيها غري 

 ..معلنة بصورة تامة

إن التشبث بقول شخص هنا، : ا نقول هلؤالء الناس إنن:ثاين عرش
وقول شخص هناك ال يبطل املذهب الذي ينسب نفسه إليه، إذا مل يكن 
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قوله قول مجيع أساطني ذلك املذهب، كام أن هذه األسئلة عن مفردات 
الروايات ال جتدي يف إبطال أي مذهب كان، فإن األحاديث املختلفة 

يع املذاهب، ووظيفة علامء املذهب تنقيتها موجودة بني أيدي الناس من مج
 ..من الشوائب، وبيان وجوه الصحة واإلشكال فيها

ولذلك ترى علامء مجيع املذاهب يبحثون يف تلك األحاديث، 
ِّويصوبون وخيطئون ما ظهر هلم صوابه أو خطؤه منها ِّ.. 

ولو أراد أتباع املذاهب األخرى أن جيعلوا اإلشكاالت عىل األحاديث 
ًال عىل فساد مذهب الذي أوردها يف جماميعه، مل يكن ذلك من اإلنصاف دلي

وهي بعيدة عن العلمية، إذ لو . ّيف يشء، إذ إن هذه الطريقة فيها جتن ظاهر
كانت علمية ألمكن إبطال مجيع مذاهب اإلسالم هبا، بل يمكن هلذه 

 ..الطريقة أن تسقط كل دين وكل مذهب فيه من دون استثناء

كاننا أن نشغلكم يف الدفاع عن أنفسكم طيلة مئات السنني، بل ولكان بإم
إن وضع غري الشيعة سيكون أصعب، ألهنم يلتزمون بصحة عدد من املجاميع 
احلديثية الكربى، فكيف إذا انضم إليها ما هو بحجم مسند أمحد الذي يدعي 

 ! أحاديث؟أن األحاديث غري الصحيحة فيه ال تتجاوز األربعة: البعض
 :جل ذلك نقولمن أ

 ال بد من حرص البحث يف العقائد الرئيسية لكل مذهب، ثم يف ً:أوال
ًوفقا ملا يتبناه علامء ذلك املذهب يف كتبهم .. املنطلقات، وأمهات املسائل فيه

من دون التفات إىل ما ينفرد به هذا العامل أو ذاك من آراء .. الكالمية
 ..بهوأقاويل، ال يوافقه عليها عمدة علامء مذه
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 الكف عن التشبث برواية من هنا أو رواية من هناك هبدف :ًثانيا
 ..ًالتنفري، والتشنيع غري املنطقي، وبعيدا عن الروح العلمية، وعن اإلنصاف

 ال جتدي إثارة املسائل الفقهية الفرعية قبل حسم األمر يف أمر :ًثالثا
 تصحيح اإلمامة، ويف مصادر املعرفة، ويف عدالة الصحابة، ويف أسس

 ..احلديث، وغري ذلك من أمور أساسية

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٠٠ (١١٩السؤال رقم 
لقد وجدنا الشيعة يردون إمجاع األمة يف قضايا عديدة بدعوى أنه ليس 

سموهنا حكيمة ـ اهللا فيها قول املعصوم، ثم نجدهم يقبلون قول امرأة ي
 !أعلم هبا وبحاهلا ـ يف قضية وجود مهدهيم املنتظر

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

يعة هو اإلمجاع عىل  الشّرده إن كان املقصود باإلمجاع الذي ً:أوال
 :خالفة أيب بكر، فريد عليه
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وبني هاشم » عليه السالم« إن اإلمجاع مل يتحقق، ملخالفة عيل :ألف
 ..ومجاعات أخرى من الصحابة، ومن غريهم

 إن اإلمجاع الذي تفرضه القوة، ويكون بقيمة أن ترضب الزهراء :ب
بيتها، ثم يقتل ، ويسقط جنينها، وتبذل املحاولة إلحراق »عليها السالم«

 ألجل امتناعهم عن ةَّردمالك بن نويرة ومن معه، وغريهم ممن اهتموهم بال
بيعة أيب بكر، ولرفضهم إعطاءه الزكاة، وإرصارهم عىل إعطائها ألهل بيت 

ثم .. ، أو توزيعها عىل املحتاجني من قبائلهم»صىل اهللا عليه وآله«نبيهم 
 ..د، ثم يدعى أن اجلن قتلتهيقتل سعد بن عبادة، بسهم خالد بن الولي

 ..وال يصح العمل به.. ًإن إمجاعا ينتج عن هكذا أجواء ال قيمة لهنعم، 

مل يستند ملجرد » عليه السالم« إن ثبوت والدة اإلمام املهدي :ًثانيا
إخبار عمته بوالدته، مع أن عمته من املؤمنات الصاحلات، بل استند إىل 

نفسه، ثم إىل رؤية مجاعة من » السالمعليه «قول اإلمام احلسن العسكري 
صىل اهللا عليه «الثقات لذلك املولود السعيد، باإلضافة إىل إخبار النبي 

باألئمة االثني عرش، وبأن األرض ال ختلو من حجة، وباإلضافة إىل » وآله
عليهم «حديث الثقلني الدال عىل لزوم وجود احلجة من أهل البيت 

باإلضافة إىل اعرتاف أكثر من مائة .. يوم القيامةًمالزما للقرآن إىل » السالم
 ..، وغري ذلك من دالئل»عليه السالم«عامل من علامء أهل السنة بوالدته 

 إن حسم األمر يف مثل هذه القضايا متوقف عىل حتديد مصدر :ًثالثا
عليهم «املعرفة، وهذا متوقف عىل ثبوت أصل اإلمامة ألهل البيت 

خذ منهم، فال بد ؤن تأامة، وتأكد أن املعارف ال بد إلم، فإن ثبتت ا»السالم
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وال تبقى لروايات ..  يؤمن جانبهم يف النقل عنهمبحث عن ثقاتالمن 
  .غريهم إذا خالفت ما يروى عنهم أي قيمة

فال إشكال يف األخذ من حكيمة، ومن ثقات اإلمام، ومن اإلمام نفسه 
 .»صلوات اهللا عليهم أمجعني«

 

  :)١١٠ (١٢٠السؤال رقم 
 به يتصل موجود، مهدهيم وأن معصومون، أئمتهم أن الشيعة يزعم

 يسوغ الزعم هذا بعد فكيف ًرجال، ثالثون إهنم قيل مذهبهم، علامء بعض
 مجيع يف ٌنظري له يوجد يكاد ال الذي مذهبهم، يف واخلالف االختالف

 علامئهم من ٍمرجع أو ٍجمتهد لكل يكون أن يكاد هَّإن حتى والطوائف، الفرق
 !به؟ خاص مذهب

 وهو الناس، عىل احلجة به تقوم إمام وجود وجوب يدعون َّأهنم مع
 إمامهم وجود معًا اختالف األرض أهل أكثر باهلم فام املنتظر، املهدي

 !به؟ واتصاهلم وقائمهم

 ومن، ُيرى ال الغائب اإلمام أن حديث ذكر املجليس إن :ثم تقولون
 رأو قد علامءكم أن نقرأ ثم. كذب فقد املهدي اإلمام رأى قد أنه ادعى

 .كثرية مرات املهدي اإلمام
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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

ًأن ثالثني رجال يتصلون باالمام املهدي : س يف عقائد الشيعة ليً:أوال

ً، وإن كان السائل قد وجد يف بعض الكتب شيئا من ذلك، »عليه السالم«

فليدلنا عليه لننظر فيه، فإن علامء الشيعة ال يذكرون لشيعتهم أن هذا األمر 

ومدارسهم مفتوحة لكل . وكتب الشيعة متداولة وموفورة. من عقائدهم

لب وراغب، وليس كل ما وجد يف سائر الكتب يصح اعتباره يف مجلة طا

ًما مل تكن تلك الكتب معتمدة عقائديا، ومقررة من قبل عموم .. العقائد

 ..أساطني املذهب

 إن يف كتب أهل السنة اليشء الكثري مما ال يرضون بنسبته إليهم، :ًثانيا

فال .  بعد القرآنإهنا أصح يشء: رغم كون بعضه يف الكتب التي يقولون

ًإن هللا تعاىل قدما يضعها يف : إهنم يعتقدون: ًيرىض أهل السنة مثال بأن يقال

أو أن اهللا ينزل يف كل ليلة مجعة بصورة شاب . )١(قط قط: جهنم، فتقول

                                     
 ٢٣٠ و ١٣٤ ص٣ وج٥٠٧ و ٣٦٩ و ٣١٤ و ٢٧٦ ص٢جمسند أمحد  :راجع )١(
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 .)١(..هل من مستغفر إلخ: قطط الشعر، فيقول

إن اهللا يضحك حتى تبدو :  إهنم يعتقدون:وال يرضون أن يقال
والشيعة ال ينسبون . رغم أن ذلك موجود يف كتبهم. )٢(ه وهلواتهنواجذ

                                     
) ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٣٤١ ص٢جسنن الدارمي  و٢٧٩ و ٢٣٤و 

ط (صحيح مسلم  و١٨٧ و ١٨٦ ص٨ وج٢٢٥ ص٧ وج٤٨ و ٤٧ ص٦ج

 و ٦٥ ص٥ وج٩٦ ص٤جسنن الرتمذي  و١٥٢ و ١٥١ ص٨ج )دار الفكر

 ١جمسند ابن راهويه  و٤٢٣ و ٤٢٢ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و٦٦

بن أيب عاصم الالسنة  و٣٥٦صمنتخب مسند عبد بن محيد  و١٧٤ص

 ٤١٥ و ٤٠٩ ص٤جلنسائي لالسنن الكربى  و٢٣٦ و ٢٣٥ و ٢٣٤ و ٢٣١ص

 ٥٠١ ص١جصحيح ابن حبان  و٤٣٩ ص٥جمسند أيب يعىل  و٤٦٨ ص٦وج

 ٤جمسند الشاميني  و٥٨ و ٥٧ ص٧جاملعجم األوسط  و٤٨٢ ص١٦وج

 .٧٨ و ٧٧صلهروي لدالئل التوحيد  و٢٩٧ص

لشريازي لكتاب األربعني  و٢٢٦ ص٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

مة منهاج الكرا وعن ٣٩ و ٣٨لعالمة احليل صلمنهاج الكرامة  و٦٦٠ص

 .٦لألرموي ص

. ٢٥٠ ص١جنور الرباهني  و٢٢٥ ص٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  راجع)٢(

لصنعاين لاملصنف : وراجع ٢٨صلرحياوي لنخبة الآليل رشح بدأ األمايل و

  ١٤ ص٦جالدر املنثور  و١٨٦ ص١١ج
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ذلك إليهم إال عىل سبيل احلجاج واإللزام ومحلهم عىل الكف عن نسبة 
 .. بعض ما ال يعتقد به الشيعة إليهم ملجرد وروده يف هذا الكتاب أو ذاك

ُّفإن تنازعتم يف يشء فرد﴿:  يقول اهللا سبحانهً:ثالثا ُْ َْ ٍَ
ْ َ ِ ُ َ َ َ ْ ِوه إىل اهللاِ والرسولِ ُ َّ َ َُ ِ﴾)١(. 

َولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين ﴿ :وقال ُ َ َ ُ ُّ ْ َِ ِ َِّ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ُ َّ َُ ْ ِ َ ْ ُ ِ ِِ

ْيستنبطونه منهم ْ َُ ْ ْ َِ ُ َ ُ ِ﴾)٢( . 

ْقد جئتكم باحلكمة وألبني لكم ﴿: »عليه السالم«وقال عن عيسى  ِّ َ ُْ ْ َُ ََ َ َُ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِْ

ِبعض الذي َّ َ ْ ِ ختتلفون فيهَ ِ َِ ُ َ ْ فوظيفة األنبياء هو بيان احلق يف موارد ، )٣(﴾َ
اإلختالف، فإن قبل الناس منهم، وأخذوا عنهم أفلحوا وسعدوا، وإن 

 .. ّردوا عليهم ومل يطيعوهم فام عىل النبي واإلمام من جناح

وليس املطلوب من النبي أو اإلمام رفع اخلالف من بني الناس بصورة 
 .فإن ذلك يوجب تعطيل إرادات الناس، وسلب اختيارهم. ةتكوينية قاهر

إن الرسول األعظم هو مرجعيتهم، :  إن مجيع أهل السنة يقولون:ًرابعا
مع أن اإلختالفات بني مذاهبهم األربعة ال تكاد حتىص، فكيف إذا أريد 
تعميم األمر إىل األوزاعية والظاهرية، ومذهب سفيان، من غريهم من 

ًفإنك ال تكاد جتد عاملا منهم يوافق عاملا آخر! العلامء عندهم؟ وكذلك .. ً

                                     
 . من سورة النساء٩٥ اآلية )١(

 . من سورة النساء٨٣ اآلية )٢(

 .الزخرف من سورة ٦٣ اآلية )٣(
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 ..احلال بالنسبة ملذاهبهم العقائدية

فكيف ترى سيكون عليه حاهلم لو أهنم مل يوصدوا باب اإلجتهاد منذ 
 !القرون األوىل وإىل يومنا هذا؟

ولكنك إذا رجعت إىل مذهب الشيعة اإلمامية، لوجدت أهنم حتى لو 
ُّ الفتاوى التفصيلية، ولكن لدهيم ضوابط دقيقة ال يشذون اختلفوا يف بعض

عنها لو رجعوا إليها وناقشوا املسائل عىل ضوئها لوجدهتم قادرين عىل 
وليس األمر هبذه البساطة . اإلتفاق يف كثري، بل يف أكثر موارد اخلالف بينهم

 . عند غري الشيعة

الناس يف فهم  إن وجود النبي واإلمام ال يمنع من اختالف :ًخامسا
بعض اآليات والروايات، ال سيام مع مالحظة اختالف الناس يف درجات 
الفهم ويف مقدار التثبت والدقة يف النقل، ويف القدرة عىل اجلمع بني أطراف 

خيرب عمر بأنه مل يفهم » صىل اهللا عليه وآله«وقد وجدنا رسول اهللا ٍ. املسائل
 .)١( ولن يفهمها،مسألة الكاللة

 لوال عيل هللك :ر األحكام التي احتاج فيها إىل غريه، وقولهوما أكث

                                     
 لجصاصلأحكام القرآن  و٧٨ ص١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل :  راجع)١(

 ٢٤٩ ص٢جالدر املنثور  و٦٠٨ ص١ج لقرآن العظيمتفسري ا و١١٠ ص٢ج

عن ابن راهويه،  ١٢٨ ص٦جالغدير  و٢٨٧ ص٩جسبل اهلدى والرشاد و

 .٤٢٣ ص٨جهنج السعادة وابن مردويه، و
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. )١(امرأة أصابت ورجل أخطأ: وكذلك قوله.. أشهر من أن يذكر. عمر
وقد دفعه خوفه من اإلحراج يف املسائل إىل رضب من كان يسأله حتى 

 .)٢( الدماء يف ظهرهاضطربت

                                     
 القرآن وتفسري ١٢٩ص اجلوزي البن عمر تاريخ :يف احلديث هذا نصوص راجع )١(

 وكنز ١٣٣ص ٢ج املنثور والدر ٢٨٤ص ٤ج الزوائد وجممع ٤٦٧ص ١ج العظيم

 سنة اجليل دار ط (واألذكياء ٤٤٣ص ١ج القدير وفتح ٢٩٨ و ٢٨٨ص ٨ج العامل

 و ٢٦٩ص ١ج اخلفاء وكشف ١٤٧ص ٣ج السنة ومنهاج. ٢٠٧ص) هـ١٤٠٨

 بن وسعيد يعىل، أيب وعن ١٦٦ص املطالب وأسنى ١١٨ص ٢وج ٣٨٨ و ٢٧٠

 وخمترص الرب، عبد وابن بكار، وابن والطرباين، حبان، وابن وأمحد، واملحاميل، منصور،

 ابن عىل السندي وحاشية ٩٩ص ٥ج القرآن ألحكام واجلامع ٦٦ص العلم بيان جامع

 ١ج والكشاف ٢٣٣ص ٧ج سعد البن الكربى والسنن ٥٨٤ و ٥٨٣ص ١ج ماجة

 ٣٥٣ص ١ج) اخلازن هامش (النسفي وتفسري ٥٧ص ٨ج الساري شادوإر ٣٥٧ص

البالغة  هنج ورشح ٤٧٧ص ٢ج اإلسالمية والفتوحات النيسابوري، وتفسري

 والتمهيد ٤٦٧ص للرازي األربعني وكتاب ٩٦ص ٣وج ٦١ص ١ج للمعتزيل

 املنتظم، عن ٩٨ص) هـ١٤١٣ سنة ـ اجليل دار ط (واملستطرف ١٩٩ص للباقالين

 .٢٥٧ص ٣ج بغداد وتاريخ ١٧٧ص ٢ج اكماحل ومستدرك

 ٥جبن عبد الرب الستذكار  اإل٢٤٩ ص٢جلصنعاين لتفسري القرآن :  راجع)٢(

) ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٢٩٠ و ٢٩١ ص٦جالغدير  و٧٠ و ٦٥ص
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فتاوى، ثم كتب  بعرشات الةكام أنه ـ يعني عمر ـ قد أفتى يف إرث اجلد
ًكتابا يف توريثه، ثم مزق الكتاب مستدال بعقيدة اجلرب، من حيث أن اهللا لو  ً

 .)١(أراد توريثها ملا مزق الكتاب

ولو أردنا مجع املوارد التي من هذا القبيل، وتتبعنا اختالفات الصحابة 
 .. ُّيف الفتاوى ملألنا عرشات الصفحات، واحلر تكفيه اإلشارة

نا ذلك لوجدنا هذا السائل، يظن بنا أننا بصدد اإلنتقاص ولعلنا لو فعل
لفت : بل املقصود. مع أن األمر ليس كذلك. أو التشنيع عىل هذا أو ذاك

نظره إىل أن ما يأخذه عىل الشيعة هو بعينه موجود وبقوة أعظم وأظهر بني 
 .ًالصحابة األولني، فضال عمن سواهم

صىل اهللا « علمه رسول اهللا مع أن الرسول كان بني ظهرانيهم، والذي

                                     
 ٣٨٨صلبكري لمن حياة اخلليفة عمر بن اخلطاب و ٣٣١ و ٣٣٥ ص٢ج

 ٩ججامع البيان  و٥٥ و ٥٤ ص١جسنن الدارمي  و٧ ص٢جالدر املنثور و

 ٢٣جتاريخ مدينة دمشق  و٢٩٤ ص٢جتفسري القرآن العظيم  و٢٢٦ص

 .٤١١ و ٤٠٩ص

للشريازي كتاب األربعني :  وراجع١٨١ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(

 ٦جالغدير  و٣٥٠صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٥٤٩ص

 ٣ج) ق.ط( و٧٠١ و ٦٨٨ ص٢ج) ج.ط(للطويس عدة األصول  و١١٧ص

 .٣٥٨ ص١ججممع البحرين  و٧٧ ص٥جلرازي لاملحصول  و١٠٥ص
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. كان بينهم ـ ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب» عليه وآله
بعد . حسبنا كتاب اهللا: وعمر بن اخلطاب كان يقول.. وكان القرآن عندهم

 .غلبه الوجع، أو أنه ليهجر: أن قال عن رسول اهللا

ر، وعدل ، وهم الثقل اآلخ»عليهم السالم«وكان سائر أهل البيت 
 ً.القرآن وسفينة نوح بينهم أيضا

النجوم : »صىل اهللا عليه وآله« كيف تفرسون ما روي عن رسول اهللا ً:سادسا
 .)١( وأهل بيتي أمان ألمتي من اإلختالف.أمان ألهل األرض من الغرق

                                     
هبامش مسند ( ومنتخب كنز العامل ٢٣٤ ونظم درر السمطني ص١٧ذخائر العقبى ص) ١(

 ومشارق األنوار للصغاين ١٨٥ والصواعق املحرقة ص٩٣ و ٩٢ ص٥ج) أمحد

اجلامع  و٢٢ ص٧جاين لطربلاملعجم الكبري  و١٧٤ ص٩ وجممع الزوائد ج١٠٩ص

 واملستدرك ١٠٢ و ١٠١ و ٩٦ ص١٢كنز العامل ج و٦٨٠ ص٢جلسيوطي لالصغري 

، )مطبوع هبامشه( وتلخيصه للذهبي ٤٥٧ و ١٤٩ ص٣ وج٤٤٨ ص٢للحاكم ج

فيض  و٣٢٧ و ١٣٥ ص٢جكشف اخلفاء  و١٩ومقتل احلسني للخوارزمي ص

» عليه السالم«ا عيون أخبار الرض و٤٦٣صمسند زيد بن عيل  و٣٨٦ ص٦جالقدير 

لكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٠٥صكامل الدين  و٣٠ ص١ج

إلمام لتفسري املنسوب  وال١٣ ص٣جرشح األخبار  و١٧٤ و ١٤٢ و ١٣٣ ص٢ج

سبل اهلدى والرشاد  و٥٤٢ ص٤جنور الثقلني و ٥٤٦ص» عليه السالم«العسكري 

 و ٤٤٢ و ١١٤ و ١٠٤ ص٢ وج٧٢ و ٧١ ص١ينابيع املودة ج و٧ و ٦ ص١١ج
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 إن أحاديث تكذيب من ادعى رؤية اإلمام يراد هبا تكذيب من :ًسابعا
ّيدعي الرؤية، ويدعي أنه ّكلفه بمهامت، ومحله رسائل » عليه السالم «ّ

وتوجيهات، هبدف التأثري عىل الناس بادعاء املقامات عند اهللا، وإظهار 
 .. القداسة، وجلب التأييد

ُوأما أن يرى أحد األخيار األبرار اإلمام ويتكتم عىل رؤيته هذه، وال 
إال بعد موته، ُوال تعلم عنه إال صدفة، وال تشيع عنه . يبوح هبا وال يتفاخر

 ..فذلك مما ال مانع من حدوثه

ً أن فالنا رأى اإلمام :وهذا هو ما يقصده علامء الشيعة حني يذكرون

 ..مرة أو مرات

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
تاريخ  و٢٣٦ ص٢جبن حبان الكتاب املجروحني  و١٤٢ ص٣ وج٤٧٤ و ٤٤٣

بن كرامة التنبيه الغافلني  و٢٠ ص٤٠جتاريخ مدينة دمشق  و٢٨١ ص٣جبغداد 

لكراجكي لالتعجب و ٧٧١صالدر النظيم و ٤٥النصائح الكافية صو ٤٤ص

 ٢٧ وج١٢٢ ص٢٣جر بحار األنوا و٣٧٩ و ٢٥٩صلطويس لاألمايل  و١٥١ص

عليهم «مناقب أهل البيت  و٣٥٣صلامحوزي لكتاب األربعني  و٣٠٩ و ٣٠٨ص

 و ٣١٦ و ٣١٥ و ١١٦ ص٤جخالصة عبقات األنوار  و١٧٦صلشريواين ل» السالم

 ١٩ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و٣٨٤ و ٧٦صاملراجعات  و٣١٨ و ٣١٧

 .٥٦١ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و٨١ ص٣الغدير جو
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  :)١٣٠ (١٢١السؤال رقم 
  .)١(»اللطف« لقاعدة يرجع ئمةاأل نصب وجوب أن الشيعة يزعم

  !اليوم إىل خيرج ومل صبي وهو اختفى عرش الثاين إمامهم أن والعجيب

 !ًإماما؟ نصبه جراء من املسلمني حلَق »لطف« فأي

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

. ١٣١ وسؤال آخر برقم ١٨١فسيأيت سؤال يشبه هذا السؤال برقم 
 ..فال بأس بمراجعة ما ذكرنا يف إجابتنا هناك

 :ونكتفي هنا بذكر ما ييل

ًمل يكن قرارا وال فعال » عليه السالم«إن اختفاء اإلمام املهدي : ًأوال ً

م الذين رفضوا االستجابة لألوامر اإلهلية بقبول ما ًإهليا، بل كان الناس ه

                                     
 فال بد أن يكون يف كل عرص ، لطف من اهللا،كالنبوةـ عندهم  ـ أن اإلمامةأي   )١(

 من وظائفه هداية البرش وإرشادهم وتدبري شؤوهنم ،ٍإمام هاد خيلف النبي

  .٢٩٠ ص ، لألستاذ فيصل نور»اإلمامة والنص«: انظر. الخ.. ومصاحلهم
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وتسببوا هم بحرمان .. اختاره هلم، وأرصوا عىل معصية اهللا تعاىل فيه
 .أنفسهم من بركات وجود اإلمام

ولو أهنم رضوا بام اختاره اهللا هلم، وأطاعوا اهللا سبحانه، فإن اإلمام 
واجبات امللقاة عىل سيظهر، وسيامرس الوظائف املوكلة إليه، وسيقوم بال

وهم » عليه السالم«أما ظهوره  .عاتقه، كام كان يقوم بواجباته يف غيبته
مصممون عىل قتله، وليس معه إال فئة قليلة ال تستطيع الدفاع عن نفسها، 

، »عليه السالم«وتعجز عن محل عبء املسؤولية التي يفرضها ظهوره 
 ..عناء، واملحنة والبالءفليس فيه فائدة وال عائدة، بل فيه الشقاء وال

هو نفس حال األنبياء مع الناس، » عليه السالم« إن حال املهدي :ًثانيا
وصلبه، رفعه اهللا تعاىل إليه، » عليه السالم«فإهنم حني أرادوا قتل عيسى 

أنفسهم من بركات وجوده، وسيعود إليهم حني يكفون عن وحرموا 
 .واجبه، وما أوكله اهللا تعاىل إليهمناوأته، ويأمن جانبهم، ويتمكن من القيام ب

 :يف غيبته نقول» عليه السالم« بالنسبة النتفاع الناس باإلمام :ًثالثا

هو اآلخر لطف بالناس، كام أظهرته » عليه السالم«إن وجود اخلرض

وقد حصل ذلك بحضور . قصة خرق السفينة، وإقامة اجلدار، وقتل الفتى

نا اهللا تعاىل أن لطفه بالناس ال ينحرص ، ليعرف»عليه السالم«نبي اهللا موسى 

بالنبي املعلن بأمره، بل هناك حجج هللا تعاىل يامرسون وظائفهم يف حفظ 

 .ًعباد اهللا، ويف رعايتهم، دون أن يشعر أحد بوجودهم أصال

عليه «ولعل إىل هذا يشري احلديث الرشيف املروي عن اإلمام احلجة 
 فكاإلنتفاع بالشمس إذا غيبها ،بتيوأما وجه االنتفاع يب يف غي«: »السالم



 ٢٢١                                                                              ..    ×المهدي : الفصل الخامس

 .)١(»عن األبصار السحاب

 : بالنسبة لكون اإلمام احلجة قد اختفى وهو صبي نقول:ًرابعا

 .إن صغر السن ال يرض اإلمام، وال ينقص من قدره، وال من قدراته

: كام أن صغر سن حييى مل يضعفه عن القيام بواجباته، فقد قال تعاىل
ُْ﴿وآتيناه احل ُ ََ َْ ًكم صبيا﴾َ ّ َِ َ ْ)٢(. 

ُ﴿فأشارت إليه قالوا : »عليه السالم«وقال تعاىل عن بني اهللا عيسى  َ َِ ْ َِ ْ َ ََ

ًكيف نكلم من كان يف املهد صبيا ِّّ َ ُ ِْ َ ِْ ْ َْ ِ َ َ ََ ُ ًقال إين عبد اهللاِ آتاين الكتاب وجعلني نبيا َ َ ْ َّ َِ َ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َ ُِ َ ِّ ِ َ 
َوجعلني مباركا أين ما كنت وأ ََ َ َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ًُ ًوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا﴾َِ ّ ْ ََ ُ َ َّ َ ُْ َِّ َِ َ ِ ِ)٣(. 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٤٧ (١٢٢السؤال رقم 
 ًولدا، خيلف ومل العسكري احلسن :لقد مات إمام الشيعة احلادي عرش

                                     
بحار  و١١١٥ ص٣جاخلرائج واجلرائح  و٢٨٤ ص٢جلطربيس لحتجاج اإل )١(

األنوار البهية  و٣٨٠ ص٧٥ وج١٨١ ص٥٣ وج٩٢ ص٥٢جاألنوار 

 .٢٧٢ ص٢جإعالم الورى  و٤٠٤ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٣٧٣ص

 . من سورة مريم١٢ اآلية )٢(

 . من سورة مريم٣١ ـ ٢٩ اآليات )٣(
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 »سعيد بن عثامن« اسمه رجل عمز اإلمامي املذهب دعائم تسقط ال ولكي

  .وكيله وأنه سنوات، أربع وعمره اختفى ًولدا للعسكري أن

 يف تقبل هي وها املعصوم، قول إال تقبل ال أهنا تزعم !للشيعة ًفعجبا

 !!معصوم غري واحد رجل دعوى عقائدها أهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .. الطاهرينوله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 ١٧٣قد أجبنا عىل نظري هذا السؤال يف اجلواب عىل السؤال رقم 
 :ونضيف هنا

إن الشيعة يثبتون وجود اإلمام املهدي : قول السائل:  تقدمً:أوال
 إىل تلك ًبشهادة امرأة واحدة اسمها حكيمة، وها هو يضيف هنا رجال

 ..املرأة

مات ومل » عليه السالم«بأن اإلمام العسكري : إن جزم السائل: ًثانيا
أن اهللا تعاىل مل يكشف له : ًخيلف ولدا حيتاج إىل دليل مقنع، ألننا نعلم

فلامذا هذه اجلرأة عىل إصدار . حجب الغيب، ومل يره حقائق األشياء
 !األحكام بصورة قاطعة؟

ً كثريون جدا، »السالم عليه«ا والدة اإلمام املهدي إن الذين ذكرو:ًثالثا
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ًوهم حوايل مئة عامل من علامء أهل السنة ـ فضال عن غريهم من الشيعة وقد 
، ويف كتاب تذكرة اخلواص، ومنتخب »السالم عليه«جزموا كلهم بوالدته 

ًاألثر، ويف خمتلف كتب احلديث أحاديث كثرية جدا تثبت ذلك، وقد رأى 

 .. كثريون، ومنهم عثامن بن سعيد»السالم عليه«شخصه 

ُّوليس عثامن بن سعيد إال واحدا من عرشات ومئات قد دلوا الشيعة  ً

 . فال معنى حلرص األمر يف شخص واحد» السالمعليه«وغريهم عىل والدته 

ًتثبت أيضا باألحاديث التي تبرش به » عليه السالم« إن والدته :ًرابعا

، وأنه الرابع من ولد الرضا »عليه السالم«ي عىل أنه ابن اإلمام العسكر
 ..، والتاسع من ولد احلسني، وغري ذلك»السالم عليه«

ولو مل يكن لدينا إال حديث الثقلني، وحديث اخللفاء بعدي اثنا عرش، 
 بوالدته لكفانا ذلك يف اليقني.. َّوحديث وأدلة أن األرض ال ختلو من حجة

 ..وإمامته، وغيبته

 ..م عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسال

 

  :)١٥٠( ١٢٣ السؤال رقم
 أنه ملا ولد :يدعي الشيعة ـ يف قصصهم الكثرية عن مهدهيم الغائب ـ

نزلت عليه طيور من السامء متسح أجنحتها عىل رأسه ووجهه وسائر «

تلك مالئكة السامء نزلت :  وقالفلام قيل ألبيه ضحك! جسده ثم تطري
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 .)١(للتربك هبذا املولود، وهي أنصاره إذا خرج

 ما دامت املالئكة أنصاره، فلامذا اخلوف والدخول يف :والسؤال
 !الرسداب؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 :فإن اإلجابة عىل هذا السؤال هي التالية

 إنه وإن كانت هذه الرواية ال تشكل أي مشكلة بالنسبة إلينا، ال ً:أوال
 :ًنرى حرجا يف القبول بمضموهنا، غري أننا نقول

إنه ال يصح االحتجاج برواية وردت يف كتاب لبعض العلامء عىل 

ًفضال عن أن .. ًقدا بمضموهناذلك، الحتامل أن ال يكون هذا العامل معت

يصح االحتجاج هبا عىل الطائفة التي ينتمي ذلك العامل إليها، إال بعد التأكد 

من أن تلك الطائفة ترى صحة ذلك احلديث، وتتبنى مضمونه، وفق 

املعايري التي تنتهجها يف القبول والرد يف ضوابط ومربرات التبني 

 ..للمضمون

                                     
 .٢٦٠ روضة الواعظني ص )١(



 ٢٢٥                                                                              ..    ×المهدي : الفصل الخامس

بمضامني عرشات اآلالف من الروايات التي وإال جلاز لنا إلزام السنة 
مع أهنا قد تكون غري .. ًحوهتا جماميعهم، ونعتربها دليال عىل فساد مذهبهم

 ..مقبولة عند أهل الدراية واإلنصاف منهم

ًأن هذا احلديث معترب سندا، فإن الشيعة ال يكتفون يف :  لو فرضنا:ًثانيا

 التأكد من صحة مضمونه قبول احلديث بمجرد ذلك، بل ال بد عندهم من
ًأيضا، حيث إهنم يدققون يف سالمته من أي يشء يوجب وهنه، ورده، فقد 

يردونه ملخالفته لكتاب اهللا، أو ملا أمجعت عليه األمة، أو لتناقضه يف نفسه، 
 ً.أو لتعارضه مع صحيح آخر يكون أكثر طرقا

لود ونحن هنا ال نستبعد أن تكون املالئكة قد مسحت أجنحتها باملو
 املالئكة ًوال نستبعد أيضا أن تنرصه املالئكة، فقد متسحت.. ًاملبارك التامسا للربكة

 ، ونرصت»عليه السالم«قبل ذلك بمهد اإلمام احلسني، ونالت الربكة منه 
 مل لكن ذلك.. يف بدر ويف أحد» صىل اهللا عليه وآله«ًاملالئكة أيضا رسول اهللا 

 واستشهاد  وعدد آخر من املسلمني يف بدر،يمنع من استشهاد عبيدة بن احلارث
 . يف أحد»رضوان اهللا تعاىل عليه«ًسبعني رجال عىل رأسهم سيد الشهداء محزة 

عىل أن نرصة املالئكة ال تعني االتكال عليها، وعدم : فدلنا ذلك
اإلعداد واالستعداد، ووضع اخلطط احلكيمة، واختيار املكان والزمان 

رصة املالئكة مرشوطة ببذل الوسع يف ذلك إىل فإن ن.. املناسبني للحرب
 ..وإال، فال.. أقىص احلدود، فإذا كان ذلك استحق نرصة املالئكة

ولو كانت نرصة املالئكة غري مرشوطة بذلك، النتفت احلاجة إىل 
ًألن ذلك يكون هدرا .. إعداد اجليوش، وبذل األموال، ووضع اخلطط
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ًللطاقة، وعمال سفهيا، وال مربر له ً.. 

 : بالنسبة الختفاء، اإلمام يف الرسداب نقول:ًثالثا

وبعد غيبته . )١(»عليه السالم«إن الرسداب كان موضع عبادة اإلمام 
 عن األنظار صار الشيعة يزورون ذلك املكان للتربك به »عليه السالم«

أن ابن عمر كان يتتبع املواضع التي صىل فيها : وطلب املثوبة، وقد رويتم
ً، ليصيل هو فيها، طلبا للمثوبة والربكة، وإظهارا »وآلهعليه هللا صىل ا«النبي  ً

 !فلامذا تنكرون ذلك عىل الشيعة؟.. )٢(لالتباع والتعبد التام

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٥٧ (١٢٤السؤال رقم 
 .القتل خوف هو عرش الثاين إمامهم اختفاء سبب أن الشيعة تدعي

                                     
بحار  و٢١٠ ص٢جالرصاط املستقيم  و٩٤٢ ص٢جاخلرائج واجلرائح :  راجع)١(

 .٣١٨ ص٣جينابيع املودة :  وراجع٥٣ و ٥٢ ص٥٢جاألنوار 

السنن الكربى  و٨ ص٩البداية والنهاية ج و١٨٣ ص١تاريخ بغداد ج: راجع )٢(

 ١جفتح الباري  و٥٥١ ص١٥صحيح ابن حبان ج و٢٤٥ ص٥لبيهقي جل

الطبقات  و١٧٥ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف :  وراجع٣٧٣ ص٣ وج٤٧١ص

 .٢٣٧ ص٣جسري أعالم النبالء  و١٤٥ و ١٤٤ ص٤جد بن سعالالكربى 
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 اخلالفة، دولة يف يعيشون وهم !األئمة؟ من قبله من ُيقتل مل وملاذا :فيقال
 !؟صغري طفل وهو ُيقتل فكيف كبار، وهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة 

 :فإننا نجيب بام ييل

 معليه«ُّ هناك روايات تارخيية، وغريها تدل عىل أن األئمة ً:أوال
وجتد هذه الروايات يف املصادر .  قد قتلوا إما بالسيف، وإما بالسم»السالم

 .، فراجع» السالممعليه«التي ذكرت نبذة عن حياة كل إمام منهم 

أنه ما منهم إال مقتول أو :  عنهم أنفسهم ورد يف الروايات:ًثانيا
 :وبعض هذه الروايات معتربة، مثل ما روي. أو نحو ذلك. مسموم

عن متيم القريش، عن أبيه، عن أمحد بن عيل األنصاري، عن أيب ـ  ١
إن :  يف نفي قول من قال»عليه السالم«الصلت اهلروي، عن اإلمام الرضا 

 :»عليه السالم«ِّتل، ولكن شبه هلم، قال  مل يق»عليه السالم«اإلمام احلسني 

 ً، وقتل من كان خريا من احلسني»عليه السالم«واهللا، لقد قتل احلسني 

، وما منا إال »عليهام السالم «، أمري املؤمنني، واحلسن بن عيل»عليه السالم«
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 .)١(..مقتول، وإين ـ واهللا ـ ملقتول بالسم الخ

 بن إبراهيم، عن أبيه، عن أيب  حممد بن موسى بن املتوكل، عن عيلـ ٢
واهللا، «: يقول »عليه السالم«سمعت اإلمام الرضا : الصلت اهلروي، قال

 .)٢(»ما منا إال مقتول شهيد

 .وليس يف سند هذه الرواية إشكال

 روى حممد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن ـ ٣
عليه «، عن أيب عبد اهللا سعيد، عن القاسم بن حممد، عن عيل، عن أيب بصري

 يوم خيرب، فتكلم » وآلهعليهصىل اهللا «سم رسول اهللا  :، قال»السالم
 .، إين مسموم» وآلهعليهصىل اهللا « يا رسول اهللا: اللحم، فقال

اليوم قطعت مطاياي :  عند موته» وآلهعليهصىل اهللا «فقال النبي : قال

                                     
 وبحار ٢٢٠ ص١ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠٣ ص٢ عيون أخبار الرضا ج)١(

 ٧جمدينة املعاجز  و٢٧٢ ص٤٤ وج٢١٣ ص٢٧ وج٢٨٥ ص٤٩األنوار ج

تفسري  و٤٠٥ ص٢ وج٨٧ ص١جعطاردي للمسند اإلمام الرضا  و١٥٥ص

 .٦٦٠ ص٢ج تفسري كنز الدقائق و٥٦٥ ص١جنور الثقلني 

ط سنة ( واألمايل للصدوق ٢٠٩ ص٢٧ وج٣٢ ص٩٩بحار األنوار ج:  راجع)٢(

ط ( و ٢٥٦ ص٢ وعيون أخبار الرضا ج١٢٠ص)  مؤسسة البعثة ـ قم١٤١٧

ط مركز ( و ٣٥١ ص٢ ومن ال حيرضه الفقيه ج٢٨٧ ص١ج) مؤسسة األعلمي

 .٥٨٥ ص٢ج) النرش اإلسالمي
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 .)١( إال شهيداألكلة التي أكلت بخيرب، وما من نبي، وال ويص

» صىل اهللا عليه وآله«وكالم اللحم هنا قد أراده اهللا معجزة لرسول اهللا 
ًحفظا للدين، وخدمة .. تفيد يف إقامة احلجة، وتأكيد وترسيخ إيامن الناس

صىل اهللا عليه «للرسالة، ومل يكن يراد به جمرد حفظ شخص رسول اهللا 
 .، ومنعه من أكل السم»وآله

ومجيع األئمة ..«: ويف حديث آخر: »محه اهللار« قال الصدوق ـ ٤
 منهم بالسيف، وهو أمري :قتلوا » وآلهعليهصىل اهللا «األحد عرش بعد النبي 

السم، قتل كل واحد والباقون قتلوا ب. » السالمامعليه«املؤمنني، واحلسني 
 .)٢(»..منهم طاغية زمانه، وجرى ذلك عليهم عىل احلقيقة والصحة الخ

عن حممد بن وهبان البرصي، عن داود بن : ز القمي روى اخلزاـ ٥
اهليثم، عن إسحاق بن البهلول، عن طلحة بن زيد، عن الزبري بن باطا، عن 

 »عليه السالم«أن اإلمام احلسن بن عيل : عمري بن هاين، عن جنادة بن أميد
 :قال يف مرضه الذي تويف فيه

أن هذا : » وآلهعليهصىل اهللا «واهللا، إنه لعهد عهده إلينا رسول اهللا «

                                     
 و ١٥ص) املكتبة احليدرية( الدرجات  خمترص بصائر و٥٢٣ بصائر الدرجات ص)١(

 .٩٨ص )ط أخرى(

 ١٩٣ ص٢ج)  هـ مؤسسة األعلمي ـ بريوت١٤٠٤ط سنة (عيون أخبار الرضا  )٢(

 .١١٨ ص٢٥جبحار األنوار و
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 اعليه«وفاطمة  »عليه السالم«ًاألمر يملكه اثنا عرش إماما من ولد عيل 
 أي أن األئمة االثنا عرش .)١(».. ما منا إال مسموم، أو مقتول الخ،»السالم

 .يموتون بالسم أو بالسيف» عليهم السالم«هم عيل وولده 

قد جاء عىل سبيل » ًاثنا عرش إماما من ولد عيل«:  لعل قوله:مالحظة
هو األب، والبقية هم من ولده، أو » عليه السالم«ًالتغليب، بمعنى أن عليا 

 .يكون هناك اختالل يف التعبري ناشئ عن الناقلني والنساخ

، ومها »رمحه اهللا«ربيل ، وكذلك األ»رمحه اهللا« قال الطربيس ـ ٦
 :»عليه السالم«ان عن اإلمام العسكري َّتحدثي

ًمىض مسموما، » عليه السالم« أصحابنا إىل أنه ذهب كثري من«

، خرجوا من الدنيا »السالمم عليه«وكذلك أبوه وجده، ومجيع األئمة 
 .»بالشهادة

: »عليه السالم«بام روي عن اإلمام الصادق  : القائلون بذلكَّدلواست
 .)٢(واهللا، ما منا إال مقتول أو شهيد

                                     
نرش املكتبة ( و ١٢٨ ص٢ والرصاط املستقيم ج٢٢٧ و ٢٢٦ كفاية األثر ص)١(

 وبحار ٣٢٢ ص) هـ١٤١٧ط سنة ( واألنوار البهية ١٣٢ ص٢ج) املرتضوية

 .٢٣٨ ص٨جهنج السعادة  و١٣٩ ص٤٤ وج٣٦٤ ص٢٧األنوار ج

ط دار ( و ٤٣٠ ص٢ج)  هـ املطبعة العلمية ـ قم١٣٨١ط سنة ( كشف الغمة )٢(

 ١٣٩٠ط سنة ( وإعالم الورى ٣٢٢ واألنوار البهية ص٢٢٧ ص٣ج) األضواء
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، عن عبد العزيز بن  وروى احلسني بن حممد بن سعيد اخلزاعيـ ٧
حييى اجللودي، عن اجلوهري، عن عتبة بن الضحاك، عن هشام بن حممد، 

 بعد قتل أبيه، »عليه السالم«خطب اإلمام احلسن بن عيل : عن أبيه، قال
 :فقال يف خطبته

أن األمر «: » وآلهعليهصىل اهللا «لقد حدثني حبيبي جدي رسول اهللا «
 ته وصفوته، ما منا إال مقتول أوأهل بيًيملكه اثنا عرش إماما من 

 .)١(»مسموم

 عن كل َّتحدث وجود نصوص روائية، وتارخيية، ت:يضاف إىل ما تقدم
إمام، وأنه قد مات بالسم أو القتل عىل يد طاغية زمانه، مع وجود حماذير 

سيثري ، ألن إظهاره ًنفسه إماماكبرية، وأخطار جسيمة تتهدد من يعلن 
 .لحتهماحلكام، ألنه ليس يف مص

 ..فال يصح نفي حصول هذا األمر، أو استبعاده.. وبعد هذا

»  السالمعليه« إن حرص الطغاة واجلبارين عىل قتل اإلمام املهدي ً:ثالثا
حتى وهو صغري أشد، وطلبهم له آكد، ألهنم يعلمون أنه سيكون سبب 

                                     
 ٥٠جبحار األنوار  و١٣١ ص٢ج) ط مؤسسة آل البيت( و ٣٦٧ص.) هـ

 .١٠٩٣ ص٢جبن الصباغ الالفصول املهمة : اجع ور٢٣٨ص

 ومستدرك ١٦٢ وكفاية األثر ص٣٤٦ ص٤٣ وج٢١٧ ص٢٧ بحار األنوار ج)١(

 .١٦٤ ص١ج)  هـ مؤسسة البعثة ـ إيران١٤٠٩ط سنة (سفينة البحار 
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 قد برش » وآلهعليهصىل اهللا «ذهاب ملكهم، وبوار أمرهم، فإن رسول اهللا 
ً يمأل األرض قسطا وعدال، بعدما ملئت ظلام » السالمعليه«ألمة بأنه ا ً ً

ًوجورا، وسيحكم يف الناس بحكم آل داود وذلك ال يتحقق إال بزوال 
ملك اجلبارين، وقتل كل من يستحق القتل، وعىل رأس هؤالء احلكام 

 ..الظاملون

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧١ (١٢٥السؤال رقم 
 بحجب أمر قد املنتظر إمامهم والد العسكري احلسن أن الشيعة يروي

 يعرف مل من أن فيزعمون يتناقضون ثم الثقات، عن إال »املنتظر« خرب
 كفر ميتة مات احلال هذه عىل مات وإن !اهللا غري ويعبد يعرف فإنام اإلمام
 !الشيعة؟ عىل اآلصار ووضع والده من التعنت هذا ملاذا ثم !)١(ونفاق

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                     
 ). ١٨٤ـ  ١/١٨١(أصول الكايف،  )١(
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 :فإننا نجيب بام ييل

خذ منه،  إن اإلمام الذي جيب عىل الناس الرجوع إليه، واألً:أوال
وطاعته هو اإلمام احلي القائم باألمر بالفعل، أما ولده، فال جيب عىل أحد 

 ..الرجوع إليه، واألخذ منه إال بعد وفاة أبيه

 حلفظ ولده من »عليه السالم« إن التدبري الذي اختذه اإلمام :ًثانيا
اإلغتيال عىل يد أعوان الظلمة، الذين كانوا يراقبونه، ويرتصدونه ليوقعوا 

ًبه كان تدبريا حكيام وصحيحا، وال بد منه وهذا ما دعا اإلمام إىل إخفاء . ًً
 ..أمر ولده إال عن الثقات

من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة :  إن املقصود بأحاديث:ًثالثا
جاهلية، ليست املعرفة لوجهه، ورؤية قامته، بل املعرفة به، بمعنى 

وإال لكان . قاد هبا، وإن مل يره طيلة حياتهاإلعرتاف بإمامته، واإليامن واإلعت
، »صىل اهللا عليه وآله«الالزم عىل كل أحد أن يزحف إىل املدينة لريى النبي 

 ..، ثم لريى كل إمام قام بعد إمام آخر»عليه السالم«ًثم لريى من بعده عليا 

يف » صىل اهللا عليه وآله«ولكان جيب أن نسأل عن حال من مل ير النبي 
 !هل حيكم عليه بصحة إيامنه أم ال؟. أو ولد بعد وفاتهحياته، 

من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة « : إن أحاديث:ًرابعا
ً، مروية يف كتب السنة والشيعة عىل حد سواء، وقد ذكرنا شطرا )١(»جاهلية

                                     
 ٢ج املقاصد رشح يف التفتازاين عن ٣٩٠ص ١ج الغدير: راجع املصادر التالية) ١(
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 ..منها يف إجابة لنا عىل سؤال آخر، فراجع
 ..د وآلهوالصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حمم

 

  :)١٧٢ (١٢٦السؤال رقم 
 »مهدهيم املنتظر«أن اهللا قد أمد يف عمر : يقال للشيعة الذين يزعمون

لو كان اهللا يمد يف أجل أحد .. مئات السنني، حلاجة اخللق، بل الكون كله إليه
 ..»وآلهعليه صىل اهللا «هللا من بني آدم حلاجة اخللق إليه ألمد يف أجل رسول ا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 ٢١٧ص ٣جآل أيب طالب  ومناقب ١٥١ص كراجكيفوائد للال وكنز ٢٧٥ص

 ٩٦ص ٤ج أمحد ومسند ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٢٥ و ٢٢٤ص ٥ج الزوائد وجممع

 ويف ٣٣١ص ٣٢وج ٣٨ص ٢٩وج ٨٩ و ٨٨ و ٩٢ص ٢٣جاألنوار  وبحار

 وعن ٢٣١ و ٢٣٠ص الدين إكامل وعن ٢٦٩ص اإلختصاص: عن هوامشه

 بني اجلمع عن ١٥ص األثر ومنتخب ٢١٩ص »السالم عليه« الرضا أخبار عيون

 ٣١٧ص الطويس للشيخ العرش الرسائل: وراجع. واحلاكم ،الصحيحني

 .٤٩٥ص الطويس محزة البن املناقب يف والثاقب ١١١ص ١ج املستقيم والرصاط
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 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 إن الشيعة مل يزعموا أن اهللا تعاىل أمد يف عمر اإلمام املهدي ً:أوال

 هو الذي أخربهم »وآلهليه عصىل اهللا «بل حديث رسول اهللا .. املنتظر

 :ًبذلك، والروايات يف ذلك كثرية، نكتفي بنموذج يسري جدا منها

صىل اهللا « روى القندوزي احلنفي بسنده عن ابن عباس عن النبي  ـ١

إمام أمتي من بعدي، ومن ولده القائم » عليه السالم«ًإن عليا «: »وآلهعليه 

ًطا، كام ملئت جورا وظلامًاملنتظر الذي إذا ظهر مأل األرض عدال وقس ً ً .

ًوالذي بعثني باحلق بشريا ونذيرا إن الثابتني عىل القول بإمامته يف زمن  ً

 .غيبته ألعز من الكربيت األمحر

يا رسول اهللا، لولدك : فقام إليه جابر بن عبد اهللا األنصاري، فقال

 !القائم غيبة؟

 .)١(»..إي وريب ليمحص الذين آمنوا الخ: قال

                                     
 و ٣٨٧ و ٢٩٧ ص٣ج) ط دار األسوة( و ٤٤ص) ط اسالمبول( ينابيع املودة )١(

 ١ وإكامل الدين ج٣٣٦ ص٢سمطني للجويني الشافعي ج وفرائد ال٣٩٨

رشح  و٩٠و  ٨٩ ص٧جغاية املرام  و٣٢٧ ص٣جكشف الغمة  و٢٨٧ص

سام الدين املردي احلنفي يف  عن ح٤١٣ ص٢٠ج )امللحقات(إحقاق احلق 

 . ١٣٥ص) نسخة مكتبة األشكوري(آل حممد : كتابه
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قال رسول : ثم قال» عليه السالم«جلويني بسنده عن عيل روى ا ـ ٢
املهدي من ولدي، تكون له غيبة وحرية تضل «: »وآلهعليه صىل اهللا «اهللا 

ً فيمألها قسطا وعدال، كام »م السالمعليه«فيها األمم، يأيت بذخرية األنبياء  ً
ًملئت ظلام وجورا ً«)١(. 

قال : د اهللا األنصاري قالً روى اجلويني أيضا بسنده عن جابر بن عب ـ٣
املهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته «: »وآلهعليه صىل اهللا «رسول اهللا 

ًكنيتي، أشبه الناس يب خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحرية تضل فيها األمم، ثم  ً

ًيقبل كالشهاب الثاقب، يمألها عدال وقسطا كام ملئت ظلام وجورا ًً ً«)٢(. 

مجال الدين يوسف بن عيل املقديس، عن روى املتقي اهلندي، و ـ ٤

                                     
 ٥١جار األنوار بح و٢٨٧ ص١ وإكامل الدين ج٣٣٥ ص١ فرائد السمطني ج)١(

إعالم الورى  و٢٣٢ ص٨ج لنجفيلموسوعة أحاديث أهل البيت  و٧٢ص

غاية املرام  و٣٩٧ و ٣٩٦ ص٣ج) ط دار األسوة(ينابيع املودة  و٢٢٦ ص٢ج

 .١٣٣ و ٨٩ ص٧ج

 و ١٥٤ ص١٣ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٣٥ ص٢ فرائد السمطني ج)٢(

 ٣٩٧ و ٣٩٦ و ٣٩٥و ٣٨٦ ص٣ج) ط دار األسوة(ينابيع املودة  عنه، و١٧٧

كفاية األثر  و٢٨٧ و ٢٨٦صكامل الدين  و١٢٠صاإلمامة والتبرصة : وراجع

 ٢جإعالم الورى  و٧٢ ص٥١ وج٣٠٩ ص٣٦جبحار األنوار  و٦٧ص

 .٣٢٧ ص٣جكشف الغمة  و٢٢٦ص
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 :لصاحب هذا األمر غيبتان:  قال» السالمعليه«اإلمام جعفر الصادق 

 . مات: بعضهم: إحدامها تطول، حتى يقول

 .قتل: وبعضهم

 .وهكذا رواه النعامين. وال يطلع عىل أمره إال الذي ييل أمره. ذهب: وبعضهم

 .)١(» السالمعليه«سني ورواه املتقى اهلندي عن أيب عبد اهللا احل

 قد ثبت أن األرض ال ختلو من حجة، إما ظاهر مشهور، أو :ًثانيا

عىل ، وال يمكن أن يكون من خيطئ ويصيب حجة هللا تعاىل )٢(غائب مستور

                                     
 والربهان يف ١٣٤ص) ط مكتبة عامل الفكر(عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر  )١(

رشح إحقاق احلق  و١٧٢ و ١٧١ص) ط قم( الزمان عالمات مهدي آخر

ط دار الكتب (للربزنجي اإلشاعة ألرشاط الساعة  عن ١٨٠ ص٢٧ ج)امللحقات(

 عقد عن ٥٨٩ ص٢٩ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٩٣ ص)العلمية يف بريوت

 .عن الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان، والغيبة للنعامين ٥٩٢الدرر، وص

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٦٠ ص٣ وج٧٥ ص١جبيع املودة ينا: راجع )٢(

كامل الدين  و٢٥٣صلصدوق لاألمايل  عن فرائد السمطني، و٣٠٥ ص٩ج

 و ٤٨ و ٦ ص٢٣جبحار األنوار  و٤٨ ص٢جلطربيس لاالحتجاج  و٢٠٧ص

مستدرك سفينة  و٣٢٦ ص٤جخالصة عبقات األنوار  و٩٢ ص٥٢ وج٤٩

هنج  و٨ ص٩جللنجفي أهل البيت موسوعة أحاديث  و٢٠٥ص ٢جالبحار 
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 :ًعباده يف مورد اخلطأ، فال بد من أن يكون احلجة هللا معصوما، فريد هنا سؤال

 »وآلهعليه صىل اهللا «ل اهللا من هو احلجة عىل اخللق بعد استشهاد رسو

 !غري األئمة االثني عرش؟

فإن كان احلجة هم األئمة االثنا عرش، فإن حرصهم باالثني عرش 

وال سيام بعد مرور هذه القرون .. يقتيض أن يكون أحدهم طويل العمر

، وحيث إنه ال يوجد إمام »صىل اهللا عليه وآله«الطويلة عىل وفاة الرسول 

ًد أن يكون غائبا مستورا، وليس هو غري املهدي الذي ظاهر منهم، فال ب ً

 .يقول به الشيعة

وهذا يدل عىل أن اهللا تعاىل قد أمد يف عمر املهدي إىل يومنا هذا، وإىل 
ًحني يمأل األرض قسطا وعدال ً.. 

» عليهام السالم« لقد أمد اهللا تعاىل يف عمر نوح، ويف عمر اخلرض :ًثالثا

وقد وعد . يف آخر الزمان» عليه السالم«عيسى وسينزل .. ًوغريمها أيضا

ِوإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته﴿: اهللا تعاىل به بقوله ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ْ ْ ََ َُ َ َ ِْ َ َْ َّْ ِ ِِ ِ َ﴾)١(. 

                                     
رسائل يف الغيبة  و٢٥٠صلمفيد لاألمايل :  وراجع٣٩٣ ص٨جالسعادة 

 والربهان يف عالمات ٢١١ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١٢ ص٢جلمفيد ل

 . ويف الغيبة للنعامين٣٢ و١٧١مهدي آخر الزمان ص

 .النساء من سورة ١٥٩ اآلية )١(



 ٢٣٩                                                                              ..    ×المهدي : الفصل الخامس

لكي » عليه السالم«ولوال أن املصلحة قد قضت بطول عمر نوح 

» معليهام السال«واقتضت إطالة عمر اخلرض وعيسى .. يواصل إنذار قومه

 .ملا فعل اهللا تعاىل هبم ذلك

فيطيل عمر هذا النبي كنوح .. واهللا تعاىل هو العامل بام يصلح عباده
وفق ما » صىل اهللا عليه وآله«، وال يطيل عمر ذاك، كنبينا »عليه السالم«

تقتضيه املصالح، ويف نطاق طبيعة املهمة التي توكل إليهم، والظروف التي 
 .تكتنف دائرة عملهم

 قد أدى رسالته، وأتم اهللا تعاىل به نعمته »وآلهعليه صىل اهللا «ي فالنب
 الدين، وريض اهللا تعاىل منه ذلك »وآلهعليه صىل اهللا «عىل الناس، وبلغهم 

وكذلك اإلمام » عليهم السالم«ًولكن نوحا وكذلك اخلرض وعيسى . كله
هامت ، حيتاجون إىل وقت أطول لتحقيق امل»عجل اهللا تعاىل فرجه«املهدي 

 ..التي أوكلت إليهم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)١٩٠ (١٢٧السؤال رقم 
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..وبعد ..حممد وآله الطيبني الطاهرين

 حلاجة السنني مئات املزعوم املهدي عمر يف مد قد تعاىل هللا كان إذا
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ْوما جعلنا لبرش من قبلك اخللد أفإن ﴿ فكيف يقول اهللا سبحانه ،له اخللق ِ َ َ َ َْ َ َ ُْْ َ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ٍَ َ
َمت فهم اخلالدون ُ َِّ َِْ ُ ُ  .]٣٤األنبياء [﴾َ

َقل إن كان ﴿ : وصدق رب العاملني!خللق والكون؟ا حيتاج وملن َْ ِ ْ ُ
َّللر َمحن ولد فأنا أول العابدينِ َ َّ َ َِ ِ ْ َُ َ َ َ َ ٌ ِ  .]٨١الزخرف [﴾ْ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين
 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

ًيكون من بعدي اثنا عرش أمريا، أو :  إن األحاديث التي تقولً:أوال
ونحو ذلك من التعابري تدل عىل أن .. ًاما، كلهم من قريشخليفة، أو إم

صىل اهللا «األئمة الذين تقوم هبم احلجة اإلهلية عىل اخللق بعد رسول اهللا 
 .. هم هؤالء فقط»عليه وآله

أما احلكام املنحرفون، والعلامء الذين خيطئون ويصيبون، فال يمكن أن 
ألن هؤالء ) هللا احلجة البالغة(يكونوا هم احلجة التامة والبالغة عىل اخللق 

 ..ًيف موارد اخلطأ واملخالفة حيتاجون إىل احلجة البالغة أيضا عليهم

إما ظاهر مشهور، أو غائب :  من حجةلووحيث إن األرض ال خت
ثنا ً، فال يمكن أن نجد مصداقا هلذه احلقيقة الثابتة إال األئمة اال)١(مستور

                                     
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٦٠ ص٣ج و٧٥ ص١جينابيع املودة : راجع) ١(
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 معنى ، إذ لوال ذلك مل يبق أي»المعليه الس«عرش، ومنهم اإلمام املهدي 
ًاخللفاء بعدي اثنا عرش خليفة، أو نحو ذلك، ومل يبق أيضا معنى ملا : حلديث

 ..دل عىل أن األرض ال ختلو من حجة

والتعبري بالغائب املستور يدل عىل مبدأ التقية، الذي يشنعون به عىل 
ء واألولياء، كام الشيعة، ويدل عىل أنه جيري حتى يف حق األنبياء واألوصيا
وكام هو احلال . كان احلال بالنسبة لداود الذي غاب عن قومه مدة طويلة

 .بالنسبة ملؤمن آل فرعون، واإلمام املهدي

صىل اهللا «وقد اختفى النبي واملسلمون يف دار األرقم، واختفى النبي 
 . يف الغار»عليه وآله

 .ضمون املستفاد منها يؤثر يف املوطول فرتة الغيبة واإلختفاء، وقرصها ال

ً فإن هذا ليس زعام، بل هو »املهدي املزعوم«فال معنى لتعبري السائل بـ 

 ..حقيقة ثابتة بروايات أهل السنة كام بيناه

                                     
كامل الدين  و٢٥٣صلصدوق لاألمايل  عن فرائد السمطني، و٣٠٥ ص٩ج

 و ٤٨ و ٦ ص٢٣جبحار األنوار  و٤٨ ص٢جلطربيس لاالحتجاج  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 

 .٢١١ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١٢ ص٢جلمفيد ل
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فإن طول العمر ال يكون ..  إذا كانت األرض ال ختلو من حجة:ًثانيا
، وطال عمر اخلرض إىل آالف »عليه السالم«ًمانعا، فقد طال عمر نوح 

السنني، وهناك معمرون ألفت الكتب يف بيان أعامرهم، فراجع كتاب 
 .. املعمرون والوصايا

واهللا قادر عىل أن يطيل عمر من شاء من خلقه، وحاشاه تعاىل أن 
 ..يعرض لقدرته هذه أي نقص أو اختالل

 إن طول العمر إىل آالف السنني ال يعني اخللود، لكي يتناىف مع :ًثالثا
َوما جعلنا لبرش من قبلك اخللد﴿ :اآلية املباركة َْ َ َ ُْْ َ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ٍَ َ﴾)١(.  

ألن هذا العمر الطويل سينقطع باملوت، وال يصل إىل اخللود، وطويل 
ِقل إن كان للرمحن ﴿: ًالعمر ال يكون ولدا هللا سبحانه، ليصح قول السائل َ ْ َّ ِ َ َْ ِ ْ ُ

َولد فأنا أول العابدين َ َّ َِ ِ ْ َُ َ َ َ َ ٌ﴾)٢(.. 

 ..م عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسال

 

  :)٢٠٠ (١٢٨السؤال رقم 
اهلارب، ملاذا أنت هارب حتى اآلن  هذا السؤال موجه ملهدي الرافضة

                                     
 .األنبياء من سورة ٣٤اآلية ) ١(

 .زخرفال من سورة ٨١اآلية ) ٢(
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ستخرج ك  وهل صحيح أن! أم أنك خرافة؟!هل أنت خائف من يشء؟
 !بقرآن جديد غري هذا القرآن؟

 !لتخرج؟  ماذا تنتظر: فسأقول لكًا، لست خائفكأن :إن قلت

صىل اهللا « ألن النبي ، فسأطلب منك الدليل،أنتظر أمر اهللا :إن قلتو
َّمل يرتك شيئا إال بي »عليه وسلم  . فهذا أمر آخر،كنت ستطعن يف النبيإن نه لنا، إال ً

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 :فإنني أجيب بام ييل

  :ًأيضا نسأل ونحن: ًوالأ

يف ملاذا  و!؟يف الغار واختبأ فيه» صىل اهللا عليه وآله«ملاذا غاب النبي 
دار األرقم » صىل اهللا عليه وآله«فرتة الدعوة الرسية يف بدء البعثة دخل 

 !؟ًبعيدا عن أعني املرشكني ،ًختذها مقرا له، يأوي إليها أصحابهاو

ًغائبا وهو الذي يقول أكثر األمة » عليه السالم«وملاذا ال يزال اخلرض 
، باتفاق أهل  وهو حي إىل وقتنا هذا،»عليه السالم«من عهد موسى إنه 

 .)١(!؟ وال يعرف أحد مكانهالسري

                                     
اإلصابة  و٤٠٠ ص١٦جتاريخ مدينة دمشق  و٢٣٤ ص٤جالدر املنثور  :راجع) ١(
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 وتوارى عن فرعون ،عن وطنه» عليه السالم«غاب موسى قد و
َ﴿فف : وقالهورهط ًررت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكامَ ْ ُ ُُ ِّ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ َ ُْ ْ ُِ َ وجعلني من ََِّ َ َ َِ ِ َ

َاملرسلني﴾ ِ َ ْ  ..ًحتى بعثه اهللا نبياوبقي عىل هذا احلال ، )١(ُْ

 .)٢(ن سنةي وعرشًياثامن استمرت  عن قومه وأهله غيبتهنإ :وقيل

صىل اهللا «أن الدجال كان يف عرص النبي  :وروى أصحاب احلديث
 .)٣(، وأنه باق إىل أن خيرج يف آخر الزمان»عليه وآله

                                     
 ٢١٤ ص٢جبن كثري القصص األنبياء  و٢٥٠ ص٢ج )ية دار الكتب العلمط(

تفسري  و٣٠٠ و ٢٩٩ ص٣جفتح القدير  و٣٨٠ ص١جالبداية والنهاية و

 ٦٠ ص٢جعمدة القاري  و٣١٠ ص٦جفتح الباري  و٣٢٢ ص١٥جاآللويس 

 ٣٨٦صكامل الدين :  وراجع٣٥٢ ص٦جتاج العروس  و٢٩٩ ص١٥وج

تفسري  و٣١٠٧ ص٤جميزان احلكمة  و٣٠٠ و ٢٩٨ ص١٣جبحار األنوار و

 ١١جاجلامع ألحكام القرآن :  وراجع٣٥٣ و ٣٥٢ و ٣٣٩ ص١٣جامليزان 

  ١٣٧صاإليقاظ من اهلجعة  و٣٣٣ ص٣جلشنقيطي لأضواء البيان  و٤٢ص

 . من سورة الشعراء٢١اآلية ) ١(

بحار األنوار  و٣٤٠و  ١٥٢صكامل الدين و ١٠٩صاإلمامة والتبرصة : راجع) ٢(

 .١٨١ ص١جمكيال املكارم  و١٢٥ ص٤جالثقلني تفسري نور  و٢١٦ ص٥١ج

ط دار (صحيح مسلم  و٢٠٥ ص٥١جبحار األنوار  و١١٣صلطويس لالغيبة  )٣(

 ٢٧٥ ص١٣جفتح الباري  و٣٢٠ ص٢جسنن أيب داود  و٢٠٤ ص٨ج )الفكر
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ًوقد غاب صالح عن قومه زمانا أيضا، وكان يوم غاب عنهم كهال،  ً ً

 برىء اهللا :، وقالوا وشتموه، وزجروه، وكذبوه،فلام رجع إىل قومه مل يعرفوه

ًن صاحلا كان يف غري صورتك، ولكن أهل اليقني منهم طلبوا منه إ ،منك

 .)١(شكون فيهاعالمة ال ي

عن قومه، وسجن، وعمل بالتقية، » عليه السالم«وقد غاب يوسف 

 ..مدة من السنني حتى عرفوه

عن قومه برفعه  به اهللا تعاىلَّمل يمت، بل غي» عليه السالم«كام أن عيسى 

 . شبهه عىل الذي وشى به، وسيعود إىل الناس يف آخر الزمانىلقأإليه، و

ًإن مجعا كبريا م: ًثانيا  احلديث ًن علامء أهل السنة قد ألفوا كتبا حول املراد منً

يكون « :املروي يف البخاري ومسلم، وغريمها من الصحاح واملسانيد واملعتربة

                                     
 ٦جحتفة األحوذي  و٢٦٢ و ٢٦١ ص٦جلسيوطي لالديباج عىل مسلم و

ألحاديث الطوال ا و١٩٤ ص١٥جصحيح ابن حبان  و٤٣٧ و ٤٣٦ص

 ٢جاملعجم الكبري  و١٢٥ و ١٢٤ ص٥جاملعجم األوسط  و١٢٣ و ١٢٢ص

كنز العامل  و٥٩٧ ص٢جدالئل النبوة  و٣٨٩ و ٣٨٦ ص٢٤ وج٥٦ و ٥٥ص

 .٦٤ ص٩جإمتاع األسامع  و٥٠٨ ـ ٥٠٦ و ٢٩٢ ـ ٢٨٩ ص١٤ج

 تفسريه، و عن٢١٦ و ٢١٥ ص٥١ جاألنواربحار  و١٣٧ و ١٣٦صكامل الدين  )١(

 .٤٦ و ٤٥ ص٢قلني جنور الث
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 .)١( كلهم من قريش،ًماماإًثنا عرش أمريا، أو خليفة أو ابعدي 

                                     
 البخاري وصحيح, طرق بعدة ٤ و ٣ص ٦ج مسلم صحيح: التالية املصادر راجع )١(

 و ٩٧ و ٩٦ و ٩٥ و ٩٤ و ٩٣و ٩٢و ٩٠ص ٥ج أمحد ومسند ١٥٩ص ٤ج

 ٤ج داود أيب وسنن ٨٩ و ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠١ و ١٠٠ و ٩٩ و ٩٨

 ٤٠٠ص ٤ج عوانة أيب ومسند ٣٠٩ص ٢ج) الفكر دار ط (و ١١٦ و ١٠٦ص

 و ١٨١ص ١٣ج الباري وفتح ١١ و ١٠ص اخللفاء وتاريخ ٣٩٤ و ٣٩٨ و

 ١٨ص املحرقة والصواعق ٢٨٢ص ٢٤ج القاري  وعمدة١٨٥ و ١٨٤ و ١٨٣

 والبداية ١٨٩ص ٤٥ج دمشق مدينة وتاريخ ٢٧٣ص ١٠ج الساري وإرشاد

و  ٤٤٤ص املودة وينابيع ٣٠٦ص ١٢ج األسامع وإمتاع ٢٨٠ص ٦ج والنهاية

 ٢٩٠و  ٢٨٩ص ٣ج و٣١٥ ص٢ج) رانإي، األسوة دار ط( و ٤٤٦ و ٤٤٥

 ١٢٠ و ١١٩ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٢ص للنعامين الغيبة: راجعو

األنوار  وبحار ٣٨٤ و ٣٨٢ص الورى وإعالم ٨٩ و ٨٨ص للطويس والغيبة

 ،الفصل آخر إىل ٢٣١ و ٢٤٠ و ٢٣٩ و ٢٣٥ و ٢٣٦ و ٣٦٥ص ٣٦ج

 ٤٧٤ص ٢ج واخلصال, كثرية صادرم عن ٢٣ ـ ١٠ص للطرحيي األثر ومنتخب

, العارشة املودة, اهلمداين عيل للسيد القربى ومودة ٤٧٥ و ٤٦٩ و ٤٧٢ و ٤٧٠ و

) امللحقات قسم (احلق وإحقاق ٤٢٢ ـ ٤١٦ و ٤٢١ص البطريق البن والعمدة

 للتنكابني النجاة سفينةو ،كثرية مصادر عن ٥٠ ـ ١ص ١٣ج و٦٢٩ص ١٩ج

 بغداد وتاريخ ٥٥ص ٢ج للصدوق »السالم عليه« الرضا أخبار وعيون ٣٨٦ص
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 ..)١(ً روى هذا احلديث بضعة وعرشون صحابيا:وقال القندوزي احلنفي

 وآخرهم املهدي ، أئمة الشيعة، الذين أوهلم عيل:املراد به إن :وقالوا
 .»عليهم السالم«

 ، والتقوى، هو اإلمامة يف الدين:أن املراد باإلمامة :ولكنهم ادعوا
 الشاملة ،والعلم واإلستقامة، ال اإلمامة باملعنى الذي يقول به الشيعة

 .. ولغري ذلك،للخالفة

ًكتبا حول املهدي ً ـ فضال عن الشيعة ـ  علامء أهل السنةلف كثريون منأوقد 
 .الذي وردت األحاديث الكثرية الصحيحة واملتواترة بأنه سيظهر يف آخر الزمان

، ولكنه حاول ابن خلدون يف مقدمته بصحة عرشات منهاوقد اعرتف 
األحاديث هذه إثارة الشبهة حوهلا، فكان أول عامل سني يثري الشبهة حول 

                                     
 والقرب ٣٤٣ص ٢ج العرب ولسان ٣٥٣ص ١٤وج ٢٥٨ ص٤وج ١٢٦ص ٢ج

 ٣ج اللغة يف يةاوالنه ٢٧٣ و ٢٧٢ص ١ج الدين وإكامل ١٢٩ص العرب حمبة يف

 وتلخيص ٦١٨ص ٣ج للحاكم واملستدرك ٣٣٣ص ٤ج األولياء وحلية ٥٤ص

 ٤ج لرتمذيالصحيح ا واجلامع) حةوالصف اجلزء نفس، هبامشه (للذهبي املستدرك

 .الكتاب آخر حتى ٤٩ص من األثر وكفاية ٥٠١ص

 ٢٨٩ ص٣ج )هـ١٤١٦ سنة دار األسوةط ( و ٤٤٤ صينابيع املودة :راجع) ١(

عمدة :  وراجع١٣صلشيخ كاظم آل نوح لطرق حديث األئمة اإلثنا عرش و

 .٤١٧صبن البطريق الخبار يف مناقب إمام األبرار عيون صحاح األ
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 ..الصحاحتب كالصحيحة والواردة يف 

عرشة من مكتفني بعلامء أهل السنة ًهنا نموذجا من نذكر نحن و
 ونكل أمر تتبع أسامء العرشات ،ّلفوا يف األئمة اإلثني عرشأ الذين ،األعالم

 : وهؤالء العرشة هم إىل السائل، أو إىل غريه ممن يرغب بذلك منهمالباقني

 .اف الشرباوي الشافعي يف كتابه اإلحتاف بحب األرش ـ١

 . القندوزي احلنفي يف ينابيع املودةـ ٢

 .بن الصباغ املالكي يف الفصول املهمةا ـ ٣

عمر بن شجاع الدين، حممد بن عبد الواحد املوصيل الشافعي يف   ـ٤
 .كتاب النعيم املقيم

 .فصل اخلطاب يف الفضائل: حممد بارسا البخاري يف كتاب  ـ٥

 .الشبلنجي الشافعي يف نور األبصار ـ ٦

 . الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب ـ٧

 . الفضل بن روز هبان يف األئمة اإلثني عرش ـ٨

 . سبط إبن اجلوزي احلنبيل، ثم احلنفي يف تذكرة اخلواص ـ٩

 .رقةح إبن حجر اهليتمي يف الصواعق امل ـ١٠

 . الصبان يف إسعاف الراغبني ـ١١

 .األئمة االثنا عرش:  حممد بن طولون يف ـ١٢

وذكروا ما يدل اإلمام املهدي، ب ًكتبا خاصةلفوا أامء السنة الذين أما عل
 :منهمًأيضا، و فكثريون ،أنه هو اإلمام الثاين عرش من أئمة الشيعةعىل 
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 .الكنجي الشافعي يف كتابه البيان يف أخبار صاحب الزمان ـ ١

املتقي اهلندي صاحب كتاب كنز العامل يف كتابه الربهان يف  ـ ٢
 .ي آخر الزمانعالمات مهد

 .الرواجني يف أخبار املهدي ـ ٣

 .أبو نعيم األصفهاين يف كتابيه نعت املهدي، ومناقب املهدي ـ ٤

 .السيوطي يف العرف الوردي يف أخبار املهدي ـ ٥

 .ابن حجر العسقالين يف القول املخترص يف أخبار املهدي املنتظر ـ ٦

 .ابن قيم اجلوزية يف املهدي ـ ٧

 . القاري يف املرشب الوردياملال عيل ـ ٨

 .املال عيل املتقي اهلندي يف تلخيص البيان ـ ٩

 .حممد بن عبد العزيز بن مانع يف حتقيق النظر يف أخبار اإلمام املنتظر ـ ١٠

 .املقديس السلمي الشافعي يف عقد الدرر يف أخبار املهدي املنتظر ـ ١١

ئد الفكر يف فوا: بهامرعي بن يوسف الكرمي املقديس يف كت ـ ١٢
 .أخبار اإلمام املنتظر

 .وفرائد فوائد الفكر ـ ١٣

 .ومرآة الفكر يف املهدي املنتظر ـ ١٤

 .مصطفى البكري يف اهلدية الندية ـ ١٥

العطر الدري يف رشح العطر :  يف كتابيهاحلسيني البلبييس  ـ١٦
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 .الشهدي يف أوصاف املهدي

 . والعقد الشهدي ـ١٧

: ن إسحاق بن إبراهيم الكويف يف كتابه أبو العنبس، حممد ب ـ١٨
 .صاحب الزمان

 :نقول تقدم ما وبعد

إن كان اإلمام املهدي خرافة، فكيف يعتقد به هؤالء األعالم من علامء 
 !أهل السنة؟

 :وعن القرآن احلديث الذي يأيت به اإلمام املهدي حني ظهوره نقول ً:ثالثا

 اعتكف عيل »ليه وآلهصىل اهللا ع«أنه بعد وفاة رسول اهللا  :قد روي
صىل اهللا «ليجمع القرآن الذي كان خلف فراش رسول اهللا  »عليه السالم«

 :»عليه وآله

قد كتب فيه التنزيل والتأويل، والناسخ » صىل اهللا عليه وآله«وكان 
 !؟ ومتى!؟من نزلت  ويف!؟واملنسوخ، واملحكم واملتشابه، وأين نزلت اآلية

 . وغري ذلك،ري من عند اهللاسافل من ت وما نز،وفيه بيان سبب النزول

 ا ملا وجدوا فيه من أمور يرون يف إعالهن،فردوه عليه ومل يرضوا به
 ..ًحرجا ال يريدون مواجهته

ًثم كتبوا مصحفا خاليا من ذلك كله، واقترصوا فيه عىل خصوص  ً

 عند أهل »صىل اهللا عليه وآله«وبقي مصحف رسول اهللا ور واآليات، سال
 أخرجه »عليه السالم«فإذا خرج املهدي ًثونه كابرا عن كابر، البيت يتوار



 ٢٥١                                                                              ..    ×المهدي : الفصل الخامس

ملا يرونه فيه من أمور حاول الناس طمسها به،  الناس أسيفاجو، للناس
 ..وإخفاءها طيلة هذه السنني

 فبإمكانه أن ،حول هذا املوضوعمن البيان املزيد السائل وإن أحب 
 مصحف عيل : فصل يف، الكريم حقائق هامة حول القرآن:يرجع إىل كتاب

 ..»عليه السالم«

طلب الذي  و،أمر اهللا الذي ينتظره اإلمامنا ال نشك يف أن إن :ًرابعا
أن يريه إياه موجود، لكن من  »عليه السالم«السائل من اإلمام املهدي 

لإلمام أن يبادر هذا السائل نفسه أو غريه من احلاقدين، إىل قتل لنا ويضمن 
 ..الذي طلبه منهالدليل هذا  لهويظهر اإلمام حني يظهر 

ولو أمكن إعطاء ضامنة عىل ذلك من قبل هذا السائل، فهل يستطيع 
أن يزيل املوانع، وحيفظ لإلمام سالمته من سيوف اجلبابرة والطواغيت 

 !الذين سيواجههم؟

أو هل هذا الطلب الذي طرحه هذا السائل منطقي ومقبول  :ًخامسا
 !؟صحيح ومعقول

ألحاديث يبحث بصورة علمية يف ا  أن طلبه هذاأمل يكن يغنيه عن

 وأن يرىض بام ، عندهميف أصح كتبهمله الصحيحة التي رواها علامؤه 

، فإهنا ـ أعني األحاديث الصحيحة ـ »صىل اهللا عليه وآله«رضيه رسول اهللا 

وأن ، »صىل اهللا عليه وآله«قد ذكرت له األئمة اإلثني عرش بعد رسول اهللا 

ًه بأحاديث صحيحة ومتواترة أيضا، عن ئله كبار علام رواه ًيبحث أيضا فيام
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 ما إن ،إين تارك فيكم الثقلني« :قال» صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا 

لن وإهنام  ، وعرتيت أهل بيتي، كتاب اهللا:ًمتسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدا

 .)١(»ّيفرتقا حتى يردا عيل احلوض

                                     
 ١٦٣ و ١٦٢ ص٩ججممع الزوائد  و٥٩ و ٢٦ و ١٧ و ١٤ ص٣ج أمحدمسند  )١(

خصائص و ١٠٨صمنتخب مسند عبد بن محيد و ٣٩٧صمسند ابن اجلعد و

املعجم  و٣٧٦ و ٢٩٧ ص٢مسند أيب يعىل جو ٩٣لنسائي صلأمري املؤمنني 

ط (كنز العامل  و٦٦ و ٦٥ ص٣املعجم الكبري ج و١٣٥ و ١٣١ ص١الصغري ج

 ٤٠ص ٨تفسري الثعلبي ج و٢٩٠ ص٥ وج١٨٥ و ١٧٢ ص١ ج)رسالةمؤسسة ال

الطبقات الكربى  و١٦ ص٢٢ وج١٩٤ ص٦ وج١٨ ص٤تفسري اآللويس جو

دار ط (البداية والنهاية  و٣٦٢ ص٤ضعفاء العقييل ج و١٩٤ ص٢بن سعد جال

 ٣٧٨ ص٥إمتاع األسامع ج و٣٨٦ ص٧ وج٢٢٨ ص٥ ج)إحياء الرتاث العريب

تفسري أيب  و٤٣٤ و ٤٣٣صبصائر الدرجات  و١٢ ص٢لكويف جلاالستغاثة و

الكايف  و١٣٥اإلمامة والتبرصة ص و٣ ص١تفسري القمي جو ٥محزة الثاميل ص

عيون  و٦١٦لصدوق صلاألمايل و ٢٨ ص١دعائم اإلسالم ج و٤١٥ ص٢ج

 ٢٣٩ و ٢٣٨ و ٢٣٦ و ٢٣٥ و ٩٤كامل الدين ص و٢٠٨ ص٢أخبار الرضا ج

 ٣٢٩ ـ ٣١٥ ص٣١جألنوار بحار ا و٥٦٣ ـ ٥٥٣صلصدوق لاخلصال و

لطويس لاألمايل :  وراجع٥٧ ـ ٥١ص ٢جإرشاد القلوب  عن ٣٨٣ ـ ٣٧٢صو

 .١٩٦ ص٣جغاية املرام  و٣٢٣ ص٢جحلية األبرار  و٥٤٥ص
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مثل سفينة نوح، فيكم أهل بيتي مثل «: وكذلك احلديث الذي يقول
 .)١(» ومن ختلف عنها غرق وهوى،من ركبها نجا

                                     
 ٢وج ١٣٩ص ١ج الصغري واملعجم ١٦٨ص ٩ج الزوائد جممع: راجع: راجع )١(

 واملعجم ٨٥ص ٦وج ٣٥٥ص ٥وج ١٠ص ٤ج األوسط واملعجم ٢٢ص

 واجلامع ٢٣٥ص السمطني درر ونظم ٢٧ص ١٢وج ٤٦ و ٤٥ص ٣ج الكبري

 ٩٥ و ٩٤ص ١٢ج العامل وكنز ٥٣٣ص ٢وج ٣٧٣ص ١ج للسيوطي الصغري

 ٥وج ٦٥٨ص ٢ج القدير وفيض ٢٧٤ و ٢٧٣ص ٢ج الشهاب ومسند ٩٨و

 ٤١١ص ٦وج ٣٠٦ص ٢ج عدي البن والكامل ٣٣٤ص ٣ج املنثور والدر ٦٦٠ص

 ١ج اإلعتدال وميزان ٤١١ص ٢٨ج املالك وهتذيب ٢٣٦ص ٦ج الدارقطني وعلل

 ٤ج لقرآن العظيما وتفسري ٤٩٠ص ١٠ج والرشاد اهلدى وسبل ١٦٧ص ٤وج ٤٨١ص

 و ٣٢٧ و ٢٦٩ و ١١٨ و ١٠١ و ٩٠ص ٢وج ٩٤ و ٩٣ص ١ج املودة وينابيع ١٢٣ص

 و ٣٨ و ٣٤ص للقمي األثر كفاية: وراجع ٢٩٨ص ٢ج األثري البن والنهاية ٤٤٣ و ٤٢٧

 ٣٦٠ و ٣٥٩ص البطريق البن والعمدة ٢٧ص الريض للرشيف األئمة وخصائص ٣١٠

 ٥٥٥ص ٢وج ٤٠ص ١ج احلسني بن ليحيى واألحكام ٣٦ص للصدوق واهلداية

 ١١٣ص العقول وحتف ٥٧٣ص للصدوق واخلصال ٣٠ص ١ج الرضا أخبار وعيون

 واملسرتشد ١٤٨و ١٤٧ص للكويف املؤمنني أمري ومناقب ١٢٧ص قيس بن سليم وكتاب

 ومسألتان ٤٤ص للنعامين الغيبة وكتاب ٤٠٦ص ٢ج األخبار ورشح ٥٧٨ص للطربي

 ٦٥ص للكراجكي والتعجب ١٤٥ص املفيد وأمايل ٢٥ص ٢ج للمفيد عيل عىل النص يف
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ريد ، ف»صىل اهللا عليه وآله«إال إن كان هذا السائل سيطعن بالنبي 
 ،باهللا من اخلطل والزلل  نعوذ،ه ينطق عن اهلوىا ألنه ير،ال يصدقهقوله، و

 .العمليف  و، ويف الفعل،يف القول

 ..لهآو حممد عىل لسالموا والصالة هللا واحلمد

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ١ج واإلحتجاج ٧٣٣ و ٥١٣ و ٤٨٢ و ٤٥٩ و ٣٤٩ و ٦٠ص الطويس وأمايل

 ١ج طالب أيب آل ومناقب ١٣٥ص املناقب يف والثاقب ١٤٧ص ٢وج ٢٢٩ص

 ٢٣وج ١٠٤ص ٢جاألنوار  وبحار ٢٠ص العقبى وذخائر ٢٥٤ و ١٨٤ص

 ٢٦٢ص ٢٦وج ١٥٥ و ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢١ و ١٢٠ و ١١٩ و ١٠٥ص

 ٢وج ٢٠ص ١ج األنوار عبقات وخالصة ٤٠ص ٣٠وج ٣٤١ص ٢٩وج

 .١٥١ص ٣وج ٣٤٣ص ٢ج احلاكم ومستدرك ٣٢٢ص إىل ١٢ص ٤وج ١٩٦ص



 ٢٥٥                                                                              ..    ×المهدي : الفصل الخامس

.

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشيعـــة وخصومهـم

  سادسالباب ال
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 ٢٥٧                                                                              ..والتشيع.. الشيعة: الفصل األول

 

  :فصل األولال

 ..والتشــــيع.. الشــــيعة
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 ٢٥٩                                                                              ..والتشيع.. الشيعة: الفصل األول

 

 

 

  :)٦٩ (١٢٩السؤال رقم 
َاليوم ، لقوله تعاىل ﴿ملسو هيلع هللا ىلصلقد اكتمل دين اإلسالم يف عهد الرسول  َْ ْ

ْأكملت لكم دينكم ْ َُ َُ ُِ َ ْ ْ  !؟ ملسو هيلع هللا ىلصإنام ظهر بعد وفاته يعة، ومذهب الش]٣:املائدة[﴾َ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 عليهصىل اهللا « إن الشيعة كانوا موجودين من عهد الرسول ً:أوال
صىل اهللا «أن النبي :  هذا االسم، فقد روي وهو الذي أطلق عليهم»وآله
 ..)١(عيل وشيعته هم الفائزون، أو نحو ذلك:  قال» وآلهعليه

                                     
 ٣٧٩ ص٦ملنثور جالدر ا:  وراجع٢٩١ و ٢٦٥ و ١١١املناقب للخوارزمي ص) ١(

 وعن ابن عدي وابن مردويه، ونور ٣٣٣ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج
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 .)١(والنصوص التي تؤكد هذا املعنى كثرية

ًامتثاال ألمر رسول اهللا » عليهم السالم« إن تويل عيل وأهل بيته :ًثانيا
، وأنزله » عليه وآلهصىل اهللا« والعمل بجميع ما جاء به » وآلهعليهصىل اهللا «

بل .. » وآلهعليهصىل اهللا «اهللا تعاىل يف كتابه، مل حيدث بعد وفاة رسول اهللا 
ًكان أمرا مشهودا وساريا بني كثري من صحابة الرسول يف زمن رسول اهللا  ً ً

 ..» وآلهعليهصىل اهللا «

وقد كان بنو هاشم وسلامن، وعامر، واملقداد، وأبو ذر، وأبو اهليثم بن 
هان، وقيس بن سعد بن عبادة، وحجر بن عدي، ومئات آخرون من التي

، فام معنى اعتبار التشيع من »السالم عليه«خرية الصحابة من شيعة عيل 
 !؟» وآلهعليهصىل اهللا «األمور الطارئة التي ظهرت بعد وفاة الرسول 

َاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عل﴿: إن آية :ًثالثا َ ْ َْ َ ُْ َ ُْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ُِ ِيكم نعمتي ْ َِ ْ ْْ ُ
ًورضيت لكم اإلسالم دينا َِ ُِ َُ ُ صىل اهللا «قد نزلت حني نصب رسول اهللا . )٢(﴾َ

ً إماما، وأخذ له البيعة من عرشات األلوف من املسلمني، وذلك » وآلهعليه

                                     
 فضائل أمري املؤمنني و٤٦٧ ص٢شواهد التنزيل ج و٢٢٦ و ١٥٩األبصار ص

 .٢٩٦ و ٢٧٠ و ١٩٦ و ١٨٧ و ١٤٩بشارة املصطفى ص و١٠١لكويف صل

ملهمة  والفصول ا١٧٨ واملناقب للخورازمي ص٢٦٤ ص٣٠جامع البيان ج: راجع )١(

 .٩٢ ونظم درر السمطني ص١١٩ وكفاية الطالب ص١٢١البن الصباغ ص

 . من سورة املائدة٣ اآلية )٢(



 ٢٦١                                                                              ..والتشيع.. الشيعة: الفصل األول

 .ً عائدا من حجة الوداع» وآلهعليهصىل اهللا «يوم غدير خم حني كان النبي 

 .ّعصبه، وخمه، وقلبه النابض باحلياةُّوهذا هو رمز التشيع، وأسه و

 فام .)١(ً واملصادر التي ذكرت نزول هذه اآلية هبذه املناسبة كثرية جدا
ًمعنى جعل هذه اآلية دليال عىل نفي وجود التشيع يف حياة الرسول األعظم 

                                     
 ٢٣٧ـ  ٢٣٠ و ١١ ص١الغدير ج: وقد روي نزول اآلية يف يوم الغدير يف املصادر التالية) ١(

كام يف ضياء ،  وروى ذلك الطربي يف كتاب الوالية يف طرق حديث الغدير٢٩٦و 

 ٢٥٩ ص٢ عن ابن مردويه، والدر املنثور ج١٤ ص٢وتفسري القرآن العظيم ج. العاملني

 ١ وكشف الغمة ج٣١ ص١ واإلتقان ج٢٣٧ ص١٢وتاريخ مدينة دمشق ج

عليه « وعن مفتاح النجا، وعن الفرقة الناجية وما نزل من القرآن يف عيل ٣٣٠ص

 ٨ وتاريخ بغداد ج٨٢٨ ص٢ ج وكتاب سليم بن قيس٥٦ أليب نعيم ص»السالم

 والعمدة البن البطريق ١٨ ومناقب اإلمام عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص٢٩٠ص

 و ١٣٥ واملناقب للخوارزمي ص٢٠١ ص١ وشواهد التنزيل للحسكاين ج١٠٦ص

 وعن النطنزي يف كتابه اخلصائص العلوية، ٧٢ و ٧٤ ص١ وفرائد السمطني ج١٥٦

. ٢١٠ ص٥ والبداية والنهاية ج٣٠ الدالئل للصاحلاين، وتذكرة اخلواص صوتوضيح

خالصة عبقات  و١٦٦ و ١٣٤ ص٣٧ وج٣٩٠ ص٢١بحار األنوار ج: وراجع

 ١إعالم الورى ج و٥٤٤ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣٠١ ص٨األنوار ج

بيه الغافلني عن تن و٣٥٤ ـ ٣٥٣لراوندي صل قصص األنبياءو ٣٦٣ـ  ٢٦١ص

 .٢٥٣كشف اليقني ص و٢٠بن كرامة صالني يفضائل الطالب
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 !؟» وآلهعليهصىل اهللا «

غري أن من حق الناس أن يسألوا متى بدأت املذاهب األخرى، سواء 
احلنبلية، والشافعية، واحلنفية، والظاهرية، : ذلك املذاهب الفقهية، مثليف 

أو املذاهب اإلعتقادية كاإلعتزال واإلرجاء، .. الخ.. و.. واألوزاعية، و
 ..واألشعرية، والوهابية، واخلوارج وغريهم

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١١ (١٣٠قم السؤال ر
 نقلوا الذين الرجال أسامء للكليني الكايف كتاب من األول اجلزء يف
 ونقلوا وسلم، وصحبه آله وعىل عليه اهللا صىل الرسول أحاديث للشيعة

 :التالية األسامء ومنها البيت، أهل أقوال

ِمفضل« َّ َ ِبن ُ َعمر، ْ َأمحد ُ َ ْ ِبن َ َعمر ْ َ ِّاحللبي، ُ َِ َ َعمر ْ َ ِبن ُ ٍأبان ْ َ َعمر ،َ َ ِبنا ُ َأذينَة، ْ َْ ُ 
َعمر َ ِبن ُ ِعبد ْ ْ ِالعزيز، َ ِ َ َابراهيم ْ َِ ِبن ْ َعمر، ْ َ َعمر ُ َ ِبن ُ َحنْظلة، ْ َ َ َموسى َ ِبن ُ َعمر، ْ َ ُ 

ِالعباس َّ َ ِبن ْ َعمر ْ َ  اسم كان سواء !عمر اسم هو األسامء هذه بني واجلامع ،»ُ
 !عمر؟ باسم هؤالء تسمى فلامذا .أبيه اسم أو الراوي

  :باجلوا
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 ٢٦٣                                                                              ..والتشيع.. الشيعة: الفصل األول

 :فإننا نجيب بام ييل

قد تكرر هذا السؤال عدة مرات، وقد أجبنا عليه، فراجع  ً:أوال
 .. وما أجبنا به هناك٤ وآخر السؤال رقم ٧السؤال رقم 

إن هؤالء الذين وردت اسامؤهم يف السؤال مل يسموا أنفسهم  :ًثانيا
وليس . باسم عمر، بل سامهم آباؤهم، أو غريهم من ذوهيم عند والدهتم

ًبالرضورة أن يكون األب شيعيا أو غريه أيضا ً. 

ً إن التسمية باسم عمر وأيب بكر ليست حكرا عىل اخلليفتني :ًثالثا

من الصحابة باسم عمر، وأيب بكر األول والثاين، فهناك أشخاص آخرون 
أيب بكر بن شعوب، وعمر بن أيب سلمة، وعثامن بن مظعون، : وعثامن مثل

 ..وغريهم

 إن هذه التسميات إن دلت عىل يشء، فهي تدل عىل عدم صحة :ًرابعا
ما يشيعونه عن الشيعة، من أن لدهيم حساسية خاصة من األسامء، فالسائل 

الدليل الذي أورده، فإن هذه التسميات إن ينقض ما يريد أن يثبته بنفس 
أن الشيعة ال يسمون : كانت لرجال من الشيعة فهي تكذب دعوى السائل

 .هبذين االسمني

 إن للنقاش يف صحة ما استدل به هذا السائل جمال، فإن الناس :ًخامسا
ًكانوا ينتقلون من التسنن إىل التشيع، فإن زرارة مثال كان من أهل السنة، ثم 

 .»عليهم السالم« من شيعة أهل البيت صار

كام أن أكثر من نصف الذين ذكرهم مل يكن اسمه عمر، بل هو اسم 
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 !إن ذلك األب كان من الشيعة كاالبن؟: أبيه، ومن الذي قال

ُّوإذا كانت تسمية األب قد جاءته من قبل أبيه، فيجب إثبات تشيع جد 
 .ذلك الراوي، املسمى باسم عمر

أن أحد السفاحني كان اسمه حممد، أو أن قاتل : ا لو فرضن:ًسادسا
األب واألخ أو الولد اسمه حممد، فهل يمنع من التسمية باسم حممد بعد 
ذلك، و هل جيب تغيري كل من اسمه حممد يف العائلة كلها ملجرد أن ذلك 

 !القاتل حيمل نفس االسم؟

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد

 

  :)٤٤ (١٣١السؤال رقم 
 مذاهب مجلة من يسلكه الذي املذهب هو فام يتشيع، أن نسانإ أراد لو
 وزيدية، ونصريية، ،وإسامعيلية إمامية، بني ما !املختلفة؟ الكثريه الشيعة
 ويعادي باإلمامة، ويقر البيت، آلل االنتساب يزعم وكلهم ..لخإ ودروز

 وأهنا، »عنه اهللا ريض« طالب أيب بن عيل إمامة ًمجيعا ويعتقدون !الصحابة؟
 ...!!الدين أصل ومعهم فصل، بال اخلليفة وأنه، ٌركن

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين



 ٢٦٥                                                                              ..والتشيع.. الشيعة: الفصل األول

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 : قلنا ونكرر

 السائل،ا هذ يقول كام البطالن عىل ًدليال اإلنقسام كان لو إنه ً:أوال
ًالم أشد بطالنا من اليهودية والنرصانية، ألن أتباعه انقسموا إىل لكان اإلس

ثالث وسبعني فرقة، فرقة ناجية والباقون يف النار، بينام انقسم اليهود إىل 
 ..إحدى وسبعني فرقة، وانقسم النصارى إىل اثنني وسبعني فرقة

ً فكام أن الشيعة فرق متعددة، فإن أهل السنة أيضا فرق متعددة، :ًثانيا

ما هو املذهب الذي جيب : فريد نفس هذا السؤال عليهم.. ومذاهب كثرية
: فهناك! عىل اإلنسان أن يسلكه من مجلة مذاهب السنة الكثرية املختلفة؟

د أهل كاملعتزلة، واألشاعرة، واملاتردية، واملرجئة، وعقائ: مذاهب اعتقادية
إىل غري ذلك من فرق كثرية ذكرها الشهرستاين يف امللل والنحل .. احلديث

.. والبغدادي يف الفرق بني الفرق، وابن حزم يف كتاب الفصل، وغريهم
ًوهناك مذاهب فقهية كثرية أيضا، مثل احلنبيل، واملالكي، والشافعي، 

 .لك كثريوغري ذ. واحلنفي، ومذهب سفيان الثوري، واألوزاعي، والظاهري

كلهم يزعمون اإلنتساب آلل البيت، ويقر :  ما معنى قول السائل:ًثالثا
فإن الشيعة اإلمامية االثني عرشية جيلون عامة . باإلمامة، ويعادي الصحابة

الصحابة، وحيرتموهنم، ولكنهم ينتقدون أعامل بعض الصحابة، التي يرون 
. ً قليلة جدا من الصحابةوهؤالء قلة.. أهنم خالفوا فيها أوامر اهللا ورسوله

واإلنتقاد ال يعني العداء هلم، والكراهة ألشخاصهم، وإنام يعني رفض 
 .أعامهلم املخالفة للرشيعة
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 إن عىل اإلنسان أن يبحث عن احلقيقة أينام وجدت، وأن يعتمد :ًرابعا

وبعد أن يأخذ باملشرتك بني . الدليل والربهان يف كل قول وعمل واعتقاد

ّدل عليه الدليل، وحيدد موارد اخلالف، فإنه سيجد موارد اجلميع، مما  َّ

اخلالف قليلة، وسريى أن الدليل سيهديه إىل احلق، إذا رجع إىل اهللا 

 ..ورسوله، ونبذ التعصب، ورفض اإلنقياد للهوى

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٥٢( ١٣٢السؤال رقم 
 كتابه مقدمة يف الطويس احلسن بن حممد جعفر أبو الشيعة شيخ يقول

 احلق ويل هللا احلمد«: األربعة كتبهم أحد وهو )١(»األحكام هتذيب«
 وسلم وآله عليه اهللا صىل حممد خلقه من خريته عىل وصلواته ومستحقه

 ديثبأحا علينا حقه أوجب ممن اهللا هَّأبر األصدقاء بعض ذاكرين :ًتسليام
 االختالف من فيها وقع وما منهم، السلف ورحم ،اهللا أيدهم أصحابنا
 يضاده، ما وبإزائه إال خرب يتفق يكاد ال حتى والتضاد، واملنافاة ،والتباين

 من ذلك خمالفونا جعل حتى ينافيه، ما همقابل ويف إال حديث يسلم وال
 .»..مذهبنا عىل الطعون أعظم

                                     
)١/٤٥( )١ .( 
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 أساس يف عرشي االثنا الشيعي نوياللكه عيل دلدار السيد ويقول
 يوجد يكاد ال ،ًجدا خمتلفة األئمة عن املأثورة األحاديث« إن: )١( األصول

 حتى يضاده، ما وبإزائه إال خرب يتفق وال ينافيه، ما مقابله ويف إال حديث
 .»..نيصالناق بعض لرجوع ًسببا ذلك صار

حسني بن  وشيخهم ، ومدققهم، وحكيمهم، وحمققهم،ويقول عاملهم
هداية األبرار إىل طريق األئمة « شهاب الدين الكركي يف كتابه

فذلك الغرض الذي ذكره يف أول التهذيب من أنه ألفه لدفع  «:)٢(»األطهار
 .»التناقض بني أخبارنا ملا بلغه أن بعض الشيعة رجع عن املذهب ألجل ذلك

ول عن ، واهللا يق)٣(لقد اعرتف علامء الشيعة بتناقض مذهبهم :نقول
ًولو كان من عند غري اهللاِ لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴿: الباطل ً ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ َ َ ْ ْ َِ ْ  .]٨٢:النساء[﴾َ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

                                     
 .  ط لكهنو اهلند)٥١ص ( )١(

 . هـ١٣٩٦ الطبعة األوىل )١٦٤ص ( )٢(

 ).  وما بعدها١/٤١٨(أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية، للقفاري،  :انظر )٣(
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ن االختالف والتباين يف أحاديث غري الشيعة، ممن ينتمي  إً:أوال
كام أن األحاديث .. السائل إليهم يف املذهب، أعظم بكثري مما هو عند الشيعة

 ..املوضوعة عندهم تكاد ال حترص

ًوقد ألف علامؤهم يف أزمنة مبكرة جدا، وربام يف النصف الثاين من 

 .ًالقرن الثاين كتبا حول هذه القضايا

. اهتم يف األحاديث املختلفة واملختلقة تعد بالعرشات واملئاتومؤلف
 :وجتد يف مكتبتي اخلاصة الكثري منها، مثل

 .املوضوعات للفتني

 .والفوائد املجموعة

 .والآليل املصنوعة

 .واختالف احلديث

 .وتأويل خمتلف احلديث البن قتيبة

 .وكشف اخلفاء

 .ومزيل األلباس

 .واملقاصد احلسنة للسخاوي

 .تقان ما حيسن من بيان األخبار الدائرة عىل األلسنوإ

 .واملوضوعات للصنعاين

: واألرسار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة للقاري، وهو كتابان
 .األرسار املرفوعة الصغرى والكربى
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 .والعلل للدارقطني

 .والآليل املنثورة يف األحاديث املشهورة

 . ألسنة الناس من احلديثومتييز الطيب من اخلبيث، فيام يدور عىل

 .والدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة
 : وراجع

 .املجروحون البن حبان

 .وميزان اإلعتدال للذهبي

 ..ولسان امليزان للعسقالين

إىل عرشات لعلها تصل إىل املئات من املؤلفات األخرى حول هذه 
 .املوضوعات

ديث، وإحراقهام ما  إن منع أيب بكر وعمر من رواية وكتابة احل:ًثانيا
، واستمرار املنع إىل »صىل اهللا عليه وآله«كتبه الصحابة يف زمن النبي 

 .)١(. هـ١٤٥ أو ١٤٣إنه استمر إىل سنة : عرشات السنني، بل قيل

وإتاحة الفرصة لعلامء أهل الكتاب ليحتلوا مساجد املسلمني، حتت 
ة، بل ندرة ، قد نتج عنه قل»حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج«: شعار

                                     
 عن ٢٠٠وتدوين السنة ص ٢٦١ اخللفاء صتاريخ و١٣ ص٩تاريخ اإلسالم ج: راجع )١(

 .٢٤صللحسني ودراسات يف احلديث واملحدثني،  ٣٥١ص ١جالنجوم الزاهرة 
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، وشيوع الرتهات واألباطيل بني »صىل اهللا عليه وآله«احلديث عن الرسول 
 ..»عليهم السالم«املسلمني من غري شيعة أهل البيت 

 رغم الظلم بأقسى أنواعه من قتل وسجن واضطهاد وترشيد :ًثالثا
ّلألئمة وشيعتهم، فإن احلديث عند الشيعة، بقي مصونا عن الدس  ً

 كانوا »عليهم السالم«ختالف بصورة كبرية، ألن األئمة والتحريف واإل
ُّهم الراصد احلقيقي هلذا األمر، واحلافظ من كل سوء، فكانوا يدلون شيعتهم 

 ..عىل الكذابني والوضاعني، وحيذروهنم من خمالطتهم، واألخذ عنهم

كام أهنم كانوا يقرأون كتب شيعتهم، ويرشدون إىل وجوه اخللل فيها، 
 .إن وجدت

ًلكن النقل باملعنى، وسوء حفظ الرواة أحيانا، وتقطيع الروايات، و

عىل جهة التقية حلفظ » عليهم السالم«وصدور بعض األوامر من األئمة 
دماء بعض شيعتهم، وعدم تدبر املعاين باملقدار الكايف قد نتج عنه احلكم 

 ..باختالف الروايات فيام بينها

 .حسبام تقدم يف السؤال.. مة التهذيبوهذا هو ما أشار إليه الطويس يف مقد

قد رصدوا كل تلك » عليهم السالم«ولكن أهل العلم بمساعدة أئمتهم 
احلاالت، وبينوا معانيها، ومجعوا بني خمتلفاهتا، وأعادوا اللحمة إىل الروايات 

 املطلق عىل املقطعة، وأوضحوا املوارد التي وردت عىل سبيل التقية، ومحلوا
ًعىل العام، واملجمل عىل املبني، وحلوا هذه املعضلة وفقا املقيد، واخلاص 

 .ها، وطبقوها بدقة وأمانة، وأناةهلذه الضوابط العلمية التي اعتمدو
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 . سواهوكتب أخرى وهذا كان سبيل كتاب هتذيب األحكام للشيخ الطويس،

فعند الشيعة اإلمامية إذن، ميزان واحد ملعاجلة ذلك، ألهنم مذهب 
جد يف املقابل أن لكل واحد من املذاهب األخرى ميزان واحد، بينام ن

 .خيتلف عن اآلخر، ألهنا مذاهب متعددة، هلا معايري خمتلفة

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٣٥ (١٣٣السؤال رقم 
 زمن يف ثم ،»عنه اهللا ريض« عمر زمن يف األقىص املسجد حترير تم

 .اهللا رمحه األيويب الدين صالح السني القائد

  !التاريخ؟ مدار عىل الشيعة انجازات هي فام

 !واملسلمني؟ لإلسالم ًعدوا نكأوا أو، األرض من ًشربا فتحوا وهل

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. م ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليك
 :فإننا نجيب بام ييل

 مل يفسح الطواغيت واجلبابرة من احلكام املجال ألهل البيت ً:أوال
وشيعتهم ليتصدوا لتحرير املسجد والقدس كلها، بل » عليهم السالم«
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الحقوهم بالقتل والتنكيل حتت كل حجر ومدر، ويف كل سهل وجبل، 
ذا القبيل، ومالحقتهم هبذه الصورة ليس من فمطالبة الشيعة بأمور من ه

 .اإلنصاف يف يشء

 لو كان حجم اإلنجازات يف الفتوحات هو املعيار يف الفضل، :ًثانيا
لكان عمر وعثامن، وأبو بكر، وبنو أمية، وصالح الدين أفضل من رسول 

صىل اهللا عليه «، ألهنم فتحوا أضعاف ما فتحه »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
وبلغوا ما مل يبلغه أحد من األنبياء قبلهم، إال ما كان من ذي القرنني، ، »وآله

عليهام وعىل نبينا وآله «وإال ما كان من سليامن بن داود .. إذا تأكدت نبوته
 .إن كان قد اتسع ملكه إىل حدود غري معروفة» الصالة والسالم

  إن مجيع املسلمني عجزوا عن مواجهة إرسائيل بكل عروشهم:ًثالثا
وجيوشهم، ولكن ثلة قليلة من عباد اهللا الصاحلني يف جنوب لبنان 
ًهزموها، ومرغوا أنفها بالرتاب، وترى كثريا من احلكام يفضلون نرصة 

وقد تواطأ حكام العرب مع أعداء اخلالفة العثامنية . إرسائيل عىل هذه الثلة
 .حتى أسقطوها، وساعدوا عىل تقسيم بالد املسلمني

صىل «أن ما حققه اإلسالم يف عهد رسول اهللا : ن نذكر يكفي أ:ًرابعا
، وكان غريه يف خمتلف »عليه السالم«قد تم عىل يد عيل » اهللا عليه وآله

 ..الوقائع يف موقع اهلارب واملهزوم

» عليه السالم« واقعة خيرب التي حصل فيها عيل :ويكفي أن نذكر هنا
.. له»  اهللا عليه وآلهصىل«عىل أعظم وسام، وهو وسام حمبة اهللا ورسوله 

اجلن : تعدل عبادة الثقلني» عليه السالم«وواقعة اخلندق، حيث إن رضبته 
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باإلضافة إىل حروبه للناكثني، والقاسطني، . واإلنس إىل يوم القيامة
 .»صىل اهللا عليه وآله«واملارقني كام وعد رسول اهللا 

ليه ع«كام أن فتح بالد فارس وغريها قد كان هبمة أصحاب عيل 
هاشم املرقال، واألشرت، وحذيفة : وقياداهتم احلكيمة، مثل» السالم

 .وغريهم، ولكن الكيد السيايس قد منح املجد والصيت لغريهم

إذا أقبلت الدنيا عىل «: »عليه السالم«ويكفي أن نذكر قول اإلمام عيل 
 .)١(»وإذا أدبرت سلبته حماسن نفسه.. شخص أعارته حماسن غريه

ًالح الدين، وإن فتح القدس، ولكنه أبقى للروم طريقا  إن ص:ًخامسا

 .َّإليها، ووطأ األمور هلم الستعادهتا

ًبيني هم الشيعة، خصوصا ي أن الذين حاربوا الصل:واحلقيقة هي
وفتح عمر بيت .. احلمدانيون، وعىل رأسهم سيف الدولة، وأبو فراس احلمداين

ين أوجبوا طاعتهم ـ عادوا املقدس قبل ذلك، لكن حمبيه ـ بسبب حكامهم الذ
 .. إليه راجعونفضيعوا القدس، وبيت املقدس واملسجد من جديد، فإنا هللا وإنا

ولو أردنا استعراض جهاد الشيعة ضد االستكبار واالستعامر عرب 
 ..فنكتفي هنا بام ذكرناه.. العصور لطال بنا املقام

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

                                     
 ودستور ٣٥٧ص ٧٢ج األنوار وبحار ٤ص ٤ج) عبده برشح (البالغة هنج) ١(

 .٢٣٣ص ٢ج املودة وينابيع ٢٥ص سالمة البن احلكم معامل
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’ 

  :)٥١ (١٣٤السؤال رقم 
قد فشل يف اختيار » صىل اهللا عليه وآله«هل يعقل أن يكون النبي 

 !أصحابه يف مقابل نجاح اخلميني يف ذلك؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

يف نطاق هداية األمة، » صىل اهللا عليه وآله«فإن ما فعله رسول اهللا 
وإخراجها من الظلامت إىل النور، ال يقاس به عمل أحد من األولني 

 ..واآلخرين، من األنبياء واألوصياء، والصاحلني

من األذى، وبذل من اجلهد، ما ال » صىل اهللا عليه وآله«وقد القى 
أما السيد اخلميني، فإنام جاء إىل أمر ممهد، وطريق . يقاس به أحد سواه

فالشعب مسلم ومؤمن بربه، قد تربى بجهود العلامء والصاحلني .. معبد
ًعىل خصال اخلري والصالح، وقطع أشواطا كبرية يف االلتزام بأحكام اهللا 

. ستقامة والتقوىورشائعه، ولديه اإلستعداد النفيس لطاعة أهل اال
 . ورفض الباطل وأهله، فدعاه السيد اخلميني فأجابواإلنقياد هلم،
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وأين هذا من حال عرص النبوة، الذي كان الناس فيه مرشكني برهبم، 
واألرحام فيهم مقطوعة، واألصنام فيهم معبودة، يف بالء اجلهل، وزلزال 

.. فعصوه، وحاربوه وآذوه» صىل اهللا عليه وآله«فدعاهم النبي . من األمر
 ومضنية متكن من نرش نور احلق، ومن إزاحة ظلامت وبعد جهود جبارة

الباطل، وأثمرت جهوده تربية صفوة خالصة من أهل التقوى واالستقامة 
 ..عىل طريق اخلري واحلق

يف بعض خطبه يف هنج البالغة » عليه السالم«وقد وصفهم عيل 
 .. وغريها١١٧بأوصاف مجيلة وجليلة، فراجع اخلطبة رقم 

 ..لهآو حممد عىل والسالم ةوالصال، هللا واحلمد

 

  :)١٠٦ (١٣٥السؤال رقم 
 ،تنازعهم وكثرة مذهبهم، يف االنقسامات كثرة جيد الشيعة يتأمل من
 أن :ذلك عىل األمثلة أوضح ومن متقارب، وقت يفًا بعض بعضهم وتكفري

 هتلميذ جاء ثم َّبالشيخية، دبع فيام عرفت فرقة أنشأ األحسائي أمحد شيخهم
 فرقة خان كريم حممد تلميذه أنشأ ثم الكشفية، فرقة فأنشأ الرشتي كاظم

 باسم عرفت فرقة العني قرة األخرى تلميذته وأنشأت الكريمخانية،
 عيل حسني مريزا وأنشأ ،البابية فرقة الشريازي عيل مريزا وأنشأ القرتية،

  .البهائية فرقة

 ٍوقت ويف واحد، عرص يف الشيعة من الفرق هذه كل نبغت كيف فانظر
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َوال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ﴿ :القائل العظيم اهللا وصدق متقارب، ُ ُ َْ َّ ُُّ ِ َ َ َْ ََ َّ َِ َ

ِسبيله ِ ِ  .]١٥٣:األنعام[ ﴾َ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد..  اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة

 :فإن هذا السؤال قد تكرر مضمونه، وأجبنا عنه، ونعود فنقول

ً لو كان اإلنقسام دليال عىل البطالن كام يقوله هذا السائل لكان ً:أوال
ًاإلسالم أشد بطالنا من اليهودية والنرصانية، ألن أتباعه انقسموا إىل ثالث 

حدى إلنار، بينام انقسم اليهود إىل وسبعني فرقة، فرقة ناجية والباقون يف ا
 ..وسبعني، وانقسم النصارى إىل اثنني وسبعني فرقة

إن أهل السنة خمتلفون فيام بينهم، ربام أشد من اختالف الشيعة، : ًثانيا
دية، واملرجئة، يفالوهابية ختتلف عن األشاعرة، والسلفية، واملعتزلة، واملاتر

 ..الخ..  و..واخلوارج، واألزارقة، والبهيسية و

كام أن املذاهب الفقهية متعددة، فهناك حنبيل، ومالكي، وشافعي، 
وحنفي، وظاهري، وخارجي، ومذهب األوزاعي، والثوري، وابن عينية 

 ..الخ.. و.. و

ِّ إن الوهابية تكفر غريها من أتباع الفرق األخرى، كام أنكم قد :ًثالثا

. ن غريهم، وما إىل ذلكأخرجتم املعتزلة من أهل السنة، واخلوارج يكفرو
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. ًفإن كان التكفري دليال عىل البطالن، فهو يف هذه الفرق أوضح من غريه
ِّأما الشيعة فال يكفرون .. فإهنم ال ينكرونه، بل دونوه يف كتب عقائدهم

أهل السنة، وال الوهابية، وال األشاعرة، وال املعتزلة، وال أهل احلديث، 
 ..وال.. وال السلفية، وال

 إن السبيل الذي فيه النجاة هو سبيل اإلسالم وهو سبيل واحد، :ًرابعا
أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه، فمن التزم به وبقي عليه نجا، ومن 

 .اتبع السبل األخرى مثل البابية والبهائية وغريها هلك وهوى

 هو البحث والتحري للوصول إىل احلق، وال يكون ذلك :فاملطلوب
 والربهان الساطع، الذي ينتهي إىل الثقلني اللذين لن إال بالدليل القاطع

ومها كتاب اهللا، وأهل .. يضل من متسك هبام، ولن يفرتقا إىل يوم القيامة
البيت املطهرون املعصومون، الذين مثلهم يف األمة كمثل سفينة نوح من 

 ..ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق وهوى

صدرين، فقد اتبع سبيل اهللا،  أن من أخذ دينه من هذين امل:وهذا يعطي
فامذا يقول .. إهنم قد فعلوا ذلك: والشيعة يقولون. وأخذ باإلسالم الصايف

 !ومن أين أخذ معارفه ودينه؟! غريهم؟

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٤٣ (١٣٦السؤال رقم 
 العاميل للحر »الوسائل«: عة يف احلديث هيالكتب املعتمدة عند الشي
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 هـ١١١١ سنة املتوىف للمجليس »البحار«و هـ١١٠٤ سنة املتوىف
 !متأخرة فجميعها هـ،١٣٢٠ سنة املتوىف للطربيس »الوسائل مستدرك«و

 يثق فكيف والرواية السند طريق عن األحاديث تلك مجعوا قد كانوا فإن
 !ًقرنا؟ عرش ثالثة أو ًرناق عرش أحد طيلة تسجل مل برواية عاقل

وإن كانت مدونة يف كتب، فلم يعثر عىل هذه الكتب إال يف القرون 
َومل مل تذكر تلك الكتب وتسجل يف كتبهم القديمة؟! املتأخرة؟

ِ! 

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. كاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر
 :فإننا نجيب بام ييل

شكاالت عديدة حول كتاب إ إن هذا الرجل نفسه قد أثار ً:أوال
ستبصار، ونقل من ، ومن ال حيرضه الفقيه، واإل األحكامالكايف، وهتذيب

هذه الكتب وسواها أحاديث كثرية، وهي كتب يرجع تاريخ تأليفها إىل 
وهو يعرف أن هذه الكتب ..  الثالث، والرابع، واخلامس:القرون األوىل

 .هي املعتمدة عند الشيعة

 ، فهي من تأليف املتأخرين، ومستدرك الوسائل،البحار، والوسائلأما 
الكايف، :  يف أول كل حديث بالكتاب الذي ينقلون عنه مؤلفوهايرصحو

ستبصار، بصائر الدرجات، النوادر التهذيب، من الحيرضه الفقيه، اإل
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 علل الرشايع، عيون ،يايش، اخلصال، إثبات الوصيةللرواندي، الكيش، الع
 .الدينكتاب سليم بن قيس، الغيبة للطويس، الغيبة للنعامين، كامل أخبار الرضا، 

وقد نقل نفس هذا السائل عن أكثر هؤالء مبارشة، وبال واسطة، 
أن روايات : سم الكتاب واجلزء والصفحة، فكيف يدعي هنااوحدد 

أو ! ًطيلة أحد عرش قرنا؟مل تسجل رك الوسائل البحار والوسائل ومستد
 !ًثالثة عرش قرنا؟

ًوهذه الكتب التي ذكرنا آنفا شطرا منها مأخوذة من كتب كتبت يف  ً

مثل املحاسن للربقي، ونوادر احلكمة لألشعري، .. القرنني الثاين والثالث
 .واجلامع للبيزنطي، وكتاب الثالثني للحسني بن سعيد األهوازي

 ، كتبها تالمذة الباقر،ائل سميت باألصول األربع مئةوهناك رس
 .»عليهم السالم« والكاظم ،والصادق

 أنه مل يعثر عىل هذه الكتب إال يف القرون :دعى هذا السائلا :ًثانيا
دريس، إمع أن أدنى مراجعة لكتب العلامء ككتاب الرسائر البن .. املتأخرة

 الرباج، وكتب الشهيدين واملهذب البنوكتب العالمة احليل واملحقق، 
كتب ينقلون عن هذه الأهنم : تعطياألول والثاين، وغريهم من العلامء 

 ..ما تضمنته هذه املصادرمتوافقة مع بالذات، وهذه النقول 

ًن النسخ املخطوطة هلذه الكتب بالذات، وخصوصا أ :عىل ذلكزد 

ملكتبات  لكثرهتا، وهي موجودة يف خمتلف االكتب األربعة ال تكاد حتىص
 ..العامة واخلاصة
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 كتاب البخاري، ومسلم، إن : هل يرىض هذا السائل لو قلنا له:ًثالثا
 !؟وسائر كتب الصحاح، واملسانيد إنام ظهرت يف هذه القرون املتأخرة

ًوكيف يثق عاقل برواية مل تسجل طيلة أحد عرش قرنا، وثالثة عرش قرنا  !؟ً

ذه الكتب إال يف القرون وإن كانت مدونة يف كتب، فلم يعثر عىل ه
 ! هذا بمعاملته باملثل يف هذا األمر بالذات؟إىل آخر كالمه.. املتأخرة

 ذلك، ألننا ندرك أن جامع األصول البن األثري، وكنز فعلولكننا لن ن
مها بالنسبة للبخاري ومسلم وغريمها يشبهان .. العامل للمتقي اهلندي

 من حيث جامعية هذه  والبحار، ومستدرك الوسائل،كتاب الوسائل
 .الكتب لكتب املتقدمني

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)١٦١ (١٣٧السؤال رقم 
 واحلرام احلالل علم يبلغهم مل أهنم كتبهم يف الشيعة يعرتف :ًأيضا
 عن يبلغهم مل أنه عنيي وهذا .الباقر جعفر أيب طريق عن إال احلج ومناسك

 !هذا يف يشء عيل

 ال وهم ،جعفر أبو يكون أن قبل الشيعة كانت«: تقول كتب الشيعة
 هلم ففتح جعفر أبو كان حتى وحرامهم، وحالهلم ،حجهم مناسك يعرفون

 حيتاجون الناس صار حتى وحرامهم، وحالهلم ،حجهم مناسك هلم وبني
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 .)١(»الناس ىلإ حيتاجون كانوا ما بعد من) إليهم( إليه

 !الباقر؟ قبل اهللا يتعبدون الشيعة كان فكيف

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 ال يعني  إن عدم معرفة الشيعة باحلالل واحلرام، وبمناسك احلجً:أوال
أو أهنم . أن غريهم من أتباع اخللفاء أو غريهم كانوا يعرفون ذلك دوهنم

 .كانوا أعرف منهم

ً إن تقصري الشيعة مل يكن زهدا بالعلم، أو تساهال، أو تفريطا :ًثانيا ًً
بأحكام الرشيعة، بل كان ـ إن صحت الرواية ـ ألجل اإلضطهاد الذي 

 بعد استيالء معاوية عىل السلطة، يعانونه، واخلوف الذي كانوا يعيشونه
، ومن الرجوع »عليهم السالم«ومنع الناس من األخذ من أهل البيت 

ًإليهم، واإلتصال هبم فيصري أخذ العلم من أهله صعبا، ونرشه أصعب 
 ..واشتهاره يصبح يف عداد املحاالت

                                     
، الربهان، )٢٥٣ ـ ١/٢٥٢(، تفسري العيايش، )٢/٢٠(أصول الكايف،  )١(

 ). ٤٢٥ص(، رجال الكيش، )١/٣٨٦(
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وأصحابه يف » عليه السالم«ّثم زاد الطني بلة ما فعله يزيد باحلسني 
األمر .. ء، ورميه الكعبة باملنجنيق، وإباحة املدينة ثالثة أيام جليشهكربال

ّالذي قد صعب عىل الشيعة اإلتصال بأئمتهم، والتعلم منهم، وال سيام بعد 
أن هدم األمويون بيوت بني هاشم يف املدينة، واستولوا عىل أمالكهم 

ن رش وكانوا مشغولني بحفظ أنفسهم م.. وأراضيهم، ورشدوهم يف البالد
ثم أمكنتهم الفرصة من التعلم يف عهد اإلمام الباقر . البغاة والطغاة

 .»عليهام السالم«والصادق 

 إن اجلهل باألحكام أمر نسبي، وليس املراد هنا اجلهل املطبق، :ًثالثا
عيل : كثرة الروايات التي رواها الشيعة عن أئمتهم األوائل:  عىل ذلكُّدلوي

 .» السالمعليهم«واحلسنني، والسجاد 

ّقد علم أهل السنة أحكام » عليه السالم« إن اإلمام الصادق :ًرابعا

أن أهل السنة كانوا جيهلون أحكام : مما يعني.. ّحجهم كام علم الشيعة
ًدينهم أيضا كالشيعة، وإن كان الشيعة معذورين بسبب الظروف الصعبة 

د رصح أبو التي كانوا يعانون منها، فإن غريهم مل يكونوا معذورين، وق
 : حنيفة بقوله

 . )١(»لوال جعفر بن حممد ما علم الناس مناسك حجهم«

                                     
 ١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٣١١٢ رقم ٥١٩ ص٢من ال حيرضه الفقيه ج )١(

 .٣٧٦ص
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وال شك يف أنه مل يكن يقصد بالناس الشيعة، فإنه مل يكن هيتم بحاهلم، 
 .وإنام كان يقصد خمالفيهم

: وكيف ال يصل األمر هبم إىل هذا احلد، وقد ذكر لنا حذيفة بن اليامن
 : قد ذكر هلم ما جيري عليهم، فيقول حذيفة» هصىل اهللا عليه وآل«أن النبي 

 .)١(»ًرسا إال يصيل ال منا الرجل جعل حتى فابتلينا«

، ألن حذيفة تويف بعد »عليه السالم«وإنام كان هذا قبل خالفة عيل 
 .»عليه السالم«ًأربعني يوما من البيعة لعيل 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٦٩ (١٣٨السؤال رقم 
 أهل يف اهللا أذكركم« فيه ملسو هيلع هللا ىلص وقوله »الغدير« حديث ًكثريا الشيعة يردد

ْعادوا حيث النبوية؛ الوصية هذه خالف من أول أهنم وينسون »بيتي َ 

                                     
عمدة  و٣٨٤ص ٥ج ومسند أمحد ٩١ص ١ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم  )١(

السنن الكربى  و١٣٣٧ ص٢جسنن ابن ماجة  و٣٠٦ ص١٤جالقاري 

ط (كنز العامل  و١٧١ ص١٤جيح ابن حبان صح و٢٧٦ ص٥جلنسائي ل

بن الاملصنف  و٣٤٦ ص٩جإمتاع األسامع  و٢٢٨ ص١١ج )مؤسسة الرسالة

 .١٧٩ ص٢ج لنوويلرشح مسلم و ٦١٩ ص٨جأيب شيبة 
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 !البيت أهل من ًكبريا ًمجهورا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله احلمد، والصالة 

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

ـ » صىل اهللا عليه وآله«عنوان حرصه رسول اهللا » أهل البيت« إن ً:أوال
عيل وفاطمة واحلسنان : وهو ال ينطق عن اهلوى ـ بأصحاب الكساء، وهم

 .. »عليهم السالم«

 . اشم فليسوا من أهل البيتأما سائر بني ه

 .فإن أساء أحد منهم حوسب وعوقب وفق أحكام الرشع الرشيف

ً مل يعاد الشيعة أحدا إال من عادى اهللا ورسوله وأهل بيته، الذين :ًثانيا

 ..أمر اهللا بمحبتهم، وطاعتهم، ومواالهتم

ً أن أهل السنة أيضا يعادون من عادى اهللا ورسوله وأهل بيته :ونعتقد

 .، فال فرق بني أهل السنة والشيعة يف ذلك»صلوات اهللا وسالمه عليهم«هرين الطا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)١٧٣ (١٣٩السؤال رقم 
 إمامهم« والد العسكري احلسن أخي جعفر قول الشيعة يقبل ال

 غري ـ يقولون كام ـ ألنه ًولدا؛ خيلف مل احلسن أخاه أن يف »ائبالغ
 وهو للحسن، الولد إثبات يف سعيد بن عثامن دعوى يقبلون ثم ،)١(معصوم

 !التناقض؟ هذا فام !ـً أيضا ـ معصوم غري

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. ليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم ع

 :فإننا نجيب بام ييل

ثابتة باألحاديث الواردة » عليه السالم« إن والدة اإلمام املهدي ً:أوال
وعن كثري من العلامء واملؤرخني من السنة » صىل اهللا عليه وآله«عن النبي 

والشيعة، فإن حديث األئمة أو اخللفاء بعدي اثنا عرش، ونصوص األئمة 
ًسابقني عىل من بعدهم ال تبقي جماال للشك يف والدة اإلمام ال  .» السالمعليه«ُ

 ..وقد رصح بوالدته عرشات العلامء من أهل السنة

                                     
 ). ١٠٧ ـ ١٠٦ص (الغيبة،  :انظر )١(
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وهناك أحاديث كثرية تثبت هذا األمر ويمكن مراجعة الكتب 

املتخصصة جلمع اآلثار الواردة حول هذا املوضوع، مثل منتخب األثر، 

 .. وغري ذلك»عليه السالم«وموسوعة اإلمام املهدي 

 مل تثبت بشهادة »عليه السالم«أن والدة اإلمام املهدي : وبذلك يعلم

 ..عثامن بن سعيد كام ذكره السائل

ال يرتبط هبذا » عليه السالم« إن موضوع جعفر بن اإلمام اهلادي :ًثانيا

األمر، فإن مسألة انحرافه، يمكن بحثها وفق الضوابط املعتمدة يف البحوث 

 .وليس هذا موضع بحثها.. لتارخيية والرجاليةا

ً مل نجد أحدا من الشيعة قد رد أقوال جعفر بن اإلمام اهلادي :ًثالثا

بحجة أنه غري معصوم، بل ردوها ملا ثبت من انحرافه عن » عليه السالم«

وقد ثبت خالفها بالقطع .. جادة الصواب، وسعيه إلثارة أمور ال حقيقة هلا

 .َّ إىل األدلة والرباهنيًواليقني، استنادا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧٤ (١٤٠السؤال رقم 
 ـ، املقدمة يف سبق كام ـ ،»الطينة« عقيدة :من عقائد الشيعة املشهورة

 السنة وخلق خاصة طينة من الشيعة خلق قد وجل عز اهللا أن وملخصها
 من الشيعي يف فام معني؛ بوجه الطينتني بني املزج وجرى !خاصة طينة من
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 وأمانة صالح من السني يف وما !السني بطينة تأثره من هو وجرائم ٍمعاص
 موبقات مجعت القيامة يوم كان فإذا ،!الشيعي بطينة تأثره بسبب هو

 وأعطيت السنة حسنات ومجعت !السنة عىل ووضعت الشيعة وسيئات
  !للشيعة

 القضاء يف مذهبهم تناقض املخرتعة العقيدة هذه أن الشيعة وفات
 عىل ًجمبورا العبد يكون أن العقيدة هذه مقتىض ألن العباد؛ وأفعال والقدر

 العبد أن مذهبهم أن مع ،»الطينة« بمقتىض أفعاله إذ اختيار؛ له وليس فعله
 !املعتزلة مذهب هو كام فعله خيلق

  :اجلواب
 لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

أن اهللا : ، وملخصها»من عقائد الشيعة املشهورة«:  قال السائلً:أوال
قد مزج بني طينة الشيعة، وطينة السنة، وأن حسنات السنة تعطى للشيعة 

 ..لشيعة تعطى للسنة نتيجة لذلكوسيئات ا
 :وهذا غريمقبول ملا ييل

 ..إن هذا ليس هو ملخص عقيدة الشيعة يف الطينة: ألف
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، والشيعة ال )١( إن هذا امللخص ذكرته رواية وردت عند الصدوق:ب
يأخذون عقائدهم من أخبار اآلحاد، ألهنم يشرتطون ثبوت اإلعتقادات 

 . الواحد ما يكفي إلثبات أمر اعتقاديباحلجة والربهان، وال يرون يف خرب

 إن هذا مما ال يتداوله الشيعة، وال يذكرونه يف مجلة عقائدهم، :ج
 .. ًوليس معروفا بينهم ال من قريب وال من بعيد

 إن سند هذه الرواية جمهول، وهو عبد اهللا بن حممد اهلمداين، فإنه مل :د
 .)٢(يذكر يف كتب الرجال

َّ مضمون الرواية بصورة صحيحة، فإهنا مل تتحدث  مل ينقل السائل:ًثانيا
َّعن طينة أهل السنة وطينة الشيعة، بل حتدثت عن طينة الشيعة، وطينة 

، وأهل السنة ليسوا من »عليهم السالم«النواصب أعداء أهل البيت 
والنواصب هم املعلنون بالعداء ألمري . النواصب، بل هم يتربأون منهم

، املرصحون بتنقصه، الساعون يف نقض فضائله، »عليه السالم«املؤمنني 
 املثنون عىل قتلته، والساعون لتربئتهم، 

 !فام معنى حتريف الكالم، وتبديل النواصب بأهل السنة؟

 إن انسجام هذه الرواية مع عقيدة اجلرب التي يذهب إليها غري :ًثالثا

لسائل من أدلة ُّالشيعة يدل عىل أهنا ليست من عقائد الشيعة، فلامذا جيعلها ا

                                     
 .٢٤٦ ص٥ وبحار األنوار ج٤٨٩ ص٢ علل الرشائع ج)١(

 .١٠٥ ص٥لنامزي جمستدركات علم رجال احلديث ل:  راجع)٢(
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ولذلك مل نجد الشيعة جيعلوهنا يف ضمن .. اختالل مذهب الشيعة

 .عقائدهم

خلق فالن حركة يده، أو نحو : إن اللغة العربية ال تسمح بأن يقال :ًرابعا

 ..ًوال يقال عن الذي يفعل شيئا أنه خلق فعله. فعل فالن كذا: بل يقال. ذلك

َ﴿واهللاُ خلقكم وم: وقوله تعاىل َْ َُ َ َ َا تعملون﴾َ ُ َ ْ ما يصنعونه : يراد به. .)١(َ

ًمن متاثيل، وأجسام ثم يعبدوهنا سفها منهم وضالال وال يقصد به ... ً

 ..األفعال التي تصدر عنهم

إن اهللا تعاىل هو الفاعل ألفعال البرش، :  إن أهل السنة يقولون:ًخامسا

 : وهو اخلالق لتلك األفعال، فقال هلم الشيعة

ًعاىل مريدا للفواحش، كارها للطاعات، ألنه هو لو صح هذا لكان ت ً

املوجد حلب الفواحش وكراهة الطاعات يف قلوب الشياطني، ألن خلق 

اليشء يستلزم إرادته والرضا به، وتقدير عدم الطاعة معناه كراهة وجودها، 

 !فكيف يأمر بام كرهه، وينهى عام أحبه وأراد وجوده؟

 خيلق أفعال العباد فيهم، بل هو  إن اهللا تعاىل ال:فالصحيح أن يقال

ًيفيض الوجود عىل املكلف، فيصبح قادرا عاقال خمتارا مريدا الخ ً ًً ..

واملكلف هو الذي يريد الطاعة واملعصية، فيحرك قدرته هنا أو هناك، 

                                     
 . من سورة الصافات٩٦ اآلية )١(
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فيحصل الفعل، بإرادة واختياراملكلف، وباإلستفادة من القدرة التي 

 .وضعها اهللا حتت اختياره

ً أعطيت شخصا الطاقة الكهربائية، فهو الذي يوظفها يف وهذا كام لو
ًوكذا لو وهبت شخصا ماال، فإنه هو الذي يعيص به . هذا العمل وذاك ً

ويطيع، فلوال املال والكهرباء التي أعطيته إياها مل يستطع أن يفعل ما فعل 
كام أنك أنت لست الذي فعلت تلك األفعال، هو الفاعل .. من خري أو رش

وهو الذي يثاب ويعاقب، .. ، الذي يعود النفع والرضر إليه وعليهاملختار
 .وليس الذي أعطاه القدرة

أنه :  إن أخبار الطينة موجودة حتى عند أهل السنة، فقد روي:ًسادسا
 وحسده خالد عىل أخذ جارية ،ًأمريا عىل اليمن» عليه السالم«ملا كان عيل 

ًيشكو عليا »  اهللا عليه وآلهصىل«من الغنائم، أرسل بريدة إىل رسول اهللا 
: وقال لربيدة يف مجلة ما قال» صىل اهللا عليه وآله« فغضب ،»عليه السالم«
 ، خلق من طينتي،نا منهأ منى وًن علياإ ، فقد فارقنيًمن فارق عليا«

 .)١(».. وأنا أفضل من إبراهيم الخ،وخلقت من طينة إبراهيم
لقت أنا وهارون بن خ«: »صىل اهللا عليه وآله«ويف نص آخر عنه 

 .)٢(» وحييى بن زكريا، وعيل بن أيب طالب من طينة واحدة،عمران

                                     
ينابيع  و١٦٣ ص٦جلطرباين لاملعجم األوسط  و١٢٨ ص٩ججممع الزوائد  )١(

  .٤٥٨ و ٣٦٤ ص٢جاملودة 

 واملوضوعات ٦٤ و ٦٣ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٥٦ ص٦جتاريخ بغداد  )٢(
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خلق الناس من أشجار «: قال» صىل اهللا عليه وآله«أنه : بل لقد رووا
 .)١(»شتى، وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة

خلقت أنا «: »صىل اهللا عليه وآله«بل يف بعض روايات أهل السنة عنه 
 .)٢(» من طينة واحدةوأبو بكر وعمر

لو حلفت، حلفت «: ًبل لقد بلغ األمر بابن سريين حدا جعله يقول
ٍصادقا بارا غري شاك وال مستثن ً » صىل اهللا عليه وآله«أن اهللا تعاىل ما خلق نبيه : ً

 .)٣(»ّوال أبا بكر، وال عمر إال من طينة واحدة، ثم ردهم إىل تلك الطينة

ذا املجال قد رصفت عن النبي وأهل  أن األحاديث يف ه:ونحن نعتقد
بيته، ليستفيد منها غريهم، فجاءت أحاديث أيب بكر وعمر لتحل حملها يف 

 ..هذا السياق

                                     
 ٣ل جوميزان اإلعتدا ٢١١ ص٣جينابيع املودة  و٣٣٩ ص١البن اجلوزي ج

 .٢٢٨ و ٢٢٧صالكشف احلثيث و ٥٣٨ص

 عن ابن ٦٦٢ ص١١ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٠صمقاتل الطالبيني  )١(

 .٢٠٥ ص٣رشح األخبار ج و٧٢ ص١٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة عساكر، و

تاريخ مدينة  عن الديلمي، و٥٦٧ ص١١ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  )٢(

 .٢٤٦ ص١١جهلدى والرشاد سبل ا و١٢١ ص٤٤ج دمشق

 ٣١٦ ص٣جسبل اهلدى والرشاد  عن الرتمذي، و٢٢٦ ص٨جعمدة القاري  )٣(

  .١٢١ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج: وراجع
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ً أما تبادل احلسنات والسيئات، فله نظائر أيضا عند أهل السنة، :ًسابعا

بأن اهللا تعاىل يعطي حسنات العبد ألناس : فقد رصحت الروايات الكثرية

اهلم، أو قذفهم، أو سفك دمهم، أو رضهبم، ويعطيه هو شتمهم، وأكل م

 .)١(من سيئاهتم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧٨ (١٤١السؤال رقم 
 وتلعن تذم الشيعة لدى وصحيحة ثابتة بأسانيد روايات جاءت لقد
 تذمهم رواياهتم، عىل الشيعي نالدي قام الذين ،الكذابني من جمموعة

 ذلك قبلوا لو ألهنم( ،فيهم الوارد الذم الشيعة شيوخ يقبل فلم بأعياهنم،
 .)شذوذهم عن وختلوا ،السنة أهل من ألصبحوا

                                     
كنز العامل  و١٢ ص٢لسيوطي جلاجلامع الصغري  و٣٧ و ٣٦ ص٤سنن الرتمذي ج )١(

 ١٠جممع الزوائد ج و٣٨٠ ص١جامع البيان ج و٢١٣ ص٤ ج)ط مؤسسة الرسالة(

 ١٩١ ص٢لطرباين جلاملعجم األوسط  و٨٧ ص٧حتفة األحوذي ج و٣٥٥ص

 ٥٤ ص٣لرازي جلكبري لتفسري ا وال٣٤ ص٤فيض القدير ج و٢٢٧ ص٥وج

 عن البخاري، ٤ وأحكام اجلنائز لأللباين ص١٤١٠ ص٤تذكرة احلفاظ جو

 .١٨ ص٨ وصحيح مسلم ج٩٩ ص٣ والبخاري ج٣٦٩ ص٣والبيهقي ج
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 رد إال تفسري له ليس وهذا الذم، هذا ملواجهة التقية إىل فزعوا وقد
 املذهب يف ًكافرا اإلمام نص منكر كان وإذا خفي، وجه من اإلمام قول

  !ًرأسا الدين عن هبذا خرجوا فهم ،الشيعي

 ـ املعارصين وآياهتم شيوخهم من وهو ـ املظفر رضا حممد اعرتف وقد
 كتب ذلك ونقلت ،األئمة من الذم فيهم ورد قد رواهتم جل بأن اعرتف
 ذم من اجلواليقي سامل بن هشام يف جاء عام َّتحدثي وهو قال نفسها، الشيعة

 البيت أهل أنصار أجلة من غريه يف جاءت كام ،مطاعن فيه وجاءت«: قال
 املعروفة العلة أي( )١(»مفهوم عامة عنها واجلواب ،الثقات وأصحاهبم

 .)التقية وهي عندهم السائرة

 دين قام وهل !قدح؟ األعاظم هؤالء أمثال يف يصح وكيف«: ثم قال
  .)٢(»حججهم بصوارم إال البيت أهل أمر وظهر ،احلق

 جاء الذين هؤالء عن يدافعون فهم :ماذا يصنع التعصب بأهلهالحظ 
 البيت أهل علامء عن املروية النصوص ويردون البيت، أهل أئمة عن ذمهم

 فكأهنم نفسها، الشيعة كتب تنقلها التي منهم، والتحذير فيهم الطعن يف
 حيث األفاكون؛ هؤالء يقوله ما يصدقون بل البيت، أهل ُيكذبون هبذا

 .التقية سبيل عىل جاء هلم األئمة ذم نأ زعموا

                                     
 . )١٧٨ص (سني املظفر، اإلمام الصادق ملحمد احل )١(

 . نفس املوضع من املصدر السابق )٢(
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فهم ال يتبعون أهل البيت يف أقواهلم التي تتفق مع نقل األمة، بل يقتفون 
 . ويأخذون بأقواهلم، ويفزعون إىل التقية يف رد أقوال األئمة،أثر أعدائهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 إن التشيع مل يقم عىل روايات شخص بعينه، بل قام عىل كتاب ً:أوال
والرواة هلذا .. اهللا تعاىل، وما ثبتت روايته عن النبي واألئمة الطاهرين

يح املقال وقد ذكر العالمة املامقاين يف كتابه تنق.. املذهب يعدون باأللوف
ًوقد وثق الباحثون واخلرباء يف علم الرجال شطرا .. ًألوفا من هؤالء الرواة

 .ًكبريا منهم

 ال ينبغي أن تنظر إىل األمور بعني واحدة، ًا إنك حني تبحث موضوعً:ثانيا
وتأخذ بشطر من املعلومات املتوفرة لديك، بل جيب أن تأخذ مجيع ما يتوفر 

 . وتدقق فيه، وخترج بالنتيجة األقرب إىل الواقعلديك بنظر اإلعتبار، وحتقق

ًونحن حني راجعنا الروايات حول زرارة وجدنا فيها ما تضمن ذما، 
َّوآخر تضمن مدحا وثناء، وبعضها بني لنا اإلمام نفسه سبب الذم، وهو أنه  ً ً

فقد قال أبو بصري . )١(إنام يذمه ليحفظ له حياته ودمه، ويدفع عنه املكاره

                                     
  .١٣٨ رجال الكيش ص)١(
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 :»عليه السالم«صادق لإلمام ال

 وماتت له ،انكرست له ظهورناًجعلت فداك، فإنا قد نبزنا نبزا، «
 .»الرافضة«يقصد بنبزهم بـ . )١(»..الخ  واستحلت له الوالة دماءنا،أفئدتنا

وهو .. ثم الحظنا وضع زرارة ومكانته، فوجدنا أنه رجل مرموق
ومن كان مثله، فإن .. )٢(ومن أهل اليسار يف بلده. رئيس عشريته، وسيدها

أعني احلاسدين ترمقه، وأعني اجلواسيس والسعاة إىل السلطان ترصده، 
 .ّوتعد عليه أنفاسه

 ..ثم الحظنا سلوكه، فوجدناه من أهل العبادة واإلستقامة

 ..ثم راقبنا ما يرويه فلم نجد فيه أي خلل أو خطل

.. ظ دمهمن أنه يعلن ذمه ليحف» عليه السالم«فعرفنا صحة ما ورد عنه 
ًوليس هذا أمرا مستهجنا وال غريبا، وال هو مما يستحق التشنيع والتقبيح ً ً.. 

لو قبل الشيعة الذم الوارد يف زرارة وأمثاله :  قول السائل:ًثالثا
ًإنام يصح لو كان التشيع مأخوذا من خصوص .. ألصبحوا من أهل السنة

 .هؤالء املذمومني، وليس األمر كذلك كام قلنا

                                     
بحار األنوار  و١٠٤صلشيخ املفيد لاالختصاص  و٣٥ و ٣٤ ص٨جالكايف  )١(

 و ١٢٩صلنجفي لألف حديث يف املؤمن  و٤٩ ص٦٥ وج٣٩٠ ص٤٧ج

  .٢١ وفضائل الشيعة للصدوق ص١٣٠

  .١١صمسند زرارة بن أعني :  راجع)٢(
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إن منكر نص اإلمام كافر، وعىل من ينسب ذلك  :مل يقل الشيعة  :ًرابعا
 ..للشيعة أن يدلنا عىل املصدر الذى استقى منه، والعامل الذي أخذ عنه

ُّال يدل عىل أن الذم قد نال » رمحه اهللا«إن كالم الشيخ املظفر : ًخامسا

ُّبل يدل عىل أن بعض األجالء، وبعض . جل الرواة للمذهب الشيعي

 .ت قد ورد فيه ذمالثقا

إن األمر مل يقترص عىل الذم، بل هناك مدح وثناء، : ولكن قد قلنا
وهناك قرائن أخرى ال بد من أخذها بنظر اإلعتبار، ليكون البحث 

ًموضوعيا ومنصفا ً. 

لو راجعت كتاب هتذيب التهذيب، :  إننا نقول هلذا السائل:ًسادسا
ي أو.. كتاب اجلرح والتعديلوكتاب هتذيب الكامل، وسري أعالم النبالء، و

ًفإنك ال تكاد جتد أحدا من رواة أهل السنة مل يرد . كتاب رجايل ألهل السنة

 .إن أهل السنة قد خرجوا من دينهم: فيه قدح وذم، فهل جييز ذلك لنا القول

إنه ال بد من البحث واستقصاء القرائن التي : أو أن علينا أن نقول
 !اقة أو بعدمها؟تقود إىل الظن أو القطع بالوث

ُّ إنام يصح التشنيع عىل الشيعة لو كانوا يردون النصوص من :ًسابعا
دون دليل وحجة، أما إذا أقاموا احلجة عىل عدم صحة تلك النصوص، أو 

 !عىل حتديد املراد منها، فام هو الضري يف ذلك؟

ّعىل أن هذه النصوص ليست وحدها ليعاب ردها، بل يف مقابلها 
 وتسقطها عن احلجية، أو تفرسها، بحيث يظهر املراد نصوص تعارضها،



 ٢٩٧                                                                              ..والتشيع.. الشيعة: الفصل األول

 .احلقيقي منها

عليهم «فكأهنم هبذا يكذبون أهل البيت «: فال يصح قول السائل
 ..»ّ، بل يكذبون ما يقوله األفاكون»السالم

إن عىل األمة أن تأخذ دينها من كتاب اهللا، ومن أهل البيت : ًثامنا

: نوح وحديث الثقلني، وقوله تعاىلبمقتىض حديث سفينة » عليهم السالم«

َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ  .. وغري ذلك.)١(َ

: فال معنى لقول السائل.. وعىل حديثهم يقاس حديث سائر الناس
 يقتفون بل األمة، نقل مع تتفق التي أقواهلم يف البيت أهل يتبعون ال فهم«

 .»..أعدائهم أثر

، وليس »عليهم السالم«ىل األمة أن تقتفي أثر أهل البيت ألن ع
 .العكس

 ..ىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسالم ع

 

 

 

 

                                     
 . من سورة النحل٤٣ اآلية )١(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٢٩٨

.



 ٢٩٩                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 

  :فصل الثانيال

 ..التجين على الشــــيعة



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣٠٠



 ٣٠١                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 

 

 

  :)٩٩ (١٤٢السؤال رقم 
 البيت، آلل نوموال الزيدية أن مع ية،الزيد يكفرون الشيعة وجدنا لقد

 آل حمبة ال ،الصالح والسلف الصحابة بغض هي عندهم العمدة أن فعلمنا

 .)١(يدعون كام البيت

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :ام ييلفإننا نجيب ب

إن :  إن الشيعة ال يكفرون الزيدية، بل لقد قال الشيخ املفيدً:أوال

                                     
، فقد عبد اهللا السلفي للشيخ »تكفري الشيعة لعموم املسلمني«رسالة :  للفائدةانظر )١(

 . ًا من النصوص الرصحية هلم يف تكفري غريهم؛ ومنهم الزيديةريذكر كث



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣٠٢

 .)١(اإلمامية والزيدية: التسمية بالشيعة ال تليق إال بفريقني، مها

 إن للتكفري لوازمه وآثاره، ومن لوازمه عدم جواز الزواج منهم، :ًثانيا
ابر وعدم األكل من ذبائحهم، وعدم توريثهم، وعدم دفنهم يف مق

ًوالشيعة ال يرتبون أيا من هذه األثار عىل أية فرقة من فرق .. املسلمني
 .املسلمني، ال أهل السنة وال الزيدية

ّ قلنا مرات ومراتً:ثالثا ّإن الشيعة حيبون الصحابة، ولكنهم يبغضون، أو : ّ
 .يرفضون بعض األعامل املنافية للرشع والدين التي صدرت من بعضهم: فقل

 ..سالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة وال

 

  :)١٠٤ (١٤٣السؤال رقم 
 اليهود من اإلسالم ألعداء منارصين كانوا الشيعة أن التاريخ حيدثنا
 بيد بغداد سقوط :أبرزها من كثرية؛ حوادث يف واملرشكني والنصارى

 ..لنصارى ابيد القدس وسقوط املغول،

 اختاذ عن الناهية اآليات وخيالف فعلوه، ما الصادق املسلم يفعل فهل
 ريض« وأحفاده أبنائه من أحد أو عيل فعل وهل !أولياء؟ والنصارى اليهود

 !فعلهم؟ »معنه اهللا

                                     
  .٣٧أوائل املقاالت ص )١(



 ٣٠٣                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. رمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم و

 :فإننا نجيب بام ييل

  :الطوسي يف دولة املغول: ًأوال
متى كان الشيعة منارصين لليهود والنصارى عرب التاريخ، فإن الشيعة 
كانوا باستمرار يدافعون عن ثغور اإلسالم، ويرابطون يف كل تلك الثغور، 

هل الثغور مل يزل أل» عليه السالم«ودعاء إمامهم اإلمام زين العابدين 
مصدر إهلام هلم للعمل عىل صيانة حدود دولة اإلسالم، مهام كان حكام 
تلك الدول يكيدون للشيعة، ويامرسون ضدهم أقسى أنواع اإلضطهاد 

 .. لهوالبطش، بدون سبب ظاهر سوى التعصب املقيت، واحلقد الذي ال مربر

غول هو  أن وجود نصري الدين الطويس مع امل:وقد حدثنا التاريخ
الذي حفظ علامء السنة يف بغداد، وأنقذهم، وأنقذ الرتاث الفكري 

 .اإلسالمي من اهلالك والبوار

 .)١(»مجع مكتبة عظيمة، ضم إليها ما هنب من الكتب من بغداد «:وقد قالوا عنه

                                     
 .٣٣٦ و ٣٣٥ ص٤ ج٤٧ جملة العرفان جملد )١(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣٠٤

والذي يطالع كتب التاريخ جيد أن الدويدار، وغريه من اجلهاز احلاكم 
بغداد، حيث مل يفوا للمغول بتعهداهتم، بل إن َّهم الذين تسببوا بسقوط 

اخلليفة نفسه، الذي كان ألعوبة بيد الدويدار وغريه قد حتول إىل خليع 
ماجن، وكان املغول هيامجون عاصمته، وحيارصون دار اخلالفة، وهو 

 :مشغول يف قصفه وجمونه، يقول ابن كثري احلنبيل

 حتى ،بال من كل جانب يرشقوهنا بالن،وأحاطت التتار بدار اخلالفة«
أصيبت جارية كانت تلعب بني يدي اخلليفة وتضحكه، وكانت من مجلة 

 فقتلها حظاياه، وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك
 .وهي ترقص بني يدي اخلليفة

، وأحرض السهم الذي ً شديداًفانزعج اخلليفة من ذلك وفزع فزعا
 أذهب ، إذا أراد اهللا إنفاذ قضائه وقدره:كتوب فإذا عليه م،أصاهبا بني يديه

 .من ذوي العقول عقوهلم

 .)١(».. الستائر عىل دار اخلالفةةحرتاز، وكثرفأمر اخلليفة عند ذلك بزيادة اإل

 قد  املغول مع»رمحه اهللا«إن دخول املحقق الشيخ نصري الدين الطويس 
 واعرضيتمن أن  ًوخصوصا علامء السنة، اإلسالمأسهم يف حفظ حياة علامء 

 ، وقد نجا بذلك ثلة كبرية من املفكرين، والفالسفة، واحلكامء،للكارثة
من اإلبادة التي كانت تنتظرهم عىل يد والفقهاء، والعلامء يف خمتلف الفنون 

                                     
 .٢٣٣ ص١٣ج )ط دار إحياء الرتاث( و ٢١٣ ص١٣ج والنهاية البداية )١(



 ٣٠٥                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 ..اجليوش الغازية

يف » رمحه اهللا« أن وجود نصري الدين الطويس :كام أن مما ال شك فيه
الطريق لدخول أولئك امللوك، وغريهم من موقعه عند ملوكهم قد مهد 

ًأتباعهم يف اإلسالم، وأصبح أحفاد جنكيزخان محاة هلذا الدين، وملوكا 
 ..حيكمون باسم اإلسالم، ويستظلون بظل راياته

قد أنقذ الرتاث اإلسالمي من أن » رمحه اهللا«كام أن نصري الدين الطويس 
 ..الفناء عىل أيدي أولئك الغزاةحتيق به الكارثة، وعمل عىل حفظه من التاليش و

وذلك ألن هوالكو كان قد فوض هلذا الرجل أمر أوقاف البالد، فقام 
بضبطها ورصفها عىل املدارس، واملعاهد العلمية، ومجع إليه العلامء، 

وأقام املرصد الكبري يف مراغة .. والفالسفة، واحلكامء من خمتلف البالد
 ..إهنا كانت حتتوي عىل أربعامئة ألف جملد: بآذربيجان، وأسس مكتبة بجانبه يقال

أن : اقرتح الطويس يف مراغة عىل هوالكو «:قال املسترشق روندلسن
القائد املنترص جيب أن ال يقنع بالتخريب فقط، فأدرك املغويل املغزى، 

 .»وخوله بناء مرصد عظيم عىل تل شامل مراغة
 :إىل أن قال

 .)١(»من الكتب يف بغدادومجع مكتبة عظيمة، ضم إليها ما هنب «

إلنشاء » رمحه اهللا«والذي يالحظ أسامء العلامء الذين مجعهم الطويس 

                                     
 .٣٣٦ و٣٣٥ ص٤ ج٤٧م جملة العرفان )١(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣٠٦

أنه مل يأت بخصوص علامء أهل نحلته، بل كان : وتسيري مرصد مراغة جيد
معظمهم من املذاهب اإلسالمية املختلفة، ومن خمتلف البالد واألقطار 

 .)١(اإلسالمية

 برزت مظاهر عظمته يف :»رمحه اهللا «وقال بعضهم عن املحقق الطويس
ّقدرته عىل أن يستحوذ بلباقته تدرجييا عىل عقل هوالكو، وأن يروض  ً

. شارب الدماء، فيوجهه إىل إصالح األمور اإلجتامعية، والثقافية، والفنية
 .ًوأن جيعل من هادم احلضارات بانيا، حيتضن احلضارات، وينمي الثقافات

فخر الدين لقامن بن عبد اهللا ( هوالكو وانتهى األمر إىل أن يوفد
 فروا بأنفسهم من العاصفة نإىل البالد العربية، ليحث العلامء الذي) املراغي

املغولية، وجلأوا إىل إربل، واملوصل، واجلزيرة، والشام، ويشوقهم إىل 
 .ًوأن يدعو علامء تلك البالد أيضا إىل اإلقامة يف مراغة. العودة

ًرجال كيسا، حسن التدبري، فاستطاع أن ينجز وكان فخر الدين هذا  ّ ً
 .مهمته عىل أحسن وجه، فعاد العلامء إىل بالدهم

قد قرر رواتب لطالب » رمحه اهللا«كام أنه ـ أعني املحقق الطويس ـ 

 .املدارس واملعاهد بحسب أمهيتها

سنة سبع ومخسني أي يف (وفيها  «:قال ابن كثري يف البداية والنهاية
، ونقل الدين الطويس الرصد بمدينة مراغة اخلواجة نصري عمل) وستامئة

                                     
 .٤٨٤ و٤٨٣ راجع كتاب فالسفة الشيعة ص)١(



 ٣٠٧                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 ،، وعمل دار حكمةمن كتب األوقاف التي كانت ببغداد ً كثرياًإليه شيئا
 ، ودارحد يف اليوم والليلة ثالثة دراهم، ورتب لكل واورتب فيها فالسفة

، م، ومدرسة لكل فقيه يف اليوم درهطب فيها للطبيب يف اليوم درمهان
 .)١(»ث لكل حمدث نصف درهم يف اليومحديودار 

لذلك أقبل الناس عىل معاهد الفلسفة والطب، أكثر من إقباهلم عىل 
 .ًبينام كانت العلوم من قبل تدرس رسا ومن دون أجر. معاهد الفقه واحلديث

 استجابة »رمحه اهللا«وقد لقيت دعوة هذا العامل الكبري، املحقق الطويس 
م، فلبوا دعوته، واجتمع هناك علامء من كربى من علامء العرب وغريه

 .يةاإلسالمدمشق، واملوصل، وقزوين، وتفليس، وسائر البالد 

 فجمع العلامء إليه، وضم شملهم بوافر :وقال مؤيد الدين العريض
عطائه، وكان هبم أرأف من الوالد عىل ولده، فكنا يف ظله آمنني، وبرؤيته 

 ..)٢(فرحني

ت تالمذته عليه إىل هوالكو قد غريت أن وشايا: والغريب يف األمر
 .وكانوا يسعون من وراء ذلك إىل احللول حمله عنده. هوالكو عليه

 أن قطب الدين الشريازي، حممود بن مسعود، وكذلك نجم :والظاهر

                                     
 .٢٤٩ ص١٣ج )ط دار إحياء الرتاث(البداية والنهاية  )١(

 ٤١٧ ص٩جأعيان الشيعة  و٣٣٥ ـ ٣٣٠ ص٤ ج٤٧جملة العرفان :  راجع)٢(

 .٥٢صحسن األمني للسيد ملغول ونصري الدين الطويس اإلسامعيليون واو



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣٠٨

الدين عيل بن عمر املعروف بدبريان، صاحب متن الشمسية، قد كانا يف 
ة والوشاية به إىل هوالكو مجلة هؤالء احلاسدين، الذين يقومون بالسعاي

 ..)١(حتى هدده بالقتل

وحتديد املسؤول عن .. وأما بالنسبة لسقوط بغداد يف أيدي املغول
أن اخلليفة وحاشيته مها السبب األقوى يف : ذلك، فقد نجد يف النصوص

 .. حتريك هوالكو ملهامجتها، وتصميمه عىل التخلص من اخلليفة العبايس

 هذا األمر بتقديم بعض التنازالت، والكف وقد كان باإلمكان تاليف
 .. عن بعض السياسات

وقد كان مؤيد الدين ابن العلقمي يسعى يف هذا االجتاه، فلم يوفق 
ًلذلك، واهتم يف نواياه، خصوصا من قبل مؤلفي احلنابلة، والشاميني 
املتعصبني، الذين كانوا يبالغون يف مثل هذه األمور من منطلق التعصب 

 . .ريهالديني وغ

 .وهم ـ يف األكثر ـ قد عاشوا يف القرون التي تلت حادثة سقوط بغداد

ًأن عددا من ملوك املغول الالحقني، .. وقد أذكى حرصهم عىل ذلك
 ..وهلذا البحث جمال آخر.. قد أعلن أنه يلتزم بمذهب التشيع

مع » رمحه اهللا«وأما ما ورد يف السؤال، من أن وقوف املحقق الطويس 
كان » رمحه اهللا«وأنه . كان هو السبب يف سقوط الدولة العباسيةهوالكو 

                                     
 .٦١٠ص) الطبعة احلجرية(روضات اجلنات :  راجع)١(



 ٣٠٩                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 ..أساس تقدم، ونجاح هوالكو يف محلته

فال أدري كيف يمكن قبوله، فقد كان لدى هوالكو اجليوش القوية، 
والطاحمة، والطامعة، التي مل تنغمس يف امللذات، ومل تألف القصور، وال 

عيش حالة التقشف، وقد اعتادت وكانت ت. خلدت حلياة الراحة والرفاهية
األمر الذي جيعل من . احلياة العسكرية، بام فيها من صعوبات، ومتاعب

ًحتملها للمشاق واملتاعب أمرا عاديا وطبيعيا ً ً.. 

ْفإذا وجدت الدواعي والبواعث القوية، والطموحات الواسعة، وال سيام  َ ِ ُ
، فإن املشاعر ستكون إذا كان اهلدف هو إسقاط خالفة العامل اإلسالمي بأرسه

ًلدهيم أكثر التهابا، وأشد عنفا، وسيكونون أقوى تصميام وأصلب إرادة ً ً. 

فإذا قابلهم جمتمع يعيش حالة اخلمول، والرضا بالواقع، واخللود إىل 
الراحة، والبحث عن اللذة احلارضة، والنأي باألنفس عن كل تعب، 

 ..وعناء، وأي خطر وبالء

 ذلك املجتمع من متزق وشتات، فإن روح باإلضافة إىل ما يعانيه

الرتدد، والوهن، والضعف، واهلروب، واخلوف، واهلزيمة، ستعني أولئك 

 ..الغزاة الفاحتني عىل إنزال أقوى الرضبات يف خصومهم هؤالء

معهم قوة، ولن » رمحه اهللا«ولن يزيدهم وجود نصري الدين الطويس 

سيني وال بغريها، إذا كانت هذه يكون له دور يف إحلاق اهلزيمة بدولة العبا

 ..هي احلالة القائمة يف هذا الفريق، ويف ذلك الفريق



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣١٠

  :فتوحات صالح الدين: ًثانيا
أما بالنسبة لصالح الدين الذي اعتربمتوه أعظم الفاحتني بعد عصور 

ً األوىل، فإن أمره عجيب، بل مريب جدا وأي مريب، فإن احلقيقة اإلسالم
ر عنه، بل تناقضها، إذ إن خيانته لألمة أظهر من ال حتاكي ما هو املشهو

الشمس، وأبني من األمس، فإن اخلطة كانت تقيض بأن يكون هو وعمه 
نور الدين يف الشام، ليطبقا عىل القوات الصليبية الغازية، فنكل صالح 

 .وتم للغزاة ما أرادوا.. الدين وتراجع

حرر القدس ترك أنه بعد أن : ثم إن ما يثري الدهشة، ويضاعف الريب
 .ًللصليبني طريقا إليها، وأعطاهم يافا

كام أن أبناء أخيه هم الذين سلموا القدس للصليبيني، وسلم أقاربه 
فأي فضل لصالح .. اآلخرون إليهم قالع تبنني، وصيدا، وهونني، وصفد

 !الدين بعد هذا؟

ًوها نحن أخريا نرى ونسمع فتاوى علامء الوهابية، كابن باز وغريه 

 .بيت املقدسع للصلح مع اليهود غاصبي فلسطني والقدس، وترش

وها هي حكومات العرب تتسابق عىل إقامة العالقات مع إرسائيل، 
وها هي إرسائيل تعلن عىل لسان مسؤوليها كيف أن حكام العرب 
يطالبوهنا بالقضاء عىل أرشف مقاومة يف هذا العرص، وهي الوحيدة التي 

وال نريد ..  وأعظم النكبات أقسى اهلزائماستطاعت أن تلحق بأعتى جيش
 ..أن نقول أكثر من هذا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله



 ٣١١                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 

  :)٨٧ (١٤٤السؤال رقم 
 ،)١(الثقلني بحديث أئمتهم إمامة عىل ونُّدليست عندما الشيعة يتناقض

 بخالف البيت، أهل وهم ؛األصغر الثقل يف طعن من كفروني نجدهم ثم
 وال فقط، خمطئ جمتهد إنه يقولون بل ،نآالقر وهو األكرب الثقل يف طعن من

 .يكفرونه

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :نا نجيب بام ييلفإن

 أن القرآن وأهل البيت :دالالت متعددة، منهاالثقلني  إن حلديث ً:أوال
صىل اهللا « الباقية من زمن الرسول ،هم املرجعية للناس» عليهم السالم«

 ال يتحقق إال إذا بقي بعضهم عىل قيد اوهذ. إىل يوم القيامة» عليه وآله
 .احلياة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

                                     
 أخرجه »كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي: إين تارك فيكم الثقلني«: ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله  )١(

 ).٣٢٩ ـ ٥/٣٢٨(الرتمذي 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣١٢

مع ،  الصفوة الطاهرةيمكن ملسلم الطعن يف هؤالءكيف ولست أدري 
 :الطعن هبم يستلزمالعلم بأن 

 .فيهم» عليه وآلهصىل اهللا « تكذيب رسول اهللا  ـ١

 ..رته آية التطهري من عصمتهمَّ تكذيب القرآن فيام قر ـ٢

 إن الطعن هبم يدخل الطاعن يف دائرة النصب التي ال يتمنى أحد  ـ٣
 ..د نفسه فيهاأن جي

بأوصاف، يرفض كل أحد أن » عليهم السالم«صف مبغضهم ُوقد و
 .نسب إليهُطلق عليه، أو أن تُت

 إن كان املقصود بالطعن بالثقل األصغر هو الطعن يف إمامتهم، :ًثانيا
رون من ينكر إمامتهم ألجل ذلك، ولو ِّألجل شبهة، فإن الشيعة ال يكف

حكموا بائحهم، وذجوهم، ومل يأكلوا َّزوروهم ملا تزوجوا منهم وال َّكف
 ..بنجاستهم وبعدم توريثهم من املسلمني

 وما ذلك إال ..وليس هذا من دين الشيعة جتاه أهل السنة يف يشء
 .ألهنم يرون أن لدهيم شبهة يف موضوع اإلمامة

 هناك أمور توجب الكفر بإنكارها، بل وبالشك فيها كمن ال :ًثالثا
 ..وجوده تعاىليؤمن باهللا أو يشك ب

وهناك أمور يكفر بإنكارها إذا كان إنكاره عن علم ودراية، كام لو كان 
قد قال كذا، ثم يرص عىل جحود » عليه وآلهصىل اهللا «يعلم أن رسول اهللا 

ذلك، والتأكيد عىل بطالنه، فإنه يكفر بذلك، ألنه يؤدي إىل تكذيب رسول 



 ٣١٣                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 ..»عليه وآلهصىل اهللا «اهللا 

 .. لشبهة تعرض له، فال يوجب ذلك الكفرًمرا أأما إذا أنكر

عتقادات التي هلا لوازم فاسدة، فإن التفت إىل تلك وهناك بعض اإل
ا كأن عرف أن القول بزيادة الصفات عىل الذات يستلزم هباللوازم، وريض 

د القديم، وأن يكون هللا تعاىل رشيك، وريض هبذه الرشاكة، فإنه يتحمل ّتعد
وإن مل يلتفت إىل هذا الالزم، .. د، وترتتب عليه آثارهعتقامسؤولية هذا اإل

لتفت إليه ألنكره، فإن األمر خيتلف يف هذه احلال، وال يؤخذ باللوازم اولو 
 .ربام تؤدي إليهما الفاسدة، وال يرتتب عليه، 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

^ 

  :)٦٧ (١٤٥السؤال رقم 
 رأسهم وعىل الصحابة، كبار بسب اهللا إىل يتقربون الشيعة نجد بينام

 نجد ال ،»معنه اهللا ريض« وعثامن وعمر بكر أبو :الثالثة الراشدون اخللفاء
 .بحبهم اهللا إىل يتقربون بل !البيت آل منًا واحد يسبًا واحدًا سني

 .بالكذب ولو كاره،إن الشيعة يستطع مل ما وهذا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣١٤

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 فقال  لقد هنى تعاىل حتى عن سب الناس، حتى لو كانوا مرشكني،ً:أوال

ِ﴿وال تسبوا الذ: عز وجل َّ ُّ َُ َ ٍين يدعون من دون اهللاِ فيسبوا اهللاَ عدوا بغري علم﴾َ ْ ًِ ِِ ْ ُ َ ََ ِ ْ َْ ُّ ُ ْ ُ ََ ِ َ)١(. 

إين أكره لكم أن «: قال لبعض أصحابه» عليه السالم«ًكام أن عليا 
 وذكرتم حاهلم كان أصوب يف ،، ولكنكم لو وصفتم أعامهلمابنيَّتكونوا سب

 .)٢(»القول وأبلغ يف العذر

يأمر أصحابه بتحسني أخالقهم، » ه السالمعلي«وكان اإلمام الصادق 
وا يف ّ خالقوا الناس بأخالقهم، صل،يا زيد: فقد قال لزيد الشحام

، وإن استطعتم أن مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم
هؤالء : تكونوا األئمة واملؤذنني فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا

 .سن ما يؤدب أصحابه ما كان أحًعفرا رحم اهللا ج،اجلعفرية

 فعل اهللا بجعفر ما كان أسوء ،هؤالء اجلعفرية: وإذا تركتم ذلك قالوا
 .)٣(ما يؤدب أصحابه

                                     
 . من سورة األنعام١٠٨ اآلية )١(

املعيار  و٥٦١ ص٣٢جبحار األنوار و ١٨٥ ص٢ج) برشح عبده(هنج البالغة  )٢(

 . ٢١ ص١١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٣٧صواملوازنة 

 ٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٨٣ ص١جمن ال حيرضه الفقيه  )٣(

 



 ٣١٥                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 .)١(ًأنه مل يكن سبابا: »صىل اهللا عليه وآله«كام أن من صفات رسول اهللا 

فالشيعة ملتزمون بام علمهم إياه قرآهنم، ونبيهم وأئمتهم، ولسان حاهلم 
ْ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾:  توجه إليهممع هذه التهم التي َ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ ْ ِْ ْ)٢(. 

وهم عىل يقني من أن هدف هذه التهم ليس رفع السب، وإنام املنع من 
 .توجيه النقد للخلفاء، ألن ذلك يضعف حجة حمبي اخللفاء، وحيرجهم

مور ً أما فعل اجلهال، من الفريقني فليس معيارا، وال تؤخذ األ:ًثانيا
منهم، وال يشكلون مرجعية يف يشء من أمور الدين، ولذلك جتد يف حمبي 

، » السالمعليهم«ًاخللفاء من يسب فاطمة الزهراء، وعليا، واحلسن واحلسني 
ًبل فيهم من يتجرأ عىل العزة اإلهلية، فهل يصح اهتام أهل مذهبه استنادا إىل 

 !ما يفعله أمثال هؤالء؟

                                     
 .٤٧٧ ص٥ج) يةاإلسالمط دار ( و ٤٣٠ص

 ودالئل ٨١ص ١ج) الفكر دار ط (و ٣٨ و ٣٧ص ٤ج البخاري صحيح )١(

 ١١ج والغدير ٢٤ص ٨ج مسلم وصحيح ٤١٦ و ٤١٧ص ١ج الصدق

 ٢ج للبيهقي الكربى والسنن ١٤٤ص ٣ج أمحد ومسند ٢٥٢ص ٨وج ٩١ص

 أيب ومسند ١١٦ص ٢٢ج القاري وعمدة ٤١٩ص ٦ج الباري وفتح ٢١٠ص

 ١٥١ص ٢ج الراية ونصب ٥٩ص السمطني درر ونظم ٢٢٢ص ٧ج يعىل

 .٢٠٩ص ٧ج) الرسالة مؤسسة ط (العامل وكنز

 . من سورة الكهف٢٩ اآلية )٢(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣١٦

 مل يكن هلم دور يف غصب اخلالفة، وال يف  إن أكثر الصحابة:ًثالثا
فإن الذين فعلوا ! ، فلامذا يعادهيم الشيعة؟»عليها السالم«رضب الزهراء 

ًذلك هم فريق صغري جدا من الصحابة معروفون بأسامئهم، وكان معظمهم 

 .من قريش

 إن القرآن الكريم قد سجل فسق بعض الصحابة يف كتابه :ًرابعا
ْ﴿إن : يتىل إىل يوم القيامة، فقال عن الوليد بن عقبةًالكريم ليكون قرآنا  ِ

ْجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم  َ َّ ُْ ُ ُ ُ َ َْ َ َ ً ََ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ ٍ َِ ِ ِْ ٌَ ُ َ
َنادمني﴾ ِ ِ أن بعضهم ينادونه من وراء احلجرات، :  وسجل عىل الصحابة..)١(َ

صف حاالت أهل النفاق من الصحابة بام ال وو. .وإن أكثرهم ال يعقلون
 ..مزيد عليه

 إن بني أمية وعىل رأسهم معاوية وعمرو بن العاص، ومروان :ًخامسا
ِّوهم من الصحابة قد سبوا وأمروا املسلمني بسب عيل بن .. الخ.. و.. و ُّ

عىل منابر املسلمني يف مجيع » عليهم السالم«أيب طالب واحلسن واحلسني 
 ألف شهر، فلامذا ال هيامجهم أولئك الذين هيامجون الشيعة، أقطار األرض

 !؟»عليهام السالم«ملجرد نقدهم للخلفاء عىل ما فعلوه بعيل والزهراء 

ً إن أهل السنة مل يسبوا أحدا من أهل البيت :فكيف يقول السائل ُّ
 !؟»عليهم السالم«

                                     
 . من سورة احلجرات٦ اآلية )١(



 ٣١٧                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

َّأليس قد سب عيل وابناه ألف شهر عىل منابر املسلمني؟ ذا يتولون فلام! ُ

 !من فعل ذلك؟

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٢٢ (١٤٦السؤال رقم 
: »ريض اهللا عنه«يقول عامل الشيعة حممد كاشف آل الغطاء عن عيل 

 نرش يف اجلهد أقىص بذال ـ وعمر بكر أبا أي ـ قبله اخلليفتني أن رأى وحني«

 ا،ّيستبد ومل يستأثرا ومل الفتوح، وتوسيع اجليوش، وجتهيز التوحيد، كلمة

 .)١(»وسامل بايع

 وفتحا اهللا، سبيل يف اجليوش وجهزا التوحيد، كلمة نرشا :ًإذا فهام

 رأسا بأهنام اهتامهام فلامذا ًإذا ـ، الشيعة علامء كبار أحد باعرتاف ـ الفتوح

 !التناقض؟ هذا ما !؟ةَّردوال لنفاقوا الكفر

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 ). ٤٩ص (أصل الشيعة وأصوهلا،   )١(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣١٨

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

الشيعة ال ينكرون أن اخللفاء األوائل قد قاموا بالفتوحات : ًأوال
 .وتوسعت رقعة اإلسالم يف زمنهم..  البالد الكثريةوملكوا.. الواسعة

ًولكنهم ينكرون عليهم أفعاال أخرى صدرت منهم، مل يكن أحد 
، وإسقاط جنينها، وحماولة »عليها السالم«يتوقعها، مثل رضهبم الزهراء 

إحراق بيتها، وأخذ اخلالفة من صاحبها الرشعي، باإلضافة إىل خمالفات 
 .هل السنة أنفسهم، وناقشوا فيها وال يزالونكثرية أخرى ذكرها هلم أ

: فاملعيار عند الشيعة هو العمل الذي يصدر من اإلنسان، عىل قاعدة
ُمن يعمل مثقال ذرة خريا يرهَف﴿ ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ْ َْ ٍ َِ ُومن يعمل مثقال ذرة رشا يره﴾ َ ْ ْ ََ َ َّ َ َ ًَ َ َ ْ ّْ

ٍ َِ َ)١(. 

النفاق واإلرتداد،  إن الشيعة ال يتهمون أبا بكر وعمر بالكفر و:ًثانيا
ويرون أن هذه الطريقة من التعامل مع األمور مرفوضة ومسيئة، وغري 

 ..والدليل عىل ذلك نفس كالم كاشف الغطاء املذكور يف السؤال.. مرضية

ولكن مشكلة أهل السنة هي أهنم يرفضون نقد اخللفاء، ويعتربون 

 .تسجيل اخلطأ عليهم بمثابة احلكم بكفرهم وارتدادهم

َّ إن اهللا تعاىل هو الذي يتحدث عن انقالب الصحابة عىل أعقاهبم، :ًاثالث
 .َّهو الذي حتدث عن ردهتم بعده» صىل اهللا عليه وآله«ورسول اهللا 

                                     
 . من سورة الزلزلة٨ و ٧ اآليتان )١(



 ٣١٩                                                                           ..التجني على الشيعة: الفصل الثاني

 اإلرتداد عن اإلسالم أو ةَّردإنه ليس املراد بال: وقد قلنا أكثر من مرة
عة، وعدم الوفاء اإلرتداد عن الطا: الرشك أو الكفر باهللا العظيم، بل املراد هبا

 .ظري كفر من يستطيع احلج وال حيجالعميل بام ألزموا به أنفسهم، فهو ن

بعض علامء الشيعة الذين حيبون أن يضيقوا شقة  إن كالم :ًرابعا
ال يعني أنه يرى صحة خالفة الشيخني، بل هو اخلالف بني السنة والشيعة، 

سالم وأهله حتى ال ، عن أنه أراد أن ينرص اإل»عليه السالم«ككالم عيل 
ًيرى فيه ثلام أو هدما ً. 

 إن كالم كاشف الغطاء ال يعني أن يكون ما فعله اخللفاء من :ًخامسا
ًبعد بيعتهم إياه يوم الغدير صحيحا، » عليه السالم«اخذ اخلالفة من عيل 

وال يؤخذ بكالمه يف مقابل ما قاله اهللا ورسوله، من انقالهبم عىل األعقاب 
 .» اهللا عليه وآلهصىل«بعد وفاته 

ومع غض النظر عن ذلك، فإن كالم كاشف الغطاء ال يلزم كل 
ًالشيعة، فإن من الطبيعي أن يرتأي عامل من طائفة رأيا خيالف فيه رأي سائر 

 .ويوجد مثل هذا يف السنة ويف الشيعة ويف غريهم.. علامء تلك الطائفة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٢٠٣( ١٤٧  رقمالسؤال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 !؟ائشة واخللفاء الثالثةعسب الشيعة لماذا عام يقال عن 
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

 ..وبعد.. كاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر

 الذي فرض ،األمر الواقعب وبني عدم الرضا ،ًإن هناك فرقا بني السب
بعد وفاة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وختطئة اخللفاء فيام أقدموا عليه 

 .وكذلك عائشة

فإن السب خيتزن معنى التجريح بالشخص عىل سبيل اإلهانة 
ن هذا األسلوب، فقال واالنتقاص لشخصه، وقد هنى عيل أمري املؤمنني ع

 :حني سمع أصحابه يسبون أهل الشام

إين أكره لكم أن تكونوا سبابني، ولكنكم لو وصفتم أعامهلم وذكرتم «
 .)١(»..الخ ..حاهلم، كان أصوب يف القول، وأبلغ يف العذر

ولكن املشكلة هي أن هناك قضايا هامة وحساسة، البد من احلوار 
ًضايا هي األعظم خطرا وأكثر أمهية وأبلغ وهذه الق. العلمي الرصيح حوهلا

لنهوض هبا، ويف اًأثرا يف مجع شمل األمة وحل مشكالهتا، ويف بعث احلياة و
رسم معامل السعادة هلا، لو أن األمة اجتمعت عليها، واتفقت كلمتها حوهلا 

 ..وأزالت مواضع الشبهة فيها

                                     
 .٢٠١ج البالغة، رشح حممد عبده، اخلطبة رقم هن) ١(
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معها كام أن أي خلل يف فهمها، وأي اختالف يف طريقة التعاطي 
سوف يكون له أعظم األثر، وأكرب اخلطر عىل وحدة األمة، وعىل حياهتا 

  .وعىل مستقبلها

حثها ملعرفة الصواب من اخلطأ واحلق من الباطل بفالبد من التعرض ل
ولكن املشكلة هي أنه حتى هذا املقدار من التعرض ملثل هذه . فيها

ًبا وخطأ، يواجه بكثري القضايا، وجمرد التفكري فيها عىل خلفية أن ثمة صوا

 .من العصبية واالنفعال، والتهمة والتشكيك واالهتام

احية الفكرية، ألن فاملسلمون الشيعة يشعرون أهنم مضطهدون من الن
وضع رموز معينة يف دائرة البحث العلمي واملوضوعي عن بجمرد التفكري 

 ..تشهريالصواب واخلطأ، يواجه من بعض املتعصبني بالتكفري وباالهتام بال

فالسب مرفوض يف قاموس الشيعة، ولكن املبدأ الذي يرتكز عليه 
الفكر الشيعي هو أن كل القضايا جيب أن تبحث عىل أساس الضوابط 

 أخطأ وهناك من أصاب، الصحيحة وبرصاحة وبموضوعية، وأن هناك من
 عىل إحسانه، ه وملاذا ال يكافأ املحسنئتحمل املخطئ نتائج خطيفلامذا ال 

رفض خطأ من أخطأ ولكن هناك من يواجههم نن مع من أحسن، وونكف
 ..بالقيود والسدود واحلدود واملوانع كام قلنا وهذا هو الذي يؤملهم

ًإن الشيعة يعتقدون أن ثمة حقا قد أضيع، يف أمر اخلالفة، وأن ثمة 

ً عليا يف اجلمل وصفني والنهروان، فلامذا ال اخطأ قد ارتكبه الذين حاربو

اس عىل من أخطأ، ونحمله نتائج أخطائه، ونتعامل معه عىل أساس ندل الن
 .ما رسمه الرشع، وأثبتته األدلة الصحيحة
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ًم بالتخطئة ملن أخطأ ليس سبا، هنون الشيعة يعتقدون أن إعالمواملسل

وال يتضمن أية إهانة، بل هو حمض اإلنصاف للحق، والنرصة للدين، 
 .. هي يف عنق كل املسلمنيواحلفظ واألداء الصحيح لألمانة، التي

ة هو أهنم يف نفس الوقت الذي ع الشيوالذي يزيد يف دهشة املسلمني
 فيه بأمر يرون أنفسهم يف موقع الرباءة منه، يكون هناك من يدافع ونهمَّيت

عن احلكم األموي ورموزه، الذين استمروا يف سب عيل ألف شهر عىل 
هذا عدا عام . م عليه الكبريمنابر اإلسالم، حتى شب عىل ذلك الصغري وهر

عرب التاريخ وإىل يومنا هذا مما . ًامء فضال عن العوامليصدر عن بعض الع
 .يدخل يف دائرة االنتقاص من عيل وأهل البيت عليهم السالم

أن العوام من الناس من مجيع الفئات ومن : غري أن الشيعة يعلمون
ال يقفون عند حدود  و،ًمجيع املذاهب ال يلتزمون كثريا بأحكام الرشع

 .الدين يف تعاملهم مع القضايا

أن ما يصدر عن بعض العلامء يف مذهب ال يمكن : كام أهنم يعلمون
مجاعة شاذ من العلامء، كل مؤاخذة مجيع املنتسبني لذلك املذهب به ففي 

 ..ومتجرأ من العوام، خارج عن حدود االعتدال والتوازن

بواب احلوار العلمي ولكن ليس من حق العلامء أن يسدوا أ
واملوضوعي مع إخواهنم، وليس هلم أن يقيدوهم بقيود، وأن حيدوا 

 ..حركتهم بحدود يف جماالت احلوار واملناظرة

نام هي يف جماالت السلوك بعد حسم إفإن احلدود والقيود والسلوك، 
 .األمور من الناحية العلمية والفكرية
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، فإنه قد سمح لنبيه أن وهذا هو منطق القرآن حتى مع غري املسلمني
ًإنا أو إياكم لعىل هدى ﴿ :ًحياور اآلخرين بدءا من نقطة الصفر عىل قاعدة ُ َ َْ َ ْ َُّ ِ َِ َّ

ٍأو يف ضالل مبني ِِ ُّ ٍ َ ْ َ﴾.. 

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                        ٣٣٤

 دليل املناسبات يف الشعرـ  ٤٠
 »شبهات وردود« ’ ـ ربائب الرسول ٤١
 ×ـ رد الشمس لعيل  ٤٢
 )ثالثة أجزاء) (حتقيق ودراسة(تعة  ـ زواج امل٤٣
 )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
 حلرب يف دعاء أهل الثغور ـ سياسة ا٤٩
 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
 )من أهل السنة واجلامعةحوار مع عامل جليل (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



 ٣٣٥                                                                                        ..كتب مطبوعة للمؤلف

 )جزءان( واخلوارج × عيل ـ ٦١
 ـ الغدير واملعارضون ٦٢
 ل الصائب يف إثبات الربائب ـ القو٦٣
 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«ـ مراسم عاشوراء  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
 )عة أجزاءأرب (»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


