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  :)١٦٠( ٤٥ السؤال رقم
 عن العلم بلغهم اإلسالم بالد جل أن وجدنا لقد :ًيقال ـ أيضا ـ

 ملسو هيلع هللا ىلص عنه بلغ من وعامة ،»عنه اهللا ريض« عيل طريق غري من ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول

 يدعو املدينة إىل زرارة بن أسعد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بعث فقد !بيته أهل غري من

 وبعث الدين، يف قههمويف القرآن، األنصار ويعلم ، اإلسالمإىل الناس

 إىل موسى وأبا ًمعاذا وبعث ذلك، مثل يف البحرين إىل احلرضمي بن العالء

 .مكة إىل أسيد بن عتاب وبعث اليمن،

 !بيته؟ أهل من رجل أو عيل إال ملسو هيلع هللا ىلص عنه يبلغ ال أنه الشيعة دعوى فأين

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..ه الطاهرينوله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآل

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

 إن تبليغ األحكام الرشعية، وتعليم الناس، واجب عىل كل ً:أوال
 بعض الناس هلذا » وآلهعليهصىل اهللا «ويمكن أن ينتدب رسول اهللا . مسلم



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                         ٨

شاء من من » صىل اهللا عليه وآله«األمر، كام أن من املمكن أن يرسل 
 ..أصحابه إلبالغ ما شاء من قرارات، وتدبريات ملن شاء من الناس

ولكن ما جرى يف قصة براءة خيتلف عن كل ما عداه، ألن املورد الذي 
 معه هو مورد إبرام العهود، » وآلهعليهصىل اهللا «كان يتعامل النبي 

ك والتعامل مع ناقضيها، وعقاهبم، وإعالن احلرب عىل من يرص عىل انتها
.. حرمة املسجد احلرام، وإبطال سنن اجلاهلية، وإعطاء املهلة للمرشكني

وهذا من صالحيات النبي واإلمام من بعده، واملرشكون كانوا يأملون 
 .»صىل اهللا عليه وآله«بنقض عرى هذا الدين، ولو بعد وفاة رسول اهللا 

 أن ييأس املرشكون من احلصول عىل أي امتياز من :واملطلوب هو
 عليهصىل اهللا «ام واخلليفة بعد الرسول، فإذا رأوا أن من مل يزل النبي اإلم
 يؤكد عىل إمامته هو الذي يبلغهم هذه القرارات احلاسمة، انقطع »وآله

ال سيام وأن الذي أبلغهم ذلك هو من قصم ظهر الرشك، وأبطل . أملهم
 . بعده، واإلمام من»صىل اهللا عليه وآله«كيدهم، وهذا من صالحيات النبي 
 .والبالغات العادية! ت املختلفة؟وأين هذا من بعث الرسل يف احلاجا

 عليهصىل اهللا «ِّإن الشيعة يدعون أنه ال يبلغ عنه :  يقول السائل:ًثانيا

 ..أو رجل من أهل بيته» صىل اهللا عليه وآله« إال هو »وآله

 :ويف هذا مالحظتان

ًقاله املسلمون، نقال  أن الشيعة ال يدعون ذلك، بل هذا ما :إحدامها

.  بصورة ال تقبل الشك، وال الشبهة» وآلهعليهصىل اهللا «عن رسول اهللا 

أن : الذي أرجع أبا بكر من طريق مكة، وقال» صىل اهللا عليه وآله«فهو 
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أن يا حممد، ال يبلغ عنك إال أنت أو رجل : جربئيل أبلغه عن اهللا تعاىل

 .)٢(»أو عيلال يؤدي عني إال أنا «: أو قال. )١(منك

                                     
 وشواهد ٥٠ص ٢ج واآلثار األحاديث وختريج ٥١ص ٣ج للحاكم املستدرك )١(

مع جمو ١٥١ ص١جمحد أمسند و ٦٩صذخائر العقبى و ٣١٨ص ١ج التنزيل

ختريج األحاديث واآلثار و ٣٨٦ ص٨جحتفة األحوذي و ٢٩ ص٧جالزوائد 

لقرآن تفسري او ٤٢٢ ص٢ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٥٠ ص٢ج

 ٢جفتح القدير  و٢١٠ و ٢٠٩ ص٣جالدر املنثور  و٣٤٦ ص٢ج العظيم

 ٧٦ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٣٤٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٣٤ص

بن الدمشقي الجواهر املطالب  و٣٩٤ ص٧وج ٤٦ ص٥جالبداية والنهاية و

ينابيع املودة  و٢٥٢صبن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب و ٩٧ ص١ج

 اخلصال و١٢٤ص الدين رشف للسيد هريرة وأبو ١٦١ ص٢جلذوي القربى 

 البالغة ومصباح ١٧١ص ٣٨وج ٢٨٦ص ٣٥ج األنوار وبحار ٣٦٩ص ٢ج

 ٣٠٤ص ١ج خباراأل ورشح ١٢٨ص ٣ج) البالغة هنج مستدرك(

 ٢ج األبرار وحلية ٣٧ص ٢ج األعامل وإقبال ١٦٨ص للمفيد واإلختصاص

 .١٧٨ص ٢ج الثقلني ونور ٣٦٥ص

 ١جشواهد التنزيل  و٨٤ ص١٠ج) ط دار الفكر( و ٦٤ ص١٠ جامع البيان ج)٢(

السنن الكربى : وراجع ٩٠صلنسائي لخصائص أمري املؤمنني و ٣١٧ص

 ٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٠٥ ص١فاء جكشف اخل و١٢٩ و ١٢٨ ص٥لنسائي جل
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 .أو نحو ذلك. )١(»)أو مني(ال يبلغها إال أنا أو رجل من أهل بيتي «: أو قال

 إن املقصود هو إبالغ األمور التي هلا مساس بأمر اإلمامة من :الثانية
، بحيث لو أن اإلمام من بعده مل يتول هذا اإلبالغ » وآلهعليهصىل اهللا «بعده 

 ً.الختلت األمور كام أوضحناه آنفا

هناك إشكاالت عديدة يف صحة األمثلة التي ذكرها السائل يمكن  ً:ثالثا
يلتفت إليها بمراجعة ما ذكرناه يف مواردها ومواضعها من للقارئ أن 

 .)٢(السرية النبوية الرشيفة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
 .١٠٧نساب األرشاف ص وأ١٥٢ ص١٠حتفة األحوذي ج و٣٤٦ و ٣٤٥ص

تفسري  و٣١٥ و ٣٠٨ ص١جشواهد التنزيل  و٣٤٥ ص٦الغدير ج:  راجع)١(

تفسري  و٤٥٣ ص٢جبن العريب الأحكام القرآن  و٣٤٧ ص٢ج لقرآن العظيما

عمدة القاري  و٦٦ ص٨جفتح الباري :  وراجع٦٧٢ ص١جالبحر املحيط 

 ١٦ وج٢٨٨ ص٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  وراجع١٧ ص١٨ج

ختريج  و٩٢صلنسائي لخصائص أمري املؤمنني  و١٩٥ ص١٧ وج٢٩١ص

كبري تفسري ال وال٧٧ ص٢جتفسري النسفي  و٤٩ ص٢جاألحاديث واآلثار 

 ٣جالدر املنثور  و١٢٨ ص٣جتفسري البيضاوي  و٢١٨ ص١٥ج للرازي

 .٤١ ص٤ج السعود تفسري أيب و٢٠٩ص

 .٢٥٧ ص٣٠ ج» وآلهعليهصىل اهللا «الصحيح من سرية النبي األعظم :  راجع)٢(
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  :)٧٨ (٤٦السؤال رقم 
 والدليل الصديق؛ بكر أبو هو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بعد احلق اخلليفة كان لقد

 :هذا عىل

 ،ونواهيه ألوامره وانقيادهم ،طاعته عىل وإمجاعهم الصحابة اتفاق ـ ١
 أطاعوه، وملا ذلك، تركوا ملا ًحقا خليفة يكن مل ولو .عليه اإلنكار وتركهم

 .الئم لومة اهللا يف همتأخذ ال وكانت وديانة،ًا وورعًا زهد هم من وهم

 يكون أن إما :خيلو وال قاتله، وال خالفه ما »عنه اهللا ريض«ًا علي أن ـ ٢
 .بكر أيب مع احلق أن لعلمه أو لعجز، أو والرش، الفتنة منًا خوف لقتاله تركه

 قاتل ألنه الرش؛ وخوف الفتنة اتقاء ألجل تركه يكون أن يمكن وال
 والزبري طلحة وقاتل الكثري، اخللق احلرب يف وقتل ،»عنه اهللا ريض« معاوية

 ومل ،له احلق أن علم حني »اعنه اهللا ريض« عائشة وقاتل ،»امعنه اهللا ريض«
 !الفتنة منًا خوف ذلك يرتك

 كانوا معاوية زمن يف نرصوه الذين ألن ؛ًاعاجز يكون أن يمكن وال
 علموا فلو .الشورى ويوم ،عمر إستخالف ويوم ،السقيفة يوم اإليامن عىل

 معاوية من أوىل ألنه عليه؛ اهللا رضوان بكر أيب أمام لنرصوه له احلق أن
 .والقتال باملحاربة» عنه اهللا ريض«

 !»عنه اهللا ريض« بكر أيب مع احلق أن لعلمه ذلك ترك أنه فثبت 
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال
 :فإننا نجيب بام ييل

 ُّدل إن طاعة الصحابة أليب بكر، وانقيادهم ألوامره ونواهيه ال يً:أوال
وأخذ فدك، فقد يطاع أحدهم، بسبب  ،عىل أنه حمق يف استيالئه عىل اخلالفة

اطمة خوف الناس منه، وال سيام بعد أن رأوا ما فعل بسيدة نساء العاملني ف
تها ، وحماولة إحراق بيهانينجلسقاط إومن رضب، » عليها السالم«الزهراء 

يرى و ..»عليهم السالم «ها احلسن واحلسنيعليها وعىل زوجها عيل، وابني
ً فإن خالدا قد قتل هذا ..الك بن نويرة ومن معه من بني حنيفةما جرى مل

جته يف ليلة ًالصحايب اجلليل مع عرشات من املسلمني صربا، وزنى بزو
ومن الذي يتجرأ عىل املخالفة، وهو يرى ما فعلوه بسعد بن عبادة .. قتله

 !؟..و.. و
 :من أجل ذلك نقول

 حيث ال ، وديانتهم يفرض عليهم حفظ أنفسهم الصحابةزهدإن 

 وزيادة ، سوى هدر الطاقات، وزيادة املشكالتالتصديفائدة من 

 ملحق دين حممد رسول ،يندالاملصائب والباليا، وإعطاء الفرصة ألعداء 

  ..»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
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قد تأكد للصحابة عدم إمكان املواجهة، حني رأوا كيف أن اخلليفة و
ن بعض النساء قد اعتربت ذلك رشوة إ األموال، حتى يده بإعطاء بسط قد

 .)١(اهلا عىل دينه

 بكر وىل أبوو ، سفيان ما كان قد مجعه من أموال الصدقاتا أعطى أبو
 فأرضاه ذلك وسكت عن معارضتهم، بالرغم من أنه كان قد عرض ،بنها

 .)٢( أن يقوم معه ضدهم»عليه السالم«عىل عيل 

 هناك فرق بني اإلمجاع عىل إستخالف أيب بكر، وبني اإلمجاع عىل :ًثانيا
ًطاعته بعد أن كرس نفسه خليفة، استنادا إىل ما ذكرناه من استخدام القوة 

فإن اإلمجاع . فريق، والرشوة باألموال واملناصب لفريق آخروالعنف، عىل 
 ..ُّعىل الطاعة ال يدل عىل صحة اخلالفة، وهذا هو الذي حصل

                                     
 ٣ وتاريخ مدينة دمشق ج١٨٢ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج:  راجع)١(

 ٣٢٧ ص٢٨ وبحار األنوار ج١٠٩ و ٢١ ص١٢ وقاموس الرجال ج٢٧٦ص

 ٥٣ ص٢ ج ورشح هنج البالغة للمعتزيل٦٠٧ و ٦٠٦ ص٥وكنز العامل ج

 .٣٨٨ ص٣ وأنساب األرشاف ج٤٢٠ ص١وحياة الصحابة ج

 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي(و ) ط مطبعة اإلستقامة(تاريخ األمم وامللوك :  راجع)٢(

 ٤٤ ص٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٣٩ ص٢ ودالئل الصدق ج٤٤٩ص

 ٢ عن العقد الفريد ج٢٥٤ ص٩ والغدير ج١١٧ ص١٢وقاموس الرجال ج

 .٣٩صلجوهري ل وفدك السقيفة و٢٤٩ص
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واإلمجاع عىل اإلستخالف مل يتحقق، فقد عارضه بنو هاشم، وعىل 
، وسعد بن عبادة وفريقه من اخلزرج »عليه السالم«رأسهم أمري املؤمنني 

 وخالد بن سعيد، وأيب بن كعب، والزبري بن واألنصار، وأبو سفيان،
 ..العوام، وسلامن، وأبو ذر واملقداد، وعامر، وغريهم كثري

 : حلرب أيب بكر نقول»عليه السالم« بالنسبة لعدم تصدي عيل :ًثالثا

 هلم كانت ستنتهي إىل أن حربه: نفسه» عليه السالم«قد ذكر عيل 
حمق دين حممد يصل األمر إىل مصائب وويالت ال يمكن القبول هبا، بل قد 

وطفقت أرتأى بني أن  «:»عليه السالم«وقد قال ، »صىل اهللا عليه وآله«
 . كام يف اخلطبة املعروفة بالشقشقية»أصول بيد جذاء أو أصرب عىل طخية عمياء

فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد «: »عليه السالم«ومما قاله 
دين حممد، فخشيت إن مل أنرص اإلسالم رجعت عن اإلسالم، يدعون إىل حمق 

ًوأهله أن أرى ثلام، أو هدما تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت واليتكم ً«)١(. 

َّ مل يكن هو الذي قرر قتال الناكثني »عليه السالم« إنه :ًرابعا
 هو الذي »صىل اهللا عليه وآله«والقاسطني واملارقني، بل كان رسول اهللا 

 .عهد إليه بقتاهلم

كان الناكثون، والقاسطون واملارقون هم الذين خرجوا عليه، وبدأوه و
 .بالقتال، فدافع عن نفسه، ومل يكن هو البادئ

                                     
 .٦٣ هنج البالغة الكتاب رقم )١(
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 أيام خالفته، وبني »عليه السالم«ً إن ثمة فرقا بني حال عيل :ًخامسا
 وكان الناس حديثي يوم السقيفة، حيث مل يكن عنده أنصار يف يوم السقيفة،

ًن اإلسالم حمصورا يف اجلزيرة العربية، واملنافقون يف أوج عهد باجلاهلية، وكا

 .ًقوهتم، وهم يرتبصون باإلسالم رشا، وحوله أقوى ممالك األرض

 اإلستكبار أما يف أيام خالفته، فقد كانت األمور بيده، وقد سقطت ممالك
 بالتخلص من حوله، وأصبح اإلسالم حقيقة واقعة، وتالشت آمال املنافقني

 .مة حكم اجلاهليةمنه، وإقا

وقد اجتمع عنده الفريق . وإنام كان معاوية من إنتاج يوم السقيفة
 .ًاألموي، الذي كان أساسيا يف تشييد األمر أليب بكر

ًاحلرب يف يوم السقيفة كان حرصا عىل اإلسالم » عليه السالم«فرتكه 

 ..وأهله، ال ألنه يرى احلق أليب بكر كام ذكره املستدل

 ..م عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسال

 

  :)٨٣( ٤٧ السؤال رقم
 إىل ودعوا ،»عنه اهللا ريض« بكر أبا »معنه اهللا ريض« األنصار نازع لقد

 ال ،بيته يف »عنه اهللا ريض« عيل وقعد ،»عنه اهللا ريض« عبادة بن سعد بيعة
 من بكر أيب بيعة إىل كلهم األنصار رجوع وخيل فال هؤالء، إىل وال هؤالء إىل
 :األسباب هذه من بسبب يكون أن

 .بالقوة يكون أن ـ ١
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 ذلك فأوجب باخلالفة؛ بكر أيب حق ظهور عن يكون أن أو ـ ٢
 .لبيعته االنقياد

 من بوجه رابع قسم إىل سبيل وال .معنى لغري ذلك فعلوا أو ـ ٣
 .الوجوه

 هنالك يكن مل ألنه كذب؛ فهذا لقوة،با بايعوه إنام :فإن قال الشيعة
 .سالح وال هتديد وال سباب وال تضارب وال قتال

 كلهم ،أبطال فارس ألفي من أزيد وهم األنصار يرهب أن وحمال
 بقوا أهنم وهو ،وراءه مرمى ال ما شجاعتهم من ظهر قد ،واحدة عشرية

 عىل ننيموط بالدهم، أقطار يف العرب جلميع حماربني متصلة أعوام ثامنية
 أن حمال وغريها، بمؤتة الروم قيرص مع للحرب ذلك مع متعرضني ،املوت

 إىل وال ،كثرية عشرية إىل يرجع ال فقط ،معه أتيا ورجلني بكر أبا يرهبوا
 بايعوه بل !مبطل عندهم وهو إليه فريجعوا مال، وال عصبة إىل وال ،موال

 .تطويل وال تردد بال

 احلق أن من رأوه قد كانوا وما مقوهل عن يرجعوا أن يبطل وكذلك
 العظيم العدد هذا أهواء اتفاق املحال فمن عمهم، ابن بيعة وعن حقهم

 طمع ودون ذلك، إىل يضطرهم خوف دون باطل أنه يعرفون ما عىل
 وال ،له عشرية ال رجل إىل ذلك كل يسلمون ثم جاه، أو مال من يتعجلونه

  .مال وال موايل وال فيه ممتنع قرص وال بابه عىل حرس وال حاجب وال منعة

 إنام »معنه اهللا ريض« األنصار أن إال يبق فلم هذا كل بطل قد وإذ
 عن عندهم صح حق لربهان »معنه اهللا ريض« بكر أيب بيعة إىل رجعوا
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 .كظنوهنم لظن وال ،كاجتهادهم الجتهاد ال ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 الذي فام عنهم، الرياسة وزالت ،األنصار يف األمر يكون أن بطل فإذا
 عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي نص جحد عىل يتفقوا أن عىل آخرهم عن أوهلم كلهم محلهم
 ظلمهم من معونة عىل كلهم آراؤهم تتفق أن املحال ومن !عيل؟ خالفة

 !!حقهم وغصبهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. بركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا و

 :فإننا نجيب بام ييل

فإن األنصار مل ..  لقد عرض السائل األحداث بصورة مغلوطةً:أوال
ينازعوا أبا بكر، بل كان أبو بكر هو الذي أرسع إىل السقيفة، ودخل عىل 
األنصار يف عقر دارهم، حني بلغه أهنم اجتمعوا يف سقيفتهم، يف حماولة من 

 ..حداثسعد بن عبادة الستباق األ

وذلك ألن األنصار رأوا أنفسهم يف دائرة اخلطر، بسبب ما عاينوه من 
ًملا طلب كتفا ودواة ليكتب » صىل اهللا عليه وآله«اجلرأة عىل مقام رسول اهللا 

ًللناس كتابا لن يضلوا بعده أبدا، فواجهوه باإلهتام بأنه هيجر، أو غلبه  ً

 .الوجع، أو ما إىل ذلك

ار أيب بكر عىل إمامة الصالة يف مرض رسول ثم رأوا ما جرى من إرص
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صىل اهللا عليه «َّ، حتى تدخل نفس رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .، وعزله عنها»وآله

امتنعوا عن املسري يف » عليه السالم«ثم رأوا كيف أن مناوئي عيل 
 ..جيش أسامة، بالرغم من اإلرصار والتأكيد النبوي عليهم باملسري

ً كيف أن قريشا بدأت بالضجيج، :د رأوا قبل ذلك يف عرفاتوكانوا ق

من الكالم، ولتصم آذان » صىل اهللا عليه وآله«وعال رصاخها، لتمنع النبي 
أن األئمة اثنا عرش : »صىل اهللا عليه وآله«احلارضين عنه، بمجرد أن ذكر 

فخيش األنصار أن تتجه األمور إىل تسلط الفريق الذي .. كلهم من قريش
فأرادوا استباق األمور، ففاجأهم أبو بكر .. ون أن يسعى لإلنتقام منهمخيش

 ..وعمر بالدخول عليهم، وانتهت األمور إىل ما انتهت إليه

 حني جرت أحداث السقيفة، كان »عليه السالم«ً إن عليا :ًثانيا
واملجتمعون مل خيربوه .. »صىل اهللا عليه وآله«ًمشغوال بتجهيز رسول اهللا 

وال إىل .. إنه قعد يف بيته، ال إىل هؤالء: ، فكيف يصح أن يقالباجتامعهم
 !هؤالء؟

صىل «وحتى لو أعلموه باجتامعهم، فإنه ال يمكن أن يدع رسول اهللا 
صىل اهللا عليه «ًميتا، وحيرض معهم، فإن جتهيز رسول اهللا » اهللا عليه وآله

 .أوجب من ذلك» وآله

صىل اهللا عليه « نص رسول اهللا عىل أنه ال مربر هلذا اإلجتامع ـ بعد أن
هو اإلمام وويل األمر من بعده، وقد بايعه » عليه السالم«ًعىل أن عليا » وآله

 .الناس يوم الغدير وانتهى األمر
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 مل يرجع األنصار كلهم إىل أيب بكر كام قال السائل، بل بقي سعد :ًثالثا
وال شك يف أن له بن عبادة عىل موقفه، مل يبايع أبا بكر، وهو زعيم اخلزرج، 

: ًمؤيدين يف قومه، ثم ذهب إىل الشام، وبقي موقفه حمرجا للسلطة، فيقال
مع أنه مل . )١(إن خالد بن الوليد اغتاله بسهم، ثم ادعوا أن اجلن اغتالته

ًيسبق ومل يلحق أن فعلت اجلن شيئا من هذا مع من هو مثل سعد بن 

 !!عبادة

                                     
قاموس الرجال  و٢٢٣ ص١٧ وج١١١ ص١٠ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

 ١ عن اجلزري، وجمالس املؤمنني ج٥٨٧ ص٩ج و٣٨٨ ص٨ جلتسرتيل

سري :  وراجع٨ ص١ستغاثة جاإل و٤٩٤ ص٣٠بحار األنوار ج و٣٣٥ص

 ٦٤ ص٢ ق٢ جان املبتدأ واخلرب والعرب وديو٢٧٦ ص١جأعالم النبالء 

 ٢٥٣ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٥٩٩ ص٢ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

 ٤٣٤ ص١١ وج٥٩٧ ص٣جلصنعاين لاملصنف  و٢٠٦ ص١جممع الزوائد جو

خالصة تذهيب هتذيب  و١٥ ص٦املعجم الكبري ج و٣٨صبغية الباحث و

 ٣د جبن سعالالطبقات الكربى  و٤٤٥ ص٦فيض القدير ج و١٣٤صالكامل 

 ٢٦٩ و ٢٦٨ و ٢٤٣ ص٢٠ج تاريخ مدينة دمشق و٣٩١ ص٧ وج٦١٧ص

هتذيب التهذيب  و٢٨١ ص١٠جهتذيب الكامل  و٢٨٤ ص٢أسد الغابة جو

 ٧البداية والنهاية ج و١٥٠ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٤١٢ ص٣ج

 .٤٠ص
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 :وبعدما تقدم نقول

، أو إذا أصبحت موضع شبهة وشك، بطلت إذا بطلت املقدمات
 ..النتائج، وهي األسباب الثالث التي رتبها عليها

إن الصحابة أمجعوا عىل طاعة أيب بكر، :  تقدم قول السائل:ًرابعا
إن الصحابة قد نازعوا أبا :  ولكن السائل يقول هنا٧٨فراجع السؤال رقم 

 !بكر، فكيف نجمع بني قوليه؟

حول عدم صحة كون بيعة األنصار أليب بكر قد  إن ما قاله :ًخامسا
 :حصلت بالقوة غري صحيح، ألهنا قد حصلت بالقوة بالفعل، فالحظ ما ييل

ورضهبا وإسقاط » عليها السالم«أن ما فعلوه بالزهراء :  ذكرنا:ألف

، وابناها »عليه السالم«جنينها، وحماولتهم إحراقها هي وزوجها عيل 

، ثم منعها من البكاء عىل أبيها، وسلبها »المعليهام الس«احلسن واحلسني 

ًفدكا ومرياثها من أبيها، كان كافيا إلسكات املعرتضني من أهل املدينة، ثم  ً

حلق هبم ما فعلوه باملك بن نويرة، وبني حنيفة، فأرعب القلوب، وأدهش 

 .ًاأللباب، ووضع حدا ألي اعرتاض يأيت من القبائل األخرى خارج املدينة

 :مروخالصة األ

 أن من تسول له نفسه القيام بأية حركة، :لقد أدرك األنصار وغريهم
صىل «أو اإلمتناع عن البيعة، لن يكون نصيبه بأفضل من نصيب بنت النبي 

، وسبطه املحسن الذي »عليها السالم«وصهره ووصيه عيل » اهللا عليه وآله
ام بعد أن ال سي.. قتل بال ذنب، وال أفضل من نصيب مالك بن نويرة وقومه



 ٢١                                                                                                              .    .أبو بكر :  الفصل الثاني 

حرض إىل املدينة املئات واأللوف من بني أسلم، وغريهم واحتلوها، حتى 
، فلام رآهم عمر أيقن بالنرص عىل حد تعبريه، )١(تضايقت هبم سكك املدينة

 ..ومتت البيعة حتت ظل سيوف هؤالء

 .واستمر هذا احلكم اجلديد يف قمع املخالفني بعد ذلك

أن : ًاج دائام إىل قتال؛ بل يكفي فيها إن اإلستفادة من القوة ال حيت:ب
يرى الناس ما جيري عىل غريهم ليتعظوا هبم، وليعرفوا ما سيؤول إليه 

 .أمرهم، لو سلكوا نفس الطريق

غري .. الخ.. و.. ما قاله السائل من عدم حصول هتديد ورضب و: ج
قه ، واملبارشة بإحرا»عليها السالم«دقيق، فإن التهديد بإحراق بيت الزهراء 

ُ، وأخرج )٢(قد حصل، كام أهنم قد هامجوا البيت، وكرس عمر سيف الزبري

                                     
 ،وعنه ٤٥٩و  ٤٥٨ص ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكاأل تاريخ:  راجع)١(

 ٣ج املرتىض للرشيف مامةاإل يف والشايف ٣٣٥ص ٢٨ج نواراأل بحارو

رشح هنج البالغة :  وراجع.٦٨ ص التنكابني للرسايب النجاة وسفينة ١٩٠ص

 .٣٣١ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٣٢٨الدرجات الرفيعة ص و٤٠ ص٢جللمعتزيل 

 ٣٨٨ص ٨ج الرجال وقاموس ٤٨ص ٦ج للمعتزيلالبالغة  هنج رشح:  راجع)٢(

 ٧٣ و ٤٨ص للجوهري وفدك والسقيفة ٤١١ص قيس بن يمسل وكتاب

 ٨ج الكربى والسنن ٣٥٦ص ٥ج والغدير ٣١٥ص ٢٨جاألنوار  وبحار

 ٢٨٧ص ٣٠ج دمشق مدينة وتاريخ ٥٩٧ص ٥ج العامل وكنز ١٥٢ص

 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                         ٢٢

ًملببا يقاد إىل البيعة كام يقاد اجلمل املخشوش، كام ورد » عليه السالم«عيل 

 .)١(إىل معاوية» عليه السالم«يف رسالة عيل 

ًبل لقد جرى يف السقيفة أيضا هتديد وسباب، ورضب احلباب بن 

: مر عىل سعد وهدده، حتى قال قائلهم ـ وهو عمر ـ، ووثب ع)٢(املنذر
ًاقتلوا سعدا، قتل اهللا سعدا   .)٣()أو اقتلوه قتله اهللا(ً

                                     
 ٤ج كثري البن النبوية والسرية ٣٣٣ص ٦وج ٢٧٠ص ٥ج والنهاية والبداية

 .٤٩٦ص

 ١ج للطربيس واإلحتجاج ٣٣ص ٣ج) عبده برشح (البالغة هنج:  راجع)١(

 ١٦٥ص للشريازي األربعني وكتاب ٢٢٠ص املهرقة والصوارم ٢٦٢ص

 ١٠٨ و ١٦٢ و ٥٩ص ٣٣وج ٦٢١ص ٢٩وج ٣٦٨ص ٢٨ج األنوار وبحار

 »السالم عليه« طالب أيب بن عيل واإلمام ٥٠٥ص ٧ج البحار سفينة ومستدرك

 البالغة هنج ورشح ١٩٧ص ٤ج للمحمودي السعادة وهنج ٧٣٣ص للهمداين

 وتقريب ٣٧٤ص ١ج الدمشقي البن املطالب وجواهر ١٨٣ص ١٥ج للمعتزيل

 إحقاق ورشح ٣٢٩ص ٥ج املرام وغاية ٢٣٧ص احللبي الصالح أليب املعارف

 وصفني ٣٢٧ص للتنكابني النجاة وسفينة ٣٦٩ص ٢ج) امللحقات (احلق

 .راملصاد من العديد عن ١٠٤ و ٩٢ص ١٩ج الرباعة ومنهاج ٨٧ص للمنقري

 .٤٥٩ ص٢جمم وامللوك تاريخ األ و١٧٤ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٢(

 ١٧٤ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٢٤ ص٢جتاريخ اليعقويب : راجع )٣(
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 إن األنصار مل يكونوا ألفي فارس، بل هم أقل من ذلك بكثري، كام :د
فيها مل » صىل اهللا عليه وآله«أظهرته بيعة الرضوان، فإن الذين بايعوا النبي 

 أعىل رقم ذكرته الروايات، وفيهم املهاجرون يصلوا إىل األلفني يف
 ..واألنصار، ومن أهل املدينة وحوهلا

 :واألنصار كانوا عىل قسمني

 .د بن حضري، وهو قريب من أيب بكرأسي: األوس، وكان من زعامئهم

ً بشري بن سعد وكان منحازا إىل أيب بكر، لقرابته :واخلزرج، ومنهم

 ..ًعبادة، ورغبة يف نقض أمره ثانياًوحسدا ومنافسة لسعد بن .. ًأوال

                                     
 و ١٩صالدرجات الرفيعة  و٤٠ ص٦ وج٢٥ ص٢ وراجع ج٢١ ص٢٠وج

بن الاملصنف  و١٨٦ ص١٦جعمدة القاري  و٢٥ ص٧جفتح الباري  و٣٢٩

 ٤٤٧ وراجع ص٤٥٩ ص٢ج مم وامللوكتاريخ األ و٥٧٢ ص٨ج أيب شيبة

لجوهري لالسقيفة وفدك :  وراجع٦٤ ص٢ ق٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب

 كنز و٥٦ ص١جمحد أمسند  و١٥٧ و ١٥٢ ص٢جصحيح ابن حبان  و٦٦ص

بن ال الثقات  و٦١٦ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و٦٤٧ ص٥جالعامل 

لذهبي ل اإلسالمتاريخ  و٣٢٨ ص٢ج التاريخ الكامل يف و١٥٥ ص٢ج حبان

 ٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٦٧ ص٥جالبداية والنهاية  و١١ و ٨ ص٣ج

 ٤جالنهاية يف غريب احلديث  و٣١٤ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد  و٤٨٩ص

 .١٤٣ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٣ص
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ًوهناك املهاجرون أيضا، وغريهم من القبائل أسلم، وجهينة، ومزينة، 

 :فتوالال.. وكانوا منحازين إىل أيب بكر!! وغفار الذين كانوا حول املدينة
ن هذه القبائل ال سيام قبيلة أسلم قد دخلت املدينة حلظة البيعة أليب بكر، أ

ت بالنرص، نلام رأيت أسلم أيقف:  وقال عمر،هبمحتى تضايقت سككها 
ومتت بيعة أيب بكر حتت وطأة الكثرة التى فرضتها وسامهت يف إمخاد 

فلم يبق مع سعد بن عبادة إال طائفة من عة ضدها، فت املرتااألصو
اخلزرج، فلامذا ال يمكن إجبارهم عىل البيعة أليب بكر، كام أجرب بنو هاشم 

 !؟»عليه السالم«زوا إىل عيل وغريهم من الذين انحا

 أن املؤيدين لسعد مل يكونوا مجيع األنصار، كام أن يف األنصار، :فظهر
ًبل يف اخلزرج بالذات من كان يؤيد أبا بكر، فضال عمن كان معه من 

ًفلم يكن حزب أيب بكر ضعيفا، وال كانوا ثالثة أفراد، . املهاجرين وغريهم

 . هذا السائلوال كانوا أكلة رأس كام صوره لنا

عليه «إن الذين تزعموا اخلالف عىل عيل : وهذا ال يتناىف مع قولنا
ولكن .. كانوا قلة» عليه السالم«، وعملوا عىل رصف اخلالفة عنه »السالم

ًاآلخرين تابعوهم إما طمعا، وإما خوفا، او ألجل عدم اكرتاثهم بام جيري  ً

 .من حوهلم، أو لغري ذلك من أسباب

ره السائل، من أن األنصار ما كانوا ليرتاجعوا عن حقهم  ما ذك:ًخامسا
 :لو كانوا يعلمون أن احلق هلم غري صحيح، لعدة أسباب

 أن هذا لو صح، لوجب أن ال يتصدى األنصار بزعامة سعد بن :أوهلا
عبادة ملا يعلمون أهنم ال حق هلم به، فتصدهيم، ومنازعتهم أبا بكر ـ حسب 
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 .ًم يرون أن هلم حقا يريدون الوصول إليهُّقول السائل ـ يدل عىل أهن

 هناك كثريون يرتكون احلق الذي هلم حني يرون أن ثمن :ثانيها
 : »عليه السالم«احلصول عليه أعظم من فواته، وقد قال 

 اإلسالم،مسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن أف«
 ،ًأن أرى ثلام وأهله اإلسالم فخشيت إن مل أنرص ،يدعون إىل حمق دين حممد

 .)١(»ًأو هدما تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت واليتكم

ُّ إن اإلنسان ـ حتى الصحايب ـ قد يطلب ما ليس له بحق، ويدل :ثالثها

كل منهم قد طالب » عليه السالم«ًأن األنصار، وأبا بكر، وعليا : عىل ذلك

ُّوذلك يدل .. باخلالفة، فال بد أن يكون املحق أحدهم فقط دون اآلخرين

عىل أن احلكم بعدالة مجيع الصحابة غري دقيق، إذ ال يمكن أن جيهل اجلميع 

 .حكم اهللا تعاىل يف هذه املسألة

ًوحتى لو كانوا جاهلني مجيعا، فليس للجاهل أن يطلب ما ال يعلم أن 

له احلق باملطالبة به، فكيف إذا اعتدى عىل غريه بسب، أو شتم، أو رضب، 
 !ىل ذلك؟أو قتل، أو ما إ

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
 .٦٣ هنج البالغة الكتاب رقم )١(
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  :)٩٢ (٤٨السؤال رقم 
عليه الصالة « عىل مرافقة النبي »عنه اهللا ريض« لذي أجرب أبا بكراما 

  ! يف هجرته؟»والسالم

مه الكفار وهم  ـ كام يقول الشيعة ـ فلامذا هيرب من قوًافلو كان منافق
وإن كان نفاقه ملصلحة دنيوية، فأي ! مكة؟ املسيطرون وهلم العزة يف

  صىل اهللا عليه وسلموالنبي مصلحة كان يرجوها مع النبي تلك الساعة،
 !مع أنه قد يتعرض للقتل من الكفار الذين لن يصدقوه! وحيد طريد؟

 :ويف صياغة أخرى

صىل اهللا « إمام املرسلني ما الذي دفع الصديق للمخاطرة واهلجرة مع
 !؟ املاليةاملكافآت ًمنا مع كفار قريش الذين رصدوا لقتلهآومل يبق ، »عليه وآله

 !؟ غنى عن ذلكيف يكن أمل

 ..دنيوية ملصالح هاجر :فإن قيل

وأي مصالح لرجل يرتك أهله وأقاربه ويتعرض للقتل هو  :قلنا له
ً رجال منافقا »ه وآلهصىل اهللا علي «وكيف يصاحب رسول اهللا! ؟هوصاحب ً

 !يف هجرته؟

 !أليس منكم رجل رشيد؟
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  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

َّإن أبا بكر قد خالف ما قرره اهللا :  إن الشيعة اإلمامية إنام يقولونً:أوال
بمقتىض النصوص » عليه السالم«ورسوله يف أمر اخلالفة، فإهنا كانت لعيل 

، وقد بايعه »صىل اهللا عليه وآله«الواردة فيها يف القرآن وعىل لسان النبي 
 .ثم خالفوا بيعتهم.. الصحابة يوم الغدير

 بأنه منافق، فال جتده يف كتب عقائد :وأما وصف أيب بكر وغريه
ائد الشيعة من كتب العقائد التي يقررها عامة الشيعة، وإنام تؤخذ عق

 ..فال معنى لطرح هذا السؤال. علامئها

 بالنسبة لرصد املكافآت لقتل أيب بكر، فهو كالم نقله بعض :ًثانيا
وهو ال يدل عىل أن أبا بكر مل يأخذ .. الرواة، وحيتاج إىل بحث ومتحيص

 ..اخلالفة من صاحبها الرشعي بغري حق

يدل عىل حقد قريش عليه يف تلك الفرتة التي سبقت وهو ـ إن صح ـ 
ًوال شك يف أن أمورا .. بعرش سنوات» عليه السالم«أخذ اخلالفة من عيل 

قد استجدت يف هذه الفرتة أوجبت رجوع املياه إىل جمارهيا، ومكنت أبا بكر 
 ..من أن يقدم عىل هذه املخالفة يف أمر اخلالفة

 :خراجه عن جمال البحث والنقاش نقول بعد استثناء أيب بكر وإ:ًثالثا
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ًال يصاحب رجال » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : إن قول السائل
 :جوابه.. ًمنافقا

 إن اإلنسان يرافق يف سفره كل الناس بام فيهم العامل واجلاهل، :ألف
والكبري والصغري، والغني والفقري، ومن كل دين وكل طائفة إال إن كان 

خيشى » صىل اهللا عليه وآله« الغفلة، ومل يكن النبي خيشى من سطوته حني
يريد أن حيسن أليب بكر » صىل اهللا عليه وآله«ذلك من أيب بكر، بل كان 

 .باصطحابه معه

الذين يسافرون » صىل اهللا عليه وآله« قد كان يف أصحاب النبي :ب
معه، املخلصون وغري املخلصني، وكان خيرج معه بعض املنافقني، واآليات 

» صىل اهللا عليه وآله«رصحية بذلك، وقد رافق ابن أيب، وكذلك غريه النبي 
 ..يف سفره إىل بدر وغريها

 إن أحوال الناس ليست ثابتة عىل حال، فقد يزهد اإلنسان بالدنيا :ج
ًدهرا، ثم حتلو الدنيا يف عينيه، فريمتي يف أحضاهنا، كام أنه قد يكون العكس، 

ن الزمان، ثم يزهد فيها، ويطلقها، وخيرج من فيكون من أهل الدنيا برهة م
ولذلك شواهد كثرية يف حياة .. وينرصف إىل التعبد والتبتل.. كل ما يملك

 .الناس عىل مر التاريخ

 : إننا بعد استثناء أيب بكر عن دائرة البحث والنقاش مرة أخرى نقولً:رابعا

د روي عن ًإن اهلجرة قد تكون فرارا بالدين، وقد تكون لغري ذلك، فق
 :أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 اهللا إىل هجرته كانت فمن ..نوى ما امرئ ولكل ،بالنية عاملاأل«
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 أو ،يصيبها لدنيا هجرته كانت ومن ].ورسوله[ اهللا إىل فهجرته ]ورسوله[
 .)١(» فهجرته إىل ما هاجر إليه،يتزوجها امرأة

ألحد غري اهللا، أو من اصطفاه  إن النفاق أمر قلبي وال يمكن :ًخامسا
. اهللا بلطف منه أن يكشف عام يف ضامئر الناس، ويطلع عىل ما يف القلوب

إال إذا رصح املنافق نفسه بام يف قلبه، أو أظهرت ترصفاته نفاقه بشكل قاطع 
وليس األمر . ورصيح خيرجه عن حالة النفاق إىل حالة اإلعالن بالكفر

 معنى لسوق الكالم يف هذا اإلجتاه من فال.. كذلك يف مورد بحثنا هذا
وخروج بعض الناس عن القواعد ال يصحح نسبة ذلك إىل .. األساس

                                     
 ومناقب ١ وبدء الوحي ٦ وكتاب العتق ٤١إليامن كتاب ا ،صحيح البخاري) ١(

 ١وكتاب احليل ..  يف موضعني٢٣ وكتاب األيامن ٥ وكتاب النكاح ٤٥األنصار 

 ٢٣١ ص٧ وج١١٨ ص٦ وج١١٩ ص٣ وج٢٠ ص١ج )ط دار الفكر(و 

سنن أيب  و٤٨ ص٦ج )ط دار الفكر( و ١٥٥كتاب اإلمارة  ،صحيح مسلمو

 ،سنن الرتمذي و٤٩٠ ص١ج) فكرط دار ال( و ١١، كتاب الطالق داود

، كتاب سنن النسائي و١٠٠ ص٣ج )ط دار الفكر( و ١٦فضائل اجلهاد 

 ١ج) ط دار الفكر( و ١٩ وكتاب األيامن ٢٤ وكتاب الطالق ٥٩الطهارة 

ط (و  ٢٦، كتاب الزهد سنن ابن ماجة و١٣ ص٧ وج١٥٨ ص٦ وج٥٨ص

محد أند مس و٤١ ص١جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٤١٣ ص٢ج) دار الفكر

 .٤٣ و ٢٥ ص١ج
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، »عليها السالم«طائفتهم كلها، فإن يف علامء أهل السنة من هجا الزهراء 
عليه «ًبل بقي األمويون، وأئمة اجلامعات يف البالد اإلسالمية يلعنون عليا 

 .منابرهم ألف شهريف صلواهتم وعىل » السالم

ًوكان ابن الزبري يفعل ذلك أيضا بالنسبة لعيل أيضا، فهل يصح أن  ً

إن طائفة أهل السنة يعتقدون بصحة لعن عيل واحلسن واحلسني : يقال
عليها «وبجواز هجاء الزهراء .. ، وابن عباس وغريهم»عليهم السالم«

 !وما إىل ذلك؟.. »السالم

 ..ن اصطفى حممد وآلهوالصالة والسالم عىل عباده الذي
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  فصل الثالثال

 ..عمــــــر بــــن اخلطــــــــاب
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× 

  :)١٠٨ (٤٩السؤال رقم 
 ريض«ًا علي يشاور والشيعة السنة باتفاق »عنه اهللا ريض« عمر كان لقد

 احلق؛ أهل شاور ملا ـ تدعون كام ـًا ظامل كان ولو ،)١(كثرية أمور يف »عنه اهللا
 !احلق لبيط ال الظامل ألن

 :ويف صياغة أخرى

 من كثري يف» ريض اهللا عنه« ًعليا يشاور »ريض اهللا عنه «عمر كان كيف
 بأهل يستعني أن لظامل كيف إذ ٣٢٥ص البالغة هنج يف ذكر كام القضايا

 أهيا ًقليال فكروا !؟الظامل لذلك ًمستشارا يكون أن لعيل وكيف !؟احلق
 !؟ املذمومبوالتعص األعمى التقليد إنه أم ..الناس

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 

                                     
 . ، حتقيق صبحي صالح)٣٤٠، ٣٢٥ص (هنج البالغة،  :انظر )١(
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 ..وبعد ..حممد وآله الطيبني الطاهرين

 يف ظلم الناس، أو يف »عليه السالم«ً إن عمر مل يكن يستشري عليا ً:أوال
ًكون مستشارا لظامل، بل  أن ي»عليه السالم« كيف لعيل :أمور الباطل، ليقال

عليه «كان يستشريه يف مصلحة اإلسالم واملسلمني، فكان جيب عىل عيل 
 ..وجودهاو ، وعزهتا وكرامتها، أن يشري عليه بام حيفظ لألمة دينها»السالم

إذا اخلربة بام هو موضع اختصاصهم  إن احلاكم يستشري أهل :ًثانيا
 ني غري مسلمربام كانوااحلق، و و، وربام كانوا من أهل الدينحتاج إىل ذلكا

يف حل املشكلة التي يواجهها، فقد يفيده علم أن لدى الكافر ما إذا ًأيضا، و
 أو يف أمر البناء، أو يف الشأن ،مر الطبأيف أو غريه ًيشاور نرصانيا 
 ..ًبذل األموال ثمنا لتلك املشوراتي وقد .االقتصادي العام

، فلم يبخل عليه »ه السالمعلي«وقد شاور ملك مرص النبي يوسف 
 .باملشورة والنصيحة» عليه السالم«يوسف 

بل قد تكون استشارات احلاكم لدوافع سياسية، كإظهار اإلنصاف 
 ..والعدل، ودفع شبهة الظلم عن نفسه، وما إىل ذلك

 يستشريون أن الظاملني، بل غري املسلمني، وغري أهل احلق،: بل قد رأينا
يف  لبابة ا هيود بني قريظة حني استشاروا أبعلهاملسلمني، ومن ذلك ما ف

 .»صىل اهللا عليه وآله« املوقف الذي يتخذونه حني غزاهم رسول اهللا

 ..وقضيته معروفة ومشهورة

 إن املشورة دليل حاجة املستشري إىل رأي وتدبري وعلم املشري، :ًثالثا
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تكون ألجل ًوليست إحسانا من املستشري إىل املشري، كام أن حاجته إليه قد 
 جللب منفعة، أو دفع حفظ سلطانه وتقويته، وربام كانت يف نفس الوقت

مرضة، ولو كانت هي تأليف قلب املشري، أو رفع معنوياته، أو غري ذلك مما 
 . لإلسالم وأهلهفيه نفع 

وتلبية عيل » عليه السالم«ثم إن مما ال شك فيه أن حاجة عمر إىل عيل 
عليه «قديم النصيحة له، يدل عىل أنه لطلب عمر، وت» عليه السالم«

كان يتعاىل عىل اجلراح الشخصية، وال يفكر إال يف مصلحة » السالم
اإلسالم العليا، فال تدل االستشارة واملشورة عىل قبوله خالفته، وال عىل 
ًمرشوعيتها، ولكنها ال تعدو كوهنا تعامال مع األمر الواقع يف سبيل اهلدف 

 .األعىل واألغىل

، ومتيزه يف العلم »عليه السالم« إن ذلك يدل عىل مكانة عيل :ًرابعا
 .واحلكمة والتدبري، وحاجة الناس إليه وغناه عنهم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)١٥( ٥٠ السؤال رقم
 وفاته قبل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طلب ماعند »عنه اهللا ريض« عيل يتكلم مل ملاذا

 إال خيشى ال الذي الشجاع وهو ،ًأبدا بعده يضلوا لن ًكتابا هلم يكتب أن
 !؟أخرس شيطان احلق عن الساكت أن يعلم وهو !اهللا؟
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

  ..وبعد. .وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

أن » عليه السالم« أنه كان عىل عيل :فإن مقصود السائل فيام يبدو
: يف هذه املناسبة» صىل اهللا عليه وآله«يعرتض عىل عمر حني قال عند النبي 

 :ولكننا نقول.. »غلب عليه الوجع«، أو »إن النبي ليهجر«

َيا أهيا الذين آمنوا ال تق﴿:  لقد قال تعاىلً:أوال َُّ َُ َ ََ َ ِ
َ ُّ ِدموا بني يدي اهللاِ َ َ َِّ ْ َُ َ

ٌورسوله واتقوا اهللاَ إن اهللاَ سميع عليم َ ُ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ََّ ِ ُ » عليه السالم«ومل يكن عيل . .)١(﴾َّ

صىل اهللا عليه «بالذي خيالف األمر اإلهلي، ويقدم بني يدي رسول اهللا 

مل يأمره بيشء، فإنه ال » صىل اهللا عليه وآله«وبام أن رسول اهللا .. »وآله

أو » صىل اهللا عليه وآله«طيع هو أن يبادر إىل أي عمل من دون أن يأمره يست

 .أن يأذن له

كان قد تفوه ببنت شفة، فلربام يتخذ » عليه السالم«ً لو أن عليا :ًثانيا
صىل «بعضهم ذلك ذريعة لإلرصار عىل ادعاء أن ما قاله عمر، من أن النبي 

 ً.حيحاهيجر، أو غلبه الوجع، كان ص» اهللا عليه وآله

                                     
 . من سورة احلجرات١ اآلية )١(
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ولعل من يتتبع ما جرى من أحداث أثناء حجة الوداع، حني منعوا 

من إكامل كالمه عن األئمة االثني عرش، وقبيل » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

وبعد وفاته، ويالحظ حجم اإلعتداءات عىل آل » صىل اهللا عليه وآله«وفاة النبي 

 : خاصة، سريى» عليها السالم«، وابنته الزهراء »صىل اهللا عليه وآله«بيت النبي 

أن القوم قد واجهوا النبي، فام بالك بغريه إذا اعرتض عليهم، فكيف 
 !؟»عليهم السالم«لو كان من أهل البيت 

عىل عمر يف هذه املناسبة سيؤدي » عليه السالم« إن اعرتاض عيل :ًثالثا

ك غري ، بأن ذل»صىل اهللا عليه وآله«إىل التنازع عند رسول اهللا، وقد رصح 

قدموا : مقبول يف حمرض األنبياء، حيث إهنم حني اختلفوا، وقال بعضهم

 .ما طلب» صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

 .القول ما قاله عمر: وقال بعضهم اآلخر

وال ينبغي عندي  ،قوموا عني«: »صىل اهللا عليه وآله«قال النبي 

 .)١(»التنازع

                                     
 ٢٩٨ ص١٤جعمدة القاري  و٣٧ ص١ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري  )١(

بن الحكام اإل و٦٥٠ ص٣جإلجيي لاملواقف  و٢٧٠صبن عبد الرب الالدرر و

لجرجانى لرشح املواقف  و٤٤٧ ص١٤جإمتاع األسامع  و٩٨٤ ص٧جحزم 

فتح :  وراجع٨٧ ص١٢للمعتزيل جرشح هنج البالغة :  وراجع٣٧٦ ص٨ج
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 .)١( أن ابن عباس قال ذلك:ويف نص آخر

تدخل يف األمر، فإن مل يؤد تدخله إىل » عليه السالم«ً لو أن عليا :ًابعار

كتابة يشء، فال تكون ثمة رضورة لتدخله، وإن أدى تدخله إىل كتابة 

 ..الكتف والدواة من أجله» صىل اهللا عليه وآله«الكتاب الذي طلب النبي 

صىل « أن يرص عمر وحزبه عىل أن ما كتبه النبي :فستكون النتيجة هي

 وهذا اإلرصار سيؤدي .مة له، ألنه إنام كتبه وهو هيجر، ال قي»اهللا عليه وآله

 .تهي األمر إىل ما ال حتمد عقباه واملزيد من التشنج، وربام ينإىل تأكيد الشبهة،

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد

                                     
 .٢٩٨ ص١٤جعمدة القاري  و١٠١ ص٨جالباري 

 ١٣٧ ص٥ وج٦٦ و ٣١ ص٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري :  راجع)١(

صحيح  و٢٢٢ ص١جمحد أمسند و ٢٠٧ ص٩جلبيهقي لالسنن الكربى و

 ١٠ وج٥٧ ص٦جلصنعاين لاملصنف  و٧٥ ص٥ج )كرط دار الف(مسلم 

 ٢٩٨ ص٤جمسند أيب يعىل  و٢٤٢ ص١جمسند احلميدي  و٣٦١ص

 ٣٢٠ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٤٢ ص٢ج بن سعدالالطبقات الكربى و

 ٨جفتح الباري  و٢٤٧ ص٥جالبداية والنهاية  و٤٤٧ ص١٤جإمتاع األسامع و

 .٦١ص ١٨ وج٩٠ ص١٥ وج٢٩٨ ص١٤جعمدة القاري و ١٠١ص
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  :)١٠٩ (٥١قم السؤال ر
  قد تأمر عىل املدائن»ريض اهللا عنه«ثبت باالتفاق أن سلامن الفاريس 

، ومها ممن )٢(وأن عامر بن يارس قد تأمر عىل الكوفة ،)١(عمر خالفة زمن

فلو كان .  ومن شيعته»ريض اهللا عنه«يدعي الشيعة أهنام كانا منارصين لعيل 

ًعمر عندهم مرتدا أو ظاملا باغيا عىل عيل ً  إذ كيف يعينان قبال بذلك،  ملاً

ُوال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النارواهللا يقول ﴿! الظلمة واملرتدين؟ ُ َّ َ ُ َّْ َ ُ َُ َ ْ َ َّ َ َْ َ َِ ِ َ َ ﴾

 .]١١٣:هود[

 :ويف صياغة أخرى

 يكونا أن» امريض اهللا عنه« يارس بن وعامر الفاريس سلامن قبل ملاذا

مع » ريض اهللا عنه« عمر بن اخلطابأمريين عىل املدائن والكوفة يف إمارة 

 فكيف هلام أن يعينا الظامل ،أهنام من أنصار عيل ومن شيعته يف معتقد الشيعة

ُوال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم ﴿ :املرتد ورب العاملني يقول َّ َ ُ ُْ َ ُ ََ َ َّ ََ َ َِ ِ َ َ

ُالنار  ].١١٣هود ![﴾؟َّ

                                     
  ).١/٥٤٧(، للذهبي »سري أعالم النبالء« )١(

 ).١/٤٢٢(السابق  )٢(
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  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

، بل  وخرج عن اإلسالم إن الشيعة ال يقولون بأن عمر قد ارتدً:أوال
إنه عىص اهللا ورسوله يف أخذ اخلالفة من صاحبها الرشعي بعد : يقولون

واملعصية .. »عليها السالم«ويف مهامجته لبيت الزهراء .. بيعته له يوم الغدير
 ..ًارتدادا، وإال لوجب تكفري كل من ارتكب معصيةال تعد هللا وللرسول 

 :ونقول.. و .. و..إنه ال جيوز معاونة الظامل: مت قل:ًثانيا

إن ذلك صحيح يف بعض املوارد، كام إذا كانت املعونة له معونة عىل 
ي معونة له، بل هي فليست ه.. فإن كانت عىل إقامة احلق والدين.. ظلم

 .معونة للدين

 اآليات القرآنية التي بينت كيف أن نبي اهللا يوسف :ويدل عىل ذلك
 .. كان من أعوان حاكم مرص، الذي كان خيالفه يف الدين»عليه السالم«

 ال عىل ظلمه، بل عىل إقامة احلق، وحفظ ،فال مانع من معونة الظامل
 رشط أن ال يمثل ذلك ..ضعفنيالدين، وحفظ املسلمني واملؤمنني واملست

  ونفس كون سلامن وعامر من أنصار.ًفا له بصحة ما يصدر منه من ظلماعرتا
عيل وشيعته يدل عىل عدم رضامها بأخذ اخلالفة منه، إذ لو كانا يرضيان 

 .»عليه السالم« ال من شيعة عيل ..بذلك لكانا من شيعة أيب بكر وعمر
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 أن يظلام هاممل يكن يطلب منًعامرا َّحني وىل سلامن و إن عمر :ًثالثا
 كام أنه مل يطلب منهام أن .الناس، ومل نجده هنامها عن العمل بالعدل واحلق

.. يعيناه عىل احلصول عىل أمر شخيص له، وال أن يؤيداه يف ظلم الناس
 ..وال.. وال.. وال

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  فصل الرابعال

 ..األئمــــــــة واخللفـــــــــاء
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  :)٣٤ (٥٢السؤال رقم 
 اجلعفري املذهب مؤسس ـ الصادق جعفر اإلمام عن الشيعة ييرو

 نسبه ألن ،)١()مرتني بكر أبو أولدين (ًمفتخرا قوله ـ اعتقادهم حسب
 :طريقني من بكر أيب إىل ينتهي

 .بكر أيب بن قاسم بنت فاطمة والدته طريق عن :األول

 التي بكر أيب بن الرمحن عبد بنت أسامء ألمه جدته طريق عن :والثاين
  .بكر أيب بن حممد بن قاسم بنت فاطمة أم هي

 بكر أيب جده ذم يف كاذبة روايات الصادق عن يروون الشيعة نجد ثم
 !»عنه اهللا ريض«

 !  أخرى؟كيف يفتخر الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة :والسؤال

إن هذا الكالم قد يصدر من السوقي اجلاهل، ولكن ليس من إمام 
ٍومل يلزمه أحد قط ال بمدح. يعتربه الشيعة أفقه وأتقى أهل عرصه وزمانه ُ 

 .ٍبقدح وال

                                     
 ). ٢/٣٧٤(كشف الغمة، لألربيل،  )١(
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. كاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر
 :فإننا نجيب بام ييل

  :ً مل يكن سبابا×اإلمام الصادق 
وهو أفقه وأتقى أهل عرصه » عليه السالم«إن اإلمام الصادق 

ًمل يكن سبابا وال لعانا، وال طعاناباعرتاف املؤالف واملخالف  ً ًَّ َّ َّ: 

بل كان جده رسول اهللا . )١(َّ ألن رش الناس املتفحش اللعان:ألف
، وكذلك آباؤه األئمة الطاهرون أسوته وقدوته، وكان » عليه وآلهصىل اهللا«

الرشع والدين طريقته وهنجه، فكل ما ينسب إليه مما خيرجه عن هذا 
 .السياق، ال بد من التوقف عنده، ووضع عالمة استفهام حول صحته

 : لو أغمضنا النظر عام تقدم، فإننا نقول:ب

                                     
  و٣٤١ ص١٥ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٩٠ ص٢جالكايف  )١(

مستدرك  و١٠٧ ص٦٩جبحار األنوار  و٢٧٠ ص١١ج) يةاإلسالمط دار (

 ٤جلنجفي لث أهل البيت موسوعة أحادي و٣٨٦ ص٥جسفينة البحار 

 .١٢١ ص١٢ وج١٦٣ص
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ذين قالوا لنا ـ كام عن اإلمام هم ال» عليهم السالم«إن أهل البيت 
 .)١(»ّال تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم«: ـ» عليه السالم«الباقر 

، فإن للناس أحسن ما حتبون أن يقال لكمقولوا « :»عليه السالم«وعنه 
 الفاحش ،ان عىل املؤمننيَّعاب الطَّان السبَّاهللا عز وجل يبغض اللع

 .)٢(»فّ، العفيف املتعف احليي احلليماملتفحش، السائل امللحف، وحيب

ك بأمر َّ سبؤمران إ و،ً أحداَّوال تسبن«: »صىل اهللا عليه وآله«وعن النبي 
 .)٣(» الوزرجر وعليه فيكون لك األ،ه بأمر تعلمه فيهَّ فال تسب،ال يعلم فيك

 ..واألحاديث يف ذلك كثرية

                                     
  و٢٩٧ ص١٢ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٦٠ ص٢جالكايف  )١(

 ٧٢ج و١٦١ و ١٦٠ ص١٥جبحار األنوار  و٦١٠ ص٨ج) يةاإلسالمط دار (

ألف حديث يف املؤمن  و٤٢٦ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و١٦٣ص

 .١٠٦ ص٧ وج٢٦ ص٥جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٠٣ص

لطربيس لمشكاة األنوار  و٣٧٠صروضة الواعظني  و٣٢٦صلصدوق لاألمايل  )٢(

تفسري  و١٨١ ص٧٥ وج٣٤٠ و ١٦١ ص٧١جبحار األنوار  و٣٣٤ص

 ١جتفسري كنز الدقائق  و٢٨٦ ص١جتفسري جممع البيان  و٤٨ ص١جالعيايش 

 .٣٢١ ص٢جتاريخ اليعقويب  و٢٨٧ص

مستدرك سفينة  و٣٥٥ ص٧٣حار األنوار جبو ٩٥صللكراجكي كنز الفوائد  )٣(

 .٤٢٧ ص٤البحار ج
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  :ولدين أبو بكر
 : ملا ييل ولدين أبو بكر مرتني موضع ريب:إن كلمة

 مل يروها الشيعة، بل هي من مرويات أهل السنة، وال يكفي هذا ً:أوال
 .لإلحتجاج

ً حتى لو كان الشيعة هم الذين رووها، فإهنا ال تتضمن افتخارا، :ًثانيا

ً واقع، ال يفيد مدحا وال ذماًتصويبا أليب بكر فيام فعل، بل هي تقرير ألمروال  ً. 

 عمه، أو ابنه، أو فالنة زوجة فالن، أو فالن ابن فالن، أو :فإن قولك

ًفالن زوج فالنة ال يفيد ذما وال مدحا ألي من الطرفني ً .. 

وقد وردت اإلشارة إىل أمثال هذه األمور يف القرآن الكريم، فراجع 
 .سورة التحريم وغريها

ال حيتاج إىل » صىل اهللا عليه وآله« إن من ينتسب إىل رسول اهللا :ًثالثا

ال سيام مع ما صدر من أيب بكر جتاه .. إلنتساب إىل أحد سواهاإلفتخار با

 .مما ال جيهله أحد» عليه السالم«، وجده عيل »عليها السالم«جدته الزهراء 

 : نقاش، وذلك ملا ييل)١(ولدين أبو بكر مرتني:  يف صحة حديث:ًرابعا

                                     
 ٢٥٩ ص٢سري أعالم النبالء ج:  وراجع٨٢ و ٨١ ص٥هتذيب الكامل ج) ١(

الدول  وأخبار ٤٥٥ ص٤٤ وعن تاريخ دمشق ج١٦٧ ص١وطبقات احلفاظ ج

 .٢٣٤ ص١ج)  هـ١٣٠٢مطبوع هبامش الكامل يف التاريخ سنة (وآثار األول 
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أم فروة «هي » عليه السالم«أن أم اإلمام الصادق : ذكر القرماين  ـ١
 .)١(»نت القاسم بن حممد بن أيب سمرةب

وعدم ورود القاسم بن حممد بن أيب سمرة يف كتب الرجال ال يعني أنه 
شخصية موهومة، إذ ما أكثر الشخصيات احلقيقية التي أمهل التاريخ 

 ..ذكرها ألكثر من سبب

أم فروة بنت  «:ولعل هذا هو السبب يف أن الشهيد قد اكتفى بالقول
 .)٢(»القاسم بن حممد

إن أم فروة هي جدة اإلمام : هناك مجاعة ـ ومنهم اجلنابذي ـ تقول  ـ٢
ألمه، وليست زوجته، وال هي أم اإلمام الصادق » عليه السالم«الباقر 

 .)٣(»عليه السالم«

ولعل شهرة القاسم بن حممد بن أيب بكر جتعل اسمه دون سواه  ـ ٣
ابن «د، فإهنم يضيفون كلمة يسبق إىل ذهن الرواة، فإذا كتبوا القاسم بن حمم

 .، أو امليل واهلوى القلبي والعادةةً، جريا عىل اإللف»أيب بكر

                                     
 ١ج)  هـ١٣٠٢هبامش الكامل يف التاريخ سنة (ار األول أخبار الدول وآث) ١(

 .٢٣٤ص

 .١ ص٤٧بحار األنوار ج: راجع) ٢(

 وناسخ ١٢٠ ص٢ج)  هـ املطبعة العلمية ـ قم١٣٨١ط سنة (كشف الغمة ) ٣(

 .٢١٨ ص٤٦ وبحار األنوار ج١١ ص١التواريخ، حياة اإلمام الصادق ج
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 أن القاسم بن حممد أكثر من رجل، كام يعلم من :أضف إىل ذلك
 ..مراجعة كتب التاريخ والرتاجم

إن الرواية مل يذكر هلا سند يمكن البحث فيه، كام أهنا ـ كام قلنا ـ مل   ـ٤

، فكيف صح هلذا البعض »عليهم السالم«يعة أهل البيت ترو من طرق ش

َّدون أن يتثبت من صحة الرواية؟» عليه السالم«أن ينسب هذا القول إىل اإلمام  َ! 

وكيف صح له اإلحتجاج عىل الشيعة بام مل يرو عندهم، بل روي عند 
 .من حيبون تسجيل نقاط عليهم

قد قال هذه » يه السالمعل«ولو تنزلنا وقلنا بأن اإلمام الصادق .. هذا
أراد هبا ـ لو صح أن أبا بكر ولده مرتني ـ أن » عليه السالم«العبارة، فلعله 

 .يدفع األذى عن املستضعفني من شيعته

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

× 
  :)٦١( ٥٣ السؤال رقم
 عن سألته المرأة قال أنه الصادق جعفر عن الشيعة كتب بعض تروي

 !أأتوالمها؟ :وعمر بكر أيب

 .توليهام :قال

 !بواليتهام؟ أمرتني إنك لقيته إذا لريب فأقول :فقالت
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  .)١(نعم :قال هلا

 الباقر وصف سمع حني تعجب الباقر أصحاب من ًرجال أن وتروي
 !بذلك؟ أتصفه :الرجل فقال الصديق، بأنه »عنه اهللا ريض« بكر أليب

 له اهللا صدق فال ،الصديق :له يقل مل فمن ،الصديق نعم :فقال الباقر
  .)٢(اآلخرة يفً قوال

 !؟»عنه اهللا ريض« الصديق بكر بأيب الشيعة رأي فام

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

َّإن الشيعة يقبلون بكل ما دل الدليل القاطع، والربهان :  قلناً:أوال

الساطع عليه، وإذا رجعنا إىل ما روي، من وصف أيب بكر بالصديق، 
أنه قال » عليه السالم«فسنرى أنه موضع نقاش، فقد روي عن أمري املؤمنني 

األكرب، والفاروق األعظم، ال أنا الصديق « :يف خالفته عىل منرب البرصة

                                     
 ). ٨/٢٣٧(روضة الكايف  )١(

 ). ٢/٣٦٠(كشف الغمة  )٢(
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 .)١(»)َّأو إال كذاب مفرت(يقوهلا بعدي إال كاذب 

                                     
 نفسه هامش( للذهبي وتلخيصه ١١٢ص ٣ج احلاكم مستدرك: راجع )١(

 هنج ورشح ٢٤٨ص ١ج السمطني وفرائد ١٩٥ص ١ج واألوائل ،)الصفحة

 ٣ج والنهاية والبداية ٣٠ص ١ج وراجع ٢٢٨ص ١٣ج للمعتزيلالبالغة 

 ١ج ماجة ابن وسنن ثقات، رجاله بسند ٤٦ص للنسائي واخلصائص ٢٦ص

 يف التاريخ والكامل ٥٦ص ٢ج مم وامللوكاأل وتاريخ صحيح، بسند ٤٤ص

 يف خمطوط (واملثاين واآلحاد ،اخللفي عن ٦٠ص العقبي وذخائر ٥٧ص ٢ج

 طوپ مكتبة يف خمطوط (نعيم أليب الصحابة ومعرفة ،)٢٣٥ رقم كوپريل

 ويف ،املسند يف أمحد عن ١٠٨ص اخلواص وتذكرة ١ج) ٤٩٧ رقم قپورساي

 عساكر ابن تاريخ من »السالم عليه« عيل اإلمام ةترمج هوامش ويف ،الفضائل

 الورق ٦ج شيبة أيب بنال صنفامل: عن ٤٥ و ٤٤ص ١ج )املحمودي بتحقيق(

 وابن والنسائي، شيبة، أيب ابن عن ١٠٧ص ١٥ج) ٢ ط (العامل وكنز أ/١٥٥

 ٦ج ضعفائه يف العقييل وعن ،نعيم وأيب ،واحلاكم والعقييل السنة، يف عاصم أيب

 الكامل وهتذيب أ/٢٢ الورق ١ج نعيم أليب الصحابة ومعرفة ،١٣٩ الورق

 الفضائل يف أمحد وعن الطربي، تفسري وعن ب/١٩٣ الورق ١٤ج للمزي

 ميزان عن ٣٦٩ص ٤ج) امللحقات( احلق إحقاق ذيل يف ورواه ١١٧ احلديث

 كثري عن ٣١٤ص ٢ج والغدير ٢١٢ و ١١ص ٢وج ٤١٧ص ١ج اإلعتدال

 الآليل: وراجع ١٢٧ و ١٥٨ و ١٥٥ص النرضة الرياض وعن ،تقدم ممن
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 .باإلضافة إىل أحاديث كثرية أخرى كلها تصب يف هذا اإلجتاه

قد » عليه السالم«ُّفإن هذا يدل عىل أن منح لقب الصديق لغري عيل 
 ..جاء يف وقت متأخر عن زمن أيب بكر

حة الرواية التي ذكرها األربيل وبذلك يتطرق الشك الكبري إىل ص
قد كذب » عليه السالم«، إذ ال يمكن أن يكون اإلمام الصادق »رمحه اهللا«

بأن ال : يف هذا األمر، وال يمكن أن يدعو اهللا عليه» عليه السالم«ًجده عليا 
 ..ًيصدق اهللا له قوال يف الدنيا وال يف اآلخرة

ًال ضعيفتان سندا، فال يصح  إن الروايتني اللتني وردتا يف السؤ:ًثانيا

يف » رمحه اهللا«وقد وصف املجليس .. اإلعتامد عليهام، وال اإلحتجاج هبام
، )١(بالضعف» عليه السالم«مرآة العقول الرواية األوىل عن اإلمام الصادق 
ًضعيفة أيضا » عليه السالم«كام أن رواية كشف الغمة عن اإلمام الباقر 

عيم وابن عساكر روياها عن يونس بن بكري، لعدم ذكره السند، وألن أبا ن
 .)٢(عن أيب عبد اهللا اجلعفي عن عروة بن عبد اهللا

 .واجلعفي هو عمرو بن شمر، وهو متفق عىل ضعفه من العامة واخلاصة

                                     
 .٣٢١ص ١ج املصنوعة

 .٢٤٤ ص٥ مرآة العقول ج)١(

تاريخ مدينة  و١٠٩ ص٢ وصفة الصفوة ج١٨٥ ص٣حلية األولياء ج:  راجع)٢(

 .٤٠٨ ص٤جلذهبي لسري أعالم النبالء  و٢٨٣ ص٥٤جدمشق 
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 .وابن بكري ضعفه النسائي وغريه

 وهو .)١(مل يوثق يف رجال الشيعة، بل هو جمهول. وعروة بن عبد اهللا
اهللا بن الزبري بواسطة البعض، فمن يروي عن ابن الزبري ممن يروي عن عبد 

فإنه .. »عليه السالم«ال جمال للوثوق به، وال سيام فيام يرتبط بأيب بكر، وعيل 
 .»عليه السالم«من أشد املبغضني لعيل 

عليه « إن الرواية التي نقلها السائل، عن أن اإلمام جعفر الصادق :ًثالثا
اء بتويل أيب بكر وعمر، مل ينقلها بتاممها، فإن قد أمر إحدى النس» السالم

مل يكن يقصد املعنى » عليه السالم«ُّسائر فقراهتا تدل عىل أن اإلمام الصادق 
عليه «فإن تلك املرأة استأذنت عىل أيب عبد اهللا، فقال .. الذي أراده السائل

 ! تسمع كالمها؟أيرسك أن: أليب بصري» السالم

                                     
ي رجال ابن الغضائرو ٢٨٧صرجال النجايش  و٢٥١ ص٢ تنقيح املقال ج)١(

 ٢٣٥ و ٢٦٤صرجال ابن داود  و٩٤ و ٣٧٨صخالصة األقوال و ٧٤ص

معجم رجال  و١٥٩ ص١١ وج٢٣٩ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و

تاريخ ابن  و٣٨٠ ص٦جبن سعد الالطبقات الكربى و ١١٧ ص١٤جاحلديث 

التاريخ الكبري  و١٨٦ ص٢جالتاريخ الصغري  و٣٢١ و ٢٠٦ ص١جمعني 

ضعفاء العقييل و ٢٢٠صء واملرتوكني كتاب الضعفا و٣٤٤ ص٦جلبخاري ل

 ٢بن حبان جالكتاب املجروحني و ٢٣٩ ص٦جاجلرح والتعديل  و٢٧٥ ص٣ج

 .١١٨ نعيم صيبألكتاب الضعفاء  و١٢٩ ص٥بن عدي جالالكامل  و٧٥ص
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 .نعم: فقلت: قال

 .ذن هلافأ: قال

 فإذا امرأة ،تثم دخلت فتكلم:  قال،وأجلسني معه عىل الطنفسة: قال
 !؟توليهام:  فسألته عنهام، فقال هلا،بليغة

 .إنك أمرتني بواليتهام: تهفأقول لريب إذا لقي: قالت

 .نعم: قال

 وكثري ،فإن هذا الذي معك عىل الطنفسة يأمرين بالرباءة منهام :تقال
 ! فأهيام خري وأحب إليك؟، بواليتهامالنوا يأمرين

 ،اصمخي، إن هذا  أحب إيل من كثري النوا وأصحابههذا واهللا: قال
َومن مل حيكم بام أنزل اهللاُ فأولئك هم الكافرون﴿: فيقول ُ ُ ْ َِ َِ ْ ُْ َُ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ْومن مل ﴿ .)١(﴾َ َ ْ ََ

َحيكم بام أنزل اهللاُ فأولئك هم الظاملون ُِ َِّ َُ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َُ َ ِ ْ َوم﴿ .)٢(﴾َ َن مل حيكم بام أنزل اهللاُ َ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ْ
َفأولئك هم الفاسقون ُ ْ َِ َِ َُ ُ َ ُ﴾)٣(.  

استدرجها لتسجل هذه » عليه السالم« أنه :فهذا النص الكامل يظهر
املالحظة، وتبني وجود االختالف يف تويل أيب بكر وعمر يف تلك الفرتة، ثم 

ًبني أن عدم توليهام أحب إليه، مستدال عىل ذلك باآلي ات الثالث املشار َّ

                                     
 . من سورة املائدة٤٤ اآلية )١(

 . من سورة املائدة٤٥ اآلية )٢(

 .١٠١ ص٨ايف ج واحلديث يف الك من سورة املائدة٤٧ اآلية )٣(
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وأكد ذلك بام أظهره من إكرام وتقريب أليب بصري، حتى أجلسه عىل .. إليها
 .الطنفسة معه

 إن هذه الرواية ال تصلح لإلستدالل هبا عىل ما أراده :وخالصة األمر
ّالسائل، لضعف سندها أوال، وألهنا عىل ضد مطلوبه أوضح وأدل ً.. 

ًإنه قد أخطأ خطأ :  فهم يقولونأما رأي الشيعة يف أيب بكر،: ًرابعا

 بعد بيعته »صىل اهللا عليه وآله«ًفادحا باستيالئه عىل اخلالفة بعد رسول اهللا 
 .يف يوم الغدير» عليه السالم«ًعليا 

، وأخطأ يف »عليها السالم«ًوأخطأ يف أخذه فدكا من فاطمة الزهراء 
ًكل ما كان سببا فيه، أو كان راضيا عنه، كالذي تعرضت له  عليها «الزهراء ً

 له من حمن وآالم، ومن رضب وإسقاط جنني، ومن حماولة »السالم
عليه «إلحراق بيتها بمن فيه، وكانت فيه هي وزوجها عيل بن أيب طالب 

 ..»عليهم السالم«، وولداها احلسن واحلسني »السالم

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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‘’  

 ’ بعد الرسول ‘علي والزهراء 
  إلماميةا

  رابعالباب ال
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×

  :فصل األولال

 ..×علــــــــــــي 
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× 

  :)٣١ (٥٤السؤال رقم 
ًلو منعوين عقاال  :وقال  املرتدين،»ريض اهللا عنه«ملاذا قاتل أبو بكر 

ريض «ًعليا بينام يقول الشيعة بأن  كانوا يؤدونه لرسول اهللا لقاتلتهم عليه،
ًخوفا من أن يرتد ملسو هيلع هللا ىلص مل خيرج املصحف الذي كتبه عن الرسول  ،»اهللا عنه
وله من الصفات والتأييد اإلهلي كام يدعي  وقد كان هو اخلليفة، !!الناس

ًومع هذا يرفض أن خيرج املصحف خوفا من ارتداد الشيعة، ويرىض  الناس، ُ
 !! عىل عقال بعريأن يدع الناس يف الضالل، وأبو بكر يقاتل املرتدين

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

  :اآليات والروايات ال تنطبق على املرتدين
 :بالنسبة للذين ادعوا النبوة نقول

ن اإلسالم بادعاء النبوة أو بمتابعة من إن الذين ارتدوا ع :ألف
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، ال بعد وفاته، » وآلهعليهصىل اهللا «ادعاها، إنام فعلوا ذلك يف حياة النبي 
ْأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم﴿: ًفليسوا مصداقا لقوله تعاىل ْ َُ ِْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ َ َُ َِ ْ ِ َ﴾)١(. 

 إهنم ارتدوا عىل إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك،« :وال ينطبق عليهم قوله
 .)٢(»أعقاهبم القهقرى

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(

 و ٦٩ ص٦ج) ط حممد عيل صبيح(صحيح البخاري : راجع ألفاظ احلديث يف) ٢(

 ٢٠٢ و ١٦٩ و ١٤٩ و ١٥١ و ١٥٠ و ١٤٨ و ١٣٦ ص٨ وج١٢٢ و ٧٠

 ٧جو ٢٤٠ و ١٩٢ ص٥ج) ط دار الفكر( و ٦٤ و ٦٣ و ٥٩ و ٥٨ ص٩وج

 و ٥٨ ص١يح مسلم ج وصح٨٧ ص٨جو ٢٠٨ و ٢٠٧ و ٢٠٦ و ١٩٥ص

 ١٥٧ ص٨ج و١٢٣ و ١٢٢ و ٩٦ و ٧١ و ٧٠ و ٦٨ و ٦٧ ص٧ وج١٥٠

 و ٤٢٥ و ٤٠٧ و ٤٠٦ و ٤٠٢ و ٣٨٤ و ٢٥٣ و ٢٣٥ ص١ومسند أمحد ج

 ٣٨٨ و ٣٣٩ و ٥٠ و ٤٨ ص٥جو ٢٨١ و ١٠٢ و ٢٨ص ٣ وج٤٥٣ و ٤٣٩

) ٢٤١٦(و ) ١٤١٦( رقم ١١ج) ط اهلند( وكنز العامل ٤١٢ و ٤٠٠ و ٣٩٣و 

 ١١جو ١٢٦ ص٥جو ٥٤٣ ص٤ ج)ط مؤسسة الرسالة (و) ٢٤٧٢(و 

 و ٤٣٣ و ٤١٩ و ٤١٨ و ٤١٧ و ٣٥٨ ص١٤جو ٢٣٩ ص١٣جو ١٧٧ص

 واملغازي للواقدي ٤٠٧ ص١١لصنعاين جلاملصنف  و٤٣٦ و ٤٣٥ و ٤٣٤

ط دار ( و ١٦٠ و ١٥٩ ص١ج) هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ٤١٠ ص١ج

 .)٢٦٧(و ) ١٣١( واجلمع بني الصحيحني رقم ١٦٤ ص١ ج)اجليل
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 »عليه السالم«عيون أخبار الرضا و ٢١٣لشيخ الطويس صلقتصاد اإل: ً أيضاوراجع

كتاب سليم و ٣٧٩ و ٣٧٨ و ١٣١ ص١٢رشح أصول الكايف جو ٩٣ ص١ج

 ٢٢٨ ص١رشح األخبار جو ٢٧٠ و ١٦٣ ص)حتقيق األنصاري(بن قيس 

اإلفصاح و ٢٢٩املسرتشد صو ٥٤لنعامين صلكتاب الغيبة و ٢٧٧ ص٢جو

لكراجكي لكنز الفوائد و ٨٩لكراجكي صلالتعجب و ٥١املفيد صلشيخ ل

بن طاووس الالطرائف و ٤٦٧ و ٤٦٦بن البطريق صالالعمدة و ٦٠ص

الرصاط املستقيم و ٧٥بن طاووس صالاملالحم و ٣٧٨ و ٣٧٧ و ٣٧٦ص

وصول و ٥٩ ص١يل ج الآلعوايلو ٢٣٠ و ١٤٠ و ١٠٧ ص٣جو ٨١ ص٢ج

 ١٠الصوارم املهرقة صو ٦٧ و ٦٦ و ٦٥األخيار إىل أصول األخبار ص

وبحار  ٢٦٤ و ٢٦٣ و ٢٦٢ و ٢٤٠ و ١٤٠لشريازي صلكتاب األربعني و

  و٢٦و  ٢٥ و ٢٤ و ١٩ ص٢٨جو ١٦٥ ص٢٣جو ٢٧ و ١٦ ص٨ جاألنوار

 ٣٧جو ١٤٥ ص٣١جو ٥٦٦ ص٢٩جو ٢٨٢ و ١٢٧ و ٢٩و  ٢٨ و ٢٧

للشريواين  »عليهم السالم«مناقب أهل البيت و ١٤٨ ص٦٩جو ١٦٨ص

جامع أحاديث الشيعة و ٥٢٥ و ٥٢٤النص واإلجتهاد صو ٣٩٥ و ٣٩٤ص

 ١٧٥ ص٦مستدرك سفينة البحار جو ٢٩٦ ص٣الغدير جو ١٠٣ ص٢٦ج

ميزان احلكمة و ٢٠٨ ص٣مواقف الشيعة جو ٥٧٦ ص١ج مكاتيب الرسولو

 سنن الرتمذي ١٠١٦ ص٢سنن ابن ماجة جو ٢١٨٨ ص٣جو ١٠٦٢ ص٢ج

املستدرك و ١١٧ ص٤سنن النسائي ج: راجعو. ٤ ص٥جو ٣٨ ص٤ج
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 ٤جو ١٣٦ ص٣لنووي جلرشح مسلم و ٤٥٢ ص٤جو ٥٠١ ص٣لحاكم جل

 ١٠جو ٣٦٧ ص٩جو ٨٥ ص٣ج الزوائد جممعو ٦٤ ص١٥جو ١١٣ص

 ١٥عمدة القاري جو ٣ ص١٣جو ٣٣٣ ص١١فتح الباري جو ٣٦٥ص

 ١٤٠ و ١٣٧ و ١٠٦ ص٢٣جو ٦٥ ص١٩جو ٢١٧ ص١٨جو ٢٤٣ص

مسند أيب داود و ٧ و ٦ ص٩جو ٩٣ ص٧حتفة األحوذي جو ١٧٦ ص٢٤جو

 و ١٣٩ ص٨جو ٤١٥ ص٧شيبة ج بن أيبالاملصنف و ٣٤٣الطياليس ص

 ٣٦٥منتخب مسند عبد بن محيد صو ٣٧٩ ص١مسند ابن راهويه جو ٦٠٢

السنن الكربى و ٣٥٢ ص٥اآلحاد واملثاين جو ٢١٧تأويل خمتلف احلديث صو

 ٤٠ و ٣٥ ص٧مسند أيب يعىل جو ٤٠٨ و ٣٣٩ ص٦جو ٦٦٩ ص١لنسائي جل

املعجم و ٣٤٤ ص١٦صحيح ابن حبان جو ١٢٦ و ١٠٢ ص٩جو ٤٣٤و 

 ٧املعجم الكبري جو ١٦٦ ص٧جو ٣٥١ ص٦جو ١٢٥ ص١األوسط ج

مسند الشاميني و ٢٩٧ ص٢٣جو ٢٠١ ص١٧جو ٥٦ ص١٢جو ٢٠٧ص

ستذكار اإلو ١٧٥ ص٢مسند الشهاب جو ٣٤ ص٤جو ٣١٠ و ١٦ ص٣ج

 و ٢٩٢ و ٢٩١ ص٢بن عبد الرب جالالتمهيد و ١١١ ص٥بن عبد الرب جال

 ١٣٨لنووي صلرياض الصاحلني و ٢٢٢ ص١٩جو ٣٠٨ و ٣٠١ و ٢٩٣

 ٥بن حجر جالتغليق التعليق و ٢٤١ ص١ختريج األحاديث واآلثار جو

 ٥فيض القدير جو ٤٤٩ ص٢لسيوطي جلاجلامع الصغري و ١٨٧ و ١٨٥ص

 ٤٥٩ ص١٠جممع البيان جو ٨٥٦ ص٣تفسري جوامع اجلامع جو ٤٥٠ص
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 :وهؤالء هم

 . األسود العنيس ـ١

                                     
 ٥٦٦ ص٧جو ٣٨٢ ص٥جو ٣٦٩ص ١الصايف جو ١٤٨٣ ص٢األصفى جو

 ٣٨٠ ص٣امليزان جو ١٩٥ ص٢كنز الدقائق جو ٦٨٠ ص٥نور الثقلني جو

تفسري ابن و ٥٥ ص٤جامع البيان جو ٣٧١ ص٢لصنعاين جلتفسري القرآن و

تفسري الثعلبي و ٣٨٢ ص٢لنحاس جلمعاين القرآن و ١٢٥٤ ص٤أيب حاتم ج

 .٢٩٠ ص٦جو ٧٧ ص٢تفسري السمعاين جو ٣٠٨ ص١٠جو ١٢٦ ص٣ج

 واجلامع ألحكام القرآن ٣٢٠ ص٨زاد املسري جو ٧٦ ص٢تفسري البغوي ج: راجعو

 ٣جو ١٢٤ ص٢ جالقرآن العظيمتفسري و ٣٧٧ و ٣٦١ ص٦جو ١٦٨ ص٤ج

 ١٧جو ٩٦ ص٥جو ٣٤٩ ص٢الدر املنثور ج و٥٩٥ ص٤جو ٢٦١ص

 ٢٣٤ ص٣طبقات املحدثني بأصبهان ج: راجعو. ٤٥ ص٢٢جو ٢١١ص

 ٢٠تاريخ مدينة دمشق جو ٢٩٩ ص٧جو ٩٦ ص٥علل الدارقطني جو

 ١٢٠ ص١سري أعالم النبالء جو ١١٧ ص٤٧جو ٨ ص٣٦جو ٣٧٢ص

إمتاع و ٢٣١ ص٦البداية والنهاية جو ١٢٥١ ص٤بن شبة جالتاريخ املدينة و

بشارة املصطفى و ٢٢٣ و ٢٢٢ ص١٤جو ٣٠٦ و ٣٠٥ ص٣األسامع ج

 ٥٨٣بن جرب صالهنج اإليامن و ٤٤٤الدر النظيم صو ٢١٧لطربي صل

 ٩٦ ص١٠سبل اهلدى والرشاد الصاحلي جو ١٩٨لحيل صلد القوية العدو

 .١٦٥ و ١٦٤حمد بن عقيل صملالنصائح الكافية و ٣٩٨ ص١ينابيع املودة جو
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 . طليحة بن خويلد ـ٢

 . مسيلمة الكذاب ـ٣

 . علقمة بن عالثة ـ٤

 ..فأما سجاح، فقد انضمت إىل مسيلمة، ومل تكن ذات خطر يذكر

نضوى اسلمى بنت مالك، فلم تكن ذات شأن، ألهنا إنام  :وأما أم زمل
.. من غطفان والرشداء يف تلك املنطقة ملواصلة احلرب ضد خالدإليها فلول 

 .فلم تكن ذات دعوة مستقلة

 : بالنسبة ملانعي الزكاة، نقول:ب

 أن قوام هذا األمر هو مالك بن نويرة :إن تفحص النصوص يعطي
وأصحابه، وقد اعرتض عمر بن اخلطاب، وغريه من الصحابة عىل قتل 

ًالد به، ألنه كان مسلام، فأبى أبو بكر ذلك، مالك وطالبوا أبا بكر بقتل خ
َّوعذر خالدا بأنه تأول فأخطأ، ورد سبي بني حنيفة، وعرض عىل متمم بن  ً

 .)١(َّنويرة دية أخيه

                                     
 ٢جتاريخ اخلميس :  وراجع١٥٨ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج١٦٠ ص٧الغدير ج) ١(

واأللقاب  ١٥ ص٦وفيات األعيان ج و٣٥٨ ص٨ ورشح املواقف ج٢٠٩ص

] ١٥٧ ص٣ج [١٥٤ ص٢الفائق ج: وراجع. ٤٢ ص١ القمي جلشيخ عباسل

 وتاج ١٥٨ ص١وتاريخ أيب الفداء ج] ١٥ ص٤ج [٢٥٧ ص٣والنهاية ج

 .١٩٢ و ١٩١ ص١ وروضة املناظر ج٧٥ ص٨العروس ج
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ُّوذلك كله يدل عىل أن مانعي الزكاة الذين يبدو أن العمدة فيهم هو 

خفيف من مالك بن نويرة مل يرتدوا، وأن هذه هتمة صاغها أتباع اخللفاء للت
 ..وقع هذه الكارثة

مل تكن حروب : أن احلروب التي سميت بحروب الردة: قد ظهر :ج
 بل حارب ، بكر مل حيارب املرتديناإن أبردة، بل كانت حروب سلطة، ف

املسلمني وقتلهم، وعفا عن قاتلهم، وأيده وسدده، ودفع عنه، ملجرد أهنم 
يدفعوا الزكاة إال إىل أهل بيت مل يعرتفوا بخالفته، وبالتايل أعلنوا أهنم لن 

 .)١(نبيهم، أو أهنم سوف يعطوهنا لفقرائهم يف قبائلهم

تسرتوا عىل هذا األمر بادعاء أهنم ي  أتباع اخللفاء قد حاولوا أنولكن
 .ارتدوا عن دينهم

ولكن ما يثري الدهشة هو أن نرى أبا بكر يزوج أخته من أحد زعامء 
مع أن من غري املعقول أن .. ً إليه أسرياالردة يف نفس اللحظة التي جيء به

                                     
 والرصاط ٣٤٣ ص٣٠جاألنوار  وبحار ١٩٥ ـ ١٩٢الفضائل لشاذان ص )١(

 وال بأس بمراجعة  عن الشيخ العمي يف كتاب الواحدة،٢٨٠ ص٢املستقيم ج

وعن العسل املصفى يف هتذيب .  وهوامشه١١٨كتاب اجلمل للشيخ املفيد ص

أول من تنرص وارتد هو احلارث بن :  وفيه٢٧٨ ـ ٢٣٩ ص١زين الفتى ج

أما أهل الردة، فكانوا ال يتنرصون وال يتهودون وال يتمجسون إنام قالوا . سنان

 .نصيل ونصوم وال نؤدي الزكاة
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 .ًأسريا، وقبل أن يطلق من احلديد اليقني بتوبة املرتد يف حلظة اإلتيان به يتحقق
 :وملخص القصة كام وردت يف الغدير

 وأخذ ، وقاتل املسلمني،وأتى بمعراتاألشعث بن قيس بعد ما ارتد 
 . فإنك قد فعلت ما علمت!ع بك؟ماذا تراين أصن:  فقال، إىل اخلليفةًوأيت به أسريا

 فتفكني من احلديد، وتزوجني أختك، فإين قد راجعت ،َّمتن عيل :قال
 .وأسلمت

، فاخرتط سيفه  فزوجه أم فروة ابنة أيب قحافة،قد فعلت: فقال أبو بكر
 . وال ناقة إال عرقبهًودخل سوق اإلبل فجعل ال يرى مجال

 .كفر األشعث :فصاح الناس

 ولكن زوجني هذا ، إين واهللا ما كفرت:فه وقالفلام فرغ طرح سي
ا، كلو! أهل املدينةيا نا يف بالدنا كانت وليمة غري هذه،  ولو ك،الرجل أخته

، فكان ذلك اليوم قد شبه بيوم تعالوا خذوا رشواها! ويا أصحاب اإلبل
 :يف ذلك يقول وبرة بن قيس اخلزرجي و،األضحى

 مـرائـل اجلـقـثـ لٍالــَّ محَةـمـيـول    الكهـوم مـدي يـم الكنـد أولـقـل

 لدى احلرب منها يف الطال واجلامجم    ان مذ كان مغمداـ كًلقد سل سيفا

 وائمـا والقـل يف احلشـغـري وبـوع  ح ـابـر وسـكـل بـده يف كـمـأغـف

 د أوالد آدمـى جمـنـت بأســـبـذه  دي يوم لقائه ـى الكنـتـفـل للـقـف

 : هلذه املصاهرةًلليثي متسخطاوقال األصبغ بن حرملة ا

 كفرا ث ميثاقه ـكـن نـة مـياـإىل غ   د وانتهى ـد ارتـدي قـت بكنـيـأت
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 البكرا ر تزوجيه ـواب الكفـوكان ث    واب النكث إحياء نفسه ـان ثـفك

 ه مهراـرتـه ألمهـا منـهـجـزويـوت    ك نكاحها ـيـلـى عـأبـه يـو أنـول

 بعته عرشاـرا وأتـه عشـتـحـكـألن    ا ـهـلــثـادة مــزيـه رام الـو أنـول

 راـة والذكـت النباهـ وأمخلًاـقريش    لقد شنت بعدها : ل أليب بكرـقـف

 ه الفخراـ لوال أردت ب!ه؟ـزوجـت   رة واحد ـن مـم بـيـان يف تـا كـأم

 ا ذخراـدمتهـ وقًراـا ذكـرزهتـألح    ته ـلـتـاك قـا أن أتـت ملـنـو كـول

 )١( حويت وال أجراًعليك فال محدا    قد فعلت فريضة فأضحى يرى ما 

: وكان عدم قتل األشعث هو أحد األمور التي قال أبو بكر حني موته

 . لو أنه فعلهاَّنه ودإ

إنه دخل عىل أيب بكر يف مرضه : فقد روي عن عبد الرمحان بن عوف قال

 .ًد هللا بارئاأصبحت واحلم: ، فقال له عبد الرمحنًفأصابه مهتامالتي تويف فيه، 

 ! ؟أتراه :»ريض اهللا عنه«فقال أبو بكر 

 كم ورم أنفه منّ فكل، إين وليت أمركم خريكم يف نفيس.. نعم:قال

                                     
ثامر و ٢٧٦ص ٣ج مم وامللوكتاريخ األ:  عن املصادر التالية١٧٥ ص٧جالغدير  )١(

الكامل و ٥١ص ١ج) هبامش اإلصابة(ستيعاب اإلو ٦٩القلوب للثعالبي ص

 ١جاإلصابة و ٣٤١ص ٢ججممع األمثال للميداين و ١٦٠ص ٢يف التاريخ ج

 .٢٩٦ ـ ٢٩٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع. ٦٣٠ص ٣ وج٥١ص
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هي  و،، ورأيتم الدنيا قد أقبلت وملا تقبلذلك يريد أن يكون األمر له دونه
، وتأملوا االضطجاع عىل ائد الديباج، ونضمقبلة حتى تتخذوا ستور احلرير

 .. كام يأمل أحدكم أن ينام عىل حسكألذريالصوف ا

ري له من أن  خّ ألن يقدم أحدكم فترضب عنقه يف غري حد،واهللا
 فتصدوهنم عن ،ً، وأنتم أول ضال بالناس غداخيوض يف غمرة الدنيا

 ..ً وشامالًالطريق يمينا

 .)١(]أو البجر [ إنام هو الفجر أو البحر،ي الطريقيا هاد

 اهللا، فإن هذا هييضك يف أمرك، إنام خفض عليك رمحك :فقلت له
 : الناس يف أمرك بني رجلني

 . إما رجل رأى ما رأيت فهو معك

فك فهو مشري عليك وصاحبك كام حتب، وال نعلمك وإما رجل خال
 . من الدنياء، وإنك ال تأسى عىل يشً مصلحاً، ومل تزل صاحلاًدت إال خرياأر

 من الدنيا إال ءآيس عىل يش أجل أين ال :»ريض اهللا عنه«قال أبو بكر 
. وثالث تركتهن وددت أين فعلتهن. عىل ثالث فعلتهن وددت أين تركتهن

 .»صىل اهللا عليه وآله«وثالث وددت أين سألت عنهن رسول اهللا 

 فوددت أين مل أكشف بيت :فأما الثالث الاليت وددت أين تركتهن

                                     
الفايق يف غريب : راجع. وروى البحر. إنام هو الفجر أو البجر: زخمرشي قال ال)١(

 .٨٩ ص١جاحلديث 
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 . وإن كانوا قد غلقوه عىل احلربءفاطمة عن يش

، ً وأين كنت قتلته رسحيا، مل أكن حرقت الفجاءة السلميووددت أين
 ً.أو خليته نجيحا

ووددت أين يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت األمر يف عنق أحد 

 ً. وكنت وزيراً فكان أحدمها أمريا ـيريد عمر وأبا عبيدةـ الرجلني 

ً  فوددت أين يوم أتيت باألشعث بن قيس أسريا:وأما الاليت تركتهن

 . إال أعان عليهً، فإنه ختيل إيل أنه ال يرى رشابت عنقهكنت رض

ووددت أين حني سريت خالد بن الوليد إىل أهل الردة كنت أقمت 

 . فإن ظفر املسلمون ظفروا، وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد،بذي القصة

ت وجهت عمر ووددت أين إذا وجهت خالد بن الوليد إىل الشام كن

 .ومد يديه.  فكنت قد بسطت يدي كلتيهام يف سبيل اهللابن اخلطاب إىل العراق،

 ملن هذا »صىل اهللا عليه وآله«ووددت أين كنت سألت رسول اهللا 

 . فال ينازعه أحد!؟األمر

 !؟ته هل لألنصار يف هذا األمر نصيبووددت أين كنت سأل

 فإن يف نفيس ،خ والعمةووددت أين كنت سألته عن مرياث ابنة األ

 .)١ً(منهام شيئا

                                     
تاريخ األمم  و١٣١صأليب عبيد األموال :  عن١٧١ و ١٧٠ ص٧جالغدير ) ١(
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 ١جمروج الذهب و ١٨ ص١ج واإلمامة والسياسة ٥٢ ص٤وامللوك ج

 ١٣٧ ص٢تاريخ اليعقويب ج: وراجع. ٢٥٤ص ٢جد الفريد عقالو ٤١٤ص

 و ٣٥٩ ص٢ وإثبات اهلداة ج١١٨ و ١١٧ ص١وتاريخ اإلسالم للذهبي ج

 ١٦١ واإليضاح البن شاذان ص٢٦٨ ص٤ والعقد الفريد ج٣٦٨ و ٣٦٧

) سري اخللفاء الراشدين( وسري أعالم النبالء، ١٨ ص١واإلمامة والسياسة ج

 ٤١٤ ص١ ومروج الذهب ج٢٨٨ وجمموع الغرائب للكفعمي ص١٧ص

 و ١٦٨ ص١٧ وج١٣٠ ص١ البالغة للمعتزيل ج ورشح هنج٣٠١ ص٢وج

 وميزان االعتدال ١٧ و ٢٤ ص٢٠ وج٤٦ و ٤٧ ص٢ وج٥١ ص٦ وج١٦٤

خمطوط توجد نسخة مصورة منه يف مكتبة ( واإلمامة ٢١٥ ص٢ ج١٠٩ ص٣ج

 ١٨٩ ص٤ ولسان امليزان ج٨٢ص) املركز اإلسالمي للدراسات يف بريوت

 ١٢٥ ص٣ وكنز العامل ج٤٣٠ ص٣ج) املعارفدار ط (وتاريخ األمم وامللوك 

 و ٤٧٠ص) رسالة طريق اإلرشاد( والرسائل االعتقادية ٦٣٢ و ٦٣١ ص٥وج

 واملعجم ١٧١ ص٢ج) مطبوع هبامش مسند أمحد( ومنتخب كنز العامل ٤٧١

 ١٠٨ و ٩٠ ص٣ ق٢ج) خمطوط( وضياء العاملني ٦٢ ص١الكبري للطرباين ج

 ١٦سبعة من السلف ص وال٩١والنص واالجتهاد ص. عن العديد من املصادر

 وعن تاريخ ابن ٧٩ ص٢ ومعامل املدرستني ج١٧٠ ص٧ والغدير ج١٧و 

 وأنوار ١٢٤ ص٢زهر الربيع ج: وراجع. ومرآة الزمان) ترمجة أيب بكر(عساكر 

 و ١٤١ و ١٣٨ و ١٣٦ و ١٢٣ ص٣٠ وبحار األنوار ج٢٢٧امللكوت ص
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ربعة منهم من أ ، كلهم ثقات،واإلسناد صحيح رجاله :قال األميني
 .)١(رجال الصحاح الست

ويف هذه الرواية ورواية األشعث أمور هامة حيسن التوقف عندها، 
ًولكننا نكل أمر ذلك إىل القارئ الكريم، ألن هذا الكتاب ليس موضوعا 

 .لبحث هذه األمور

  : يرضى بالضالل×علي 
 من إخراج املصحف الذي كتبه »السالم عليه«متناع عيل أما بالنسبة ال

                                     
طاعن  وتشييد امل٢٥٢ ص٢ وحديقة الشيعة ج٧ ونفحات الالهوت ص٣٥٢

 ١٧٣ و ١٧١ ص١ واخلصال ج٣٢ ص١ ق٣ ودالئل الصدق ج٣٤٠ ص١ج

 واملغني ١٣٨ و ١٣٧ ص٤ والشايف للمرتىض ج٢٤ ص٢وحياة الصحابة ج

 واألموال أليب عبيد ٢٦٥ وهنج احلق ص٣٤١ و ٣٤٠ ص١ ق٢٠لعبد اجلبار ج

 وتلخيص الشايف ٢٠٣ ص٥وجممع الزوائد ج). وإن مل يرصح هبا (١٩٤ص

 ومفتاح الباب ٤٠٣ وكشف املراد ص٤٠٢اإلعتقاد ص وجتريد ١٧٠ ص٣ج

 وتقريب ١٩٩ص) حتقيق مهدي حمقق(للعربشاهي ) الباب احلادي عرش(

 واللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية للمقداد ٣٦٧ و ٣٦٦املعارف ص

 .٢٨٠ ومنال الطالب ص١٢٢ ص١٣ وخمترص تاريخ دمشق ج٣٠٢ص

 .١٧١ ص٧جالغدير  )١(
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 :، فنقول» وآلهعليهصىل اهللا «الرسول 

 قد جاء هبذا القرآن إىل الذين استولوا »السالم عليه«إن أمري املؤمنني 
: عىل اخلالفة، ولكنهم حني وجدوا فيه ما حيرجهم، أرجعوه إليه، وقالوا له

ً بن ثابت أن جيمع هلم قرآنا، فجمع هلم ال حاجة لنا فيه، ثم طلبوا من زيد

 ..هذا القرآن املتداول بني املسلمني إىل اليوم

 كان قد كتب » وآلهعليهصىل اهللا « أن قرآن رسول اهللا :والفرق بينهام
ًمرتبا حسب النزول، مع بيان اآليات الناسخة من املنسوخة، واملحكم من 

لت، ومتى نزلت، وغري ذلك املتشابه، وبيان شأن نزول اآليات، ويف من نز
 ..من رشوح وتفاسري

ًفوجدوا أن فيه فضائح ال تطاق، فرفضوه، وكتبوا مصحفا جمردا عن  ًَّ
 ..كل ذلك، واقترصوا فيه عىل نصوص اآليات

مل يمتنع عن إخراج القرآن إىل الناس، بل أخرجه » عليه السالم«فعيل 
 ..إليهم، ولكنهم هم الذين رفضوه وردوه

 من أن أبا بكر كان يسعى ملنع ،ا أراد السائل التسويق لهفبطل بذلك م
 !!ً فكان راضيا ببقاء الضالل» السالمعليه«، أما عيل ةَّردال

القرآن الذي مجعه للناس أيام » عليه السالم«أما ملاذا مل خيرج عيل 
: يف هذا الكتاب )١٣٧(برقم خالفته، فقد قلنا يف إجابة لنا عىل سؤال آخر 

يف أيام خالفته سوف يفسح يف املجال أمام أهل الريب إلطالق بأن إخراجه 
اإلشاعات املسمومة، والتشكيك بصحة ما فيه، وإطالق األسئلة عن سبب 
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رده من قبل اخللفاء قبله، وقد يشيعون أن سبب رده من قبلهم هو عدم 
ويؤكدون ذلك للناس بادعاء أن حجبه عن أعني الناس .. صحة ما ورد فيه

 .رن يزيد يف الشك بصحتهطيلة ربع ق

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٣٢ (٥٥السؤال رقم 
 بن عيل أن عىل فرقهم بجميع والشيعة واجلامعة، السنة أهل أمجع لقد

 لومة اهللا يف خياف ال وأنه غبار، له يشق ال شجاع »عنه اهللا ريض« طالب أيب
 عىل قتل حتى حياته بداية من واحدة حلظة تنقطع مل الشجاعة وهذه .الئم

 .ملجم ابن يد

 بعد الويص هو طالب أيب بن عيل أن يعلنون معلوم هو كام والشيعة
 .فصل بال ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 بايع حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد »عنه اهللا ريض« عيل شجاعة توقفت فهل
  !؟»عنه اهللا ريض« الصديق بكر أبا

 !؟»عنه اهللا ريض« اخلطاب بن عمر الفاروق مبارشة بعده بايع مث

  !؟»عنه اهللا ريض« عفان بن عثامن النورين ذا مبارشة بعده بايع ثم

 رسول منرب يصعد أن ـ ذلك من وحاشاه ـ »عنه اهللا ريض« عجز فهل
 قد اخلالفة بأن مدوية ويعلنها الثالثة أحد خالفة يف واحدة مرة ولو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

  !الويص؟ ألنه هبا األحق هو وأنه !منه؟ تاغتصب



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                         ٧٦

 ومعه !؟ًاوإقدام شجاعة هو من وهو بحقه ويطالب هذا يفعل مل ملاذا
 !املحبني؟ النارصين من كثري

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :ا نجيب بام ييلفإنن

  :الشجاعة ال تعين التهور
ًال تعني أن يكون متهورا، وأن يبطش » عليه السالم«إن شجاعة عيل 

بالناس غري مبال بالعواقب، كام أنه مل يكن ليستفيد من شجاعته إال وفق 
إنه شجاع .. الضوابط الرشعية، ال لينتقم لنفسه، أو ليشفي غليل صدره

 ..باهللا، وهللا، ويف سبيل اهللا

  :كيف اعرتض على املستولني على اخلالفة
إن أبلغ اعرتاض يمكن أن يسجل عىل الذين استولوا عىل اخلالفة هو 

بصربه الذي أحرجهم فأخرجهم عن حالة » عليه السالم«ما سجله عيل 
الذين استولوا عىل بيته هاجم التوازن، فقد رأى الناس بأم أعينهم كيف 

 ..، وأسقطوا جنينها، ورضبوا زوجتهحقه، واقتحموه

وال بد أن يسأل الناس كلهم عن سبب هذا اهلجوم عليه، وعن سبب 
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رضب أرشف وأفضل وخري نساء العاملني من األولني واآلخرين، وعن 
وملاذا مل يصنعوا مع غري ! سبب حماولة إحراق ذلك البيت الطاهر بمن فيه؟

 ..مثل ما فعلوه معهام» عليهام السالم«عيل والزهراء 

مل يعتد عليهام، وأهنم قد صنعوا » عليه السالم« أنه :ريى الناسوس
 .. ذلك كله قبل أن يروه ويكلموه بأية كلمة

 !!وأي عجب.. ًوهذا عجيب حقا

 وحيث إن الناس كلهم قد رأوا ذلك كله، وعاشوه، وال يمكن أن نتوقع
افع دو فال بد أن نعرف أهنم كانوا واقفني عىل حقيقة أهنم كانوا راضني به،
 .وعىل أن األمور كانت واضحة هلم وضوح الشمسالفاعلني لذلك كله، 

ًوال نرى سببا هلذا الوضوح إال أن كلهم أو أكثريتهم الساحقة كانوا قد 

حرضوا يف حجة الوداع، وعاينوا ما جرى يوم عرفة، ثم حرضوا يوم 
دث ومل يمض عىل ذلك احل.. »عليه السالم«ًالغدير، وشايعوا وبايعوا عليا 

ًالعظيم سوى سبعني يوما كانت زاخرة باألحداث اجلليلة التي أظهرت 

 ..مدى تصميمهم عىل نقض ما أبرمه اهللا ورسوله

من كتابة الكتاب، » صىل اهللا عليه وآله«مثل إقدامهم عىل منع النبي 
 .باهلذيان، وبأنه هيجر ـ والعياذ باهللا ـ» صىل اهللا عليه وآله«واهتامه 

ري يف جيش أسامة، رغم اإلرصار النبوي املتواصل والتمنع عن املس
 .والشديد عليهم يف ذلك

ومثل حماولة اإلستيالء عىل مقام الصالة بالناس حتى يف حياة رسول 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                         ٧٨

 ..»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 أن هذا األمر حمسوم، وأنه ال فائدة من الكالم :وقد أدرك الناس كلهم
 يف أي مستوى كان ـ بمثابة صب واجلدال فيه، بل سيكون الكالم فيه ـ

 ..الزيت عىل النار

  !: إلثبات حقه؟×هل احتج علي 
.. مل حيتج عىل مناوئيه بأن احلق له» عليه السالم«ً إن عليا :قال السائل

ًوهذا غري دقيق، فقد احتج عليهم بأنواع من اإلحتجاجات، ونقض أيضا 

وم الغدير، وبأمور حججهم، وبني بطالهنا، واحتج ببيعتهم له، وبام جرى ي
 ..كثرية أخرى

ولكن من يبادر قبل أي يشء إىل إحراق البيت بمن فيه، وإىل رضب 
هل .. وإىل غري ذلك من أمور.. سيدة نساء العاملني، إىل حد إسقاط جنينها

بصعود املنرب، وخطبة الناس واإلحتجاج » عليه السالم«سيسمح لعيل 
ًثريها حربا شعواء تأكل األخرض أم أنه سي! عليهم، وإبطال ما جاؤوا به؟

 !لو حاول أن يفعل ذلك؟» عليه السالم«واليابس ضد عيل 

وهل سيقف املرتبصون باإلسالم وأهله يف هذه احلالة موقف 
 ..أم أهنم سيوردون رضبتهم القاصمة التي ال تبقي وال تذر! املتفرج؟

 :»عليه السالم«ًوبعد، فإن علينا أن نتذكر دائام قوله 
 أرتأي بني أن أصول بيد جذاء، أو أصرب عىل طخية عمياء، وطفقت«

. هيرم فيها الكبري، ويشيب فيها الصغري، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه
فرأيت أن الصرب عىل هاتا أحجى، فصربت ويف العني قذى، ويف احللق 
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 .)١(»ً، أرى تراثي هنباًشجا

ومن [ قريش اللهم إين أستعديك عىل« :»عليه السالم«ومنها قوله 
ً وأمجعوا عىل منازعتي حقا وأكفأوا إنائي،؛ فإهنم قد قطعوا رمحي، ]أعاهنم

 .)٢(»)أو هو يل(كنت أوىل به من غريي

كثرية، ويف كتاب الصحيح » عليه السالم«والنصوص اإلحتجاجية له 

 .)٣(بعض من ذلك» عليه السالم«من سرية اإلمام عيل 

                                     
 .٣١ ص١ج) رشح عبدهب( هنج البالغة )١(

 هنج مستدرك (البالغة ومصباح ٨٥ص ٢ج) عبده برشح (البالغة هنج: راجع )٢(

 ٧٦٧ و ٥٧٠ص ٢وج ٣٠٨ص ١ج للثقفي والغارات ١٧٥ص ٤ج) البالغة

 وبحار ١٨٦ و ١٧٢ص للشريازي األربعني وكتاب ٤١٦ص واملسرتشد

 واملراجعات ٦٢١ص ٨ج) قديم ط (٥٦٩ص ٣٣وج ٦٠٥ص ٢٩ج األنوار

 هنج ورشح ٣٢٧ص ٦ج السعادة وهنج ٤٤٤ص واإلجتهاد والنص ٣٩٠ص

 والسياسة واإلمامة ٣٠٥ص ٩وج ٩٦ص ٦وج ١٠٣ص ٤ج للمعتزيل البالغة

 ١٧٦ص ١ج) الشريي حتقيق (و ١٣٤ص ١ج) الزيني حتقيق( و ١٥٥ ص١ج

 .بعدها فام ٧٤ص ٢ج) املحمودي بتحقيق (األرشاف وأنساب

 ٣٢٢ ـ ١٩ ص١رائد السمطني ج وف٣١٤ ح٣١٣املناقب للخوارزمي ص )٣(

، عن كتاب ٣٨٧ و٣٨٦ وكفاية الطالب ص٧٢٦ ـ ٧١٦ ص٥وكنزالعامل ج

 وميزان اإلعتدال ١٥٧ و١٥٦ ص٢الطري للحاكم النيسابوري، ولسان امليزان ج
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 ٢ واخلصال ج٤٣٦ ـ ٤٣١ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٤٢ و٤٤١ ص١ج

 ٦معتزيل ج ورشح هنج البالغة لل٣١٥ ص٣١ وبحار األنوار ج٥٥٣ص

 والآليل ٣٥ ص٣ج) مطبوع هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ١٦٨ و ١٦٧ص

 والصواعق املحرقة ٥٦٤ وغاية املرام ص٣٦٣ ـ ٣٦١ ص١املصنوعة ج

 ٦٦٧ ح٣٢٢ص) ط أخرى( و ٢١٢ و٧ واألمايل للطويس ص١٥٦ و١٢٦ص

 ١٦٦ و ١٥٩ ص١ وج٣٤٣ ص١ج) ط أخرى( ويف ١١٦٩ ح٥٥٤و 

 ٢ والتاريخ الكبري للبخاري ج٢٥٨ ح٢١١ ص١والضعفاء الكبري للعقييل ج

 والغدير البن جرير الطربي، ورواه الذهبي عنه، ورواه الطرباين، ٣٨٢ص

 يف ١٤٠الورق ) خمطوط(والدارقطني واألمايل للحسني بن هارون الضبي 

وعن ابن مردويه، واألمايل لعيل بن عمر ..  يف املكتبة الظاهرية٢٢املجموع 

جماميع املكتبة الظاهرية، ومناقب اإلمام عيل بن أيب طالب يف ) خمطوط(القزويني 

 ١٦٥ ص٢ ومجع اجلوامع ج١٥٥ ح١١٢البن املغازيل ص» عليه السالم«

 ٢٨ ص١٢ والتفسري الكبري للرازي ج١٦٧ و١٦٦ ص٢ عن أيب ذر، وج١٦٦و

 ١٥٨ و ١٥٧ ص١٦ وخمترص تاريخ دمشق ج١١٦ ص١والدر النظيم ج

 ٤١١ ص٢ والطرائف البن طاووس ج٥١ ص٢وإرشاد القلوب للديلمي ج

سفينة  و٥ ص٦ وج٧٧ ص٥جغاية املرام  و٤١٠بناء املقالة الفاطمية صو

 ١٥ وج٣١ ص٥ ج)األصل(رشح إحقاق احلق  و٣٦١صلتنكابني لالنجاة 

كتاب  و٣٤٤ص ٢جينابيع املودة  و١٢٧ ص١جهنج السعادة  و٦٨٤ص
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  : للخلفاء×الشك يف بيعة علي 
.. قد بايع أبا بكر وعمر، وعثامن» عليه السالم«ًأن عليا  :لسائلذكر ا

وذلك موضع ريب وشك، فإن بيعته لعمر مشكوك فيها، ألن الظاهر أن 
خالفة عمر استندت إىل وصية أيب بكر، واكتفى الناس هبا، فلم جتر بيعة 

 !هل بايع عيل، أو مل يبايع؟: ليقال

د ما جرى، ألهنا جتري الكالم ومراجعة كتب التاريخ ال جتدي يف حتدي
 .يف سياق عام، وتتجاهل التفاصيل

 :لعثامن، فهي دائرة بني احتاملني» عليه السالم«أما بالنسبة لبيعة عيل 

ومن .. )١( أن يكون قد بايع حتت وطأة التهديد بالسيف:أحدمها

                                     
 .٢٤٣صبشارة املصطفى  و١٧٦ صبن عقدةالالوالية 

 ٢٦٥ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢ ص٥اب األرشاف جأنس )١(

 ٢٦ ص١٠ وج٣٧٩ و ١٩٧ ص٩ وج٣٧٥ و ٣٧٤ ص٥جالغدير و

غاية  و٣٥١صتقريب املعارف  و٤٩٩ و ٤٩٨صالوضاعون وأحاديثهم و

) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٨ ص٤ ج وتاريخ األمم وامللوك٨ ص٦جاملرام 

حتقيق (اإلمامة  و٣٠٤و  ٣٠٥ ص٣جلذهبي ل اإلسالمتاريخ  و٣٠٢ ص٣ج

 .٤٥ ص١ج )حتقيق الشريي(  و٣١ ص١ج) الزيني

 ١٢٣ ص٨ج) ط دار الفكر( و ٦٧٨١ ح٢٦٣٥ ص٦صحيح البخاري ج: وراجع

املصنف  و٢٧٢ ص٢٤جعمدة القاري  و١٤٧ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى و
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 .)١(أنه ال بيعة ملكره: الواضح

: »عليه السالم«عيل  ما ذكره الشيخ املفيد، الذي قال عن :الثاين
فلم يبايعه، . واعتزل بيعة عثامن. ًوانرصف مظهرا النكري عىل عبد الرمحان«

 .)٢(»حتى كان من أمره مع املسلمني ما كان

ًأليب بكر، فهي مشكوكة أيضا، » عليه السالم«أما بالنسبة لبيعة عيل 
ه كام قلنا يف ًفإن كان قد بايع مكرها، فال فائدة يف بيعة كهذه، إذ ال بيعة ملكر

 )..١٩(السؤال رقم 

 ..وإن مل يكن قد بايع، فقد سقط احتجاج السائل عىل الشيعة

ًإذا ـ : فقال لعمرأقسم عىل عدم البيعة، » عليه السالم« أنه :وقد روي

عليه « ومل يكن عيل .)٣(واهللا ـ ال أقبل قولك، وال أحفل بمقامك، وال أبايع
 ..بالذي حينث بقسمه» السالم

                                     
 .١٩٣ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٤٧٧ ص٥جللصنعاين 

مم تاريخ األ و١٩٠صمقاتل الطالبيني  و٩٠ ص١٠جالبداية والنهاية :  راجع)١(

 ١٩٠ ص٦ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٠٠ ص٣ ج)ورپاأط (وامللوك 

 .٥٣٢ ص٥جالكامل يف التاريخ و

  .٦١ص)  قمـمكتبة الداوري ط ( و ١٢٣صللمفيد اجلمل  )٢(

 ١ج) هـ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١جلطربيس لاإلحتجاج ) ٣(

 .١٨٥ ص٢٨ األنوار ج وبحار٩٧ ـ ٩٤ص
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عىل أيب طائفة من الصحابة  إن حديث احتجاج :ً أن يقال أيضاويمكن
عليه «مل يبايع أبا بكر، فبعد أن امتنع » عليه السالم«ً عىل أن عليا ُّدلبكر ي

 ،عن بيعة أيب بكر يف اليوم األول صعد أبو بكر املنرب يف اليوم التايل» السالم
 .فتشاور قوم فيام بينهم

 .»صىل اهللا عليه وآله«لننزلنه عن منرب رسول اهللا  واهللا لنأتينه و:فقال بعضهم

ثم اتفقوا عىل ..  واهللا، لئن فعلتم أعنتم عىل أنفسكم:وقال آخرون منهم
وأيم اهللا لو فعلتم : يف ذلك، فلام أخربوه باألمر قال» عليه السالم«استشارة عيل 

. ينذلك ألتيتموين شاهرين بأسيافكم، ومستعدين للحرب والقتال، وإذن ألتو
 . )١(فال بد يل من أن أدفع القوم عن نفيس. بايع وإال قتلناك: وقالوا يل

وال ..  عىل أن ترصفهم هذا سوف يؤدي إىل حرب:َّفدل هذا اخلرب
 بني البيعة وبني القتل، فإذا اختار عدم البيعة َّيؤدي إىل حرب إال إذا خري

حيث . ال التي تفرض أن يأيت الناس إليه متأهبني للقت،احلربوقعت 
 .سيضطر إىل دفع القوم عن نفسه هبذه الطريقة

  :كل إمام يف عنقه بيعة
  :ّمل يبايع، فكيف نفرس ما ورد يف بعض النصوص» عليه السالم«واذا كان 

                                     
  وبحار٩٧ ـ ٩٤ ص١ج) هـ١٣٨٦ط سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 إحتجاجات«: وقد ذكرنا هذه احلادثة ومصادرها يف فصل ١٩١ ص٢٨جاألنوار 

 .»ومناشدات
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 . )١(»..ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال القائم..«
 : ونجيب

أو ما صورته . كون باإلكراهبأنه ال شك يف أن املقصود هو البيعة التي ت
إذ ال شك يف بطالن إمامة كل من . صورة البيعة بنظر الناس من عهد وعقد

 .. ادعى اإلمامة خارج النص اإلهلي

» عليه السالم«فال قيمة للبيعة املبنية عىل باطل، فإن كان قد جيء بعيل 
د ومل يع.. بايع أبو احلسن: ًملببا، ثم مسح أبو بكر عىل يده، وصاحوا

باإلمكان إنكار هذا األمر وال جمال القتالعه من أذهان الناس، كفى ذلك 
يف عنقه بيعة بنظر : يف صدق األحاديث املشار إليها، عىل أساس أن املراد

 ..الناس بصورة عامة

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

                                     
 بحار األنوار و٩ ص٢جحتجاج اإل و٢٢٥صكفاية األثر  و٣١٦صكامل الدين ) ١(

كشف الغمة  و٢٧٩ ص٥٢ وج١٣٢ ص٥١ وج١٩ ص٤٤ وج٣٤٩ ص١٤ج

غاية املرام  و٣٠٢صحر العاميل للاإليقاظ من اهلجعة  و٣٢٨ ص٣جإلربيل ل

 ١١٣ ص١جمكيال املكارم  و١٩٤ ص١جإلزام الناصب  و٢٨٥ ص٢ج

 .٢٣٣ ص٨جلنجفي ل» عليه السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و
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  :)١٢٧ (٥٦السؤال رقم 
 عن املنازعة يف أمر »عنه اهللا ريض«  ملاذا سكت عيل:إذا قيل للشيعة

اخلالفة بعد وفاة النبي صىل اهللا عليه وسلم ـ وهو كام يدعون منصوص 
ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم أوصاه أن ال يوقع بعده فتنة : عليه ـ، قالوا

ًل السيف إذا عىل أهل اجلمل وصفني؟فلامذا س: فيقال هلم! ًوال يسل سيفا ّ !
أول :  ومن األحق بالسيف!وقد مات يف تلك املعارك ألوف من املسلمني؟

 !؟..إلخ... ظامل أو رابع ظامل أو عارش ظامل
 :ويف صياغة أخرى للسؤال تقول

 أمر يف يسله ومل وصفني اجلمل يف السيف» ريض اهللا عنه« عيل سل ملاذا
 !؟ تزعم الرافضة املرصح هبا كاماخلالفة

 ماورد فيه نص أو» ريض اهللا عنه« منه بإجتهاد وقع ما أوىل وأهيام
 !؟ً أليس لكم عقوال تعقلون هبا،رصيح كام تزعمون

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

 إن ما جرى يف السقيفة، خيتلف عام جرى يف اجلمل وصفني، ففي ً:الأو
عليه «مل يكن لدى عيل » صىل اهللا عليه وآله«أمر اخلالفة بعد الرسول 
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 الذي من يقوم معه، ويف حريب اجلمل وصفني، كان هو اإلمام »السالم
 .فال معنى لقياس أحدمها باآلخر:  ويرون أن من واجبهم نرصهبايعه الناس،

فأمسكت يدي «: بقوله» عليه السالم«قد رصح أمري املؤمنني  :ًثانيا
حمق دين حممد  يدعون إىل اإلسالمحتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن 

 ،ً وأهله أن أرى فيه ثلاماإلسالم، فخشيت إن مل أنرص »صىل اهللا عليه وآله«
 .)١(» هذه تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت واليتكمًأو هدما

 مل حيارب أصحاب اجلمل وصفني »عليه السالم«ًإن عليا  :ًلثاثا
ويكفي .. »صىل اهللا عليه وآله« باجتهاد منه، بل حارهبم بعهد من رسول اهللا

تقاتل بعدي الناكثني «: »عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله« قوله
 .)٢(»والقاسطني، واملارقني

                                     
خ حممد لشيلالسقيفة  و٦٢ الكتاب رقم ١١٩ ص٣ج) برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 .١٥٩صرضا املظفر 

 ٢٣٨ص ٧وج ٢٣٥ص ٦ج الزوائد جممع: التالية املصادر املثال سبيل عىل راجع )٢(

 وتلخيص ١٣٩ص ٣ج لحاكمل ستدركاملو ١١١ص ٩وج ١٨٦ص ٥وج

 ٢٩٧ص ٢ج) املحمودي بتحقيق( األرشاف نسابأو ،)هبامشه( الذهبي

 ٣ج) املحمودي قبتحقي (دمشق تاريخ من »السالم عليه« عيل اإلمام وترمجة

 و ١٥٨ و ١٦١ و ١٦٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ١٦٥ و ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧٢ص

 ١٨٦ص ١٣ج بغداد وتاريخ ٢١٤ و ٢١٣ص ١ج املصنوعة والآليل ١٥٩
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 و ٣١٨ و ٢٨٧ص وراجع ٢٧٨ص ١١ج العامل وكنز ٣٤١ و ٣٤٠ص ٨وج

 ٣٤٥ و ٢٠٧ص ٣ج للمعتزيلالبالغة  هنج ورشح ٩٦ص ١٥وج ٣٤٤ و ٣٤٣

 ١٨٥ و ١٨٣ص ١٣وج ١٣٠ص ٦وج ٢٧ص ١٨وج ٤٦٢ و ٢٢١ص ٤وج

 . ٢٠١ص ١وج

 ٢٠٦ص ٧ج والنهاية والبداية ٢٨٢ و ١٠٦ و ١٢٥ص للخوارزمي املناقب: وراجع

 و ٢٨٥ و ٣٣٢ص ١ج السمطني وفرائد ٢١٧ص ٦وج ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٢٠٧ و

 ٤٠٤ص ٢ج الذهب ومروج ١٥٠ و ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣

 ٣٣٧ص ١وج ١٩٤ و ١٩٢ص ٣وج روالغدي ٦٨ص ١ج واملساوئ واملحاسن

 وكفاية ٢٢٦ص ٣ج النرضة والرياض ،احلاكمي عن ١١٠ص العقبى وذخائر

 ٥ج )أمحد مسند هبامش( العامل كنز ومنتخب ١٦٩ و ١٦٨ص الطالب

 ٦وج ٤٤٦ص ٢ج امليزان ولسان ٢٤٤ص ٤وج ٤٣٧ و ٤٣٥ و ٤٥١ص

 .١٧٤ و ١٢٦ص ١ج االعتدال وميزان ٢٠٦ص

 ولسان ١٨٥ص ٤ج اللغة يف والنهاية ٨١ و ١٢٨ و ١٠٤ص املودة ينابيع: وراجع

 ٥وج ٦٥١ص ١ج العروس وتاج ٣٧٨ص ٧وج ١٩٦ص ٢ج العرب

 واجلمل ٣٣ص ٤ج الغابة وأسد ١٣٠ص السمطني درر ونظم ٢٠٦ص

) امللحقات( احلق وإحقاق ٨٢ص طالب أيب بن عيل إمامة يف فصاحواإل ٣٥ص

 تنزيه: وعن تقدمت، كثرية مصادر عن ٧١ص ٥وج ٧٩ و ٥٩ و ٣٧ص ٦ج

 .٣٨٧ص ١ج املرفوعة الرشيعة
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لعائشة من أن » اهللا عليه وآلهصىل «  حتذير النبي:ًويف الروايات أيضا
 .)١(تكون هي التي تنبحها كالب احلوأب

عليه «ًللزبري بأنه سوف يقاتل عليا » صىل اهللا عليه وآله«إخباره  :فيهاو
 .)٢(وهو له ظامل» السالم

                                     
 ٦٢٤ و ٦٠٣ و ٦٠٢ص املطالب وأرجح ٦٨ص) خمطوط( النجا مفتاح: وراجع

 ٢ج للتفتازاين املقاصد ورشح ٣٨٦ص ١ج والتفريق اجلمع أوهام وموضح

 املؤمنني أمري ديوان ورشح ١٩٥ و ١٤٣ص ٣ج األنوار بحار وجممع ٢١٧ص

 .٣٨٩ص زهراأل والروض ٢٠٩ص) خمطوط( للمبيدي

 للمعتزيل البالغة هنج رشح و١٧٠و  ١٦٨ و ١٦٧ص ٣٢ج األنوار بحار:  راجع)١(

 والنص ٢٩١ و ٢٠٦ص ١٢ج للتسرتي الرجال وقاموس ٢١٨ص ٦ج

 ٢٠٩ص ٤ج العرب ولسان ٤٢ص شدقم البن واجلمل ٤٣٠ص واإلجتهاد

 ورشح ٢٧٨ص ٦وج ٢٤٣ص ١ج املرام وغاية ٣٠١ص ٦ج العروس وتاج

 .٤٠٦ص ٣٢ج) لحقاتامل (احلق إحقاق

 ومدينة ٣٤٨ص ٢ج األبرار وحلية ١٣٧ص الطويس للشيخ األمايل : راجع)٢(

 البالغة هنج ورشح ٢٠٤ص ٣٢ج األنوار وبحار ٣٨٩ص ٢ج املعاجز

 وأسد ١٩٦ص ١١ج) الرسالة مؤسسة ط (العامل وكنز ١٦٧ص ٢ج للمعتزيل

 تاريخو ٢٤٥ص مردويه البن طالب أيب بن عيل ومناقب ١٩٩ص ٢ج الغابة

 .٥١٥ص ٢ج) اجليل دار ط (االستيعاب: وراجع .٥١٤ص ٣ج وامللوك األمم
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كثرية يف كتب يف ذلك » صىل اهللا عليه وآله«واألحاديث عن رسول اهللا 
عليه « فالنص الرصيح موجود لدى عيل ..املسلمني، وال سيام كتب أهل السنة

 .سواء بالنسبة للخالفة أو بالنسبة لقتال الناكثني واملارقني، والقاسطني» السالم

 إن األمر يف اجلمل وصفني كان قد استتب له، وبايعه الناس، :ًرابعا
ووجد األنصار، فلام نكثت طائفة، وقسط آخرون دافع عن نفسه ودفع 

 ..ويوم السقيفة مل يكن األمر كذلك.. ارقنيالناكثني والقاسطني وامل

لوال حضور احلارض، وقيام احلجة بوجود «: »عليه السالم«وقد قال 
ُّالنارص، وما أخذ اهللا عىل العلامء أن ال يقاروا عىل كظة ظامل، وال عىل سغب 

وأللفيتم ، مظلوم، أللقيت حبلها عىل غارهبا، ولسقيت آخرها بكأس أوهلا
 .)١(»د عندي من عفطة عنزدنياكم هذه أزه

                                     
 حتقيق (والسياسة مامةواإل ١٦٢ص ٢ق ٢ج واخلرب املبتدأ وديوان العرب: راجعو

 املؤمنني أمري وفضائل ٩٢ص ١ج) الشريي حتقيق (و ٦٨ص ١ج) الزيني

 قيالدمش البن املطالب وجواهر ٢٤١ص ١ج الغمة وكشف ١٦٧ص للكويف

 .٣١ص ٢ج

 ٥١ص ١ج الرشائع وعلل ٣٧ص ١ج) عبده برشح (البالغة هنج : راجع)١(

 للشيخ واألمايل ٤٦ص املفيد للشيخ واإلفصاح ٢٨٩ص ١ج واإلرشاد

 ٢ج طالب أيب آل ومناقب ٢٨٨ص ١ج للطربيس واإلحتجاج ٣٧٤ص الطويس

 ١٦٨ص للشريازي األربعني وكتاب ٤١٩ص طاووس البن والطرائف ٤٩ص
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 !أال تقاتل؟: قيل له) عثامن(ملا كان يوم الدار وحرص  ه أن:وقد ذكروا يف كتبهم

ًعهد إيل عهدا» صىل اهللا عليه وآله«ّ، إن رسول اهللا ال: قال ، وأنا صابر ّ
 .)١(نفيس عليه

 

  :)٧٩ (٥٧السؤال رقم 
 ويلزمهم ،!ًامرتدًا كافر كان »عنه اهللا ريض« معاوية أن الشيعة يدعي

 ،»امعنه اهللا ريض« احلسن وابنه عيل يف القدح :يقولون كام األمر كان لو

                                     
 ط (اخلواص وتذكرة ٤٩٩ص ٢٩ج األنوار وبحار ٢٩٠ص ٢ج براراأل وحلية

 .٣٦٢ص األخبار ومعاين ٢٧٥ص ١ج الدر ونثر ١٢٥ص) النجف

بن الاملصنف  و٩٩ ص٣جلحاكم لاملستدرك  و٥٢ص ٦جأمحد  مسند : راجع)١(

 ١٠٤٤ و ١٠٢٨ ـ ١٠٢٧ ص٣جمسند ابن راهويه  و٤٨٩ ص٧جأيب شيبة 

 ١٠٤٣ ص٣ج )ط دار اجليل(عاب ستياإلو ٢٣٤ ص٨جمسند أيب يعىل و

 ٨٩ ص١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٦ ص٣جالرياض النرضة و

 ٢٨٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٦٧ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و

 ١جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٥٣ ص١٩جهتذيب الكامل  و٢٨٦ و ٢٨٥و 

اع األسامع إمت و٢٠٣ ص٧ وج٢٢٩ ص٦جالبداية والنهاية  و٣٨٩ و ٣٨٨ص

 .٢٧٠ ص٩جالغدير و ٥٠٥ ص١٩جلنويري لهناية األرب  و٢٠١ ص١٣ج
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 :هذا وتوضيح

 املسلمني أمر سلم قد احلسن وأن املرتدين، من ًامغلوب ٌّعيل يكون أن
 بكر أيب زمن ناملرتدي حارب قد الوليد بن خالد أن نجد بينام .املرتدين إىل

 واهللا !لعيل نرصه من أعظم الكفار عىل خلالد اهللا نرص فيكون وقهرهم،
 . منهاهللا عند أفضل فيكون منهام،ًا واحد يظلم ال عدل وتعاىل سبحانه

 عىل منصورين كانوا ونواهبم وعثامن وعمر بكر أيب جيوش إن بل
 ً:أيضا !املرتدين مقاومة عن عاجز عيل بينام الكفار،

ِوال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن ﴿: يقول وتعاىل سبحانه هللا فإن َ ْْ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َ ُ ََ ُ َ َ َِ

َكنتم مؤمنني ِ ِ ْ ُّ ُ ِفال هتنوا وتدعوا إىل السلم ﴿: ويقول ،]١٣٩:آل عمران[ ـ﴾ُ ْ ََّ ِ ُ َْ َ ُ َِ َ َ

ْوأنتم األعلون واهللاَُ معكم ولن يرتكم أعاملكم ـ ْ َ ْ َ ُُ َُ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َُ َ ِ َ َ ْ  وعيل ،]٣٥:حممد[ ﴾ُ
 عن دفعه عن عجز ملا األمر آخر يف لسلما إىل معاوية دعا »عنه اهللا ريض«

 ..عليه هو ما عىل منهام واحد كل يبقى أن منه وطلب بالده،

 وجب ـ الشيعة تزعم كام ـ مرتدين وأولئك مؤمنني أصحابه كان فإن
 !الواقع خالف وهو األعلون، هم أصحابه يكون أن

  :اجلواب
 ن الرحيمبسم اهللا الرمح

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل
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 يف تلك احلرب ـ كام قالوا ـ َِلتُ وق،مامهإ إن معاوية قد حارب ً:أوال
 :»صىل اهللا عليه وآله«ومن بينهم من قال فيه رسول اهللا .. ًلفاأسبعون 

. »عليه السالم«تقتلك الفئة الباغية، وهو عامر بن يارس الذي كان مع عيل 
 ودس ً صربا،الصحايب اجلليل حجر بن عدي ومن معهًمعاوية أيضا  َلَتَوق

عليه «ه وجاء باجليوش اجلرارة حلرب.. »عليه السالم«مام احلسن السم لإل
، وال ا عقليقره  الغري ذلك من العظائم واجلرائم التيىل إ ،»السالم

 .يرضاها دين وال وجدان

 ،ً فجزاؤه جهنم خالدا فيهاً بأن من يقتل مؤمنا:وقد رصح القرآن
أضاف إىل  و!؟لوف من املسلمني واملؤمننيقتل عرشات األبمن فكيف 

 !؟ًيضاأ» عليه السالم«إمامه، يعني اإلمام احلسن قتل ذلك 

، مةاأل ءعلام يعرتف الذي معاوية حق يف الشيعة يقوله ما هذا
» عليه السالم« حيارب عيل مل لو: قالواو.. البغاة رأس بأنه: وفقهاؤها

 .)١(البغاة ماحكالبغاة، مل يعرف الفقهاء أ

 ،ىل النتائجإ وال ينظر ،ن املطلوب هو العمل بالتكليف الرشعيإ :ًثانيا
 .بواجبه» عليه السالم«قد قام و ة عليه،ن احلرب واجبأما دام 

عليه «مري املؤمننيأع أي من البغاة حتقيق نرص عىل  مل يستط:ًثالثا

                                     
عبد لكتاب أئمة الفقه التسعة  عن ٣٥٩ ص٣١ج) امللحقات( إحقاق احلق )١(

 .١٩٩ص ١ ج)ط اهليئة املرصية العامة للكتاب (الرمحن الرشقاوي
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ن إ ف،ما بالنسبة للقاسطنيأ ..مر واضح فاأل،ما بالنسبة للناكثنيأ. .»السالم
 وخروجهم معه ،بالرغم من خيانة من عرفوا باخلوارج» عليه السالم «ًعليا

ىل التوسل إن يضطر معاوية أ استطاع ،بسط قواعد الرشع والدينأعىل 
 .ثارهاأ للتخلص من جحيم احلرب الباغية التى ،باحليل

 بعهوده، وحني خان أبو موسى األشعري دينه، وإمامه، وذمته، وخاس
ً مصمام عىل حرب القاسطني، مل يرتاجع، بل بقي» عليه السالم«ً عليا نإف

 ذلكّيصح عد  وال. قدم عليهأ هو الذي حتمل مسؤولية ما وكان أبو موسى
 ، ولدينه، ولرسوله، هللا خياينعمل ما دام أنه ،ي حالأًنرصا ملعاوية ب

 ..وللمسلمني

جابتنا إ يف هوضحناأكام .. إن خالد بن الوليد مل حيارب املرتدين :ًرابعا
 كانت اإلسالم،لذين ادعوا النبوة وارتدوا عن ا ألن.. عىل سؤال آخر

 كثرهم يف عهدهأ رمأوحسم  »صىل اهللا عليه وآله«ردهتم يف عهد رسول اهللا 
 ً، اجلموع التي حشدوها بالتي تشكل خطران ومل تك،»صىل اهللا عليه وآله«
 ! وعدهتم وعددهم؟. .وأين منه خطر الناكثني والقاسطني، ًثراأو ترتك أ

 ،كانوا مسلمني غدر هبم خالدف  ـكام ادعوه عليهمـ  ،ما مانعو الزكاةأو
..  مالكالدية عىل أخيعرض أرجع السبي و و،بو بكرأواعتذر عن قتلهم 

 بل مل تكن بصدد احلرب ، مجاعة صغرية مل تكن تشكل أي خطركانواو
الصحيح من سرية : ظهرته النصوص التي عرضت يف كتابأ كام ،ًصالأ
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ًفال يصح اعتبارها مصداقا النقالب .. )١(فراجع. »عليه السالم«اإلمام عيل 

 ..الصحابة عىل األعقاب

 اإلرتداد عىل من اهتموا ب لوكان االنتصار الذي سجله خالد:ًخامسا
خالد أعظم عند اهللا، ن يكون نرص أ لوجب ،هليًمعيارا للعدل والظلم اإل

 املسلمني إن: الذي تقولون» صىل اهللا عليه وآله« لرسولهمن نرص اهللا تعاىل 
 وحتى يف بعض احلمالت عىل ، ومؤتة، ويف حنني، يف أحدمعه قد هزموا
 واهللا سبحانه ..ذات السالسلوبعض احلمالت يف غزوة ، حصون خيرب

فضل عند اهللا أ خالد هل كان ف،ًحداأيظلم   ال، عدل:عىل حد تعبري السائل
 !؟»صىل اهللا عليه وآله «من رسول اهللا

يب بكر وعمر وعثامن ونواهبم كانوا منصورين عىل أن جيوش إبل 
ًعاجزا عن مقاومة » صىل اهللا عليه وآله«بينام كان رسول اهللا . .الكفار

وكذلك احلال بالنسبة ملا .  والكافرين يف مؤتة، وحنني،حدأملرشكني يف ا
 . وذات السالسل،جرى يف خيرب

يف  ىل السلمإ معاوية ادع» عليه السالم« ًإن عليا:  قول السائل:ًسادسا
 : لسببني، ال يصح،بالدهعن عجز عن دفعه ملا آخر األمر 

اصل احلرب حتى  بل بقي يو،مل يعجز »عليه السالم« أنه :أوهلام
 ..  كام نص عليه املؤرخون،ظهرت له بشائر النرص

                                     
 .١٧٨ ـ ١١٧ ص١١ج» عليه السالم« الصحيح من سرية اإلمام عيل )١(
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ىل السلم يف آخر إ» عليه السالم«ًن معاوية هو الذي دعا عليا أ :الثاين
كام هو مسجل عند عليه » عليه السالم«  بشائر نرص عيلت ظهرا مل،األمر

 !؟فلامذا هذه املحاولة لتزييف التاريخ ..املؤرخني

وبني » عليه السالم«مام احلسن ا سمي بالصلح بني اإلبالنسبة مل :ًسابعا
 : معاوية نقول

عاوية مل يكن مل» عليه السالم«اإلمام احلسن   إن تسليم األمر من:ألف
 حني صار ثمن ،نام أجرب عىل ذلكإ و،»عليه السالم «بمبادرة طوعية منه

جة ن ترتكب مذابح هائلة من دون نتيهو أحتفاظ باألمر رصار عىل اإلاإل
 .ضعاف الدين وأهلهإسوى املزيد من 

لو كان الصلح مع معاوية يف مثل هذه الظروف الصعبة حيمل معه : ب
صىل اهللا عليه «لكان صلح النبي » عليه السالم«حزازة عىل اإلمام احلسن 

مع املرشكني يف احلديبية من موجبات حلوق مثل هذه احلزازة برسول » وآله
 ..»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 ريض بإعادة من أسلم وحلق بالنبي من »صىل اهللا عليه وآله«سيام أنه ال
يف كيف نعطي الدنية : فاعرتض عليه عمر وقالأهل مكة إىل املرشكني يف مكة 

ومن القوة، موقع وهذا تسليط للمرشك عىل املسلم بصورة طوعية ومن  .ديننا
 املسلمني ًا مندون أن يكون أجبار وإكراه، وخوف حصول مذابح تفني جانب

 .»عليه السالم«كام هو احلال بالنسبة ملعاوية يف صلحه مع اإلمام احلسن 

 مل يسلم األمر ملعاوية، وإنام قبل »عليه السالم«إن اإلمام احلسن : ج
 .والقهرًن معاوية كان مستوليا عليه بالقوة إبوقف احلرب معه، وأما األمر ف
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ًا أمر وىل كافر» عليه السالم«ن  إن اإلمام احلس:فال معنى لقول السائل

 .املسلمني

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)٨٠ (٥٨السؤال رقم 
 إال ذلك يمكنهم وال وعدالته، عيل إيامن إثبات عن تعجز الشيعة إن

 رونِّيكف ممن موغريه اخلوارج هلم قالت إذا ألنه السنة؛ أهل من صاروا إذا
 يقول كام ـ ًظاملا أو ًكافرا كان بل ،ًامؤمن كان أنه نسلم ال: قونهِّيفس أوًا علي

 وذلك إال وعدالته إيامنه عىل دليل هلم يكن مل ـ وعمر بكر أيب يف الشيعة
 .ُّدلأ وعثامن وعمر بكر أيب إيامن عىل الدليل

 عن ذلك تواتر فقد وجهاده، وهجرته إسالمه من تواتر بام احتجوا فإن
 وصالهتم ،العباس وبني أمية بني وخلفاء معاوية إسالم تواتر بل هؤالء،

 !للكفار وجهادهم ،وصيامهم

 ! فإن ادعوا يف واحد من هؤالء النفاق أمكن اخلارجي أن يدعي يف عيل النفاق

 !منها أعظم هو ما ذكر شبهة ذكروا وإن

 يف منافقني كانا وعمر بكر أبا أن من ،الفرية أهل تقوله ما قالوا وإن
 أن اخلارجي أمكن اإلمكان، بحسب دينه أفسدا ، ملسو هيلع هللا ىلصللنبي عدوين الباطن

 والعداوة ـ عمه ابن حيسد كان :يقول بأن ذلك ويوجه عيل، يف ذلك يقول
 وحياة حياته يف ذلك من يتمكن فلم دينه، فساد يريد وكان ـ األهل يف
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 متكن حتى الفتنة، وأوقد ثالثال اخلليفة قتل يف سعى حتى ،الثالثة اخللفاء
 .وعداوة له بغضا وأمته حممد أصحاب قتل من

 يظهر وكان والنبوة، اإلهلية فيه ادعوا الذين للمنافقني ًمباطنا وكان
 وعندهم ،أتباعه من الباطنية كانت وهلذا التقية، دينه ألن يبطن ما خالف

 !ينتحلونه الذين الباطن عنه ينقلون وهم ،رسه

 القرآن :هلم قيل عليه، القرآن بنص وعدالته إيامنه إثبات أرادوا وإن 
 . لغريهتناوله من بأعظم ليس له وتناوله ،عام

 اختصاصها يدعى أن أمكن إال به اختصاصها يدعون آية من وما
 .وعمر بكر بأيب منها أعظم أو مثلها واختصاص

 أمكن الشيخني فضل يف والدعوى ممكنة، حجة بال الدعوى فباب
 .غريمها فضل يف منها

 أشهر أولئك يف والرواية فالنقل والرواية، بالنقل ذلك ثبت :وإن قالوا
 نقل عىل اعتمدوا وإن أصح، هناك فالتواتر تواترا ادعوا فإن وأكثر،

 !أكثر وعمر بكر أيب لفضائل فنقلهم الصحابة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..الطاهرينوله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله 

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل
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 إذا كان املعيار يف اإلثبات والنفي هو رىض وقبول أمثال ً:أوال
ًاخلوراج، فعىل اإلسالم السالم، فإن اخلوارج هم الذين كفروا عليا  عليه «َّ

 اهللا عليه صىل«، وحاربوه وقتلوه، وهم الذين حكم رسول اهللا »السالم
بأهنم يمرقون من الدين مروق السهم من :  بكفرهم، ووصفهم»وآله

ِالرمية، وبأهنم يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم، فلم ال يكون املعيار يف ذلك 

لكي يعجز أهل السنة ! ًهو رىض أيب جهل، وأيب هلب واملرشكني أيضا؟
 إسالم ن إثباتوالشيعة عن إثبات صحة اإلسالم من األساس، وليعجزوا ع

ًرسول اهللا وعدالته، فإن املرشكني ال يقبلون هبذا وال بذاك أيضا، ألن 
ال نسلم أن اإلسالم حق، وال : املرشكني سيقولون ألهل السنة ولغريهم

 عىل احلق، وأنه يسري بالعدل، فهل »صىل اهللا عليه وآله«نسلم أن النبي 
 !يرىض السائل هبذه النتيجة؟

 :عر يقول الشا:ًثانيا

 لـيـى دلـار إلــهـنـاج الـتـإذا اح  ان يشء  ـح يف األذهـصـس يـيـول

 وال »عليه السالم« ال يؤخذ من أعداء عيل »عليه السالم«إن إيامن عيل 
من اخلوارج، وال من معاوية، وال من عمرو بن العاص، بل يؤخذ من 

ً، ويؤخذ أيضا »صىل اهللا عليه وآله«ما قال اهللا تعاىل، ورسوله : الدليل، وهو
، وجهاده، وتضحياته، وإمجاع أهل الدين »عليه السالم«من سريته 

 .والعدالة واإلنصاف عىل تعديله

ولو أريد أخذ احلقائق من منكرهيا، فلن تستطيع أن تثبت أية حقيقة 
عىل اإلطالق، ألنك لن جتد حقيقة إال ويكون هناك من ينكرها، حتى 
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 ..إنك ستجد من جيادل به وينكرهوجود اهللا، بل حتى وجودك أنت، ف

إن نسبة تكفري أيب بكر وعمر وعثامن إىل الشيعة ال يمكن :  قلنا:ًثالثا
قبوهلا، ألن الشيعة إنام يعرتضون عىل أفعال أيب بكر وعمر، وينتقدوهنا، 

ال سيام وأن أهل السنة أنفسهم .. ويعرضوهنا عىل موازين احلق والعدل
 ..يعرتفون بعدم العصمة هلم

 إن آية اإلنقالب عىل األعقاب، إن مات رسول اهللا :يقول الشيعةو
 أو قتل، واألحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة »صىل اهللا عليه وآله«

يف صحاحهم يف ذلك ال يقصد هبا اإلرتداد عن الدين إىل الرشك أو الكفر، 
بل يقصد هبا عدم التزامهم بام تعهدوا باإللتزام به، وعدم وفائهم 
بتعهداهتم، وعدم الطاعة، بالرغم من أهنم أخذوا عىل أنفسهم القيام هبا يف 

 ..وبعد استشهاده» صىل اهللا عليه وآله«حياة الرسول 

فال معنى للحديث يف السؤال املتقدم عن تواتر إسالم اخللفاء 

بل أنكروا ما ادعي من صحة مجيع .. فإن الشيعة مل ينكروا ذلك.. وغريهم

عليه «ًوا عليهم استيالئهم عىل اخلالفة، بعد بيعتهم عليا أعامهلم، وأنكر

 .يف يوم الغدير، بأمر من اهللا ورسوله» السالم

 ..ًفجميع ما ورد يف السؤال مبنيا عىل مقولة التكفري هذه، ال مورد له

إن الدعوى بال حجة ممكنة، يف غري حمله، فإن :  قول املستدل:ًرابعا
كنة من الظاملني، وغري أهل الدين، وغري الدعوى بغري حجة إنام تكون مم

ولكنها ال جتدي يف إسقاط احلجج واألدلة الصحيحة . أهل اإلنصاف
ًأيضا ممكن، وقد وقع ذلك » عليهم السالم«فإن قتل األنبياء .. والقاطعة
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 !بالفعل، ولكن هل يبطل هذا نبوهتم، ويسقط حجتهم؟

: ه تعاىلً أن الدعوى بدون حجة تكون مصداقا لقول:واحلاصل

َّوجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق﴿ َْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ َْ ُ﴾)١( . 

َّوجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق﴿: وقال َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ُْ ُ ُِ َ َ َْ ََّ ُ َ﴾)٢(. 

ُ إن ما ذكره السائل، من أن الدعوى يف فضل الشيخني أمكن :ًخامسا َ ْ َ

.. ثر، وأن التواتر فيهام أصحمنها يف فضل عيل، وأن النقل فيهام أشهر وأك
فهو غري جمد وال مفيد يف .. وغري ذلك.. ونقل الصحابة لفضائلهام أكثر

 ..إثبات ما يريد إثباته

وكذلك احلال بالنسبة جلميع ما قاله، مما يمكن أن تدعيه اخلوارج يف 
 :، والسبب يف ذلك»عليه السالم«حق عيل 

 إنام يقوله »عليه السالم« ن مجيع ما ذكر يف السؤال من طعون يف عيلإ
أما الفريق ..  والساعي لإلنتقاص منه»عليه السالم«الفريق املعادي لعيل 

: اآلخر، حتى أهل السنة والشيعة، فينكر أقواهلم هذه ويكذهبم فيها ويقول
فيصبح هذا الكالم كله بال .. »سالم اهللا عليه«إهنا خمتلقة ومكذوبة عليه 
السنة أنفسهم هم الذين حيكمون بأنه مكذوب فائدة وال عائدة، ألن أهل 

 ..»عليه السالم«وخمتلق قبل أن يكذبه شيعة عيل 

                                     
 . من سورة غافر٥آلية  ا)١(

 . من سورة الكهف٥٦ اآلية )٢(
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 :أما احلديث عن الفضائل وكثرهتا يف أيب بكر وعمر وعثامن، فريد عليه: ًسادسا

 إن الكثرة والقلة يف النقل والناقلني ال مورد هلا هنا، ألن فضائل :ألف
..  واملخالف له»عليه السالم«املؤالف لعيل  إنام ينقلها »عليه السالم«عيل 

 ..فهي جممع عليها عند السنة والشيعة

أما فضائل غريه، فقد اختص بنقلها املدافعون عن أيب بكر وعمر 
ُّوعثامن، الساعون لتصحيح مجيع ما صدر منهم، واملرصون عىل تربئتهم من 

. هلمكل عيب، وتصويب كل فعل صدر منهم، واملهتمون بحشد الفضائل 
فال يصح اإلحتجاج هبا عىل من مل تثبت عنده، أو من ثبت عنده ما 

ًوترك النبي هنبا لسيوف املرشكني حتى يناقضها، مثل فرارهم من الزحف، 
 »صىل اهللا عليه وآله«ًكرسوا رباعيته، مع أن عليا نام عىل فراش رسول اهللا 

نها طيلة حياته  اهلجرة، ومل يزل حيرس الدين والنبي ويدافع وحيامي عليلة
ًهذا فضال عن املقارنة بني من يقول أنا عبد من عبيد حممد، وبني من يقول 

رض إن النبي ليهجر أو غلب  عىل فراش امل»صىل اهللا عليه وآله«عن النبي 
، »عليها السالم«إغضاهبم لسيدة نساء العاملني ًهذا فضال عن .. الوجععليه 

بيعتهم، والسعي إلحراق أهل ورضهبم هلا، وإسقاط جنينها، ونقضهم ل
 ..بيت النبوة، وغري ذلك

كتب أن معاوية : لقد روى لنا املدائني، وهو سني املذهب واهلوى: ب
 : حد من شيعة عيل شهادة، وكتب إليهمأن ال جييزوا أل: إىل عامله يف مجيع اآلفاق

أن انظروا من قبلكم من شيعة عثامن، وحمبيه، وأهل واليته، الذين 
كرموهم، واكتبوا إيل أدنوا جمالسهم، وقربوهم، وأائله ومناقبه، فيروون فض
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بكل ما يروي كل رجل منهم، واسمه واسم أبيه، وعشريته ففعلوا ذلك، 
حتى أكثروا يف فضائل عثامن ومناقبه، ملا كان يبعثه إليهم معاوية من 

 .  ويفيضه يف العرب منهم واملوايل،الصالت، والكساء، واحلباء، والقطائع

فكثر ذلك يف كل مرص، وتنافسوا يف املنازل والدنيا، فليس جيد امرؤ 
 من عامل معاوية، فريوي يف عثامن فضيلة أو منقبة إال كتب ًمن الناس عامال

 ً.اسمه، وقربه، وشفعه، فلبثوا بذلك حينا

يف كل مرص، وكل  إن احلديث يف عثامن قد جهر وفشا: ثم كتب إىل عامله
يب هذا، فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل اكم كتوجه وناحية، فإذا جاء

 يرويه أحد من املسلمني يف أيب ًاالصحابة، واخللفاء األولني، وال ترتكوا خرب
تراب إال وأتوين بمناقض له يف الصحابة، فإن هذا أحب إيل، وأقر لعيني، 

 . وأدحض حلجة أيب تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثامن وفضله

رويت أحاديث كثرية يف مناقب الصحابة، و ،كتبه عىل الناسفقرئت 
 الناس يف رواية ما جيري هذا املجرى، حتى ّدمفتعلة ال حقيقة هلا، وج

أشادوا بذكر ذلك عىل املنابر وألقي إىل معلمي الكتاب، فعلموا صبياهنم 
وغلامهنم من ذلك الكثري الواسع، حتى رووه وتعلموه كام يتعلمون القرآن، 

 . هم، وخدمهم، وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء اهللاءى علموه بناهتم، ونساوحت

 انظروا من قامت :ثم كتب إىل عامله نسخة واحدة إىل مجيع البلدان
 . ًأنه حيب عليا، وأهل بيته، فاحموه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه: عليه البينة

لقوم، فنكلوا به، من اهتمتموه بمواالة هؤالء ا: وشفع ذلك بنسخة أخرى
 فلم يكن البالء أشد وأكثر منه بالعراق، والسيام بالكوفة، حتى ،واهدموا داره
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 إليه رسه، وخياف يقلإن الرجل من شيعة عيل ليأتيه من يثق به فيدخل بيته، في
 . ليكتمن عليه:  الغليظةيامنخذ عليه األأمن خادمه ومملوكه، وال حيدثه حتى ي

 وهبتان منترش، ومىض عىل ذلك الفقهاء ،فظهر حديث كثري موضوع
ن، وعظم الناس يف ذلك بلية القراء املراؤأ وكان ،والقضاة، والوالة

واملستضعفون، الذين يظهرون اخلشوع والنسك، فيفتعلون األحاديث 
حتى حيظوا بذلك عند والهتم، ويقربوا يف جمالسهم، ويكسبوا به األموال 

أيدي الديانني   األخبار واألحاديث إىلوالضياع، واملنازل حتى انتقلت تلك
 ،حق هناأالذين ال يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها فرووها وهم يظنون 

أهنا باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا، فلم يزل األمر كذلك حتى : ولو علموا
 .)١(..»، فازداد البالء والفتنة الخ»عليه السالم«مات احلسن بن عيل 

قال يل خالد بن عبد :  وأخربين ابن شهاب، قال:خربهقال املدائني يف و
 . فبدأت بنسب مرض، وما أمتمته؛اكتب يل النسب: اهللا القرسي

 .اقطعه، اقطعه، قطعه اهللا مع أصوهلم، واكتب يل السرية: فقال

فإنه يمر يب اليشء من سري عيل بن أيب طالب صلوات اهللا : فقلت له
 !عليه، فأذكره؟

                                     
 عن ٧٣ و ٧٢النصائح الكافية ص و٤٤ ص١١ح هنج البالغة للمعتزيل جرش )١(

ً واملعتزيل سني املذهب، وهو شديد التعصب لتسننه يعمل جاهدا عىل .نيئاملدا

 .رشح هنج البالغة: نقض فضائل الشيعة يف كتابه



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ١٠٤

 .)١(»راه يف قعر اجلحيمال، إال أن ت: فقال

 .  ومن واله، وقبحهم، وصلوات اهللا عىل أمري املؤمننيًلعن اهللا خالدا
، الذي يذكر فيه ما له من »عليه السالم«وحينام وصل كتاب عيل 

اخفوا هذا الكتاب ال يقرأه أهل «: مناقب وفضائل إىل معاوية، قال معاوية
 . )٢(»الشام، فيميلوا إىل ابن أيب طالب

 كتب هشام بن عبد امللك إىل األعمش يطلب منه أن يكتب له وقد
 . )٣( فرفض»عليه السالم«فضائل عثامن، ومساوئ عيل 

ً ا، أو يمألوا يل بيتًلو أردت أن يعطوين رقاهبم عبيدا«: ويقول الشعبي
 . )٤(»، عىل أن أكذب هلم عىل عيل رضوان اهللا عليه لفعلواًذهبا

 يف الفضائل ِإن األوزاعي مل يرو: ليقا«: وقال أبو أمحد العسكري
 فيها إال ِ أعلم، وكذلك الزهري مل يروواهللا) أي غري حديث الكساء (ًحديثا
 . )٥(»ًحدا، كانا خيافان بني أميةا وًحديثا

كان  أنه قد: أن املؤرخني يذكرون:  عىل تزوير التاريخًوحسبك دليال

                                     
 .٥٩ ص١٩ جاألغاين )١(

 .٢٦٦ ص٥ جعجم األدباءم )٢(

 .٢٢١ ص١ جشذرات الذهب: راجع )٣(

 .١٧٣ صتاريخ واسط )٤(

 .٢٠ ص٢ جأسد الغابة )٥(
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 أو ًصار، وسبعون بدرياسبعامئة من املهاجرين واألن» عليه السالم«مع عيل 

 .)١(تان من أهل بيعة الشجرةاءثامنون، وم

 ـ كام ًت هبم الوقاحة حداغولكن أعداء عيل ومزوري التاريخ قد بل

 : أن قالوا:  عن الشعبي ـ

من زعم أنه شهد اجلمل من أهل بدر إال أربعة، فكذبه، كان عيل 

 .)٢(وعامر يف ناحية، وطلحة والزبري يف ناحية

 من ً من الصحابة، وقوماًأن معاوية وضع قوما« :اإلسكايفوقد ذكر 

 تقتيض الطعن فيه »عليه السالم«التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل 

 يرغب يف مثله، فاختلقوا ما ًعالُوالرباءة منه، وجعل هلم عىل ذلك ج

أبو هريرة، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، ومن : أرضاه، منهم

 .)٣(»عروة بن الزبريالتابعني 

 ً،رجل كتم أعداؤه فضائله حسدا ما أقول يف :الشافعي يقول كام أن: ج

                                     
 ١٦٣ ص١٠ ج والغدير١٠٤ ص٣ جمستدرك احلاكمو ٢٢ صاملعيار واملوازنة )١(

 ومجهرة ٤٨٣ ص١ج البالغة للمعتزيل ج وعن رشح هن٢٦٦ و٢٦٨ وعن صفني

 .١٨٣ و١٧٩ ص١ جخطب العرب

 .٣٢٨ ص٤ ج العقد الفريد البن عبد ربه:راجع )٢(

 .٦٤ ص٤ جللمعتزيل البالغة ج رشح هن:راجع )٣(
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 .)١(ما طبق اخلافقنيوذين  وخرج ما بني ذين ،ًوكتمها حمبوه خوفا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 
  :)١٨٨ (٥٩السؤال رقم 

 طالبه ـ» عنه اهللا ريض« ـ عيل اإلمام أنصار بعض أن: قل الكلينيين
 يتفرق أن خيشى بأنهًا ّحمتج فرفض سبقوه، الذين اخللفاء أفسده ما بإصالح

 وعمر بكر أيب( قبله للخلفاء وجهوها التي التهم أن مع ،)٢(جنده عنه
 عيل ترك فهل .والسنة القرآن خمالفة تشمل )ـ» معنه اهللا ريض« ـ وعثامن

 !له؟ َّيدعوهنا التي »العصمة« ُيناسب هي كام املخالفات لتلك

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
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

 . ٢٩ص »الروضة للكليني« )٢(
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 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 :هناك نوعان من املخالفات التي جتب معاجلتها

 ما يرتبط بوظائف وترصفات اخلليفة واحلاكم نفسه، مثل :األولالنوع 
إجراء سنن العدل يف الرعية، والقسمة بالسوية، وأخذ احلق من غري أهله، 
وإعطائه ألهله، وتوفري الفيء عىل املسلمني، وإصالح شؤوهنم، والقضاء 
 بينهم برشع اهللا، وإجراء احلدود، وتعليم الناس أحكام دينهم، وتربيتهم،
وإشاعة الفضائل والقيم واألخالق الرفيعة بينهم، وإحياء السنن، وإماتة 

 ..الخ.. و.. البدع، ودفع أعدائهم، وتقوية سلطاهنم و

. العمل برشع اهللا، ورعاية حدوده: فيجب عىل احلاكم يف مجيع ذلك
 ..ٍمن دون أي حماباة، أو هتاون، أو خمالفة مهام كانت

ليف الناس أنفسهم، وما يرتبط بمذاهبهم ما يرتبط بتكا: النوع الثاين
 واعتقاداهتم، فالواجب عىل احلاكم أن يرشدهم إىل احلق، وأن يدعوهم إىل

  وأن يعمل عىل إزالة الشبهة عنهم، وليس له أن يتوسل بالقوة، فإنهالعمل به،
ال إكراه يف الدين، إال إذا فرضت الظروف جتاوز هذه املرحلة، فيام إذا زالت 

 ملا ًأصبحت املخالفة والتعامل معها داخلة يف سياق الضوابط، ووفقاالشبهة و
 . املنكريتوفر من رشائط وحاالت، تؤسس ملراحل األمر باملعروف، والنهي عن

 كل يف ًأحدا يصانع ومل حياب مل »السالم عليه«ًا علي أن: ولذلك تالحظ
 قد ذلك نأ رغم ..بحذافريها اهللا أحكام طبق بل األول، بالنوع يرتبط ما

 حلربه، اجليوش ومجعوا بيعته، ونقضوا الناكثون عليه مترد حيث ًغاليا، كلفه
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 .املسلمني من اآللوف عرشات بقتل وتسببوا

 إزالة عىل يعمل» عليه السالم «كان فقد الثاين، بالنوع يرتبط فيام وأما
 تزال ال كانت الشبهة ألن أحد، ضد العنف يامرس ومل الناس، عن الشبهة

 سريون الناس ألن إجراء، أي اختاذ من يمنع هبا التعلل وكان ة،قائم
 عن األمور تلك أخذوا قد أهنم يرون كانوا هنم فإمعه، مظلومني أنفسهم
 هبم، الظن حيسنوا أن عليهم و..»وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول صحابة

 ..عنهم واألخذ تقليدهم من ًمانعا يرون وال األعذار، هلم يلتمسوا وأن

 صالة من الناس منع أراد ملا »السالم عليه« أنه :وشاهدنا عىل ذلك
 .)١(عمراه سنةا و :الناس صاح، الرتاويح

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
 والرصاط ٢٦٩ص ١وج ٢٨٣ص ٢ج للمعتزيلالبالغة  هنج رشح:  راجع)١(

: وراجع ٥٨ص ٤ج الشايف وتلخيص ٦٣ص ٨ج والكايف ٢٦ص ٣ج املستقيم

 شهر نوافل أبواب من) ١٠ (باب  الشيعة،ووسائل ٣٣٧ص ٢١ج اجلواهر

 ط( قيس بن موسلي ٦٦ ـ ٦٥ص القناع وكشف الصالة، كتاب رمضان،

 ص ٣١ج األنوار وبحار ٥٨ص ٤ج الشايف وتلخيص ١٢٦ص) البعثة مؤسسة

 ٤ج اإلمامة يف والشايف ٢٨٤ص ٨ج) قديم ط (و ١٨١ص ٣٤وج ٨ و ٧

 ٥٦٢ص للشريازي األربعني وكتاب ٣٤٧ص املعارف وتقريب ٢٢٠ص

 .٢٤٧ص) األصل (احلق وإحقاق



 ١٠٩                                                                                                              .  .×علي  :  الفصل األول 

 

  فصل الثانيال

 ..×النــص علــى علـــي 
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  :)١٨٣ (٦٠السؤال رقم 
 وأن !)١(عيل والية إىل ودعا إال األنبياء من نبي من ما أنه الشيعة يزعم

 !)٢(عيل بوالية النبيني ميثاق أخذ قد اهللا

 والية أن الطهراين شيخهم زعم أن إىل والغلو املبالغة هبم وصلت بل
 !)٣(»فسد يقبل مل وما صلح، قبل فام األشياء، مجيع عىل ُعرضت« عيل

 التوحيد إىل السالم يهمعل األنبياء دعوة كانت لقد :ويقال للشيعة
َوما أرسلنا  ﴿تعاىل قال .تدعون كام عيل والية إىل ال هللا، العبادة وإخالص ْ َ ْ ََ َ

ِمن قبلك من رسول إال نوحي إليه ِ ِ ِ ِْ ُ ََّ َِ ُِ َّ ٍ َ   .]٢٥:األنبياء[ ﴾ْ

 ؛األنبياء صحف مجيع يف مكتوبة تدعون كام عيل والية كانت وإذا
 !غريهم؟ أحد هبا يعلم وال الشيعة بنقلها ينفرد فلامذا

 يذكر ومل أسلم منهم وكثري !الديانات؟ أصحاب بذلك يعلم مل وملاذا

                                     
 ). ٣٠٣ص  (»فىاملعامل الزل«، )١١/٦٠ (»بحار األنوار« :انظر )١(

 ). ٣٠٣ص  (»املعامل الزلفى« )٢(

 ). ١٥٥ص ( للطهراين، »ودائع النبوة« )٣(
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 .الوالية هذه

 !الكتب؟ مجيع عىل نهيمامل وهو القرآن يف ُتسجل مل ملاذا بل
  :اجلواب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ا
 :فإننا نجيب بام ييل

وما الدليل عىل حرص دعوة األنبياء بالتوحيد، وإخالص !  ملاذا؟ً:أوال
 ! العبادة هللا؟

وحديث عن اآلخرة، ! ًأيضا؟أمل يكن يف دعوة األنبياء حتليل وحتريم 
 وعن الدنيا، وعن األحكام، وعن السياسات، وعن الصالة والزكاة وغري

 ! ذلك؟

 !؟»عليه السالم« أن األنبياء مل يدعوا إىل والية عيل:  من أين عرفتمً:نياثا

وإنام .. مل تصل إلينا نحن» عليهم السالم« إن صحف األنبياء :ًثالثا
كانت كتب األنبياء وصحفهم، وسائر مواريثهم، مثل عصا موسى، وخاتم 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«وغري ذلك، عند رسول اهللا .. سليامن
 :لك نقولولذ

ْ﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم:  قال اهللا تعاىل عن أهل الكتاب:ألف َُ َ َ ْْ ََ ْ َِ ِ َرسولنا َ ُ ُ َ 
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ِيبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب﴾ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ً ََ ََ َُّ ْ ُُ ْ ْ ِّ ُُ َ ُ)١(. 

َ﴿وما قدروا اهللاَ حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللاُ عىل ب:  تعاىلويقول َ َ ََ ُ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ٍَرش َّ

ِمن يشء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس  َّ ً َ َِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ َ َ ْ ًْ َّ ْ ْ ُ َُ َْ ُ َِ َ َ َ ْ
ًجتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا﴾ َ ُِ َِ َ ُْ ْ َُ ََ َ ْ َ ُ ََ َُ ُ)٢(. 

ِ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذا م :وقال تعاىل ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َُ ُ ُ ْ َّ ٌَ َّ ْ ْ َ ِْ َ ِ َ ُ ْ ْن َ

ًعند اهللاِ ليشرتوا به ثمنا قليال﴾ ِْ ِ ِ ِ َِ ً ََ َِ ُ َ ْ)٣(.  

صىل اهللا عليه  « أهنم ينكرون نبوة نبينا حممد:ًوأوضح تعاىل أيضا
ِ﴿جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل﴾، مع أهنم »وآله ِ ِْ ْ َِ ْ َ ْ ُ ُِ َِ ْ ََّ َ ْ ُ ًُ ِ َ)٤(. 

َ﴿الذين آتيناهم الكتاب : وقال عز وجل ُ ََ َ َِ ِْ َُّ ْ ْيعرفونه كام يعرفون أبناءهم﴾َ َ َُ ْ ْ ُ َْ َ َ َ ُ ُِ َِ َ َ)٥( . 

فمن كان هذا حاله ال يتوقع منه أن يبوح بمثل هذه األمور ملن يسعى 

 ..لرصف الناس عن دعوهتم، وللتشكيك يف صحة ما هم عليه

أن الكتب املتداولة باسم توراة وإنجيل وسواها :  إن من الواضح:ب

                                     
 . من سورة املائدة١٥ اآلية )١(

 . من سورة األنعام٩١ اآلية )٢(

 . من سورة البقرة٧٩ اآلية )٣(

 . من سورة األعراف١٥٧ اآلية )٤(

 . من سورة البقرة١٤٦ اآلية )٥(
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 . منها اإلنجيل احلقيقي، بل هي املحرف واملزيفليست هي التوراة احلقيقية، وال

 أما بالنسبة لنقل هذا األمر من قبل املناوئني للشيعة، والساعني يف :ج

، فال يتوقع منهم »عليه السالم«تقوية أمر أيب بكر، وإضعاف حجة عيل 

 ..اإلهتامم بأمر من هذا القبيل، وال يسهل عليهم اإلقرار به

إنه قد أخذ ميثاق النبيني، وميثاق بني : قولإن اهللا تعاىل ي: ًرابعا

 ..إرسائيل، وميثاق الذين آمنوا، وميثاق النصارى

ً أن هذا التعبري حيتمل وجوها، فلامذا ال يكون أحد هذه :ومن الواضح

الذين هم سفينة » عليهم السالم«الوجوه هو ما تضمنته روايات أهل البيت 

 إىل يوم القيامة، ولن يضل من نوح، وهم الثقل الذي ال يفارق كتاب اهللا

وملحمد وهو أخذ ميثاقهم عىل التوحيد واإلقرار هللا بالعبودية، . متسك هبام

 !بالنبوة، ولعيل بالوالية؟

إن اإلمامة وأخذ امليثاق هبا مل : وبذلك ال يبقى جمال لقول السائل

يسجل يف القرآن، وهو املهيمن عىل مجيع الكتب، الحتامل أن يكون هذا هو 

 .املقصود بامليثاق الذي ورد يف القرآن، كام أوضحته روايات كثرية كام قلنا

 ال جيب ذكر كل حقائق الدين يف القرآن بصورة رصحية، فلعل :ًخامسا

.. هناك حكمة كربى اقتضت عدم ذكر هذا األمر رصاحة يف القرآن

 .به» المعليهم الس«، وأهل بيته »صىل اهللا عليه وآله«واإلكتفاء بإخبار الرسول 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)١٨٩ (٦١السؤال رقم 
 ـ ستة أشخاص للشورى بعد وفاته، »عنه اهللا ريض« لقد اختار عمر ـ

 بن عوف، فبقي عثامن وعيل ـثالثة منهم، ثم تنازل عبدالرمحن ثم تنازل 
ً ـ، فلامذا مل يذكر عيل منذ البداية أنه موىص له باخلالفة؟»معنه اهللا ريض« ٌّ !

 !ًفهل كان خياف أحدا بعد وفاة عمر؟
  :ويف صياغة أخرى للسؤال

ريض اهللا « عن اخلالفة طواعية لعثامن» ريض اهللا عنه« ملاذا تنازل عيل
 !؟فةالباخل» ريض اهللا عنه« من الستة الذين أوىص هلم عمر عيل نأمع » عنه

ه باخلالفة بوحي إهلي وأمر ل ىموح بأنه عيل يرصح مل ملاذا :والسؤال
 املؤمنني ألمري ىوأن التقية، استخدم نهإ أم !؟احلق عيل يكتم فهل !؟نبوي

 !؟ه وحيبه اهللا ورسوله ذلك يا قومورسول اهللا حيب يذال

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

  : بويع باخلالفة× علي: ًأوال
 ! ملاذا مل يذكر عيل منذ البداية أنه موىص؟:إنه ال معنى لقول السائل
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هو اإلمام بعد رسول » عليه السالم«ً ألنه ال أحد جيهل أن عليا ً:أوال
 بايعه عرشات ألوف الصحابة باخلالفة بعد ، وقد»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ًبسبعني يوما » صىل اهللا عليه وآله« قبل استشهاد النبي الرسول يف يوم الغدير،
فال معنى لالستدالل بعد وضوح هذا األمر لكل أحد، وبعد أن رضبت .. فقط

 .بسبب ذلك» املحسن«يوم السقيفة وأسقط جنينها » عليها السالم«الزهراء 

موىص بعدم القتال ألجل اخلالفة من » عليه السالم«ن عيل  كا:ًثانيا
ً، فلم يكن امتناعه عن ذلك خوفا من عمر »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«ًوال من غريه، بل كان امتثاال لوصية النبي 

  : يف الشورى×أرادوا قتل علي : ًثانيا
الفة لعثامن حتت وطأة التهديد  قد ختىل عن اخل»السالم عليه«ًإن عليا 

ًبالقتل، ألن عمر بن اخلطاب أمر بقتل أصحاب الشورى مجيعا إن مل يتفقوا، 
وإن . وإن اتفق ثالثة، يقتل الثالثة الذين ليس فيهم عبد الرمحن بن عوف

 .)١(اتفق أربعة أو مخسة، قتل اإلثنان اآلخران، أو الواحد

                                     
 وتاريخ األمم ٢٣ حوادث سنة ٦٧ و ٦٦ ص٣يخ جتارالكامل يف ال: راجع) ١(

 ٢٩٤ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣سنة  حوادث ٤٢٨ ص٤ جوامللوك

 و ٢٨ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٢٨ و ٢٥ و ٢٤ ص١جواإلمامة والسياسة 

 ١٨٧ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٢ ص١ج )حتقيق الشريي(

خالصة عبقات  و٣٤٩صاين لشريول» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و
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 .)١ً( بالقتل فعال»السالم يهعل«ًوقد هدد عبد الرمحن بن عوف عليا 

 أنه ملا بايع أصحاب الشورى عثامن كان عيل :وروى البالذري وغريه
بايع وإال : فقال له عبد الرمحان) أي قعد عن البيعة( قعد »السالم عليه«

 .رضبت عنقك، ومل يكن مع أحد سيف غريه

ً خرج مغضبا، فلحقه أصحاب »عليه السالم«ًإن عليا : فيقال
 .)٢(بايع وإال جاهدناك، فأقبل معهم حتى بايع عثامن: قالواالشورى، ف

                                     
تاريخ  و٤٩٩صالوضاعون وأحاديثهم  و٣٤٧ و ٣٤٢ و ٣٣٩ ص٣جاألنوار 

النص  و٢١٢ ص٣جمامة الشايف يف اإل و٩٢٥ و ٩٢٤ ص٣جبن شبة الاملدينة 

لشريازي لكتاب األربعني  و٣٧٥ ص٥جالغدير  و٣٩٨ و ٣٨٤صواإلجتهاد 

ودالئل  ١١٣ ص١جهنج السعادة  و٣٩٨ ص٣١جبحار األنوار  و٥٦٨ص

 .٥٥ ص٧جفتح الباري  و١١٦ ص١ ق٣الصدق ج

 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٦ ص١٠ وج٣٧٩ و ١٩٧ ص٩جالغدير : راجع) ١(

و  ٤٩٨ص الوضاعون وأحاديثهم و٢٦٥ ص١٢ وج١٦٨ ص٦ وج١٩٤ ص١ج

 ٢ج غاية املرام و١٢٩صالتحفة العسجدية و ٣٥١صتقريب املعارف و ٤٩٩

 ٦٦ ص٣١جبحار األنوار  و١٩٣ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  و٨ ص٦وج ٦٨ص

 ١٤٧ ص٨جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٢٣ ص٨جصحيح البخاري  و٤٠٣و 

 .٣٠٤ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٧٢ ص٢٤جعمدة القاري و

 ٢٦٥ص ١٢ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ٢٢ص ٥ج األرشاف أنساب: راجع )٢(
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 وجعل الناس يبايعونه، وتلكأ عيل فقال عبد الرمحان بن :ويف نص آخر

ُفمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن أوىف بام عاهد عليه اهللاَ ﴿: عوف َ َ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ ََ َ ُ ََ َْ َِ َ َ ِ ِ ْ َ ََ ُ َّ َ َِ

ًفسيؤتيه أجرا عظيام ِ ِ َِ ًْ َ ْ ُ َ َ﴾)١(. 

 .)٢(خدعة وأيام خدعة: وهو يقول. جع عيل يشق الناس حتى بايعفر

ًال جتعل يا عيل سبيال : أن عبد الرمحان بن عوف قال: وعند ابن قتيبة

 .)٣(عىل نفسك، فإنه السيف ال غريه

                                     
 والوضاعون ٢٦ص ١٠وج ٣٧٩ و ١٩٧ص ٩وج ٣٧٤ص ٥ج والغدير

 .٨ص ٦ج املرام وغاية ٣٥١ص املعارف وتقريب ٤٩٨ص وأحاديثهم

 . من سورة الفتح١٠ اآلية )١(

 ٣٠٢ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣٨ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)٢(

 .٣٠٥ ص٣ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٤٩٩والوضاعون وأحاديثهم ص

 ٤٥ ص١ج) يوحتقيق الشري (٣١ ص١ج) حتقيق الزيني( اإلمامة والسياسة )٣(

 .٣٧٥ ص٥ والغدير ج٤٩٩والوضاعون وأحاديثهم ص

 والسنن ١٢٣ ص٨ج) ط دار الفكر( و ٢٦٣٥ ص٦صحيح البخاري ج: وراجع

 واملصنف ٢٧٢ ص٢٤ وعمدة القاري ج١٤٧ ص٨الكربى للبيهقي ج

 وتاريخ اإلسالم ١٩٣ ص٣٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٧٧ ص٥للصنعاين ج

 .٣٠٤ ص٣للذهبي ج
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  :!موصى، أو موحى؟: ًالثثا
بإنه « مل يرصح »السالم عليه«ًإن التعبري الوارد يف السؤال، من أن عليا 

 عليه«ً غري مقبول بأي وجه، ألن عليا » باخلالفة، بوحي إهليموحى له
 ..ً ليس نبيا، وإنام هو ويص نبي»السالم

 أن جربئيل قد انقطع عن النزول إىل األرض منذ :يضاف إىل ذلك
عليه «فام معنى ادعاء الوحي لعيل . »صىل اهللا عليه وآله«استشهد رسول اهللا 

 !؟»السالم

  :ج على العارفال معىن لالحتجا: ًارابع
ً إىل الترصيح بأنه منصوب إماما لألمة من »السالم عليه«ال حيتاج عيل 

 . قبل اهللا ورسوله، فإن الناس كانوا يعلمون ذلك

ًيوما من وفاة رسول وقد بايعوه يوم الغدير عىل بكرة أبيهم قبل سبعني 
 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ًليس كتامنا للحق، وليس فالسكوت عن الترصيح بأمر معلوم للناس، 
 ..من موارد استعامل التقية

  :التقية يف مواضع اخلوف: ًامساخ
ما املانع من استعامل التقية يف مواقع اخلوف عىل النفس، إذا كان ال 

 . فائدة من اإلعالن باألمر سوى مواجهة املصائب والكوارث

 العزيز، وقد استعمل مؤمن آل فرعون التقية وذكره اهللا تعاىل يف كتابه
 : ًواستعملها أيضا عامر بن يارس، فنزل فيه قوله تعاىل
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ِإال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن﴿ َ ِ ْ َِّ ٌّ ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ ِ﴾)١(. 

 قد دخل دار األرقم ليحفظ الذين »صىل اهللا عليه وآله«كام أن النبي 
 .أسلموا معه من أذى املرشكني

فلامذا .. ات يف أول البعثةًإنه بقي يدعو الناس رسا ثالث سنو: ويقال
يتنكرون هلذا األمر الثابت يف القرآن ويف ممارسة األنبياء، واألولياء 

 !واألوصياء؟

  : يف الشورى×احتجاج علي : ًساداس
 يناشد أصحاب »عليه السالم«ًأنه سمع عليا : روي عن عامر بن واثلة

 عليه اهللا صىل«أنشدكم باهللا، أمنكم من نصبه رسول اهللا «: الشورى ويقول
 ! يوم غدير خم للوالية غريي؟»وآله

 .)٢(»اللهم ال: قالوا

فأنشدكم باهللا، هل فيكم أحد قال له رسول : أنه قال: ويف نص آخر
من كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم وال من « :» وآلهعليهصىل اهللا «اهللا 

                                     
 .التوبة سورة  من١٠٦ اآلية )١(

 ١٦٠ ص١الغدير ج و١٦٩ وكتاب الوالية البن عقدة ص٣٣٢ الدر النظيم ص)٢(

املناقب البن  عن و١٣٢مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب البن مردويه ص

 .٢٢٢املغازيل ص
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 !وااله، وعاد من عاداه، ليبلغ الشاهد الغائب، غريي؟

 .)١(»م الالله: قالوا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 
  :)١٧٠ (٦٢السؤال رقم 

 »عنه اهللا ريض« لو كتم الصحابة مسألة النص عىل عيل: يقال للشيعة
نه ًلكتموا فضائله ومناقبه فلم ينقلوا منها شيئا، وهذا خالف الواقع، فعلم أ

لو كان يشء من ذلك لنُقل؛ ألن النص عىل اخلالفة واقعة عظيمة، والوقائع 
 .ًالعظيمة جيب اشتهارها جدا، فلو حصلت هذه الشهرة لعلمها املخالف واملوافق

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد..هوبركات اهللا ورمحة عليكم السالم

                                     
 ١الغدير ج و١٦٢ رقم١٣٠مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب البن مردويه ص )١(

 وكتاب ٤٢٣كشف اليقني ص و١٥٢تفسري أيب محزة الثاميل ص و١٦٠ص

 ١جفرائد السمطني  و٩٢منهاج الكرامة ص و١٧٣الوالية البن عقدة الكويف ص

 .٣١٩ص
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 :ًإننا مع مالحظة ما ذكرناه آنفا نضيف ما ييل

 قد ظهر واشتهر، ال سيام مع »عليه السالم« إن النص عىل إمامته ً:أوال
ما جرى يف يوم الغدير من أخذ البيعة له من مجوع جتاوز عددها مئة 

 .. ًوعرشين ألفا

 يعد إنه بعد حدوث اإلنقالب، وما رافقه من أحداث صعبة، مل: ًثانيا
يمكن للصحابة التجاهر بذكر تلك النصوص، ألن ما عاينوه من تلك 

، التي »صىل اهللا عليه وآله«األحداث التي مل توفر حتى بضعة رسول اهللا 
أن دخوهلم يف هذا األمر سريتب عليهم دفع : يرىض اهللا لرضاها أفهمهم

ًأثامن باهظة حتى عىل مستوى سالمتهم الشخصية، فضال عن مصاحلهم 
األخرى، لوجود قرار حاسم باملنع من ذكرها، واحلرص عىل إخفائها 

ِوذلك من قبل اجلامعات القرشية ذات النفوذ القوي، .. ألسباب خمتلفة

ومن .  يف حروب بدر وأحد، وحنني وسواها»عليه السالم«التي وترها عيل 
َقبل القبائل واجلامعات التي تسعى لتقوية السلطة، وال يمكن أن تسمح  ِ

 ..تضعيفها بإشاعة هذه النصوص، وتداول هذه األحداثب

ًوهناك أيضا املنتفعون، واملتزلفون، وهناك احلاسدون واملبغضون له 

 ..ألسباب خمتلفة

وسائر الناس، حيبون السالمة، وال يتجرؤن عىل فعل ما قد يسبب هلم 
مشاكل ومتاعب، وال سيام إذا شعروا أن رغبة احلاكم هي يف عدم الدخول 

 .. هذا األمريف

ّولكن بالرغم من كل ذلك، فإنه مل يمنع من ترسب أخبار يوم الغدير، 



 ١٢٣                                                                           ..×النص على علي : الفصل الثاني

 والكثري الكثري »عليه السالم«وال حجب الكثري من النصوص عىل إمامته 
 ..من فضائله وكراماته من قبل املخلصني

أن حديث الغدير قد بلغنا عن مئة وعرشين صحايب، : ويكفي أن نذكر
أحصاهم (عي، وثالث مئة وستني من علامء أهل السنة وأربعة وثامنني تاب

 .)١() بالذاتً معتمدا يف ذلك عىل مصادر أهل السنة»رمحه اهللا«العالمة األميني 

بل إن هذه النصوص، وكذلك روايات الفضائل والكرامات قد رواها 
ر،  املصاد، كام يعلم باملراجعة إىل»عليه السالم«حتى املخالفون له واملنحرفون عنه 

 .» السالمعليه«مع االطالع عىل سرية أولئك الناقلني، وما يدل عىل مواقفهم منه 

ًبل لقد رأينا احلكام أنفسهم يرصحون أحيانا بفضائله وكراماته، 

 . أسبابوبالنصوص عليه، حني يأمنون غائلة تلك الترصحيات، أو لغري ذلك من

ا جاء ألحد من  بأنه م:ًوقد بلغ األمر حدا جعل أمحد بن حنبل يعرتف
 . )٢(الفضائل ما جاء لعيل بن أيب طالب

                                     
 . الغدير للعالمة األميني، املجلد األول كله)١(

ينابيع املودة  و١٦٥ ص٣ والرياض النرضة ج١٠٧ ص٣املستدرك للحاكم ج) ٢(

املناقب  و٤١٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٣٨٥ ص٢ وج٩ و ٨ ص١ج

بن بابويه ال ًاألربعون حديثاو ١٧٢مطالب السؤول صو ٣٤لخوارزمي صل

بحار  و١٦٦ ص١كشف الغمة جو ١٣٦بن طاووس صالالطرائف و ٨٨ص

اإلمام عيل بن أيب طالب و ٢٥٤املراجعات ص و١٢٤ ص٤٠األنوار ج
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 وكتمها ،ًرجل كتم أعداؤه فضائله حسدا ما أقول يف :الشافعي وقال
 .)١(ما طبق اخلافقنيوذين  وخرج ما بني ذين ،ًحمبوه خوفا

 : الشافعيوقال ابن أيب احلديد املعتزيل

اجلاللة ، فإهنا قد بلغت من العظم و»عليه السالم«فأما فضائله «
،  لتفصيلها يسمج معه التعرض لذكرها، والتصديًواالنتشار واالشتهار مبلغا

 بن خاقان وزير املتوكل فصارت كام قال أبو العيناء لعبيد اهللا بن حييى
رأيتني فيام أتعاطى من وصف فضلك، كاملخرب عن ضوء النهار : واملعتمد

                                     
رشح إحقاق احلق : وراجع ٧٩ ص١فرائد السمطني جعن  ١٣٤صللهمداين 

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

 ٣ج) ط بريوت (ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق عن ٦٩٥ ص١٥وج

 عن ٤٢ ص٣٠ وج٥٠٥ ص٢١ج عن املستدرك، و٦٩٧ص ١٥وج ،٦٣ص

ط عامل الكتب ومكتبة النهضة ( »رفع اخلفا رشح ذات الشفا«اآلالين الكردي يف 

أسمى املناقب يف هتذيب «اجلزري يف عن  ٥٥٤ ص٣١وج ،٢٧٤ ص٢ج) العربية

 احلنفي الشيخ حسام الدين عن ٥٧٣ ص٣١ج، و١٩ص) ط بريوت(» أسنى املطالب

 . عن اإلستيعاب٥٨٠ ص٣١ وج٤٦ص) نسخة مكتبة السيد األشكوري( »آل حممد«يف 

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

 ١٧١صلربيس لمشارق أنوار اليقني  و٧١صألنوار البهية ا و١٣٦ ص٢ج

 .٣٤٩ ص٢جالكنى واأللقاب  و١٤٥ ص٥جغاية املرام و
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 حيث انتهى فأيقنت أين، الباهر، والقمر الزاهر، الذي ال خيفى عىل الناظر
فت عن الثناء عليك ، فانرصب إىل العجز، مقرص عن الغايةيب القول منسو
 .خبار عنك إىل علم الناس بك، ووكلت اإلإىل الدعاء لك

رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ومل يمكنهم جحد وما أقول يف 
سلطان ، فقد علمت أنه استوىل بنو أمية عىل مناقبه، وال كتامن فضائله

واجتهدوا بكل حيله يف إطفاء نوره، ، وغرهبا يف رشق األرض اإلسالم
والتحريض عليه، ووضع املعايب واملثالب له، ولعنوه عىل مجيع املنابر، 

حديث يتضمن  ، ومنعوا من روايةوتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم
 زاده ام، ف، حتى حظروا أن يسمى أحد باسمهًله فضيلة، أو يرفع له ذكرا

 .)١(»..ذلك إال رفعه وسموا

 أن السائل يريد أن يتذاكى عىل الشيعة بأن : فإن الفطن يدرك..ًوأخريا
يسوقهم بطريقة إحيائية إىل االعرتاف الضمني بأنه ال يوجد نص عىل أمري 

 .ً وتفصيال، وإهيام السامعني والقراء بأمر مكذوب مجلة»عليه السالم«املؤمنني 

 ..ىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة والسالم ع

 

  :)١٥٢ (٦٣السؤال رقم 
 كان ولو .عليه ً»منصوصا« يكون أن جيب اإلمام أن الشيعة يدعي

                                     
 .١٧ و ١٦ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(
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 فكل اإلمامة، أمر يف فرقهم بني االختالفات كثرة وجدنا ما كذلك األمر
 !تلك؟ من أوىل الفرقة هذه جيعل ذيال فام !إمامها يف »النص« تدعي فرقة

 بن حممد« ابنه هو »عنه اهللا ريض« عيل بعد اإلمام أن تدعي ًمثال فالكيسانية
 .وهكذا ،»احلنفية

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

املطلوب هو حتصيل الدليل الصحيح، الذي جيعل اإلنسان  إن ً:أوال
فإذا حصل عىل ذلك، وتبني له احلق، .. عىل بينة من أمره يف دينه، وعقيدته

إال .. وجب عليه اتباعه، وال هيمه بعد هذا خالف من خالف، أو من وافق
والعمل عىل .. باملقدار الذي يفرضه الواجب الديني، من بيان احلق للناس

 . الشبهات عنهم، حني تتوفر الظروف املؤاتية لذلكإزاحة

ً إن تعدد الفرق واألديان واملذاهب إن كان موجبا لسقوط :ًثانيا

للزم أهل السنة من ذلك ما .. احلجة، وفساد املذهب، والتخيل عن االعتقاد
يلزم الشيعة، الختالف مذاهبهم الفقهية، كاحلنبيل، والشافعي، واحلنفي، 

 .وغري ذلك.. اهريواملالكي، والظ

فاملعتزلة خيالفون األشاعرة، .. كام أن أهل السنة خمتلفون يف عقائدهم
باإلضافة إىل املاتريدية، .. ًوألهل احلديث أيضا عقائدهم اخلاصة هبم
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 . والنظامية، وغري ذلك

 إن مذهب األشاعرة باطل لوجود مذاهب أخرى :فهل يصح أن يقال
 !تالفه مع سائر املذاهب؟واملذهب احلنفي الخ! يف مقابله؟

بل إن هذا املنطق يؤدي إىل التخيل عن اإلسالم نفسه، لوجود أديان 
فهل .. أخرى يف مقابله، كاليهودية، والنرصانية، والبوذية، وما إىل ذلك

 !بأن اإلسالم موضع ريب، لوجود أديان أخرى غريه؟: يصح القول

 :نقول»  الفرقة أوىل من تلكما الذي جيعل هذه«: بالنسبة لقول السائل: ًثالثا

إن الدليل القاطع والربهان الساطع هو الذي حيدد املحق من املبطل، 
 .َّوهو الذي دلنا عىل أن اإلسالم هو احلق، وما سواه إفك وباطل

أن األئمة من بعده اثنا : »صىل اهللا عليه وآله«َّ لقد بني رسول اهللا :ًرابعا
عليه «ًغريهم ـ وذكر أن عليا عرش ـ كام روي يف صحاح أهل السنة و

منهم، ثم كان كل » عليهام السالم«أوهلم، وأن احلسن واحلسني » السالم
 عليه بالنحو الذي ال يثري مشكلة، وال ُّدلإمام ينص عىل الذي بعده، وي

 .يفسح املجال للطواغيت واجلبارين للبطش هبم، ومالحقة أصحاهبم

ن كان اإلمام نفسه هو الذي فليس ألحد أن يدعي اإلمامة ألحد، إال إ
عليه «وقد نص عيسى .. حيدد ذلك حني تسنح له الفرصة، ويواتيه الظرف

من بعده، فلامذا ال ينص اإلمام » صىل اهللا عليه وآله«عىل نبوة حممد » السالم
 !السابق عىل اإلمام الالحق؟

صىل «إن وجود النص ال يمنع من االختالف، فقد نص النبي : ًخامسا
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باإلمامة والوالية بعده، وأخذ له » عليه السالم«عىل عيل » يه وآلهاهللا عل

ولكن الناس اختلفوا عليه، وخالفوا أمر .. البيعة من الناس يف يوم الغدير

 ..فيه» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

كام يعرفون » صىل اهللا عليه وآله«كام أن اليهود كانوا يعرفون النبي 
ًعوه حسدا من عند أنفسهم، وانقيادا ألهوائهمأبناءهم، ولكنهم مل يتب ً. 

.. برسول يأيت من بعده اسمه أمحد» عليه السالم«وقد برش عيسى 

 ..ولكن مل يستجب أكثر أتباعه لنبي اإلسالم

 :كام أن ابن أيب احلديد املعتزيل الشافعي يقول

 عىل ترك كثري من النصوص ملا رأوا ًقد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا«

 .)١(»صلحة يف ذلكامل

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 
  :)١٣٥ (٦٤السؤال رقم 

َإن اهللاَ يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها﴿ :ملا نزل قوله تعاىل ِ ِْ َُّ ََ ِْ َِ َ ْ ُ ُ ََ ُ ُ ْ َّ﴾ 
 :دعا صىل اهللا عليه وسلم بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة وقال ]٥٨:النساء[
زعها منكم لدة فيكم إىل يوم القيامة، ال ينخذوها يا بني طلحة خالدة خم«

                                     
 .٨٣ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(
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 .  يقول هذا صىل اهللا عليه وسلم يف أمر ال خيص إال سدنة الكعبة)١(»إال ظامل

املسلمني ٌقل مثله يف أمر خالفة عيل، وهو أمر هيم مجيع ي فلامذا مل
 ! ويتوقف عليه مصالح كثرية؟

 :صياغة أخرى تقولو

 لبني شيبة بحقهم يف مفتاح »صىل اهللا عليه وآله «هل يرصح رسول اهللا

 وال يرصح ،الكعبة وخيرب أن من نزعها منهم فهو ظامل كام ثبت يف صحيح السنة

 اهللا عليه صىل«فلامذا مل يقل رسول اهللا بأمر اخلالفة لعيل مع أمهية أمر اخلالفة، 

 !؟ اخلالفة فيك ويف أبنائك ال ينزعها منكم إال ظامل،خذها يا عيل، »وآله

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

مل يرصح »  عليه وآلهصىل اهللا«إن ما ورد يف هذا السؤال، من أن النبي 
ال يعدو كونه مصادرة عىل املطلوب، فإن » عليه السالم«بأمر اخلالفة لعيل 

قد رصح بأن اخلالفة من بعده » صىل اهللا عليه وآله«إنه : الشيعة يقولون
، وأخذ له البيعة من الصحابة يف يوم الغدير بعد حجة » السالمعليه«لعيل 

                                     
 .الطرباين يف الكبري ويف األوسط عن ٢٨٥ ص٣ججممع الزوائد  )١(
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 .ًبسبعني يوما» عليه وآلهصىل اهللا «الوداع، وقبل استشهاده 

قد نص عىل أنه سيكون من بعده اثنا عرش » صىل اهللا عليه وآله«كام أنه 
ًإماما، أو أمريا، أو خليفة كلهم من قريش، وآخرهم املهدي   .»عليه السالم«ً

 احلسن واحلسني : بقوله»ام السالمعليه«وقد نص عىل إمامة احلسنني 

 عرشات النصوص األخرى عىل إمامة إمامان قاما أو قعدا، باإلضافة إىل

 .. عىل األمة، وكلها مروية يف كتب أهل السنة» السالمعليه«عيل 

» صىل اهللا عليه وآله«ًويقابلها روايات رواها أهل السنة أيضا عن النبي 

يف اإلزراء عىل معاوية، وآل أيب احلكم بن أيب العاص، وتفسري الشجرة 

 ..لها متنع من القول بصحة خالفة بني أميةامللعونة يف القرآن ببني أمية، ك

هذا كله، عدا ما ورد يف القرآن الكريم من آيات تؤكد معنى اإلمامة 

َيا أهيا ﴿: ، وحسبك منها قوله تعاىل يف سورة املائدة»عليه السالم«لعيل  ُّ َ َ
َالرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك َِّ ْ ََ ْ َ ُ َِّ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ  »ه السالمعلي«، فبلغ إمامة عيل )١(﴾..ْ

 ..يف يوم الغدير حسبام هو معروف ومشهور

َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا الذين ﴿: ًوهناك أيضا قوله تعاىل َ َ ُ َ َِ ِ َِّ َّ ُُ َ ُ َ ُ َُّ ُ ََّ ِ

َيقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َُ َ ََّ ُ  النصوص حيث وردت.. )٢(﴾َ

                                     
 .املائدةمن سورة  ٦٧ة اآلي )١(

 .املائدةمن سورة  ٥٥ة اآلي )٢(
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 بخامته »عليه السالم«نزلت حني تصدق عيل يف أن هذه اآلية املباركة قد 

 .وهو راكع يف صالته

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 

  :)٧٢ (٦٥السؤال رقم 
 النص وكذا الشيعة، طريق عن متواترة عيل فضائل أن الشيعة يزعم

 النبى يروا مل فإهنم ،الصحابة من ليسوا نالذي الشيعة أما :فيقال .إمامته عىل
 إىل يسندوه مل إن ،منقطع مرسل نقل هو فنقلهم كالمه، يسمعوا وململسو هيلع هللا ىلص 

 .ً صحيحايكن مل الصحابة

 ذلك، نحو أو عرش بضعة ،قليل نفر الشيعة تواليهم الذين والصحابة
 !بنقلهم التواتر يثبت ال وهؤالء

 الشيعة تقدح فضائله نقلوا الذين الصحابة من األعظم واجلمهور
  !بالكفر وتتهمهم فيهم

 الكذب القرآن عليهم أثنى الذين اجلمهور عىل جوزوا ذاإ يلزمهم ثم 
 !وأجوز أوىل قليل نفر عىل ذلك فتجويز ،والكتامن

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين
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 ..وبعد..  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا
 :فإننا نجيب بام ييل

 متواترة من طرق »السالم عليه«إن فضائل عيل :  يقول الشيعةً:أوال
الشيعة ومن طرق السنة عىل حد سواء، وكذلك النص عىل إمامته، متواتر 

 !فال حاجة إىل تقليل الشيعة من الصحابة، أو تكثريهم. عند الفريقني

ًيف الصحابة شيعة أيضا، ولكنه زعم أهنم إن :  قال هذا السائل:ًثانيا

إن : نفر قليل، بضعة عرش أو نحو ذلك وهذا ينايف قوله يف مورد آخر
فكيف إذا كان .. » وآلهعليهصىل اهللا «التشيع مل يكن عىل عهد رسول اهللا 

أن ابن سبأ هو الذي أحدث التشيع وهو متأخر عن زمن رسول : ممن يقول
 ! بسنوات كثرية؟» وآلهعليهصىل اهللا «اهللا 

 بالسنة »السالم عليه«ُّ إن الشيعة ال يستدلون عىل والية عيل :ًثالثا
ًالنبوية الرشيفة وحسب، بل يستدلون عليها بالقرآن أيضا فحرص الكالم .. ُّ

 ..بالروايات غري صحيح

 متواترة يف »السالم عليه« إن روايات أهل السنة حول إمامة عيل :ًرابعا
 .. أكثر من اجتاه، فال حاجة إىل روايات الشيعةأكثر من مورد، ويف

 لنفرتض أن أحاديث الصحابة غري مقبولة عىل مذاق الشيعة :ًخامسا
لكن ملاذا ال يصح اإلستدالل هبا عىل سبيل . مع أن هذا الكالم غري صحيح

 .اإللزام ملن يقولون بعدالة مجيع الصحابة بام يلزمون به أنفسهم

 :إلمامة نقول بالنسبة حلديث ا:ًسادسا
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 ال يشرتط يف التواتر العدالة وال الدين، ألن املطلوب هو عدم :ألف
إمكان التواطؤ عىل الكذب، وقد روى حديث الغدير مئة وعرشون 
ًصحابيا حسب إحصائية العالمة األميني يف كتابه الغدير يف الكتاب 

 . ًواستدرك عليه غريه بام يرفع الرقم عن هذا العدد أيضا.. والسنة

ً بل تكفي رواية ثالثة عرش صحابيا يف حصول التواتر حلديث :ب

مع أن يف أهل السنة من يرى . الغدير، فتثبت هبا اإلمامة من طريق الشيعة
 .أن التواتر حيصل بأقل من هذا

 إن كانت اإلمامة ال حتتاج إىل التواتر عند غري الشيعة، ويكفي فيها :ج
رس، فيجب عىل غري الشيعة قبول أخبار اآلحاد، فاألمر يصبح أسهل وأي

وإن .. هذا األمر من الشيعة فإن الشيعة يلزموهنم بام ألزموا به أنفسهم
كانت حتتاج إىل التواتر، فالتواتر ال حيتاج إىل العدالة، وال إىل اإللتزام 

 ..بالتسنن أو التشيع

ً ليس صحيحا أن الشيعة يتهمون اجلمهور األعظم من :ًسابعا

ِّ، وإنام غريهم هم الذين يكفرون الصحابة، ألهنم رووا يف الصحابة بالكفر

أهنم ارتدوا عىل أعقاهبم القهقرى ومل يبق منهم إال : كتب الصحاح عندهم
وألهنم مل يستطيعوا أن يفرسوا اآلية التي تذكر ارتداد .. مثل مهل النعم

ًالصحابة عىل أعقاهبم تفسريا مقنعا  وقد طبقوها عىل الذين ارتدوا يف.. ً
 .َّزمن الرسول، وهي تتحدث عن اإلرتداد بعد موته أو قتله

 خالد بن الوليد وزنى بزوجته بعد قتله هأما الصحايب اجلليل الذي قتل
أعني مالك بن نويرة، وقومه بني حنيفة، فال ينطبق اخلطاب يف . مبارشة
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اآلية عليهم، ألهنم ليسوا هبذه الكثرة، وألهنم مل يرتدوا، بل امتنعوا عن 
كام أهنم » عليه السالم«اإلعرتاف باخلالفة أليب بكر، وأرصوا عىل أهنا لعيل 

 .ليس فيهم من الصحابة إال أفراد قالئل عىل رأسهم مالك بن نويرة

أما الشيعة، فقد بينوا أن املراد باإلرتداد، وباإلنقالب عىل األعقاب 
عدم الوفاء ليس اخلروج من اإلسالم، بل املراد به اإلرتداد عن الطاعة، و

 .بام أخذوه عىل أنفسهم من طاعة الرسول يف كل ما أمر به

ً ليس صحيحا أن الشيعة ال يوالون سوى ثالثة عرش رجال، بل :ًثامنا ً
ًهم يوالون معظم الصحابة، باستثناء نفر قليل، قد ال يزيدون كثريا عن عدد 

الزهراء الهتم هلم تقترص عىل انتقاد ما فعلوه باأصابع اليدين، وعدم مو
.. ، وأهنم يأخذون عليهم عدم وفائهم ببيعتهم يوم الغدير»عليها السالم«

ولكنهم يلومون باقي الصحابة عىل ضعفهم وسكوهتم، وخوفهم، ولكنهم 
 إما حلبهم السالمة، وعدم رغبتهم بالدخول ال يكفروهنم، ألن سكوهتم هو

 أن األمور يف النزاعات، وإما ألهنم حاولوا منع حصول ما حصل، فوجدوا
ًفلم يرق هلم التصدي إىل هذا احلد، حبا ستنتهي إىل القتال، وسفك الدماء، 

 ..بالبقاء، ولغري ذلك من أسباب

 مل نجد يف القرآن ثناء عىل مجهور الصحابة إال برشوط، منها أن :ًتاسعا

 .ومنها.. ومنها.  من أهل النفاق ومنها أن يكونوا من املؤمنني اليفوا ببيعتهم،

ُّ بينا يف أجوبتنا هذه كيف أن اآليات ال تدل عىل عدالة مجيع الصحابة، وقد

 .١٣٦ واجلواب عىل السؤال رقم ٩٣فراجع اجلواب عىل السؤال رقم 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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’ 

  :)٦٤ (٦٦السؤال رقم 
 مرة يرونه أناس وسلم وصحبه وآله عليه اهللا صىل النبى عهد ىف كان

 أيب بن عيل والية عن ـ شك بال ـ يسمعوا فلم لديارهم، يذهبون ثم واحدة

 أن تزعم الشيعة وأن خاصة .ًمجيعا »معنه اهللا ريض« وأحفاده وأبنائه طالب

 فهل. الدار بحديث حمتجني مكة يف الدعوة أوائل يف حدث قد الوالية أمر

 !ناقص؟ إسالمهم

 الناس أوىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي لكان كذلك كان لو :نقول .نعم :إن قلتم

 . ملسو هيلع هللا ىلصذلك فعل نجده ومل .هلم اإلمامة أمر وتبيني ،إسالمهم بتصحيح

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :يلفإننا نجيب بام ي

  : أقام احلجة’النيب 
قد أرسل يف آخر سني حياته إىل خمتلف » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي 

البالد والقبائل من ينادي فيهم ويدعوهم إىل احلج يف حجة الوداع، وقد 
استجاب له عرشات األلوف منهم، حتى إن الذين حرضوا بيعة الغدير، 
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ر من مئة وعرشين أو مئة وثالثني قد بلغوا أكث» عليه السالم«ًوبايعوا عليا 
 ..ًألفا حسب الروايات

 أن الناس قد جاؤوا إىل احلج من كل قبيلة، ومن كل حي، :ومعنى هذا
» صىل اهللا عليه وآله«ًوربام من كل بيت أحيانا، ورأوا وسمعوا من النبي 

 .وبايعوا يف يوم الغدير

 وعرفات، ًأيضا خيطب يف منى» صىل اهللا عليه وآله«وسمعوا النبي 
 .ويذكر هلم حديث الثقلني، وأنه تارك فيهم كتاب اهللا وعرتتة أهل بيته

ًورأوا كيف أن قريشا وحزهبا صاروا يقومون ويقعدون، وضج الناس 

، »صىل اهللا عليه وآله«وعال رصاخهم، حتى مل يعد أحد يسمع كالم النبي 
 رواه كام. يكون بعدي اثنا عرش خليفة كلهم من قريش: وهو يقول هلم

 ..مسلم وأمحد بن حنبل وغريمها

ثم عاد الناس إىل أهلهم من حجهم ذاك الذي رأوا فيه هذه الغرائب 
. والعجائب التي عامل هبا الصحابة نبيهم، وحدثوا الناس بام سمعوا ورأوا

ومتت .. »صىل اهللا عليه وآله«َّوبلغ الشاهد الغائب، كام طلب رسول اهللا 
لمني، ومل يكن هناك وسيلة إبالغ أفضل وأتم بذلك احلجة عىل مجيع املس

 .من هذه الوسيلة

َّفإن سلم الناس وقبلوا . وأصبحت املسؤولية بذلك عىل عاتق الناس

، فازوا وسعدوا بطاعتهم، وإن »صىل اهللا عليه وآله«ما أمر به رسول اهللا 
 ..عصوا ورفضوا، فسيحاسبهم اهللا تعاىل عىل معصيتهم
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 النادر أن يبقى أحد مل يبلغه قرار الرسول األعظم  أن من أندر:وبذلك يظهر
ولو فرض أن بقي أحد عىل جهله بام جرى، فإنه .. ، وأمره»صىل اهللا عليه وآله«

وال بد أن يكون قد علم بعد أن جرى .. ًيكون معذورا عند اهللا تعاىل إىل أن يعلم
ما حدث، ، وتداول الناس »صىل اهللا عليه وآله«ما جرى بعد وفاة رسول اهللا 

 .وصاروا يميزون املحق من املبطل، واملعتدي من املعتدى عليه

  :األمر ال خيتص باإلمامة
إن اإلشكال الذي ذكره السائل لو صح فهو ينسحب عىل مجيع حقائق 

» صىل اهللا عليه وآله«الدين، إذ إن الناس كانوا يأتون إىل رسول اهللا 
لعل بعضهم مل تسنح له فيسلمون عىل يديه، ثم يعودون إىل قبائلهم، و

ليسأله عام نزل من » صىل اهللا عليه وآله«الفرصة للعودة إىل رسول اهللا 
من أحكام، وسياسات، » صىل اهللا عليه وآله«القرآن، وما أبلغه النبي 

! ًفهل إسالم هؤالء كان ناقصا؟. ومفاهيم، وما صدر منه من توجيهات
 !م؟هل» صىل اهللا عليه وآله«وكيف متمه رسول اهللا 

 .ًا بقي إسالمهم ناقص..نعم: إن قلتم

أوىل الناس » صىل اهللا عليه وآله« لو كان كذلك لكان النبي :نقول
 .فعل ذلك» صىل اهللا عليه وآله«بتصحيح إسالمهم، ومل نجده 

أن ما : قلنا. إسالمهم تام مع وجود هذا النقص يف معارفهم: وإن قلتم
 وما أبلغ من أحكام يف حال غيبتهم نزل من القرآن بعد عودهتم إىل بالدهم،

وهذا ما ال جيوز أن . وكان يمكن االستغناء عنه.. ًمل يكن جزءا من الدين
 ..يصدر عن مسلم
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فام جتيبون به عىل هذا نجيبكم به فيام يرتبط بوالية عيل بن أيب طالب 
 .»عليهم الصالة والسالم«وأبنائه وأحفاده 

  :النقض على املستشكل
رة يعدون خالفة اخللفاء، وتفاضلهم حسب تتاليهم يف إذا كان األشاع

قد بينه » صىل اهللا عليه وآله«فال بد أن يكون . اخلالفة من قضايا اإليامن
فام هو حال البعيدين عن املدينة الذين ربام كان أكثرهم ال يعرف . للناس

 !ًهذا الفضل، وهذه املراتب للخلفاء، فهل كان إيامهنم ناقصا؟

  :اإلمجال والتفصيلاإلميان بني 
ًويسلم عىل يديه يقدم التزاما » صىل اهللا عليه وآله«إن من يأيت إىل النبي  ِ ْ ُ

ًضمنيا وإمجاليا بأنه مؤمن بكل ما أتى ويأيت به وبعد عودته إىل بلده، فإن . ً
حصول بيعة يوم الغدير، ونزول آيات قرآنية، وإبالغ أحكام رشعية، 

 يرض بإيامن من آمن، ألهنم مقرون وصدور قرارات وتوجيهات نبوية ال
بكل ذلك عىل سبيل اإلمجال، وإن جاءت معرفتهم التفصيلية به متأخرة، 
حيث إهنم كانوا يرتصدون أخبارها، ويتتبعون آثارها، فقد تصل إليهم بعد 

 .»صىل اهللا عليه وآله«وفاته 

 أو قبل معرفتهم» عليه السالم«أما الذين يموتون قبل إبالغ إمامة عيل 
هبا، أو قبل نزول بقية القرآن واألحكام، فهم معذورون يف جهلهم، مريض 

 .إسالمهم عند اهللا تعاىل

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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  :)٧٧ (٦٧رقم  السؤال
، »ريض اهللا عنه«يل أن الصحابة كتموا النص عىل ع: يدعي الشيعة

 الصحابة وهذه دعوى باطلة، ألن.. واستحقاقه للخالفة ثابت يف القرآن
 عيلالتي يستدل هبا الشيعة عىل إمامة  األحاديثمل يكتموا  األبرار األطهار

 مني أنت«: »ريض اهللا عنه« لعيل» صىل اهللا عليه وآله«، كقوله »ريض اهللا عنه«
شاهبة، امل األحاديث من وغريه .مسلم صحيح »..موسى من هارون بمنزلة

 !ًفلامذا مل يكتموها أيضا؟
 :ويف صياغة أخرى للسؤال

 أن الصحابة كتموا وحرفوا يف كتاب اهللا ما ورد بشأن :كيف تدعي الرافضة
 !فكيف نوفق بني إبالغهم لألحاديث وكتمهم وحتريفهم للقرآن؟، والية عيل

 !؟ بعينهالتناقض هو هذا أليس
  :اجلواب

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ..وآله حممد عىل والسالم والصالة هللا، واحلمد

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإن جوابنا هو التايل

 أو الصحابة أن يدعون وال ،القرآن فيبتحر يقولون ال الرافضة إن
 ..» الكريمحقائق هامة حول القرآن« وعليكم مطالعة كتاب ه،قد حرفو غريهم

 . لذلك فنحن مستعدون،نرتنتإن أحب السائل أن نرسله إليه عرب اإلف
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 :يقولون ولكنهم

 عيل يف النازلة اآليات بعض تفسري حاول من الناس من إن ً:أوال
 حاول من هناك أن كام ..»السالم عليه« عنه يرصفها بنحو »السالم عليه«

موز ، ويدعي نزول بعض اآليات التي تدين بعض راألباطيل يروي أن
 .أو يف حق غريه ،»السالم عليه« عيل حق يفاإلنحراف والطغيان 

 أعطى وقد ذلك، يفعل ملن اجلزيلة األموال يعطي معاوية كانحتى 
ْومن الناس من ﴿ :تعاىل قوله أن لريوي جندب بن لسمرة األلوف مئات َ ََ ِ َّ ِ

َيعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللاَ عىل ُ ََ َ ُ ْ ُ ُْ ُِّ ْ ُْ َ َ ُِ َْ ِ ِ ما يف قلبه وهو ألد اخلصامَِ َ َ ُ َِ ِْ ُّ َ ْ ََ ِ ِ َ﴾)١( 
 .»السالم عليه« عيل يف نزل قد

َومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهللاِ واهللاُ ﴿ :تعاىل قوله وأن ْ ُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ِ ْ ِ َّ
ِرءوف بالعباد َِ ْ ِ ٌ ُ  .)٣(ملجم ابن يف نزل قد ..)٢(﴾َ

 األحيان، أكثر يف حصل قداس للن ألحاديثا الصحابة إبالغ إن :ًثانيا
ألهنا  األحاديث، بعض كتم قد الصحابة غري من وكثري ،بعضهم ولكن

أو  ًبغضا أو أمية، بني من ًخوفا اإمترض بمصلحته وبنهجه، وبسياساته، 
 ..»السالم عليه« لعيل ممنهًحسدا 

                                     
 . من سورة البقرة٢٠٤اآلية ) ١(

 . من سورة البقرة٢٠٧اآلية ) ٢(

 .٨٩صلشريازي لكتاب األربعني  و٧٣ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ٣(
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 أنس قصة :األحاديث لبعض الصحابة بعض كتامن عىل الشواهد ومن
 يرميه بأن »السالم عليه« عيلعليه  فدعا الغدير، حديث مكت حيثبن مالك 

 .)١(الربصأصابه ف العاممة، تواريه ال بداءاهللا 

                                     
ط دار املعارف ـ (و  ١٩٤ص) ط أصالن أفندي بمرص( قتيبة البن املعارف )١(

 ٤ج) عبده برشح (البالغة وهنج ٩٦ص ٣٢ج نواراأل بحار و٥٨٠ص) مرص

 ٢١٧ص ١٩ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ٣١١رقم الثالث الباب ٧٤ص

 ٧٤٦و  ٧٤١ص ٨وج ٣٠٨و  ٣٣٨ص ٦ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح

: التالية املصادر راجع و.١٦٤ص واملواعظ احلكم وعيون ٥٦٢ ص١٦وج

 وأنساب ٢٣٢ص ١ج ألخبارا ورشح ٧٤ص ٤ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح

 ٣٨٦ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٥٦ص ٢ج) املحمودي بتحقيق (األرشاف

 والنهاية والبداية ٣٦٤١٧ رقم حديث العامل وكنز ١١٩ص ١ج أمحد ومسند

 ٥ج األولياء وحلية ١٠٥ص املعارف ولطائف ٣٤٧ص ٧وج ٢١١ص ٥ج

 عليه« عيل اإلمام ترمجة وراجع ٢١٤ص طاوس البن والطرائف ٢٧ و ٢٦ص

 وإختيار ١٣ و ١٢ص ٢ج) املحمودي بتحقيق (دمشق مدينة تاريخ من »السالم

 ٢١٩ص ١ج واخلصال ١٠٧ و ١٠٦ص للصدوق واألمايل ٤٥ص الرجال معرفة

 ٤١ج األنوار وبحار ٣٥١ص ١ج للمفيد واإلرشاد ٥٧٩ص املطالب: وراجع

املناشدة  و٢٠٠ص ٣٢وج ١٩٧ ص٣٧ وج٢٨٧ ص٣٤وج ٢٠٤ص

 . إصابة الدعوةنظرة يف حديث:  حتت عنوان٦٤صغدير واالحتجاج بحديث ال
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 .)١(»عليه السالم« حق عيل  األحاديث يفبعض ًكام أن غري أنس أيضا قد كتم

                                     
 املناشدات، عن حتدث حني ١٩٢ص ١ج األميني للعالمة الغدير كتاب: وراجع

 أمري فضائل يف األربعني كتاب :وراجع مصادرها، من شطر مع وأوردها

 ومناقب ٣٠ص) النجف ـ ١ط (الكيش ورجال ٤٢ص للشريازي املؤمنني

 عن ٣٤٠ص ٤ج لأللباين الصحيحة األحاديث ةوسلسل للنقشبندي، العرشة

 للبورصي، العرشة املسانيد بزوائد املهرة السادة وإحتاف والطرباين، أمحد،

 رشح وعن للديلمي، الفردوس ومسند ٣٥٤ص ١٧ج دمشق تاريخ وخمترص

 البن »السالم عليه« عيل اإلمام ومناقب ٢٠٨ص ٣ج للمعتزيل البالغة هنج

 و ٥٢٢ رقم عساكر البن طالب أيب بن عيل اإلمام وترمجة ٣٠ برقم املغازيل

 أمحد ومسند ٤٠٥٣ رقم للطرباين الكبري واملعجم ٥٣٣ و ٥٣٢ و ٥٣١ و ٥٣٠

 وغري ٩٦٧ برقم الصحابة فضائل ويف ٩١ برقم عيل مناقب ويف ٤١٩ص ٥ج

 .الكثرية املصادر من ذلك

اقب من و٣٨٦ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٥٦ص ٢جنساب األرشاف أ: راجع) ١(

 ٧ وج٢٦٢ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١١٣ ص٢جآل أيب طالب 

 ٣١٦ و ٣١٥ ص١جمدينة املعاجز  و٢٦ و ٢٥ ص٩ج و٢٠٠ و ١٩٩ص

 ٢١٣ و ٢٠٦ ص٤١ وج١٩٧ ص٣٧ وج٤٤٦ ص٣١جبحار األنوار و

 ٣٤٢ ص٧جموسوعة أحاديث أهل البيت  و١٩٣ و ١٩٠ ص١جالغدير و

 )امللحقات(إحقاق احلق رشح  و٦١صاملناشدة واالحتجاج بحديث الغدير و
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ال تناقض بني إبالغ الصحابة لألحاديث، وبني نه إ :وخالصة األمر
أو يأبون من اإلسهام فون من إظهارها، كتامن بعضهم ألحاديث خاصة خيا

 فإن الذين ،ألن املوضوع خمتلف يف املوردينفيام يرضهم أو ال يعجبهم، 
 ال مجيع ،ما كتموه هو أحاديث خمصوصةوكتموا ليسوا مجيع الصحابة، 

 كام أن الكتامن من أغلب الصحابة يف فرتة خالفة الثالثة ..األحاديث
وبعده، » عليه السالم«ك عىل عهد عيل ًخصوصا، ال يناقض ترصحيهم بذل

 . والسيام عندما ناشدهم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١١٦ (٦٨السؤال رقم 
 هو الصادق جعفر بعد اإلمام أن إىل الشيعة من »ابيةَّطاخل« فرقة ذهبت

 اهللا عبد أيب قبل مات إسامعيل« بأن الشيعة علامء يهمعل فرد إسامعيل، بنها
  ..الخ )١(»..احلي خليفة يكون ال وامليت السالم، عليه

 مني أنت«:  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله عيل والية عىل حتتجون أنتم :فيقال للشيعة
 عليهام ـ موسى قبل تويف هارون أن ومعلوم »موسى من هارون بمنزلة

                                     
 ٣جحمارضات األدباء  عن ٧٤٥ ص٨ج عن األنساب للبالذري و٣٣٨ ص٦ج

 .١٨٩ص) خمطوط(مجهرة النسب  عن ٥٦٢ ص١٦ وج٢٩٣ص

 ). ١٠٥ص(كامل الدين ومتام النعمة،   )١(
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 !باعرتافكم يللح خليفة يكون ال وامليت ـ، السالم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

، وتقدمت اإلجابة عليه، ومع )١٠١( تقدم هذا السؤال برقم ً:أوال
 :ذلك نقول

يعتقدون بأن إسامعيل هو اإلمام بعد إن فرقة اإلسامعيلية هم الذين 
 ..َّوليست الفرقة املسامة باخلطابية.. »عليه السالم«والده الصادق 

إن الشيعة ال حيتجون بخالفة هارون ملوسى بعد وفاة موسى  :ًثانيا
وإنام .. ، ألن ذلك غري معقول، بعد أن كان هارون قد تويف»عليه السالم«

نزلة هارون من موسى، إلثبات أن أنت مني بم: ُّهم يستدلون بحديث
، فكام أنه قد »عليه السالم«املنزلة التي ثبتت هلارون هي بنفسها ثابتة لعيل 

كان هلارون مقام األخوة ملوسى، والوزارة واخلالفة له يف قومه، وشد 
، فلعيل هذه املقامات كلها باستثناء مقام النبوة، )١(األزر، والرشاكة يف النبوة

                                     
 . من سورة األعراف١٤٢ من سورة طه، واآلية ٣٢ ـ ٢٩ راجع اآليات )١(
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ه مقام اخلالفة، فإنه ال يتقيد بزمان وال مكان، فهو خليفته ما وإذ قد حتقق ل
 .ًدام حيا

» عليه السالم«وكذلك احلال بالنسبة هلارون، فإنه بالنسبة ملوسى 
وإنام ينقطع ذلك . ًأخوه، وخليفته، ووزيره، ورشيكه يف النبوة ما دام حيا

» السالمعليه «ًبموت هارون، وقد مات هارون يف حياة أخيه، لكن عليا 
ثالثني سنة، فبقيت هذه » صىل اهللا عليه وآله«ًبقي حيا بعد رسول اهللا 

ًاملنازل له باستثناء النبوة، ومنها اخلالفة ما دام حيا أيضا ً. 

أن املنزلة التي : ِّ إن احلديث املذكور يريد أن يقرر:وخالصة األمر
بغض . ةعدا النبو» عليه السالم«كانت هلارون من موسى هي نفسها لعيل 

 ..وطوهلا وقرصها» عليه السالم«النظر عن حياة عيل 

وامليت ال يكون خليفة للحي إنام يصح بالنسبة هلارون، : وقول السائل
 .»عليه السالم«ولكنه ال يصح بالنسبة لعيل 

وصحته بالنسبة هلارون إنام هي بعد وفاته لعدم وجوده ليكون خليفة، 
 .ًسها، وعدم جعل املقام له مطلقاال ألجل انتفاء اخلالفة عنه من أسا

» عليه السالم«ً إن كلمة بعدي قد تضمنت اإلشارة إىل أن عليا :ًثالثا
، وأن هذه املقامات ثابتة له »صىل اهللا عليه وآله«ًسيبقى حيا بعد رسول اهللا 

ولو كان الكالم عن خصوص حال حياة .. بعد وفاته باستثناء مقام النبوة
مل يكن معنى الستثناء النبوة بعده، إذ يكفي » ليه وآلهصىل اهللا ع«رسول اهللا 

 .إال أنك لست بنبي: أن يقول

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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× 

  فصل الثالثال

 .. والبيعـــة×علــــي 
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  :)٦٥ (٦٩السؤال رقم 
 :ييل ما الشيعة تقدره الذي) البالغة هنج (كتاب يف ورد

 الذين القوم بايعني إنه :معاوية إىل) السالم عليه (له كتاب ومن(

 أن للشاهد يكن فلم ،عليه بايعوهم ما عىل ،وعثامن ،وعمر ،بكر أبا بايعوا

 فإن ،واألنصار للمهاجرين الشورى وإنام ،يرد أن للغائب وال ،خيتار

 أمرهم عن خرج فإن ،ًرضا هللا ذلك كان ًإماما َّوسموه رجل عىل اجتمعوا

 غري اتباعه عىل قاتلوه أبى فإن ،منه خرج ما إىل ردوه بدعة أو بطعن خارج

 .توىل ما اهللا وواله ،املؤمنني سبيل

 الناس أبرأ لتجدين هواك دون بعقلك نظرت لئن معاوية يا ولعمري

 بدا ما فتجن تتجنى أن إال عنه عزلة يف كنت أين ولتعلمن عثامن، دم من

  .)١()سالموال .لك

 :عىل دليل هذا ففي

                                     
  ).٥٩٣ص (» البالغةصفوة رشوح هنج«كتاب : انظر )١(
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 عالقة أي له فليس واألنصار، املهاجرين قبل من خيتار اإلمام أنـ  ١

  !الشيعة عند اإلمامة بركن

 وعثامن وعمر بكر أبو هبا بويع التي الطريقة بنفس بويع قد ًعليا أن ـ ٢
 .»م أمجعنيعنه اهللا ريض«

ىل فضلهم  عُّ وهذ يدل. أن الشورى للمهاجرين واألنصارـ ٣

ودرجتهم العالية عند اهللا، ويعارض وخيالف الصورة التي يعكسها الشيعة 

  .عنهم

 يكون هلم إلمام ومبايعتهم ورضاهم واألنصار املهاجرين قبول أن ـ ٤

 وإال الشيعة، يدعي كام اإلمامة حلق اغتصاب هناك فليس اهللا، رضا من

  !األمر؟ ذلك عن اهللا يرىض فكيف

 اهللا ريض«ًا علي نجد ومل ،»عنه اهللا ريض« معاوية عنونيل الشيعة أن ـ ٥

 !رسائله يف يلعنه »عنه

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل
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  :النظرة الشاملة
ري والقدير، هو ذلك الذي ينظر إىل املسألة إن الباحث املنصف واخلب

من مجيع جوانبها، ويضع كل نص يف موضعه، الذي جيب أن يكون فيه، يف 
ًمنظومة مكتملة يشد بعضها أزر بعض، ويفرس بعضها بعضا، ال سيام إذا 

، الرجل الكامل واحلكيم »عليه السالم«َّكان يتحدث عن مثل عيل 
 كلمة صادرة من رجل مثله عاقل وحكيم، فعليه أن يتدبر يف كل.. العاقل

ًواجه قضية أساسية، واختذ منها موقفا، وال يمكن أن يكون متناقضا ً.. 

 ال بد من أن نضع هذا النص املنقول عن أمري :وعىل هذا األساس
َّإىل جانب النصوص التي حتدثت عام جرى عىل عيل » عليه السالم«املؤمنني 

ًوأن نضعه أيضا يف .. »صىل اهللا عليه وآله«بعد رسول اهللا » عليه السالم«
مواجهة منطق معاوية، وتكون حصيلة ذلك كله من خالل النصوص 

يعترب أبا بكر وعمر وعثامن قد استولوا » عليه السالم«ًأن عليا : واملواقف
وأهنم قد بايعوه يوم الغدير، ثم نقضوا بيعتهم، وأهنم غصبوا .. عىل حقه

وهو .. بيته، ورضبوا زوجته، وأسقطوا جنينهاًفدكا، وأهنم اعتدوا عىل 
وطفقت أرتأي بني أن أصول بيد «: ، ويقول»ًأرى تراثي هنبا«: الذي يقول

اء، أو أصرب عىل طخية عمياء، هيرم فيها الكبري، ويشيب فيها الصغري، َّجذ
فرأيت أن الصرب عىل هاتا أحجى، . ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه

 .)١(».. الخً، أرى تراثي هنباً ويف احللق شجافصربت ويف العني قذى،

                                     
 .٣١ ص١ج) برشح عبده( هنج البالغة )١(
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ثم يرى معاوية يتذرع بام جرى أليب بكر وعمر، ويظهر أنه يسري عىل 
خطامها، ويلتزم هنجهام، ويزعم أن املعيار ليس هو النص، بل املعيار هو 

 ..الخ.. واألنصار بيعة املهاجرين واألنصار، وأن الشورى للمهاجرين

قد احتج » عليه السالم«ً أن عليا : ذلك كلهفيفهم من خالل مالحظة
إن كان املعيار عندك، هو بيعة الذين : عليه بام يلزم به نفسه، فكأنه قال له

حتى لو خالفهم بنو هاشم وسعد . بايعوا أبا بكر وعمر، فقد بايعني هؤالء
 ..بن عبادة، ومجاعات غريهم

 أو األكثرية وإن كان املعيار عندك هو اجتامع املهاجرين واألنصار،
الساحقة منهم، بحيث ال يعبأ بالشاذ منهم، فقد حتقق هذا األمر بأجىل 

 ..مظاهره وأتم حاالته ببيعتهم يل بعد قتل عثامن

  :املقصود إلزام معاوية
ُّ ال يدل عىل أنه ال »عليه السالم« أن كالم عيل :قد أظهر البيان املتقدم

هو أنه يريد أن يلزم معاوية :  عليهُّيرى أن النص هو املعيار، بل غاية ما يدل
ِبام يظهر للناس أنه يلتزم به ْ ُ. 

 قد وضع معاوية بني أمرين »عليه السالم«ً أن عليا :والشاهد عىل ذلك
 :خمتلفني، يكاد ينقض أحدمها اآلخر

إن الذين بايعوه هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، :  إنه قال له:أحدمها
ة، والذين بايعوا أبا بكر وعمر مل يكونوا مجيع مع أن بيعة أيب بكر كانت فلت

ًاملهاجرين واألنصار، ألن فريق سعد بن عبادة من األنصار مل يكن موافقا 
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 وبني هاشم، ومعهم »عليه السالم«عىل البيعة أليب بكر، كام أن فريق عيل 
الزبري، وسلامن، وعامر، واملقداد، وأبو ذر، وقسم من بني أمية كأيب سفيان، 

لد بن سعيد بن العاص، وكثريين غريهم مل يكونوا من املجمعني عىل وكخا
 .ًالبيعة أليب بكر، ومل يسموه إماما، بل فرض عليهم البيعة له بالقوة والقهر

ًوقد متادوا يف سعيهم لفرض هذا األمر إىل أن بلغ حدودا خطرية جدا  ً

ت ًمن أن تكون سببا يف مصيبة أعظم من فو» عليه السالم«خيش عيل 
 كام »صىل اهللا عليه وآله«اخلالفة، أال وهي ظهور الدعوة إىل حمق دين حممد 

 ..»عليه السالم«ورد يف كلامته 

إن املعيار هو ما أمجع عليه املهاجرون واألنصار، :  إنه قال له:الثاين
وهذا ينقض خالفة أيب بكر، ألن ذلك مل حيدث بالنسبة إليه، لعدم حصول 

عليه «َّالتنايف يف هذين السبيلني اللذين حددمها عيل فظهور .. اإلمجاع عليه
ِ لثبوت اخلالفة يظهر»السالم ْ مل يكن يعرب عن قناعاته » عليه السالم«أنه : ُ

 .هو، بل كان بصدد اإللزام ملعاوية
 :وخالصة األمر

 يرى أن إمجاع املهاجرين واألنصار هو املعيار يف »عليه السالم«لو كان 
من اهللا ورسوله، مل جيز له أن يذكر إىل جانب ذلك ما اإلمامة، وليس النص 

ينقضه، فإن أبا بكر وعمر مل جيتمع املهاجرون واألنصار عىل تسميتهام 
ًإمامني، وقد كان هو نفسه عىل رأس الرافضني هلام فضال عن بني هاشم، 

 !!ًوفضال عن زعيم اخلزرج ومن معه، وعن غريهم، وغريهم
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  :اإللتزام باملتناقضات
 كيف أن هذا الفريق :هذين األمرين اللذين ألزم هبام معاوية يظهرانإن 

ُّقد ألزم نفسه باملتناقضات، وهذا يدل عىل ختبطه يف حججه، وأن هدفه منها 

ًجمرد التربير ملا حدث، مهام كان هذا التربير هشا أو متناقضا ً. 

  :ال يدل هذا على فضل الصحابة
ُّ، ويراد به اإللزام، فهو ال يدل عىل ًإذا كان استدالله عىل معاوية جدليا

 ..فضل املهاجرين واألنصار، وال عىل عدمه

  :لو حتقق اإلمجاع اللتزمنا به
إن رضا املهاجرين واألنصار بمبايعة : إن قول املستدل يف الفقرة الرابعة

رجل يكون من رضا اهللا صحيح يف حد نفسه، ألن اإلمجاع إذا حتقق، فإن 
، وسائر امللتزمني بالنص سيكونون معهم ومن بينهم، »عليه السالم«ًعليا 

ولن خيتار هؤالء ـ بحيث يتحقق اإلمجاع ـ إال من يرضاه اهللا ورسوله، وهو 
 .املنصوص عليه يف يوم الغدير

أما قبل ذلك، فإن حال البيعة أليب .. وهذا مل حيصل إال بعد قتل عثامن
فكانت بوصية من أيب بكر، أما خالفة عمر، . ًبكر قد علم مما ذكرناه، آنفا

 ..فحاهلا حاهلا

وكذلك األمر بالنسبة لعثامن، فإن الشورى كانت من صنع عمر الذي 
استمد رشعيته من وصية أيب بكر له، فلم تكن هناك خالفة حقيقية أمجع 
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عليها املهاجرون واألنصار، ونص عليها اهللا ورسوله، وتأكدت بالبيعة يف 
 .»عليه السالم«، سوى بيعة عيل يوم الغدير، وبعد قتل عثامن

  !:أين بيعة علي من بيعة اخللفاء؟
 قد بويع بنفس »عليه السالم«ً إن عليا :قد ظهر عدم صحة قول السائل

الطريقة التي بويع هبا أبو بكر وعمر، فإن عمر قد أخذ اخلالفة بالوصية من 
بوصية اخلالفة بوصية من أحد، بل » عليه السالم«أيب بكر، ومل يأخذ عيل 

 ..من اهللا ورسوله

كام أن خالفة أيب بكر قد اعتمدت عىل القهر والرضب، وحماولة 
 بنت » السالماعليه«إحراق أهل بيت النبوة، وإسقاط جنني فاطمة الزهراء 

ومل يصاحب البيعة . ، وسيدة نساء العاملني»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .. يشء من ذلك»عليه السالم«لعيل 

كانت إمجاعية، ومل تكن البيعة أليب » عليه السالم«لبيعة لعيل ثم إن ا
 .بكر كذلك

ثم إن هذه الرسالة العلوية إىل معاوية، كانت رسالة احتجاج، وإبطال 
 ..حلجج معاوية

 أهنا كانت قبل حرب صفني، فلم يكن من احلكمة أن :والظاهر
 ..بعد ذلك معاوية »عليه السالم«تتضمن اجلهر باللعن، وإنام لعن عيل 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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× 

  :)١٢٥ (٧٠السؤال رقم 
 أبا بايع« بأنه ـ الشيعة ًملزما ـ »عنه اهللا ريض« عيل عن حزم ابن يقول

 أحد من رضره خيلو ال )وهذا( .بيعته عن فيها تأخر ،شهور ستة بعد بكر

ً مصيبا يكون أو ،بايع إذ أخطأ فقد تأخره، يف ًمصيبا كوني أن إما :وجهني

 .)١(!!»عنها تأخر إذ أخطأ فقد بيعته، يف

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قد بايع بعد ستة أشهر، »  السالمعليه«ًإن عليا :  إن الشيعة مل يقولوا ـ١

 ..بل بعض السنة هم الذين قالوا ذلك، ومل يأتوا بدليل يثبت قوهلم هذا

فالشيعة يطالبوهنم بام يثبت ذلك، وجمرد ورود روايات يف بعض 
املصادر لفريق بعينه، ال يكون حجة عىل الفريق اآلخر، الحتامل أن يكون 

 الذي قد اختلفت فيه األقوال حتى اهلدف هو حتقيق الغلبة هبذا االدعاء،

                                     
َالفصل يف امللل واألهواء والنحل) ١( َِّ  . ٢٣٥ ص٤ جِ
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ًعند أهل السنة اختالفا كثريا، فلقد   أبا بايع »السالم عليه« ًعليا أن :َّادعواً
 .)١(أشهر ستة بعد: ، فقيلله بيعته وقت يف اختلفوا ثم بكر،

 .)٢(قالئل بأيام »وآله عليه اهللا صىل« األكرم الرسول وفاة بعد :وقيل

  .وفاهتا وقت يف، مع اإلختالف لطاهرةا ّالصديقة وفاة بعد :وقيل

 أو وسبعني، وباثنني بأربعني، »وآله عليه اهللا صىل« وفاته بعد :فقيل
  ..أقوال من ذلك غري إىل أشهر، ثامنية بو أشهر، بثالثة و وسبعني، بخمسة

 من وجه »السالم عليه« لعيل كانأنه : أن سبب بيعته هو :وزعموا
 الناس وجوه انرصفت توفيت فلام ،»السالم عليها« فاطمة حياة يف الناس

 .أشهر بستة »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول بعد البيعة إىل فبادر، عنه

                                     
 ١٥٤ ص٥صحيح مسلم ج و٨٢ ص٥ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ١(

مناقب أهل  و٧١الصوارم املهرقة ص و٢١٨ ص٧رشح أصول الكايف جو

 ٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم و ٤١٣لشريواين صل» عليهم السالم«البيت 

صحيح ابن حبان  و٢٥٨ ص١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ ص٧فتح الباري جو

 ٣٠٧ ص٥البداية والنهاية ج و٣٦٠ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و٥٧٣ ص١٤ج

 .١٦٨اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٥٦٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و

 والكامل يف ٤٨٩و  ٤٨٥ ص٣جالسرية احللبية  و٢٠١ ص٢مروج الذهب ج) ٢(

قاموس الرجال  و١٤ ص١ واإلمامة والسياسة ج٣٢٥ ص٢التاريخ ج

 .٤٤٧ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و١٥٤ ص٩جلتسرتي ل
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 !فلم يبايعه عيل ستة أشهر؟: قيل للزهري

 .)١(»عليه السالم«ال واهللا، وال أحد من بني هاشم، حتى بايعه عيل : قال
 :ونقول

. ٍآنئذ الناس مجيع لدى بالغة أمهية هلا »السالم عليه« عيل بيعة إن ً:أوال
 .احلد هذا إىل خفاؤها يعقل فال والصغري، الكبري من مرصودة كانت وقد

 .األمر الذي يثري الشبهة يف أكثر ما يقال يف ذلك

، وهددوه »عليه السالم« لقد هتك هؤالء القوم حرمة عيل :ًثانيا
يته عليه وعىل بالقتل، ورضبوا زوجته، وقتلوا ولده، وبارشوا بإحراق ب

عليها «بل لقد كان للسيدة الزهراء . ومل يرعوا حرمة هلم.. زوجته وأوالده
 ..النصيب األكرب من هذا األذى كله» السالم

                                     
 ٣٧٩ ص٧جفتح الباري  و٣٠٠ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى : راجع) ١(

األمم تاريخ  و٤٦ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٧٢ ص٥جاملصنف و

 ١٥٤٩ ص٤ج) كتاب املغازي(عن صحيح البخاري  و٤٤٨ ص٢ جوامللوك

بن طاووس الالطرائف  و٣٠ ص٤ج) كتاب اجلهاد(وعن صحيح مسلم 

 واللمعة البيضاء ٢٠٢ ص٢٩ وج٣٥٣ ص٢٨جبحار األنوار و ٢٣٨ص

 ١٠٣ ص٢جكشف الغمة  و١٨٨ ص٤جأعيان الشيعة  و٧٥٦ و ٧٥٥ص

إحقاق احلق رشح و ١٢٦صلتنكابني لالنجاة  سفينة و٣٢٧ ص٥جة املرام ايغو

 .٤٥٦ ص١٠ ج)امللحقات(
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ملا رأى ما جرى يف » عليه السالم«م يذكرون أنه أهن: يضاف إىل ذلك
 هبم ودار ،»السالم عليهم« واحلسني احلسن: يهانواب الزهراء محلالسقيفة 

 فلم نرصهتم، يطلبون وغريهم، بدر وأهل واألنصار، املهاجرين بيوت عىل
 .)١(هلم يستجيبوا

 انرصاف رأى، فاطمة توفيت ملاإنه  :فام معنى قوهلم بعد ذلك كله
 !؟للبيعة فرضع، عنه الناس وجوه

أليس قد ظهر له هذا اإلنرصاف عنه منذ األيام األوىل، حيث هوجم 
 طلبوا نرصة الناس هلم، فلم يستجب هلم ثم! ِهو والزهراء، وولدمها؟

 ! سوى أربعة؟

 حياهتا يف ًعليا حيرتمون الناس كان« :وكيف يقول القرطبي يف املفهم
 يبايع مل وهو ماتت فلام .هلا مبارش وهو اهللا رسول من بضعة ألهنا هلا، كرامة

 وال، الناس فيه دخل فيام ليدخل، امحرتاإل ذلك عن الناس انرصف بكر أبا
 .)٢(»مجاعتهمرق في

 ألهنم، الزكاة مانعوحورب و وقتل، نويرة بن مالك حورب لقد :ًثالثا

                                     
 ١٩٣ ـ ١٨٩ص ٢٩ج األنوار وبحار ١٨٥ ـ ١٨٣ص اإلختصاص :راجع) ١(

اللمعة البيضاء  و٤٢٥ ـ ٤٢٢ ص٨جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت و

 .١٥٩ ـ ١٥٧صلقمي لبيت األحزان  و٣١٢ ـ ٣١٠صلتربيزي ل

 .٣٦١ ص١٠ وج٣٦ ص٨الغدير ج) ٢(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ١٦٠

عليهم « وأهل البيت ًعليا أن فلو ،»عليه السالم «ًعليا يبايعوا أن أرادوا

 للقتل أنفسهم ضونِّيعر ال هؤالء فإن مبكر، وقت يفوا بايع» السالم

 .نبيهم بيت أهل لغري الزكاةبرتيثهم يف إعطاء 

 األوىل األيام يف »السالم عليه« عيل واجهها التي الضغوط إن :ًرابعا
 ..مداها أقىص بلغت قد »وآله عليه اهللا صىل« األعظم الرسول رحلة من

 ما بعكس األمرون رّيصو فلامذا ذلك، بعد عليه الضغوط تلك خفت وقد
 !ومشهود؟ واقع هو

 يف تكررت قدة  عىل البيعإلجباره معه حماوالهتم أن: غاية ما هناك

 مسح أبو بكر حتى عليه بتكاثرهم منه فاكتفوا منه، يئسوا حتى البدايات

 .احلسن أبو بايع بايع، بايع،: صاحوا ثمعىل يده، 

 إن القضية فيام يرتبط باإلصابة واخلطأ ليست مانعة خلو بحسب  ـ٢

ًألن هناك شقوقا أخرى حمتملة، وهي أن يكون .. اصطالح أهل املنطق

ًمصيبا يف كال احلالتني، أو خمطئا يف كال احلالتني أيضا» لسالمعليه ا« ً ً . 

 !.فلامذا مل يتعرض هلذين الشقني، لنعرف ماذا يقول فيهام؟

ً كان مصيبا أوال حني مل يبايع، »السالم عليه« أنه :والصحيح هو ً
 ..ًومصيبا حني أجرب عىل البيعة بعد ذلك

ً أوال كان من أجل أن يعرف »السالم عليه« إن امتناعه :ويقول الشيعة
الناس بأن احلق له، وبأن هؤالء يريدون أخذ حقه منه، وهذه مصلحة 

ومل يكن هناك .. ًكربى ال بد له من مراعاهتا، فلام ثبت ذلك للناس مجيعا
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.. مصلحة يف قتاهلم، اكتفى بمامنعتهم حني تكاثروا عليه، ومسحوا عىل يده
 .. يريد أن يعرض اإلسالم للخطروإنام مل يقاتلهم بالسيف، ألنه ال

 قد امتنع ستة أشهر ثم بايع، فلامذا ال »السالم عليه«إنه :  لو قلنا ـ٣
، » وآلهعليهصىل اهللا «كان كحال النبي » عليه السالم«إن حال عيل : يقال

ًفإنه حارب قريشا، وكانت املصلحة يف احلرب، ثم تبدلت األمور فبادر إىل 
 ..صلحةالصلح معها وكان هو امل

ً مصيبا يف مجيع األحوال، وكذلك عيل » وآلهعليهصىل اهللا «وكان النبي 

 ..»عليه السالم«

 ال بد من اإلجابة عىل السؤال الكبري عن السبب يف امتناعه عن  ـ٤
البيعة طيلة هذه املدة، ستة أشهر، ثم عن السبب يف عدوله عن قراره 

ًفإن األمر ليس مرتوكا له ! ًوهل يمكن أن يكون قد امتنع خمتارا؟.. األول

 ..ليتالعب فيه كيف شاء

إنه قد أكره عىل :  قد أكد صحة قول معاوية عنه» السالمعليه« إنه  ـ٥
 :  إليه يقول» السالمعليه«البيعة، حيث كتب 

 ي،لعمرف ، إين كنت أقاد كام يقاد اجلمل املخشوش حتى أبايع:وقلت«
وما عىل املسلم من . تلقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضح

 .)١(» يف دينهً ما مل يكن شاكاًغضاضة يف أن يكون مظلوما

                                     
 ١جاالحتجاج  و٢٨ رقم ٣٤ و ٣٣ ص٣ج) برشح عبده( هنج البالغة الكتاب )١(
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إال قول » عليه السالم«لو مل يكن يف حق عيل : فإننا نقول.. ًأخرياو ـ ٦

عيل مع احلق، واحلق مع عيل يدور معه : »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ..يف اهلداية إىل احلقًلكان ذلك كافيا لنا ولكل املسلمني .. كيفام دار

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

× 
  :)٣ (٧١رقم  السؤال

 أن نجد كانا كافرين، ثم »ريض اهللا عنهام«بكر وعمر   أن أبا:يزعم الشيعة

 ، وهو اإلمام املعصوم عند الشيعة قد ريض بخالفتهام»ريض اهللا عنه« ًاعلي

 . ومل خيرج عليهام،يعهام الواحد تلو اآلخروبا

ْ ناصبني ،نه بايع كافرينإ حيث ، غري معصومًأن عليا :وهذا يلزم منه َ

                                     
 ١٦٥صلشريازي لكتاب األربعني و ٢٢٠صالصوارم املهرقة  و٢٦٢ص

لشيخ لالسقيفة  و٥٩ ص٣٣ وج٦٢١ ص٢٩ وج٣٦٨ ص٢٨جبحار األنوار و

اإلمام عيل  و٥٠٥ ص٧جمستدرك سفينة البحار و ١٥٤صحممد رضا املظفر 

رشح هنج  و١٩٧ ص٤جة هنج السعادو ٧٣٣ص لهمداينلبن أيب طالب 

 ٣٧٤ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و١٨٣ ص١٥ج للمعتزيلالبالغة 

 ١صبح األعشى ج:  وراجع٣٦٩ ص٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 .٤٧٤ ص٣ والفتوح البن اعثم ج٢٣٣ ص٧ وهناية األدب ج٢٢٩ص
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ْظاملني  .ً إقرارا منه هلام،َ

ال يقع من   وعون للظامل عىل ظلمه، وهذا،وهذا خارم للعصمة
 .ٍمعصوم قط

ألهنام خليفتان مؤمنان صادقان !! صوابال  هو عنيأو أن فعله
 ، ولعنهام، وسبهام فيكون الشيعة قد خالفوا إمامهم يف تكفريمهاعادالن،

إما أن نسلك سبيل أيب :  فنقع يف حرية من أمرنا!وعدم الرىض بخالفتهام
 ! أو نسلك سبيل شيعته العاصني؟،»رضوان اهللا عليه«احلسن 

  : أخرى تقولوصياغة

 أليس .عليهام جخير ومل وعمر، بكر أبا »السالم عليه« عيل بايع ملاذا
 !بالفضل؟ هلام منه إقرار ذلك

أم أن املعصوم األول عند الرافضة يبايع كافرين ظاملني، ويعني عىل 
 !الظلم وأهله؟

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

  !: أبا بكر وعمر وعثمان؟× علي هل بايع
ً إننا ال نرىض وال نرى مربرا ملا صدر من السائل من توصيف أيب ً:أوال

عتذار ًبكر وعمر بالكافرين، ونرى يف ذلك جتاوزا للحدود ال بد من اال
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 .منه، واإلقالع عنه

أليب بكر وعمر، ال تساعد » عليه السالم«ن ما يذكر عن بيعته إ :ًثانيا

 :هد، ونذكر منها ما ييلعليه الشوا

 الناس راجعة رأيت حتى يدي فأمسكت «:»عليه السالم« قوله :ألف

، »وآله عليه اهللا صىل« حممد دين حمق إىل يدعون ، اإلسالمعن رجعت قد

 املصيبة تكون ًهدما أو ًثلام فيه أرى أن وأهله اإلسالم أنرص مل إن فخشيت

 .)١(» هذهواليتكم فوت من أعظم عيل به

ًكا يده ومل يبايع مدة بقي ممس» عليه السالم«دل هذا النص عىل أنه فقد 

 .من الزمن

ًولكنه بعد أن رأى اخلطر حمدقا باإلسالم بادر إىل نرص دين حممد 

، ولكنه مل يذكر أنه قد نرصه بالبيعة هلام، فلعله نرصه »صىل اهللا عليه وآله«

 .ق الدينبمد يد العون للذين استولوا عىل األمر، ليمنع من حم

 وقت يف اختلفوا ثم بكر، أبا بايع »السالم عليه« ًعليا أن :َّادعوا :ب

 .)٢(أشهر ستة بعد: ، فقيلله بيعته

                                     
وار بحار األن و٦٢ الكتاب رقم ١١٩ ص٣ج) برشح عبده(هنج البالغة : راجع )١(

 . ١٥١ ص١٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٩٧ و ٥٩٦ ص٣٣ج

 ١٥٤ ص٥صحيح مسلم ج و٨٢ ص٥ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ٢(
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 .)١(قالئل بأيام »صىل اهللا عليه وآله« األكرم الرسول وفاة بعد :وقيل

  .وفاهتا وقت يف مع اإلختالف الطاهرة ّالصديقة وفاة بعد :وقيل

 أو وسبعني، وباثنني بأربعني، »اهللا عليه وآلهصىل « وفاته بعد :وقيل
  ..أقوال من ذلك غري إىل أشهر، ثامنيةبو أشهر، وبثالثة وسبعني، بخمسة

 من وجه »السالم عليه« لعيل كانأنه : أن سبب بيعته هو :وزعموا
 الناس وجوه انرصفت توفيت فلام ،»السالم عليها« فاطمة حياة يف الناس

 قيل أشهر، بستة »صىل اهللا عليه وآله« اهللا رسول بعد البيعة إىل فبادر، عنه
 !فلم يبايعه عيل ستة أشهر؟: لزهريل

  .)٢(» السالمعليه«ال واهللا، وال أحد من بني هاشم، حتى بايعه عيل : قال

                                     
مناقب أهل  و٧١الصوارم املهرقة ص و٢١٨ ص٧رشح أصول الكايف جو

 ٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم و ٤١٣لشريواين صل» عليهم السالم«البيت 

صحيح ابن حبان  و٢٥٨ ص١٧ القاري جعمدة و٣٧٨ ص٧فتح الباري جو

 ٣٠٧ ص٥البداية والنهاية ج و٣٦٠ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و٥٧٣ ص١٤ج

 .١٦٨اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٥٦٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و

 والكامل يف ٤٨٩ و ٤٨٥ ص٣جالسرية احللبية  و٢٠١ ص٢مروج الذهب ج) ١(

قاموس الرجال  و١٤ ص١ة ج واإلمامة والسياس٣٢٥ ص٢التاريخ ج

 .٤٤٧ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و١٥٤ ص٩ج لتسرتيل

 ٣٧٩ ص٧جفتح الباري  و٣٠٠ ص٦لبيهقي جلالسنن الكربى : راجع) ٢(
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 :ونقول

. ٍآنئذ الناس مجيع لدى بالغة أمهية هلا »السالم عليه« عيل بيعة إن :ألف
 .احلد هذا إىل خفاؤها يعقل فال والصغري، الكبري من مرصودة كانت وقد

والناس يراقبون كل ترصفاته [ًخصوصا أنه هو صاحب احلق األصيل 
 ].ويتوقعون منه صدور يشء ما

 بالقتل، وهددوه ،»السالم عليه« عيل حرمة القوم هؤالءلقد هتك  :ب
 زوجته وعىل عليه بيته بإحراق وبارشوا ولده، وقتلوا زوجته، ورضبوا
عليها « للسيدة الزهراء كان لقد بل . ومل يراعوا حرمة هلم..وأوالده
 ..كله األذى هذا من األكرب النصيب» السالم

 عليهم« واحلسني احلسن: يهانواب الزهراء محل قد أنه :يضاف إىل ذلك
 وغريهم، بدر وأهل واألنصار، املهاجرين بيوت عىل هبم ودار ،»السالم

                                     
األمم تاريخ  و٤٦ ص٦ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٧٢ ص٥جاملصنف و

 ١٥٤٩ ص٤ج) كتاب املغازي( وعن صحيح البخاري ٤٤٨ ص٢ جوامللوك

بن طاووس الالطرائف  و٣٠ ص٤ج) كتاب اجلهاد(مسلم وعن صحيح 

 واللمعة البيضاء ٢٠٢ ص٢٩ وج٣٥٣ ص٢٨جبحار األنوار و ٢٣٨ص

 ٢جإلربيل لكشف الغمة  و١٨٨ ص٤جأعيان الشيعة  و٧٥٦ و ٧٥٥ص

رشح و ١٢٦صلتنكابني لالنجاة  سفينة و٣٢٧ ص٥جة املرام ايغ و١٠٣ص

 .٤٥٦ ص١٠ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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 .. هلم يستجيبوا فلم نرصهتم، يطلبون

» عليها السالم «فاطمة توفيت ملاإنه  :فام معنى قوهلم بعد ذلك كله
 !؟للبيعة فرضع، عنه الناس وجوه انرصاف رأى

 هو هوجم حيث األوىل، األيام منذ عنه اإلنرصاف هذا ظهر قد أليس
 فلم هلم، الناس نرصة طلبوا ثم !؟»عليهم السالم «وولدها والزهراء،

 !أربعة؟ سوى هلم يستجب

عليه  «ًعليا حيرتمون الناس كان« :ف يقول القرطبي يف املفهموكي
» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول من بضعة ألهنا هلا، كرامة حياهتا يف» السالم

 ذلك عن الناس انرصف بكر أبا يبايع مل وهو ماتت فلام .هلا مبارش وهو
  .)١(»مجاعتهمفرق ي وال، الناس فيه دخل فيام ليدخل، امحرتاإل

 ألهنم، الزكاة مانعوحورب و وقتل، نويرة بن مالك حورب لقد :ج
عليهم « وأهل البيت ًعليا أن فلو ،»عليه السالم «ًعليا يبايعوا أن أرادوا

 للقتل أنفسهم ضونِّيعر ال هؤالء فإن مبكر، وقت يفوا بايع» السالم
 .نبيهم بيت أهل لغري الزكاةّبرتيثهم يف إعطاء 

 من األوىل األيام يف »السالم عليه« عيل ههاواج التي الضغوط إن :د
 وقد ..مداها أقىص بلغت قد »صىل اهللا عليه وآله« األعظم الرسولارحتال 

 هو ما بعكس األمرون رّيصو فلامذا ذلك، بعد عليه الضغوط تلك تَّخف

                                     
 .٣٦١ ص١٠ وج٣٦ ص٨ر جالغدي) ١(
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 !ومشهود؟ واقع

 يف تكررت قد عىل البيعة إلجباره معه حماوالهتم أن :غاية ما هناك

 مسح أبو بكر حتى عليه بتكاثرهم منه فاكتفوا منه، يئسوا حتى البدايات

 .احلسن أبو بايع بايع، بايع،: صاحوا ثمعىل يده، 

 »السالم عليه« أنه من تقدم ما :بدليل، يبايع مل »السالم عليه« نهإ :هـ
 أحفل وال قولك، أقبل ال ـ واهللا ـ ًإذا :لعمر فقال البيعة، عدم عىل أقسم

 ..بقسمه حينث بالذي »السالم عليه« عيل يكن ومل. )١(بايعأ وال بمقامك،

 عىل طائفة من الصحابة احتجاج حديث إن :ًأيضا يقال أن يمكن: و

 امتنع أن فبعد بكر، أبا يبايع مل »السالم عليه« ًعليا أن عىل يدل بكر أيب

 اليوم يف املنرب بكر أبو صعد األول اليوم يف بكر أيب بيعة عن »السالم عليه«

 .بينهم فيام قوم فتشاور، التايل

 .»صىل اهللا عليه وآله«عن منرب رسول اهللا  واهللا لنأتينه ولننزلنه :فقال بعضهم

 اتفقوا ثم ..أنفسكم عىل أعنتم فعلتم لئن واهللا، :وقال آخرون منهم

 اهللا وأيم :قال باألمر أخربوه فلام ذلك، يف »السالم عليه« عيل استشارة عىل

 وإذن تيتموين شاهرين بأسيافكم، ومستعدين للحرب والقتال،لو فعلتم ذلك أل

                                     
 ١ج) هـ ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١جلطربيس لاإلحتجاج ) ١(

 .١٨٥ ص٢٨ وبحار األنوار ج٩٧ ـ ٩٤ص



 ١٦٩                                                                          ..والبيعة×علي  :  الفصل الثالث 

 . )١( نفيسفال بد يل من أن أدفع القوم عن. بايع وإال قتلناك: ين، وقالوا يلألتو

 وال ..حرب إىل يؤدي سوف هذا ترصفهم أن عىل اخلرب هذا ّفدل
 بيعةال عدم اختار فإذا القتل، وبني البيعة بني ِّريُخ إذا إال حرب إىل يؤدي

 حيث .للقتال متأهبني إليه الناس يأيت أن تفرض التي، احلربوقعت 
 .الطريقة هبذه نفسه عن القوم دفع إىل سيضطر

ًيرى أن أبا بكر كان أهال للخالفة مل » عليه السالم« لو كان عيل :ًثالثا
يمتنع عن بيعته ستة أشهر كام ذكرته بعض الروايات التي رواها أهل السنة 

 ..ويف صحاحهم، مثل البخاري ومسلم، وغريهايف مصادرهم 

 بيت عىل اهلجوم ومنها السقيفة، بيعة رافقت التي األحداث إن :ًرابعا
 دارها إلحراق والسعي جنينها، وإسقاط ورضهبا، ،»السالم اعليه« الزهراء

 ـ »السالم معليه« واحلسن واحلسن والزهراء، عيل وفيها فيها، بمن عليها
 البيعة، عىل »السالم عليه« عيل إكراه هو املطلوب أن عىل يدلإن ذلك كله ـ 

  . وبيعة املكره ال تدل عىل الرضا بواليته)٢(ملكره بيعة ال أنه الثابت ومن

                                     
 ـ ٩٤ ص١ج) هـ ١٣٨٦ط دار النعامن سنة ( و ١٨٥ ـ ١٨١ ص١اإلحتجاج ج) ١(

 ٤٦٢ و ٤٦١صلصدوق لاخلصال  و١٩١ ـ ١٨٩ ص٢٨ وبحار األنوار ج٩٧

هنج  و٤٤٢ و ٤٤١صالدر النظيم  و٣٣٧ و ٣٣٦صن طاووس بالاليقني و

 .١٢٠ ص٢جغاية املرام  و٥٧٩ و ٥٧٨ص اإليامن

مم تاريخ األ و١٩٠صمقاتل الطالبيني  و٩٠ ص١٠البداية والنهاية ج:  راجع)٢(
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 ومل .ًخمتارا ًطائعا بايع كان لو الذي ذكره السائل اإلشكال يردإنام و

 .يكن األمر كذلك

دل عىل أن من تكون َ إن البيعة ال تعد إقرارا ً بالفضل، وال ت:ًخامسا

البيعة له من أهل العدالة، كيف وقد بايع الناس، ومنهم ابن عمر يزيد بن 

.. معاوية، وبايع الناس، وفيهم أعيان من التابعني الوليد بن يزيد املرواين

ٍواستفتحوا وخاب كل جبار ﴿: الذي استفتح بالقرآن، فخرجت له آية َّ َ َ َ ُ َُّ ُ َ َ َْ ْ
ٍعنيد ِ  :، وهو يقولالنشابب القرآن، فرمي، ﴾َ

  دـيـنـع ارــبـــجك ذا اـــأن اـهـف     دـــيـــنـع ارــبـجـب يـددنـهـت

 )١( ني الوليدـزقـا رب مــل يـقـف    رشـوم حـك يـت ربـئـا جــإذا م

                                     
الكامل يف  و١٩٠ ص٦ج) ط األعلمي(و  ٢٠٠ ص٣ ج)ورپاأط (و  وامللوك

 .٥٣٢ ص٥جالتاريخ 

 ومروج ١٩٠ واحلور العني ص١٩٣ ص٣ وج٣٣٩ ص٥غة جهبج الصبا: راجع )١(

الكامل يف و ٤٩ ص٧ ج)ط دار إحياء الرتاث(واألغاين  ٢٢٦ ص٣الذهب ج

كتاب الفتوح و ٥٩٠ ص٢جلكتبي لفوات الوفيات و ٢٩٠ ص٥جالتاريخ 

لشريازي لكتاب األربعني  و٣٠٣و  ٣٠٢ ص٨ج) ط دار األضواء(بن أعثم ال

 ٣٨٨صلامحوزي لكتاب األربعني و ١٩٣ ص٣٨جبحار األنوار  و٣٤٧ص

 .١٥٠ ص١جشجرة طوبى  و٤٧٩صلشريواين لمناقب أهل البيت و
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  :)٥ (٧٢السؤال رقم 

 أن ـ معتمد عند الشيعةكتاب ـ وهو ) هنج البالغة(يروي صاحب كتاب 
 )١(!» غرييدعوين والتمسوا«:  استعفى من اخلالفة وقال»ريض اهللا عنه«ًعليا 

وخليفة  ًإذ كيف يستعفي منها، وتنصيبه إماما وهذا يدل عىل بطالن مذهب الشيعة،
 !بكر ـ كام تزعمون ـ؟  الزم ـ عندكم ـ كان يطالب به أبا من اهللاأمر فرض

 :قال السؤال هلذا خرى أصياغة ويف
 عثامن بعد قتلمن اخلالفة وأبى قبوهلا » ريض اهللا عنه« فى عيلاذا استعمل

 دعوين والتمسوا :»صىل اهللا عليه وآله«عندما قال ألصحاب رسول اهللا 
: هووالسؤال املطروح عىل الرافضة ، )هنج البالغة(غريي كام ذكر صاحب 

  من أركان الدين ونزل هبا الوحي األمني عىل إمامًاإذا كانت اإلمامة ركن
 ! فلامذا تنحى عنها عيل؟،خريناملرسلني وسيد األولني واآل

:  وطعن يف الكرار املقدم،زعومأليس يف ذلك هدم لركن اإلمامة امل
 !؟»ريض اهللا عنه« عيل

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
  ..نحممد وآله الطيبني الطاهري

                                     
 ). ٣٢٢ص (و) ٣٦٧ ـ  ٣٦٦ص ( :، وانظر)١٣٦ص (، »هنج البالغة« )١(
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 ..وبعد

 ترضيهم لن عثامن سياسات سخطوا الذين من ًا أو كثريًا بعضإن
ِّ الذي سيعمل فيهم بمر احلق، ألن الكثريين »السالم عليه« عيل سياسات

ممن سخطوا إمارة عثامن، إنام سخطوها ألهنم مل ينالوا ما توقعوه منها، بعد 
 ..أن آثر عثامن أقاربه بكل يشء

 ما كان »السالم عليه«ين لن يرىض باستعادة عيل كام أن الفريق العثام
 ..عثامن قد أعطاهم إياه من أموال املسلمني

 سيعود بالناس إىل النهج النبوي، »السالم عليه« أنه :يضاف إىل ذلك
الذي يقيض بإعادة األمور إىل نصاهبا، وحيتم عليه نقض الكثري من 

عليها الناس، ومنها السياسات التي تستبطن الظلم والتعدي، وقد اعتاد 
 .السياسات املالية، ولو كلفه ذلك خوض اللجج وبذل املهج

ًوأما ما كان حقا هللا تعاىل، فعليه أن يرشد الناس إىل الصواب فيه، 

 .وعليهم أن يستجيبوا لنداء اهللا
 :والذين يرصون منهم عىل املخالفة قسامن

أى أو قسم وقع يف شبهة، بسبب إحسانه الظن بمن سن وقرر، أو ر
 .فهذا يوكل أمره إىل اهللا تعاىل.. ارتأى

ٌّوقسم مرص
ِ  ومعاند، مع وضوح احلق له، فإن أراد أن يعاقب هذا ُ

َالقسم فسيطالب باملربر، وس إذ ال .. هم بالتعدي والظلم، وبالعمل باهلوىَّتُيِّ
 .يعرتف أحد له أنه يعلم بام يف ضامئر الناس

 سينتهج سياسة ترض »ليه السالمع«ًأن عليا : فإذا وجد هؤالء وأولئك
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وسيؤدي .. بطموحاهتم، فإهنم سيواجهونه بالرفض، وسيتداعون ملقاومته
ذلك إىل كارثة حقيقية حتل بالناس، فكان ال بد من إفهامهم قبل أن 

ًأهنم إن كانوا يريدون حاكام يسري فيهم بالسياسات التي : يستجيب هلم
ناصب من دون مراعاة أحكام تريض طموحاهتم، وجتلب هلم األموال وامل

كام أن بيعتهم له، وهم يفكرون .. الرشع، فإن ما أرادوه لن حيصلوا عليه منه
 .هبذه الطريقة، ويسعون إىل هذا األمر، لن متكنه من إجراء سنة العدل فيهم

.. وليس هؤالء ممن يمكن أن ينترص هبم، أو أن يعينوه عىل إقامة احلق
 .وكبح مجاح الباطل

ستكون وزارته هلم خري من إمارته عليهم، ما داموا ال .. وعىل هذا
يريدون االنصياع للحق الذي سيلتزم وسيلزمهم به يف إمارته، ألن إمارته 

 .ستتصادم مع أهوائهم، وسيؤدي ذلك إىل الدمار والبوار هلم يف الدنيا واآلخرة

 ..وبذلك يكون اإلنتظار إىل أن تتغري أحواهلم هو األقرب واألصوب

َقبل البيعة منهم حني أعلنوا رضاهم بسياساته، » عليه السالم«كنه ول َِ

 .وتعهدوا بنرصته ومعونته، فقامت احلجة عليه بذلك، وكان ال بد من القبول

لوال حضور احلارض، وقيام احلجة «: »عليه السالم«ولذلك قال 
 .»بوجود النارص أللقيت حبلها عىل غارهبا، ولسقيت آخرها بكأس أوهلا

 يف نفس هذا املوضع هذه احلقيقة بأتم ما »السالم عليه« أوضح وقد
 وجوه له ًأمرا مستقبلون فإنا ،دعوين والتمسوا غريي«: يكون، فقد قال هلم

 قد اآلفاق وإن .العقول عليه تثبت وال ،القلوب له تقوم ال .وألوان
 . قد تنكرتواملحجة ،أغامت
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 أصغ إىل قول القائل ملو ،أعلم ما بكم ركبت أجبتكم إن أين واعلموا
سمعكم وأطوعكم أ لعيل و،كأحدكم فأنا تركتموين وإن .وعتب العاتب

 . )١(»ً خري لكم مني أمرياًأنا لكم وزيراو ..ملن وليتموه أمركم

َّ مل يتنح عن اخلالفة، إال عن خالفة »السالم عليه«أنه  :فظهر بذلك
ومل هيدم ركن .. يريدوهنا له كجرس ألطامعهم، وبلوغ غاياهتم واهوائهم

اإلمامة، بل أراد أن يأخذ منهم الوعد والعهد عىل نرصته، وطاعته، وأن 
ًأهنم مقدمون عىل أمور هائلة، وصعبة، وقد يكون بعضها غائام : ِّيعرفهم

فعليهم أن يتخذوا قرارهم عىل بصرية من .. عليهم، وغري مفهوم هلم
يف أي حال، ولكي ال أمرهم، لكي ال يكون هلم أي مربر للعصيان والنكث 

 ..، من دون تأمل وتفكري)٢(يدعي أحد منهم أن بيعته كانت فلتة

 ..فلام حتقق له ذلك قام باألمر، وكان ما كان

                                     
 ١مناقب آل أيب طالب ج و١٨٢ و ١٨١ ص١ج) برشح عبده(هنج البالغة ) ١(

 البالغة رشح هنجو ١١٦ص ٤١وج ٣٦ و ٣٥ ص٣٢بحار األنوار ج و٣٧٨ص

 .١٥٧ص ١٢ج للنجفي البيت أهل أحاديث وموسوعة ٣٣ ص٧ جللمعتزيل

 ٥٤ وراجع الكتاب ١٣٦ اخلطبة ١٩ ص٢ج) برشح عبده(هنج البالغة ) ٢(

بحار األنوار  و٢٠٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٤٣ ص١جاإلرشاد و

املعيار واملوازنة  و١٩٧ و ١٩٦ ص١جهنج السعادة  و٤٩ و ٣٣ ص٣٢ج

 .٣١ ص٩ج للمعتزيلح هنج البالغة رش و١٠٥ص
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.

  فصل الرابعال

 ..إشكاالت وردود.. × النص على علي
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 ١٧٧                                                      ..إشكاالت وردود.. ×النص على علي : الفصل الرابع 

 

 

 

  :)١٢٩ (٧٣السؤال رقم 
 ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا َّمن األدلة عىل وجوب خالفة عيل بعد ر أن :يزعم الشيعة

أنت مني بمنزلة «:  استخلفه عىل املدينة يف غزوة تبوك وقال لهملسو هيلع هللا ىلصأنه 
 . )١(»هارون من موسى

 باحلكم يف مجيع الغزوات ملسو هيلع هللا ىلصًولوكان زعمهم صحيحا لعهد إليه النبي 
فقد ثبت أنه استخلف عثامن بن . ًالتي ختلف فيها بدال من إسنادها إىل غريه

 !ًابن أم مكتوم، فلامذا خص عليا دون غريه؟وعبد اهللا » ريض اهللا عنه« عفان

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

                                     
 .رواه البخاري ومسلم  )١(
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 بنفس جعل »عليه السالم« إن الشيعة ال يستدلون عىل إمامة عيل ً:أوال
وإن ..  خليفة له يف غزوة تبوك»عليه السالم«ً عليا »وآلهعليه صىل اهللا «النبي 

استدل بعضهم بذلك، فعىل سبيل إلزام اخلصم، عىل اعتبار أن استخالف 
 .غريه قد انتهى باستخالفه، ومل نجده عزله بعد ذلك، فيستصحب

: قوله له :»عليه السالم«عىل إمامته  أن من أدلة الشيعة :واحلقيقة هي
َّحيث دل عىل . »أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«

 يف مجيع املراتب »وآلهعليه صىل اهللا « بمنزلة النبي »عليه السالم«أنه 
 . إال النبوةواملناصب ومنها الوزارة واخلالفة

 ١١٦وقد رشحنا كيفية استدالهلم عىل ذلك يف اإلجابة عىل السؤال رقم 
 يف حق عثامن وابن أم مكتوم مثل هذه »وآلهعليه  اهللا صىل«ومل يقل . ٧١و

 ..ولو قاهلا يف حق أي منهم لكان هو اإلمام.. الكلمة، حني استخلفهام عىل املدينة

عليه «ون بحديث املنزلة عىل إمامة عيل ُّدل إن الشيعة يست:ًثانيا
 ..بعض شؤون اإلمامةهي ، واخلالفة »السالم

 مل يتخلف عن أية غزوة من غزوات رسول »عليه السالم« إنه :ًثالثا
ً بل شهدها مجيعها، وكان هو األمري فيها مجيعا، ومل »وآلهعليه صىل اهللا «اهللا 

 .)١(ًيؤمر عليه أحدا عىل اإلطالق

                                     
 ٤ج طالب أيب آل مناقب و٩٦ص ٤ج للمعتزيل البالغة هنج رشح: راجع )١(

 قيس بن سليم وكتاب ٤٠٤ و ٣٥١ص ٣ج) احليدرية املكتبة ط (و ٢٢٣ص
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 هذه املرة الوحيدة يف غزوة تبوك أحتفه »وآلهعليه صىل اهللا «وحني خلفه 
 . من بعدهفته، وعىل خال»المعليه الس«هبذا الوسام الذي أكد فيه عىل إمامته 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٤ (٧٤السؤال رقم 
 قد الصحابة آالف خم غدير حرضوا الذين أن تزعم الشيعة كانت إذا

 رسول بعد»  عنهريض اهللا« ًسمعوا مجيعا الوصية باخلالفة لعيل بن أيب طالب

                                     
 ١ج األخبار ورشح ٢٦١ص اإلمامة ودالئل ٤١٨ص) األنصاري بتحقيق(

 والطرائف ٤٣٤ص ٥ج املعاجز ومدينة ١٤٤ص اتاملعجز ونوادر ٣٢٠ص

 ١٨٨ و ٧٩ص ٣٨وج ٣٣٥ص ٣٧ج األنوار وبحار ٢٧٧ص طاووس البن

 ١٢١ص ٧ج األنوار عبقات وخالصة ٢٠٩ص ٤٩وج ١٢٧ص ٤٧وج

 رشف للسيد هريرة وأبو ٢١٢ص ١ج والغدير ٣٣٨ص واإلجتهاد والنص

 يامناإل وهنج ١٥١ص ١٢ج للتسرتي الرجال وقاموس ١٣٥ و ١٢٣ص الدين

 البن الغافلني وتنبيه ١١٤ص ١ج للعطاردي الرضا اإلمام ومسند ٤٦٧ص

 وفصل ٢٤٨ص النظيم والدر ٣١٥ص ١ج الورى وإعالم ١٩ص كرامة

 والرصاط ٣١٦ص ٢ج املرام وغاية ٢١٥ص والتخاصم النزاع يف احلاكم

 .٦٥ص ٢ج اإلمامة يف والشايف ٣٠٤ و ٩ص ٢ج املستقيم
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 ابن لعيل ويغضب الصحابة آالف من واحد يأت مل فلامذا مبارشة؛ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا
 سلامن وال، عمرو بن املقداد وال، يارس بن عامر حتى وال، طالب أيب

 عيل من اخلالفة تغصب ملاذا ،بكر أبا يا :يقولف، »معنه اهللا ريض« الفاريس
 !خم؟ غدير يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال ماذا تعرف وأنت

  :واباجل
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

من رضب، » عليها السالم« إن من يرى ما جرى عىل الزهراء ً:أوال
ول، ومن وإهانة، وإسقاط جنني، وهي سيدة نساء العاملني، وبضعة الرس

 ..آذاها فقد آذاه، ومن أغضبها فقد أغضبه

إنه : مبارشة» صىل اهللا عليه وآله«ويرى ويسمع قوهلم لرسول اهللا 
 ..ً، وهو ال يزال حيا يرزقهيجر

ويرى ما جرى يف السقيفة من هتديدات وإهانات، ونزاعات جرت 
 ..» وآلهصىل اهللا عليه«بني األنصار وبني الذين استأثروا باألمر بعد وفاته 

يوم الغدير قبل » عليه السالم«ًويرى أن مجيع الصحابة قد بايعوا عليا 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ًسبعني يوما فقط من وفاته 

 ..ويرى كيف أن الناس كانوا يساقون إىل البيعة أليب بكر يف املسجد
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حيث .. »عليها السالم«ثم يرى كيف تم غصب فدك من الزهراء 
 .ًلرضب من أجل ذلك أيضاتعرضت لإلهانة وا

إن من يرى ذلك كله وسواه ثم يتوهم أن أبا بكر سوف يستجيب 
لقوله، ويعرتف له باحلق، ويتخىل عن هذا األمر، ويسلمه إىل صاحبه 

يا أبا بكر، ملاذا تغصب اخلالفة من : الرشعي، بمجرد أن يقول له أحدهم
 !عيل، وأنت تعرف ماذا قال الرسول يف غدير خم؟

 .ن من يتوهم ذلك، سيتهم بأنه جمنون بال ريبنعم، إ

من أين عرف :  مع غض النظر عن ذلك كله، فإن لنا أن نسأل:ًثانيا
أن هؤالء وكثري غريهم مل حيتجوا عىل أيب بكر بذلك، ومل : هذا السائل

 عىل عدم ُّدلفإن عدم الوجدان ال ي! يطالبوه ببيعته، ومل يسألوه عنها؟
رة لطمس أمثال هذه األخبار، وإخفائها، والدواعي متوف.. الوجود

 .ومطالبة بل معاقبة كل من يعمل عىل إفشائها

والكل يعلم كم كان اخللفاء ومن هم عىل هنجهم متشددين يف املنع من 
، وطمس معامله، ويمكن »صىل اهللا عليه وآله«إفشاء احلديث عن رسول اهللا 

). »اهللا عليه وآلهصىل «الصحيح من سرية النبي األعظم : (مراجعة كتاب
 .اجلزء األول، للوقوف عىل طائفة كبرية من النصوص واملصادر هلذا األمر

 هناك دالئل كثرية عىل وجود اعرتاضات ومطالبات احتجاجية :ًثالثا
صىل «لعدد من الصحابة أليب بكر بام جرى من غصب اخلالفة بعد رسول اهللا 

الصحيح (حتجاجات يف كتاب ًوقد ذكرنا شطرا من هذه اإل.. »اهللا عليه وآله
 . األخرية منه، فراجع األجزاء)»صىل اهللا عليه وآله«من سرية النبي األعظم 
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 غدير حرضوا الذين أن تزعم الشيعة كانت إذا«:  قال السائل:ًرابعا
 طالب أيب بن لعيل باخلالفة الوصية ًمجيعا سمعوا قد الصحابة آالف هم خم

مع أن روايات الغدير ال تنحرص . »..لخ ااهللا رسول بعد» عنه اهللا ريض«
ًبالشيعة، فقد ذكرها أهل السنة أيضا يف كتبهم بصورة مكثفة، وإنام حيتج 

الشيعة عىل أهل السنة يف هذا األمر بخصوص ما يف كتب أهل السنة، 
 ..فراجع كتاب الغدير لألميني، وغريه

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد
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×

  فصل الخامسال

 ..واخللفــــاء ×علــــي 
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× 

  :)٢ (٧٥السؤال رقم 
 ـ نجده ثم معصوم، إمام »عنه اهللا ريض«ًا علي أن الشيعة يعتقد
 بنا عمر من »واحلسني احلسن شقيقة« كلثوم أم ابنته يزوج ـ باعرتافهم

 :مر أحالمها أمرين أحد الشيعة فيلزم )١(!!»عنه اهللا ريض« اخلطاب

ً أن عليا:األول  وهذا ،! زوج ابنته من كافرغري معصوم؛ ألنه» ريض اهللا عنه« ّ

                                     
، )٦/١١٥(الكليني يف الكايف يف الفروع  :خ الشيعة أثبت هذا الزواج من شيو)١(

ويف ) ١٤٨ص /٨ النساء جدباب عد(والطويس يف هتذيب األحكام 

، واملازنداراين يف مناقب آل أيب )٣/٣٥٦ (االستبصار، ويف كتابه )٢/٣٨٠(

، ومرتىض )كتاب النكاح/١(، والعاميل يف مسالك األفهام، )٣/١٦٢(طالب، 

 يف رشح هنج البالغة، د، وابن أيب احلدي)١١٦ص  (علم اهلدى يف الشايف،

، والشوشرتي يف جمالس )٢٧٧ص (، واألردبييل يف حديقة الشيعة، )٣/١٢٤(

وانظر ). ٦٢١ص(، واملجليس يف بحار األنوار، )٨٢، ٧٦ص. (املؤمنني

زواج عمر بن اخلطاب من أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب ـ «رسالة  :للزيادة

 .  أليب معاذ اإلسامعييل»حقيقة ال افرتاء
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 .معصومني ، بل يرتتب عليه أن غريه من األئمة غرياملذهبما يناقض أساسات 

» عنه اهللا ريض« عيل ارتىض قد !ٌمسلم »عنه اهللا ريض« عمر أن :والثاين
 .ّحمريان جوابان وهذان .مصاهرته

 :ويف صياغة أخرى

 املعصوم اإلمام وهو ،»ريض اهللا عنه «طالب أيب بن عيل جَّزو ملاذا
 اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني احلسن شقيقة كلثوم أم ابنته عندهم األول
 ذلك أليس ..زعمهم يف الكافر نه مع أ»ريض اهللا عنه «اخلطاب بن لعمر
ً عليا ن أل،»ريض اهللا عنه «عمر يزكي أو »ريض اهللا عنه «عيل عصمة ينايف

 !؟الرافضة ختتار اجلوابني فأي ،البنته ارتضاه

 الشيعي املذهب أصول من أصل سقوط : فهذا معناه،فإن كان األول
 تطفح الذي عمر تزكية يستلزم فهذا الثاين كان وإن ،األئمة عصمة وهو
 .هه وتفسيقبتكفري الرافضة كتب

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

 :فإننا نجيب بام ييل

  :تكفري الشيعة لعمر
ً ليس صحيحا ما نسبه إىل الشيعة من تكفري لعمر بن اخلطاب، ً:أوال

وإنام هم يثبتون من خالل اآليات والروايات التي طفحت هبا كتب أهل 
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 ..ها النصوص القرآنية والنبويةًالسنة أفعاال له خالف في

َّ أننا مطلعون عىل النوايا، والضامئر، ألن املخالفة قد تكون :َّولسنا من يدعي
 ..ًألجل غلبة هوى، أو انسياقا مع عصبية، أو استجابة لطموح أو غري ذلك

ًفاملخالفة ال تستلزم الكفر دائام إال إذا رصح صاحبها بالكفر والطغيان 

ًقبح عمل من يكفر إنسانا ملجرد خمالفته وعصيانه ألوامر ونحن ن. عىل اهللا

ألن احلكم بالكفر حيتاج إىل اإلستناد إىل حجة قوية قطعية، .. اهللا ورسوله

صىل اهللا عليه «كترصيح نفس الشخص، وإظهاره الكفر، أو إخبار النبي 

ا ً، ومن يمكنه اإلطالع عىل الغيب، ومعرفة الرسائر، ولو استنادا إىل م»وآله

 .»صىل اهللا عليه وآله«أخربه به رسول اهللا 

ً ما ذكر، من أن عليا :ًثانيا ً ارتىض عمر زوجا البنته غري »السالم عليه«ُِ

أنه قد : َّدقيق، فإن الروايات ترصح بام يدل عىل ضد ذلك، فهي تذكر

 ..خطبها منه ثالث مرات، فكان يتعلل بصغرها تارة، وبغري ذلك أخرى

ًفإننا نذكر فيام ييل فصال حتدثنا فيه عن هذا األمر،  ومهام يكن من أمر،
 :، وهو التايل»السالم عليه«جاء يف كتاب الصحيح من سرية اإلمام عيل 

  :× علي بنت كلثوم بأم عمر زواج
 بن عمر زواج كان )١(اهلجرة من عرشة السابعة السنة يف أنه :ذكروا

                                     
 األمم وتاريخ ١٤٩ص ٢ج اليعقويب وتاريخ ٥٣٧ص ٢ج التاريخ يف الكامل )١(
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 .)١(»السالم عليه« املؤمنني أمري بنت كلثوم بأماخلطاب 

                                     
 دار ط( والنهاية البدايةو ٢٣٤ص السمطني درر نظمو ٦٩ص ٤ج وامللوك

 عليه« عيل اإلمام وحياة ٩٣ص ٧ج )هـ ١٤٠٨ سنة العريب الرتاث إحياء

 ١٦٢ص ١ج البرش بارأخ يف واملخترص ٢٩٤ص شلبي ملحمود »السالم

 )الراشدين اخللفاء عهد( للذهبي اإلسالم وتاريخ ٤٩٢ص ٤ج واإلصابة

 .١٥٤ص ١ج الصباغ بنال املهمة الفصولو ١٦٦ص

 ١٣٦ ص٢٦تاريخ اإلسالم للذهبي ج: راجع يف هذا الزواج املصادر التالية) ١(

 ١٧٠ و ١٦٩ و ١٦٨و  ١٦٧لطربي صلذخائر العقبى  و١٣٧ ص٤وج

الذرية  و٢٣٤نظم درر السمطني ص و١٤٢ ص٣حاكم جللاملستدرك و

 ٢٧٧ ص٣تفسري الثعلبي ج و١٥٩و  ١٥٧لدواليب صلالطاهرة النبوية 

 ٥بن إسحاق جالنبوية السرية وال ١٨٩لبالذري صلنساب األرشاف وأ

 عن اخلالف للشيخ ٣٨٢ ص٧٨ وج٩٤ ص٤٢ج وبحار األنوار ٢٣٢ص

ط دار ( والبداية والنهاية ١٣٦ ص٦، والغدير لألميني ج»رمحه اهللا«الطويس 

 والسنن الكربى ١٥٧ و ١٥٦ ص٧ج)  هـ١٤١٣إحياء الرتاث العريب سنة 

 ٢ج) ط دار صادر( والكامل يف التاريخ ٤٢٦ واملنمق ص٧٠ ص٧للبيهقي ج

ط دار ( وتاريخ األمم وامللوك ٨٤ ص٥وإرشاد الساري ج.  وغريها٥٣٧ص

 والطبقات ١٦٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٦٠ ص٤ج) املعارف

 ٨ج) ط دار صادر( و ١٩٠ و ٢٤٠ ص١ قسم٣ج) ط ليدن(الكربى البن سعد 
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 .)١(القعدة ذي يف هبا دخل أنه :وزعموا

                                     
 ٤١ ص١٣ وج٦٠ ص٦ وفتح الباري ج٣٩٨ ص٨ وجممع الزوائد ج٤٦٣ص

 ١ واخلصائص الكربى ج٧١٦ ص١٥ وج٥٧١ و ٥٧٠ ص١٢وكنز العامل ج

ط دار اجليل ـ سنة ( واملستطرف ١٩ و ٣٩٤ ص١ والتحفة اللطيفة ج١٠٥ص

 ١٩ وج١٠٦ ص١٢ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج. ٥٤٨ص)  هـ١٤١٣

 وعن تاريخ ابن عساكر ١٤٧ و ١٤٦ ص١ وسنن سعيد بن منصور ج٣٥١ص

املجموعة (ورسائل املرتىض ) ١١٥ ص٦ج  (٣٤٦ ص٥الكايف ج و٨٠ ص٢ج

ط ( ووسائل الشيعة ٤٥ و ٤٤ص ٢٠ ومرآة العقول ج١٥٠ و ١٤٩ ص)ةلثالثا

: وراجع. واب عقد النكاح وأولياء العقد من أب١٠ باب٢٠ج) دار اإلسالمية

 رشح إحقاق احلق  و٢٧٢ ص٣ والشايف ج١٣٠ ص٣الرصاط املستقيم ج

 ١٥٣ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٣٦٠ ص٢٤ ج)امللحقات(

 ٢ و ج١٤٨ ص٨ وهتذيب األحكام ج٣٦٢ ص٣ومناقب آل أيب طالب ج

 حديقة  ومسالك اإلفهام كتاب النكاح و٣٥٦ ص٣ واإلستبصار ج٣٨٠ص

 .٨٢ و ٧٦ وجمالس املؤمنني ص٢٧٧الشيعة ص

 والكامل ١٦٨ص ٣ج )األعلمي مؤسسة ط( و ٦٩ص ٤ج وامللوك مماأل تاريخ )١(

 دار ط( والنهاية البدايةو ٢٣٥ص السمطني درر نظمو ٥٣٧ص ٢ج التاريخ يف

 الصباغ بنال املهمة الفصولو ٩٣ص ٧ج )هـ ١٤٠٨ سنة العريب الرتاث إحياء

 .٥٥١ص ١٨ج )امللحقات( احلق إحقاق حرشو ١٥٤ص ١ج
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 . الشيعة عىل حد سواءبعض كتب وروى خرب هذا التزويج أهل السنة و

 الذي دعا ..والتباين اإلختالف من الكثري الروايات ههذ بني أن غري
كام ورد يف بعض بعض العلامء واملحققني إىل الشك يف أصل املوضوع 

 .»رسارمهاأقدس اهللا «املرتىض رسائل الشيخ املفيد، والسيد 

 .الروايات تلك من عدد عىل وأساسية عديدة مؤاخذات ثمة أن كام
 ..والثاين األول الفصل ..»ظالمة أم كلثوم« :كتابنا ذاك أو هذا يف فراجع

 مات ّإىل أن بعض الروايات ترصح بأن عمر هنا نشري أن :غري أن من املفيد
 .»السالم اعليه«ا مل تكن من بنات الزهراء وذلك يدل عىل أهن. )١(قبل بلوغها

 .)٢(هبا يدخل أن قبل مات أنه :ويف بعضها

  :التهديد حتت كلثوم بأم الزواج
ًوقد رصحت الروايات أيضا  اإلحلاح، نتيجة جاء قد الزواج هذا بأن :ّ

 »السالم عليه« املؤمنني أمري تعلل أن بعد ..واحلاسم القوي التهديد ثم
 :له فاعتذر خمتلفة، بعلل عنها لدفعه

                                     
 .٢٥٤ص ٩وج ٩ص ٧ج للزرقاين املواهب رشح:  راجع)١(

 ط( و ٣٠٤ص ٣جآل أيب طالب  مناقبو ١٧ص الطالبني أنساب يف املجدي )٢(

 حممد أليب اإلمامة كتاب عن ٨٩ص ٣ج )هـ ١٣٧٦ سنة احليدرية املطبعة

 .١٣٠ص ٣ج ماملستقي والرصاط ٩٢ص ٤٢ج األنوار وبحار ختي،بالنو
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 .صغرية بأهنا :تارة

 .»رضوان اهللا تعاىل عليه« بأنه عزهلا لولد أخيه جعفر بن أيب طالب :وأخرى

 .)١(»السالم عليهام« احلسنني يستأذن أن يريد بأنه :وثالثة

إنام زوجها منه بعد مدافعة كثرية، « :أصحابنا قال :قال الطربيس
 أن إىل الرضورة أجلأته حتى يشء، دء بعوامتناع شديد، واعتالل عليه بيش

 .)٢(»إياه فزوجها املطلب، عبد بن العباس إىل أمرها َّرد

 أن :ًوقد يكون ترصف العباس هذا فضوليا، ألن يف بعض النصوص
عمر هتدد وتوعد، وأرسل مع العباس هذا التهديد والوعيد الشديد 

أن يوكل األمر » عليه السالم«واألكيد، فطلب العباس من أمري املؤمنني 
 .»عليه السالم«إليه، فسكت 

، يف تزويج أم كلثوم »عليه السالم«وقد روي عن اإلمام الصادق 
 .)٣(»)أو غصبنا عليه (غصبناه فرج ذلك« :قوله

                                     
 .١٦٩صذخائر العقبى  :راجع )١(

 كلثوم أم وظالمة ٢٠٤ص الورى إعالم عن ٩٣ص ٤٢ج األنوار بحار :راجع )٢(

 .األول الفصل

 ٣ج املستقيم والرصاط ١٠٦ص ٤٢ج األنوار وبحار ٣٤٦ص ٥ج الكايف )٣(

 املجموعة( املرتىض الرشيف ورسائل ٨١ و ٧٨ ص١ واإلستغاثة ج١٣٠ص

 ٥٦١ص ٢٠ج) آل البيتط مؤسسة  (الشيعة وسائلو ١٥٠ و ١٤٩ص )الثالثة
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  !:؟÷ الزهراء بنت هي هل
 عمر زواج تأكيد عىل الناس من فريق لدى ًظاهرا ًحرصا هناك إن ثم

 منه حماولة يف ..»السالم عليهم« فاطمة من عيل بنت كلثوم بأم اخلطاب بن

 من والتخفيف جهة، من» صىل اهللا عليه وآله« اهللا برسول صلته لتأكيد

 الذي هلا، ورضبه ،»السالم عليها« للزهراء بمهامجته حلقته التي السلبيات

  .»السالم عليها« واستشهادها جنينها بإسقاط انتهى

 من ثمة كان لو حتى عنه، كذل من يشء رفع يف جيدي ال ذلك أن مع

 .الزواج هذا حصول إثبات يف يرغب

 التي تكون أن احتامل تقويض يف جيدي ال هؤالء إرصار ولكن

 .)١(ولد أم أمها كانت التي الصغرى كلثوم أم هي عمر تزوجها

                                     
 ٥٣٨ص ٢٠ج الشيعة أحاديث جامعو ٤٣٣ص ١٤ج) اإلسالميةط دار  (و

 أنساب يف املجدي :وراجع ٢٨١ص األنصاري لتربيزيل البيضاء اللمعةو

 ٤٤٣ ص١٤جمستدرك الوسائل  و١٧ص العلوي حممد بن عىلل الطالبني

 . ٢٧٢ ص٣جمامة الشايف يف اإلو

 ١٠٣ص )هـ ١٣٨٤ سنة ط( األبصار ونور ١٨٥ص قتيبة البن املعارف :راجع )١(

 )املجموعة ـ ١٤٠٦ سنة ط( و ١٦ص )قم ـ بصرييت ط( األئمة مواليد وتاريخ

 رشحو ٩٠ص ٤٢ج األنوار بحارو ٢٢٢ و ٢٢٣ص ٢ج رباال وهناية ١٥ص
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 إذا األوضح، أو األقوى هو يكون قد اإلحتامل هذا أن :بل سيأيت
 ،»السالم عليهام« الزهراء بنت كلثوم أم دةوال وبني عمر، وفاة بني قايسنا
 بنت هي تزوجها التي تكون أن احتامل مع يتالءم ال أنه :سيظهر حيث

 .»السالم عليها« الزهراء

، »عليها السالم« أهنا هي بنت الزهراء :بل لو فرضنا يف أسوأ األحوال

 فإن األمر إذا كان قد بلغ حد التهديد، سيفقد قدرته عىل الداللة عىل

 .اإلنسجام والرضا

  :عمر عن اإلشكال يدفع ال الزواج هذا
 عيل اإلمام إمامة حول السنة أهل بعض نناقش حني إننا :وربام يقال

 بقضية علينا حيتجون فإهنم اخللفاء، وبني بينه جرى وما ،»السالم عليه«
 ..اخلطاب بن لعمر كلثوم أم ابنته »السالم عليه« عيل اإلمام تزويج

 »السالم عليه« عيل اإلمام بني فيام مشكلة هناك كانت لو :ويقولون
 ..ابنته يزوجه مل وعمر،

 ورضهبا، ،»السالم عليها «الزهراء السيدة عىل جترأ قد عمر كان لو أنه كام

                                     
 ٢١٦ص ١٢ج لتسرتيل الرجال قاموسو ٢٤٣ص ٩ج للمعتزيل البالغة هنج

 رشحو ٣٩٦ص ١ج الورى إعالمو ٢٠ص ٣ج سعد بنال الكربى بقاتالطو

 .٦٧٥ص ٣٢ج )امللحقات( احلق إحقاق
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 السيدة بنت يزوجه ال ،»السالم عليه« ًعليا اإلمام فإن جنينها، وأسقط
 .ًأيضا ابنتها ويؤذي األم، روح بذلك فيؤذي بالذات،» السالم عليها «الزهراء

 :ونجيب

 وقد ورغبة، ميل عن يكون فقد وظروفه، أسبابه للتزويج إن ً:أوال
 وقد ًرضا، عن يكون وقد ..ذلك إىل تلجىء ورضورة حاجة عن يكون
وربام يكون املطلوب هو اإلرغام واإلستعالء عىل .. وإجبار إكراه عن يكون

 ..أبيها أو عشريهتا

 ..خاصة أو عامة مصالح رعاية هو ذلك قبول إىل الداعي يكون وربام
 ..ألخرى حالة ومن آلخر، شخص من ختتلف والدواعي، واألسباب،

أم حبيبة بنت أيب » صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك تزوج النبي 
بكل ما يستطيع، » صىل اهللا عليه وآله«سفيان، الذي كان حيارب النبي 

 . أعالم اليهودوتزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من

وتزوج اهلاللية، فكان ذلك من أسباب حترير قومها من الرق، 
 .ودخوهلم يف اإلسالم

 ورغبة ميل عن كان عمر، من كلثوم أم تزويج بأن اجلزم يمكن فال
 ..بذلك »السالم عليه« ومنه منها بالترصيح إال أبيها، ومن منها

 عىل تدل متضافرة، ومقالية حالية وقرائن عديدة ترصحيات هناك :ًثانيا
  ..الزواج هذا عىل للحصول كبرية ًضغوطا مارس قد اخلطاب بن عمر أن

 السيدة وهياجم باهلجر، »صىل اهللا عليه وآله «النبي يرمي من وإن
 ُخياف أن بد ال اجلنني، وإسقاط بالرضب ويؤذهيا ،»السالم عليها« الزهراء
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َقبله من اآليت املكروه دفع إىل يسعى أن بد وال هتديد، أي أطلق لو منه ِ 
 ..الرشور أهون باختيار

 أم من التزوج إىل ـ السنة أهل يروي كام ـ ًأيضا سعى قد عمر إن :ًثالثا
 عائشة توسلت حتى ذلك، عن دفعه يمكنهم فلم بكر، أيب بنت كلثوم
 .)١(اخلاصة بطريقته عنها فدفعه العاص، بن بعمرو

  ..كذب هذا إن :فإن قيل

 يف رووه وال كتبهم، يف ذلك يدونوا مل الشيعة أن :فاجلواب هو
 السنة أهل علامء يكذب فلامذا أنفسهم، السنة أهل هلم رواه وإنام أخبارهم،

 !ذلك؟ يف هلم أو له نفع وأي !عمر؟ عىل

 وقع، قد العقد إجراء بمعنى الزواج، أن عىل تدل الروايات إن :ًرابعا
 وهي هبا تزوج إنه :قوهلم مع سيام ال هبا، بنى قد أنه عىل دليل ال ولكن

                                     
ط دار إحياء (والبداية والنهاية  ٥٥ و ٥٤ ص٣جالكامل يف التاريخ :  راجع)١(

 ٤ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و١٥٧ ص٧ج) هـ١٤١٣الرتاث سنة 

 ٢٢٢ و ٢٢١ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٨٠٨و  ١٨٠٧ص

كنز العامل  عن املدائني، و٢٧٠ ص٣ج) ط اإلستقامة( مم وامللوكتاريخ األو

 عن ابن عساكر، والروضة الفيحاء يف تواريخ ٦٢٦ص ١٣ج) ط الرسالة(

 ٥ والبدء والتاريخ ج١٧٥املعارف البن قتيبة ص: وراجع. ٣٠٣النساء ص

 .٩٦ص ٢٥جتاريخ مدينة دمشق  و٢٥١ و ٢٥٠ ص٤ وأعالم النساء ج٩٢ص
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  .)١(هبا يدخل أن قبل مات وإنه صغرية،

 سنها، صغر بسبب الناس أمام ًحمرجا كان أن عمر :ويؤيد ذلك
 ..)٢(املنرب عىل ذلك تربير حماولة إىل اضطر حتى إليه، بالنسبة ًخصوصا

 بنت هي عمر تزوجها التي أن يثبت دليل ال أنه :تقدم قد :ًخامسا
 أم :اسمها بنت »السالم عليه« لعيل كان فقد ،»السالم عليها« الزهراء

 ..)٣(ولد أم أمها كلثوم

 بأن :ولعل ما ذكر من صغر سن زوجة عمر، حتى ليرصح بعضهم
 فإن .هذه هي تزوجها التي تكون أن :يؤيد هبا، يدخل أن قبل تويف قد عمر

                                     
 .تقدمت مصادر ذلك )١(

 ابن وسرية معناه، السامن ابن وخرج الدواليب، عن ١٦٩ص العقبى ذخائر )٢(

 ٥ج )للتعريف واألبحاث الدراسات معهدط ( و ٢٤٩ و ٢٤٨ص إسحاق

 ١٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥٩ص الطاهرة والذرية ٢٣٢ص

بحار األنوار  و٢٩٩صبن البطريق الالعمدة  عن إحتاف أهل السنة، و٥٥٠ص

 .١١٠صمناقب أمري املؤمنني البن املغازيل  وعن ٢٤٨ ص٢٥ج

 ٢١٦ص ١٢ج لتسرتيل الرجال قاموسو ٩٠ص ٤٢ج األنوار بحار :راجع )٣(

 ٥٦٣ص حجر بنال املنفعة تعجيل :وراجع ٢١١ص قتيبة بنال املعارفو

 مطالبو ١٢ص الطالبني أنساب يف املجديو ١٣٦ص ٧ج الشيعة أعيانو

 .٣١٣ص لالسؤو
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 كان فقد صغرية، تعد مل وهي هبا، يدخل مل فلامذا ،٢٣ سنة قتل قد عمر
 !؟ وفاتهحني سنة عرشة اخلمس يناهز عمرها

 من تزوجت قد الصغرى كلثوم أم أن من :أما ما ورد يف املناقب وغريه
 بعد يكون ربام به زواجها أن :عليه فريد عمر، من ال ،)١(عباس بن كثري
 كربت فلام لصغرها، عمر هبا يدخل مل حيث .عنها اخلطاب بن عمر وفاة

 ..راآلخ بالرجل تزوجت

 الزهراء بنت كلثوم بأم زواجه رَّبر قد عمر أن من ،زعموه ما أما
صىل اهللا  «اهللا برسول واإلتصال .والنسب السبب بدعوى »السالم عليها«

 إن إال عيل، بنت كلثوم بأم تزوج إذا يتحقق ال الطريق، هذا عن» عليه وآله
 .»السالم عليه« ًعليا خيصً آخرا ًأمرا يقصد كان

 مراده ويكون متأخر، وقت يف عمر لسان عىل مكذوب لعلهف هذا، أما
 ..الزواج هبذا عنفوانه وكرس ،»السالم عليه« عيل إذالل :هو احلقيقي
 :نقول األحوال مجيع ويف

 سيام ال يشء، كل يف نشك جيعلنا األمر هذا حول النصوص تضارب إن

                                     
بحار و ٥٦لبغدادي صلكتاب املحرب  و٩٠ ص٣مناقب آل أيب طالب ج: راجع )١(

:  وراجع١٢٠ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٩٢ ص٤٢األنوار ج

لبالذري لنساب األرشاف  وأ٦٠٠ ص٨مستدركات علم رجال احلديث ج

 .١٩٣ص
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 .سبب من ألكثر األمر هلذا التسويق عىل وحمبيه أتباعه بحرص علمنا مع

  :يتحدث الكويف القاسم أبو
 عامة مشاخيه رواية إىل ذلك ونسب ـ الكويف القاسم أبو روى وقد هذا

  .فامتنع كلثوم، بأم يزوجه أن يسأله عيل إىل العباس بعث عمر أن :ـ

 يزوجني مل لئن واهللا، !تزوجيي؟ من أيأنف: فأخربه بامتناعه فقال
 .ألقتلنه

 فأعلم .متناعاإل عىل فأقام بذلك »المالس عليه« ًعليا العباس فأعلم
 من ًقريبا وكن املسجد، يف اجلمعة يوم يف أحرض :عمر فقال بذلك، عمر
  .أردت إن قتله عىل قادر أين فتعلم جيري، ما لتسمع املنرب

 وقد حممد أصحاب من ًرجال ههنا إن :فحرض، فقال عمر للناس
  .قائلون مأنت فام وحده، املؤمنني أمري عليه اطلع وقد زنى،

 فام ،عليه اطلع املؤمنني أمري كان إذا: فقال الناس من كل جانب
 .اهللا حكم يف وليمض غريه، عليه يطلع أن إىل احلاجة

 بام» عليه السالم« ًعليا علمُي أن العباس من عمر طلب انرصف فلام
 .ألفعلن يفعل مل لئن فواهللا، .سمع

  .بذلك» عليه السالم« ًعليا العباس فأعلم

 بالذي كنت وما عليه، هيون ذلك أن أعلم أنا: »عليه السالم«قال ف
 ..ًأبدا يلتمسه ما يفعل

 عمر إىل العباس ومىض إليه، أمرها جيعل أن العباس عليه فأقسم
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 .)١(إياها فزوجه

 أمر »السالم عليه« عيل جعل نفس أن :وقد اعترب صاحب اإلستغاثة

 قد كان وإجبار قهر وجود عىل دليل العباس إىل سواها دون هذه ابنته

 .»السالم عليه« عيل ضد مورس

 عيل سطح عىل درعه يضع أن الزبري أمر أنه :بل لقد ورد يف نص آخر

 .)٢(بالرسقة لريميه بالرمح، فوضعه ،»عليه السالم«

 بام وتوعده ،»السالم عليه« عيل عىل ّألح وعمر« :وقال السيد املرتىض

 ملا ـ العباس فسأله خيفيه، يزل مل ما ظهور من فيه عظيم أمر عىل عيل خاف

  .»منه فزوجها إليه، أمرها رد ـ ذلك رأى

 منه »عليه السالم «ّزوجها إنام :أصحابنا قال :وقال يف أعالم الورى
 أجلأته حتى يشء بعد بيشء عليه واعتالل شديد، وامتناع كثرية، مدافعة بعد

                                     
 إىل أشار وقد .٧٨ ص١ج) ط أخرى( و ٩٦ ـ ٩٢ص) النجف ط( اإلستغاثة )١(

 املرتىض الرشيف رسائل وجمموعة ١٦٠ص ٢ج الشايف تلخيص يف ذلك

 ١٣٠ص ٣ج املستقيم والرصاط ١٥٠ و ١٤٩ص ٣ج )ةلثالثا املجموعة(

 ٣٨٧ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و٩٣ ص٤٢جبحار األنوار : وراجع

 .٢٧٢ ص٣جمامة الشايف يف اإل و٣٩٧ ص١جإعالم الورى و

 .١٣٠ص ٣ج املستقيم الرصاط )٢(
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 .)١(إياه فزوجها طلب،امل عبد بن العباس إىل أمرها َّرد أن إىل الرضورة

 واإلجبار اإلكراه إىل بوضوح أملحت روايات فهناك وعىل كل حال،
 تفاصيل، من الشيعة كتب يف ورد ما إىل ًأيضا وأملحت ..عمر مارسه الذي
 كتب يف متوفرة اإلستغاثة رواية عنارص معظم جتد أن لتستطيع إنك حتى
 شبهة أي إبعاد عىل رصاحل كل حريصني زالوا وما كانوا الذين السنة، أهل
 عليهم، اخللفاء أعز إنه :قلنا إذا نبالغ ال الذي اخلطاب بن عمر ساحة عن

  ..إليهم وأحبهم

 أحد يلتفت ال املختلفة، األبواب يف ومتفرقة جمزأة جاءت قد ولكنها
 هذا يف وسنقرأ ..اإلستغاثة رواية عىل اطلع إذا إال بينها، رابط أي وجود إىل

 :فنقول ..ذلك يوضح امم ًبعضا الفصل

  :!؟بعلمه يعمل أن للحاكم هل
 الناس من ينتزع أن حاول قد عمر أن إىل أشارت قد رواياهتم إن
 عىل رآه أنه زعمه ملجرد يشاء من فيعاقب بعلمه، يعمل أن له بأن ًاعرتافا
:  وأضاف بعضهم.منه ذلك يرفض »عليه السالم «ًعليا ولكن ..فاحشة

 .عوف بن الرمحن عبد

 :للناس قال أصبح فلام باملدينة، ليلة ذات يعس كان عمر أن : رويفقد
 ما احلد، عليهام فأقام فاحشة، عىل وامرأة ًرجال رأى ًإماما أن لو أرأيتم«

                                     
 .٢٠٤ص الورى عالمإ عن ٩٣ص ٤٢جاألنوار  اربح )١(
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 !فاعلني؟ كنتم

 .إمام أنت إنام: قالوا

 مل اهللا إن احلد، عليك يقام إذن لك، ذلك ليس :فقال عيل بن أيب طالب
 .)١(»شهود أربعة من أقل األمر هذا عىل يأمن

 فقال سأهلم ثم يرتكهم، أن اهللا شاء ما تركهم ثم :وجاء يف نص آخر
 .)٢(األوىل مقالته مثل» عليه السالم« عيل وقال األوىل، مقالتهم مثل القوم

   :وحاقدة لئيمة روايات
 التي السنة، أهل كتب يف الواردة الروايات لقبول جمال ال فإنه وبعد،

 ثم )فصنعت أو( ّفزينت بابنته أمر قد »السالم عليه« ًعليا أن عن تتحدث
 أو بذراعها، الثاين هذا أمسك وقد ليتفحصها، عمر إىل أرسلها
  .ذلك نحو أو .إليه ضمها أو ّقبلها، قد أنه أو .)٣(..بساقها

                                     
 .٣٤٠ص ٨ج لصنعاينل واملصنف ١٤٤ص ١٠جللبيهقي  الكربى السنن :راجع )١(

كنز العامل  و٤٨٢ ص٢ج) ط أخرى(و عن  ٤٦٦ص ٢ج ية اإلسالمالفتوحات )٢(

 .١٢٣ ص٦جالغدير و ٤٥٧ ص٥ج )ط مؤسسة الرسالة(

 إسحاق ابن سرية :وراجع ١٨٢ص ٦ج بغداد وتاريخ ١٦٧ص العقبى ذخائر )٣(

 تاريخ وخمترص ٤٦٤ص ٨ج الطبقات الكربى البن سعد :وراجع ٢٤٨ص

 ١٩وج ١٠٦ص ١٢ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ١٦٠ص ٩ج دمشق

 والذرية ٢٧٠ ص٢ وحياة الصحابة ج١٦٠ ص١٤ وعمدة القاري ج٣٥١ص
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 : أهنا جبهته بقسوة من أجل ذلك، وقالت له:ويف بعض رواياهتم
  .أنفك لكرست املؤمنني أمري أنك لوال !هذا؟ تفعل«

 .»سوء شيخ إىل بعثتني: ثم خرجت حتى أتت أباها فأخربته اخلرب، وقالت

 .)١(إياها زوجه ثم .زوجك إنه بنية يا: فقال

: فإهنا روايات مكذوبة بال ريب، وقد قال عنها سبط ابن اجلوزي
 املسلمني، بإمجاع ثم .هذا هبا فعل ملا أمة كانت لو واهللا، .قبيح هذا :قلت«

 .)٢(»هذا عمر إىل ينسب فكيف األجنبية، ملس وزجي ال

                                     
 ٩ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٥٦ ص٢ والفتوحات اإلسالمية ج١٥٩الطاهرة ص

 .٢٦٦ وتاريخ عمر بن اخلطاب ص٢٨ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج١٦٠ص

 ٦١٤ص ٥ج الغابة وأسد ٤٥٦ و ٤٥٥ص ٢ج ية اإلسالمالفتوحات) ١(

 طبقات يف املنثور والدر ٤٩١ و ٤٩٠ص ٤ج )اإلصابة هبامش (ستيعابواإل

 ٥٠١ص ٣ج النبالء أعالم وسري ٤٩٢ص ٤ج واإلصابة ٦٢ص اخلدور ربات

 وخمترص ٥١٠ص ١٦ج العامل وكنز ١٣٨ص ٤ج للذهبي اإلسالم وتاريخ

 ١٢ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ١٦٠ص ٩ج منظور البن دمشق تاريخ

 ١٤٦ص ١ج) ط دار الكتب العلمية (منصور بن سعيد وسنن ٦٠ ١٠٦ص

 ١٦٠ ص٩ وخمترص تاريخ دمشق ج١٦٦ص واخلصوم األعداء وإفحام ١٤٧و

 .٢٦٦ب ص وتاريخ عمر بن اخلطا٢٨ ص٦وهتذيب تاريخ دمشق ج

 .٣٢١ص)  هـ١٣٨٣ط املكتبة احليدرية ـ النجف ـ سنة ( اخلواص تذكرة )٢(
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 فكيف إليهم، السقوط هذا مثل نسبة عن يأنفون الناس إن ..نعم
 والقيام واإلستقامة، العدالة له ّيدعون الذي خليفتهم، إىل ذلك نسبوا
 !؟»صىل اهللا عليه وآله «األكرم النبي بمهام

 البنت تلك أن ذكر قد الرواية واضع نجد أن :ًويكفي قبحا يف ذلك
 أنفه، بكرس وهددته وأنكرته، هذا، ترصفه رفضت قد السن الصغرية
 .سوء شيخ واعتربته

ً استنادا عمر، من األمر هذا صدور من ًمانعا يرى ال من هناك ولعل
 قال ثم الناس، أمام ذلك فعل قد أنه من ،النصوص بعض يف ورد ما إىل
  .»ّفزوجنيها أبيها، من خطبتها إين« :هلم

 وهو شهوته، مجاح كبح إىل يسعى ممن يكن مل عمر أن إىل استنادا وأ
 نكحت الناس أي أبايل لست أين إال اجلاهلية أمر من يشء ّيف بقي ما :القائل
 .)١(أنكحت وأهيم

 ما :زوجته له تقول احلاجة أراد إذا كان أنه :وإىل أنه قد حدثنا هو نفسه
 .)٢(إليهن تنظر فالن بني فتيات إىل إال تذهب

                                     
ط دار ( و ٩٨٢ ص٣ج)  هـ١٣٧٧ط بريوت سنة (الطبقات الكربى البن سعد  )١(

 ٣بن أيب شيبة جالاملصنف  و٢٠٨ ص٣ج) ط أخرى( و ٢٨٩ ص٣ج) صادر

 .٣٧ ص١٠الغدير ج و٥٣٤ ص١٦ ج)ط الرسالة(كنز العامل  و٤٦٦ و ٤٣٣ص

 ٤ج الزوائد وجممع ٣٣٨ ص٩جاملعجم الكبري  و٣٠٣ص ٧جلصنعاين ل املصنف )٢(
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 أيب بن اهللا عبد حتت كانت التي زيد بنت عاتكة مع معروفة قصة وله
 ورفضت فتبتلت، بعده تتزوج ال أن عليها واشرتط عنها، فامت بكر،

 إياها، فزوجه إياها، يزوجه أن وليها من عمر فطلب ،عمر من حتى الزواج
 :قال فرغ فلام فنكحها، نفسها عىل غلبها حتى فعاركها عليها عمر فدخل

 .أف .أف .أف

 .)١(..الخ وتركها عندها من خرج ثم
 :نقول بدورنا فإننا

 فإن ..النحو هذا عىل إليه إياها أبيها إرسال لتربير يصلح ال ذلك إن

 إىل ويرافقنها شأهنا، من يصلحن نساء مع إال يرسلها ال أن هو :املفروض

 ..والسرت اخلدر حيث وإكرام بإعزاز الزوجية بيت

 البعيد النحو هذا عىل عمر إىل أبوها يرسلها ألن عنىم أي نتعقل وال
 فكيف الناس، رعاع يفعله ال والذي هلا، والتكريم الكرامة معنى عن

 بيت أهل وعن .والرشف والعز والكرامة، اإلمامة بيت عن صدوره يتوهم

                                     
 مدينة تاريخ و٥٧٤ ص١٦ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل ه، وعن ٣٠٤ص

 .١٨٩ ص٦٩جدمشق 

 ٢٦٥ص) صادر دار ط (و ١٩٤ص ٨ج) ليدن ط (سعد البن الكربى الطبقات) ١(

) أمحد مسند هبامش بوعمط (العامل كنز ومنتخب ٦٣٣ص ١٣ج العامل وكنز

 .٣٨ص ١٠ج والغدير ٢٧٩ص ٥ج
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 !بالذات؟» صلوات اهللا وسالمه عليهم« النبوة

 الرشع، يف املرفوض النحو هذا عىل فيها اهللا يعيص بمن يزوجها وكيف
 .والغرية؟ الرشف وأهل الناس، كرام يأباه والذي

  :مكذوبة رواية
 :تقول مكذوبة، رواية وهناك

 بن عمر من »السالم عليه« طالب أيب بن عيل بنت كلثوم أم تأيمت ملا
 عرفت، من إنك :هلا فقاال أخواها، واحلسني احلسن عليها دخل اخلطاب

عليه « ًعليا أمكنت لئن واهللا وإنك سيدهتن، بنتو العاملني، نساء سيدة
 تصيبي أن أردت ولئن أيتامه، بعض لينكحنك )ّرمتك( رقبتك من» السالم
  .لتصيبنه ًعظيامً ماال بنفسك

ً كالما الرواية تذكر ثم( ..عصاه عىل يتكئ عيل طلع حتى قاما ما فواهللا
 :تقول ثم )معهم له

 .بيدي جتعليه أن أحب فأنا بيدك، كأمر جعل قد اهللا إن بنية، أي :فقال

 فأنا النساء، فيه ترغب فيام أرغب المرأة إين واهللا أبه، أي :فقالت
 .نفيس أمر يف أنظر أن أريد وأنا الدنيا، من النساء يصيب ما أصيب أن أحب

  .هذين رأي إال هو ما رأيك من هذا ما بنية، يا واهللا ال: فقال

 .تفعلني أو منهم ًرجال أكلم ال واهللا: ثم قام فقال

 صرب، من هجرانك عىل ما فواهللا أبه، يا اجلس: فأخذا بثيابه فقاال
 .بيده أمرك اجعيل
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 ..فعلت قد: فقالت

  .لغالم وإنه .جعفر بن عون من زوجتك قد فإين: فقال

 أخيه ابن إىل وبعث درهم، آالف بأربعة إليها فبعث إليها رجع ثم

 .)١(عليه فأدخلها

 يا :فقال عيل، إليها فرجع هلك، أن عون نشب فام :سحاقإقال ابن 

 ..)٢(جعفر بن حممد فزوجها ،ففعلت بيدي، أمرك اجعيل بنية،

 .)٣ً(أيضا جعفر بن اهللا بعبد زوجها أنه :ثم يذكر الطربي
 :ونقول

                                     
 ٦١٥ص ٥ج الغابة وأسد ١٦٢ و ١٦١ص للدواليب الطاهرة الذرية: راجع )١(

 سري :وراجع .٤٩٢ص ٤ج واإلصابة ٦٢ص اخلدور طبقات يف املنثور والدر

 وسرية ابن ١٧١ و ١٧٠وذخائر العقبى ص ٥٠٢ و ٥٠١ص ٣ج النبالء أعالم

 .٢٤اطمة الزهراء للعقاد صف:  وراجع٢٥٠إسحاق ص

 ٥ج) معهد الدراسات واألبحاث للتعريفنرش ( و ٢٥٠سرية ابن إسحاق ص )٢(

 .١٦٣ والذرية الطاهرة ص١٧١ وذخائر العقبى ص٢٣٤ص

بن ال الطبقات الكربى و١٦٣ والذرية الطاهرة ص١٧١ذخائر العقبى ص: راجع )٣(

 ٤٢ جر األنواربحا و٨٩ ص٣جمناقب آل أيب طالب : وراجع. ٤٦ ص ٨سعد ج

 .٢١٧ ص١٢لتسرتي جل الرجال قاموس و٧١ ص٧ج لبيهقيلالسنن الكربى  و٩٠ص
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 :ييل ما الرواية هذه عىل يرد

 عليها« زينب احلوراء أختها هي وقتها يف املسلمني نساء سيدة إن ً:أوال
 .كلثوم أم ال ،»السالم

عىل حد  (بناته أيتام أهله» عليه السالم« هل سبق أن أنكح عيل :ًثانيا
اهللا بن جعفر،  عبد» عليها السالم«ً، سوى أنه أنكح زينبا )تعبري الرواية

 .فإنه من رساة القوم.  به أحدِّ وليس بالذي يعريوهو رجل له مكانته، وموقعه،

إنه : ، ويتزوج، هل يصح أن يقال عنهًكام أن من يصبح رجال وخيطب

وأي مانع من أن ينكح الرجل أيتام أهله إذا كانوا أكفاء، وذوي ! يتيم؟

 ! ومن أكفأ من أوالد عقيل، وابنا جعفر وغريهم من بني هاشم؟!أحساب؟

 العظيم، املال حيبون كلثوم وأم »السالم عليهام« احلسنان كان هل :ًثالثا

  ..الدنيا واحلياة

 من جاءكم إذا: »صىل اهللا عليه وآله«ا ال يأخذان بقول رسول اهللا وملاذ

 .)١(!ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري؟

                                     
وسائل  و٣٩٦ و ٣٩٥ و ٣٩٤ ص٧جهتذيب األحكام  و٣٤٧ ص٥الكايف ج )١(

 )يةاإلسالمط دار ( و ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ ص٢٠ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 

 ٣جيل آلعوايل ال و١٤٣صبن طاووس الفتح األبواب  و٥٢ و ٥١ ص١٤ج

 ١جسنن ابن ماجة  و٣٧٣ ص١٠٠ وج٢٦٤ ص٨٨جبحار األنوار  و٣٤٠ص
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 أهنا وإظهار  ـ حسب زعم الرواية ـأبيها عىل كلثوم أم جرأة إن :ًرابعا
 تربت امرأة نم والسيام .الدهشة يثري أمر هلو النساء فيه ترغب فيام ترغب

 العفة، معاين وعرفت عليهام، وسالمه اهللا صلوات وفاطمة عيل حجر يف
 هذه مع ينسجم ما إال حياهتا طيلة عنها يعرف ومل ..والتقوى والزهد
 ..السبيل هذا عن يشذ وال الروح،

  ملاذا هيجر ولديه ويقطع صلته هبام من أجل احلصول عىل هذاً:خامسا
 ـ حسب زعم» عليه السالم«حانه هلا دونه باعرتافه الذي جعله اهللا سب األمر

 !الرواية؟

 مع »لغالم وإنه« :بالقول جعفر بن عون عن التعبري معنى ما :ًسادسا
 !؟ويستشهد ويقاتل احلروب، يف يشارك ًشابا كان أنه

فإن كلمة غالم من األضداد، فهي تطلق عىل الشيخ املسن، وعىل 
 د عىل خصوصية فيه، وليست هي خصوصيةفإذا كان املقصود التأكي الصغري،

ًأنه مل يكن شيخا، فينحرص األمر بالتأكيد عىل : الشيخوخة، ألن املفروض

 .صغر سنه

 فإن ًأيضا، شك موضع وإخوته عون من زواجها أن :تقدم قد :ًسابعا
 التي السنة نفس يف أي هجرية ١٧ سنة قتال قد كانا إذا ًوحممدا ًعونا

                                     
 ١٦ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٥٦ ص١جاجلامع الصغري  و٦٣٢ص

 .٦٢ ص١١جتاريخ بغداد  و٣٤٣ ص٢ج لقرآن العظيمتفسري ا و٣١٧ص
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 سنة مات إنام عمر أن حقيقة وبني ذلك بني نوفق فكيف عمر، فيها تزوجت
 أخوه تزوجها فكيف الطف، يف ماتا قد وأخوه عون كان وإذا !هجرية؟ ٢٣

 !عبداهللا؟ تزوجها ثم بعده، من حممد

 حسبام ـ البعض يقول كام أبوها هو للجميع لتزوجيها املتويل كان وإذا
 .سنة رشينبع الطف وقعة قبل استشهد قد كان أباها فإن ـ قدمناه

  :رفئوين :يقول عمر
 إىل خطب قد عمر أن :وتذكر روايات أهل السنة لقصة هذا الزواج

 بني عىل بنايت حبست إنام :عيل فقال كلثوم، أم ابنته »السالم عليه« عيل
  .فزوجه عمر، عليه فأرص جعفر،

 .رفئوين: فجاء عمر إىل جملس املهاجرين فيام بني القرب واملنرب، فقال
 .)١(وهؤفرف .رفئوين

                                     
 وابن سعد، ابن عن ٦٢٥ و ٦٢٤ص ١٣ج) الرسالة مؤسسة ط (العامل كنز )١(

 وتاريخ عمر بن ٣٤٧ص ١ج احللبية والسرية منصور بن يدوسع راهويه،

 وخمترص تاريخ ٦٧١ و ٤٠ ص٢حياة الصحابة ج:  وراجع٢٦٦اخلطاب ص

 البالغة هنج ورشح. ٢٨ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج١٦٠ ص٩دمشق ج

الطبقات و ١٣٢ و ١٣١ص واخلصوم األعداء وإفحام ١٠٦ص ١٢ج للمعتزيل

 و ١٦٨ص العقبى ذخائر يف موجود واحلديث ٤٦٣ص ٨جالكربى البن سعد 

 ٤ج )اإلصابة هبامش( واإلستيعاب. »زفوين«أو » هتنئوين أال «:فيه لكن ١٦٩
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 ..والبنني بالرفاه :يل قولوا: واملراد
 :ونقول

 رسوم من هو والبنني، بالرفاه للمتزوج قوهلم أن :من الواضح
 هذا ورد وقد ..»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول عنه هنى وقد اجلاهلية،

 ..سواء حد عىل والسنة الشيعة كتب يف النهي

 اهللا عبد أيب عن أبيه، عن م،إبراهي بن عيل عن الكليني روى فقد  ـ١
 عليها« فاطمة »صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول زوج ملا :قال رفعه، الربقي
  .والبنني بالرفاه :قالوا »السالم

 .)١(والربكة اخلري عىل بل ال، :فقال

 عياش، بن إسامعيل عن نافع، بن احلكم عن حنبل، بن أمحد روى ـ ٢
 بن عقيل تزوج :قال عقيل، بن حممد بن اهللا عبد عن اهللا، عبد بن سامل عن
 .والبنني بالرفاه :فقلنا علينا فخرج طالب، أيب

 عن هنانا قد »صىل اهللا عليه وآله «النبي فإن ذلك، تقولوا ال مه،: فقال

                                     
 آخر يف قوله بدليل. »رفؤين «تصحيف أهنا: والظاهر. »زفوين«: وفيه ٤٩٠ص

 .فرفؤوه: الرواية

ط ( و ١٨٣ ص٧ج) ط دار إحياء الرتاث( ووسائل الشيعة ٥٦٨ ص٥الكايف ج) ١(

 ١٨٣ ص١٤ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٤٧ و ٢٤٦ ص٢٠ج) آل البيتمؤسسة 

 .٤٤ ص٢لنجفي جلموسوعة أحاديث أهل البيت  و١٤٤ ص٤٣بحار األنوار جو
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  .فيها لك وبارك عليك، اهللا وبارك لك، اهللا بارك :قولوا :وقال ذلك

 أن: ونس عن احلسنوروى نحوه أمحد بن إسامعيل بن إبراهيم عن ي
 .)١(..الخ عقيل

 :نقول تقدم ما وبعد

لعل عمر قد قال هلم هذا القول يف حال غفلة منه، ومن دون أن يتعمد 
حماكاة أهل اجلاهلية يف أعرافهم، ألننا ال نريد أن نغرق يف إساءة الظن إىل 

                                     
سنن الدارمي  و٢٢٣صذخائر العقبى  و٤٥١ص ٣ج و٢٠١ ص١ جأمحد مسند )١(

 ١٢٨ ص٦جسنن النسائي  و٦١٤ ص١جسنن ابن ماجة  و١٣٤ ص٢ج

فتح  و١٤٨ ص٧جلبيهقي لالسنن الكربى و ٥٧٧ ص٣جلحاكم لاملستدرك و

 ٤جحتفة األحوذي  و١٤٥ ص٢٠جعمدة القاري  و١٩٢ ص٩جالباري 

 ٣جبن أيب شيبة الاملصنف  و١٩٠ ص٦جصنعاين للاملصنف  و١٨٠ص

 ٣٣١ ص٣جلنسائي لالسنن الكربى  و٢٨٠ ص١جاآلحاد واملثاين  و٤٠٨ص

لطرباين لكتاب الدعاء  و١٩٤ و ١٩٣ ص١٧جاملعجم الكبري  و٧٤ ص٦وج

ط مؤسسة (كنز العامل  و٤٧ ص٢جالفايق يف غريب احلديث  و٢٩١ص

طبقات املحدثني  و٤٠٦ ص١جفيض القدير  و٤٨٤ ص١٦ج )الرسالة

 ٣٦تاريخ مدينة دمشق ج و٤٣ ص١١تاريخ بغداد ج و٢٦٩ ص٢بأصبهان ج

 ٤٢٤ ص٣أسد الغابة ج و٥٢٢ ص٤٣ وج٧ و ٦ و ٥ ص٤١ وج٢٥٧ص

 .٧٦ و ٧٥لبالذري صلب األرشاف نسا وأ١٠١٣ ص٣تذكرة احلفاظ جو
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 رسول بتوجيهات آبه غري اجلاهلية، بأعراف ًملتزما كانحد القول بأن عمر 
  !!.»صىل اهللا عليه وآله« اهللا

  :!إدانة؟ أم إعتذار،
 الصحابة هؤالء يبلغ مل النهي لعل« :وقد اعتذر احللبي عن ذلك بقوله

 .)١(»عمر يبلغ مل كام قوله، ينكروا مل حيث
  :ونقول

 يبلغ ومل هؤالء، احلكم هذا يبلغ مل إذا فإنه باإلدانة، أشبه اعتذار إنه
 ملقام األقل عىل عمر يتصدى أن أو ايتصدو أن هلم جاز فكيف عمر،

 !!بمهامته؟ ضطالعواإل موقعه وأخذ ،»صىل اهللا عليه وآله «الرسول خالفة
 .للغري اهلادي هو يكون أن يمكن ال الغري هداية إىل حيتاج من فإن

  :واألعجب األغرب الرواية
 قصة لنا تروي التي الرواية تلك السيايس الكيد أساليب غرائب ومن

 عمر أن« :فيها جاء حيث مثرية، بطريقة اخلطاب بن بعمر كلثوم أم زواج
 .ذلك عن تصغر إهنا :»السالم عليه« عيل له فقال كلثوم، أم خطب

 سبب كل :يقول» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول سمعت :عمر فقال
 رسول من يل يكون أن فأحب ونسبي سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب

                                     
 .٣٤٧ص ١ج احللبية السرية )١(
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 .ونسب سبب»  وآلهصىل اهللا عليه «اهللا

 .»عمكام زوجا« :للحسن واحلسني» عليه السالم« فقال عيل

 .لنفسها ختتار النساء، من امرأة هي: فقاال

 بثوبه، احلسن فأمسك ًمغضبا، »السالم عليه« عيل )ظ قامف( فقال
 .أبتاه يا هجرانك عىل يل صرب ال :وقال

  .)١(»فزوجاه: قال
 :ونقول

 بنفسه، هو ذلك يتوىل وال عمر، بتزويج هغري يأمر ملاذا ندري ال  ـ١
 ..ابنته أمر ويل هو فإنه

 كلثوم أم تزويج حني »السالم عليهام« واحلسني احلسن ولديه إن  ـ٢
 أمل !إليهام؟ األمر هذا حييل فلامذا للتو، احللم بلغا قدكانا  اخلطاب بن بعمر
 !أخرى؟ روايات ذكرته كام للعباس ذلك أمر حييل أن األنسب يكن

 اختيار دون ومن عنها، ًجربا تزوجيها يريد »السالم عليه« كان هل  ـ٣
 !ًأيضا؟ أبيها إذن دون من لنفسها ختتار أن هي هلا يصح وهل !منها؟

 ومها ،»السالم عليهام« احلسنني من »السالم عليه« يغضب وكيف  ـ٤

                                     
 الكربى والسنن ٥٣٢ و ٥٣١ص ١٦ج العامل وكنز ٥٢٧ص ٢ج الصحابة حياة )١(

 ٤ وجممع الزوائد ج٣٥٧ ص٦املعجم األوسط ج و١١٤ و ٦٤ ص٧للبيهقي ج

 .ويف املناقب أحاديث نحو هذا:  عن الطربي يف األوسط، وعن البزار، قال٢٧٢ص
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  !اجلنة؟ أهل شباب سيدا

 !أبامها؟ اجلنة أهل شباب سيدا ُيغضب وكيف

 اآلخرين نلوم فلامذا اجلنة، أهل شباب سيدي حال هو هذا كان ذاوإ

 !هلم؟ طاعتهم عدم وعىل !آبائهم؟ عىل جرأهتم عىل

 قااله ما كان إذا احلق، قول من »السالم عليه« هو يغضب وكيف  ـ٥

 !الباطل؟ هذا مها يقوالن فكيف ًباطال، قااله ما كان وإذا احلق؟ هو

 ،»عليه السالم« أبيه  بثوب»السالم عليه« احلسن اإلمام أخذ ملاذا  ـ٦

 أخيه رشيك هو أليس »السالم عليه« احلسني اإلمام أخوه ذلك يفعل ومل

 !؟»السالم عليه« املؤمنني أمري أبيهام إغضاب يف

 صارت فكيف ..الزواج عن تصغر كلثوم أم كانت إذا ..ًوأيضا  ـ٧

 ًغائبا له عمر رواه الذي احلديث كان وهل !عنه؟ تصغر ال كبرية ذلك بعد

 للزواج صاحلة أصبحت أهنا درجة إىل له، ًمقنعا كان أنه أو .ذهنه عن

 مع يدخل أنه ّحد إىل إنجازه إىل ًمشتاقا» عليه السالم« عيل وأصبح ..ًتكوينا

 !احلجم؟ هبذا معركة يف ولديه

 بنت بحفصة» صىل اهللا عليه وآله «النبي زواج يكن أمل ..ًوأخريا  ـ٨

 ًوفقا» صىل اهللا عليه وآله «النبي وبني بينه والصلة النسب لتحقيق ًاكافي عمر

 !عمر؟ به احتج ملا

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد
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  :)٤ (٧٦السؤال رقم 
 عدة »اعنه اهللا ريض« فاطمة وفاة بعد »عنه اهللا ريض« عيل تزوج لقد

 طالب، أيب بن عيل بن عباس :منهم ،األبناء من ًعددا هل أنجبن نساء،

 عيل بن عثامن طالب، أيب ابن عيل بن جعفر طالب، أيب بن عيل بن عبداهللا

 .طالب أيب بن

  .)١(»دارم بن امزح بنت البنني أم« :أمهم هي

 .طالب أيب بن عيل بن بكر أبو طالب، أيب بن عيل بن اهللا عبيد :ًوأيضا

 .)٢(»الدارمية مسعود نتب ليىل« :أمهم هي

 أيب ابن عيل بن األصغر حممد طالب، أيب بن عيل بن حييى :ًوأيضا

 .طالب أيب بن عيل بن عون طالب،

  .)٣(»عميس بنت أسامء« :أمهم هي

 الذي ـ طالب أيب بن عيل بن عمر طالب، أيب بن عيل بنت رقية :ًوأيضا

                                     
 .»كشف الغمة يف معرفة األئمة« )١(

 ).٢١/٦٦( »معجم اخلوئي« ،١٦٧ ص ،»اإلرشاد « و ،السابق )٢(

 .السابق )٣(
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 .ـ عمره من والثالثني اخلامسة يف تويف

 .)١(»ربيعة بنت حبيب أم« :وأمهام هي

 ابن عيل بنت الكربى رملة طالب، أيب بن عيل بنت احلسن أم :ًوأيضا
 .طالب أيب

 .)٢(»الثقفى مسعود بن عروة بنت مسعود أم« :وأمهام هي

 !أعدائه؟ بأعدى كبده فلذة ٌأب يسمي هل :والسؤال

 !؟»عنه اهللا ريض« طالب أيب بن عيل هو األب هذا كان إذا فكيف

 كانوا أهنم تزعمون من بأسامء أبناءه »عنه اهللا ريض« عيل يسمي كيفف

 !؟له أعداء

 !أعدائه؟ بأسامء أحبابه العاقل اإلنسان يسمي وهل

 !وعثامن؟ وعمر بكر أبا يسمي قريش أولًا علي أن تعلمون وهل
 :ويف صياغة أخرى

 يتالال نسائه من أبناءه »ريض اهللا عنه «عيل املؤمنني أمري َّسمى اذامل

                                     
 ).١٣/٤٥( »معجم اخلوئي« ،١٦٧ ص ،»اإلرشاد«و . السابق )١(

وانظر ملعرفة مراجع ). ٢/٦٦(؛ لعيل األربيل »كشف الغمة يف معرفة األئمة« )٢(

 »اإلمامة والنص«: ابقة ألبناء عيل ريض اهللا عنهشيعية أخرى أثبتت األسامء الس

 .٦٨٦ ـ ٦٨٣ ص ،لألستاذ فيصل نور
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 الراشدين اخللفاء بأسامء» اريض اهللا عنه« فاطمة موت بعد تزوجهن
 حيث ،وعثامن وعمر بكر أيب »صىل اهللا عليه وآله« اهللا رسول بعد املهديني

 :حزام بنت البنني أم ومن ،)١(بكر أبا :ميةرالدا مسعود بنت ليىل من أنجب
 .)٣(رعم :ربيعة بنت حبيب أم ومن ،)٢(عثامن

 لألربيل )كشف الغمة يف معرفة األئمة( كتاب احبص ذكره مما وهذا

 ..واملعتمدة املعتربة الرافضة مصادر من وهو

 أعدائه بأسامء كبده وفلذة عينه قرة هم الذين أبناءه املرء يسمي هل

 فيه وحرفوا القرآن نصوص وكتموا الوالية منه وغصبوا حقه سلبوه الذين

 !؟رشيد رجل منكم أليس الغاية هذه ألجل

  :واباجل
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

فإننا بعد غض الطرف عن التدقيق يف صحة ودقة املعلومات التي 

                                     
 .٦٦ ص٢كشف الغمة لألربيل ج:  راجع)١(

 . املصدر السابق)٢(

 . املصدر السابق)٣(
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 :أوردها السائل، الحتياجها إىل متحيص ومقارنة مع غريها، نجيب بام ييل

ً ليس لدى الرافضة كتاب يعتربون كل ما فيه صحيحا كام هو ً:أوال

احلال عند أهل السنة الذين يرون صحة مجيع أحاديث البخاري ومسلم، 
سنن الدارمي، ومسند أمحد : ومعهام غريمها من الصحاح واملسانيد، ومنها

 .وغري ذلك

 :قول أبناءه بأسامء اخللفاء ن» السالمعليه« بالنسبة لتسمية عيل :ًثانيا

ً إن األسامء ليست حكرا عىل أشخاص بأعياهنم، بل هي ألفاظ  ـ١

عربية، خيتار كل إنسان ما يشاء منها ليطلقه عىل ولده أو عىل أي يشء آخر 
 .يعود إليه، أو يرى أن له احلق يف تسميته، أو يف توصيفه

 إن تسمية إنسان ولده باسم شخص مع العلم بأنه قاصد لذلك، ال  ـ٢
عن حمبته لذلك الشخص، إال إذا ثبت ذلك بالترصيح منه، أو تكشف حتى 

بأن يطلع اهللا تعاىل أنبيائه عىل أن سبب تسميته باسمه هو حبه له، وال يشء 
غري ذلك، إذ قد يكون اهلدف من التسمية حتايش التعرض لبعض 

 .أو نحو ذلك.. املشكالت، أو الطمع يف احلصول عىل بعض اإلمتيازات

عقدة من االسم والتسمية به مل تكن عند أهل البيت إن املشكلة وال
، بل كانت عند أعدائهم، حيث كانوا يقتلون أو حيرمون »عليهم السالم«

ً، فضال عمن »عليه السالم«كل من تسمى باسم عيل .. أو.. من العطاء، أو
 .أو بذكر فضيلة له» عليه السالم«يتهم بحب عيل 

بعينه هو استلطاف ذلك االسم،  قد يكون السبب يف التسمية باسم  ـ٣
ًوإن كان ال يستلطُف بعض من سمي به، فنحن مثال ال نحب الظاملني  َ ْ َ ُ



 ٢١٩                                                                              .. والخلفاء×علي : سالفصل الخام

ًواملنحرفني، حتى لو كان اسمهم حممدا، وعليا، ويارسا ً ولكننا نسمي .. ً
 ..أوالدنا هبذه األسامء، ألهنا تدغدغ مشاعرنا، من جهات أخرى

ًقد سمى ولده عمر، حبا » عليه السالم«ًإن عليا :  من الذي قال ـ٤
ًفلعله سامه هبذا االسم حبا بعمر بن أيب سلمة، ! باخلليفة عمر بن اخلطاب؟

، الذي شهد معه حرب اجلمل، وكان »صىل اهللا عليه وآله«ربيب الرسول 
 ..)١(وكان من ثقاته وكان حيبه. عامله عىل البحرين، وعىل فارس

 .)٢(ال يف سائر األسامءبل ما أكثر اسم عمر بني الصحابة، وكذلك احل

 ويزيد، معاوية، سمه امن» عليهم السالم «مةئاأل أصحاب يف أن كام
عثامن، فدل ذلك » عجل اهللا تعاىل فرجه« اإلمام املهدي سفراء أحد سماو

ًعىل أن هذه األسامء مل تكن وقفا أو حكرا عىل أحد من الناس ً. 

 بن حممد بن عمر حدثنا عيسى بن عبد اهللا:  قال ابن شبة النمريي ـ٥
حدثني أيب، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالب : بن عيل بن أيب طالب، قال

                                     
هتذيب  و٧٩ ص٤أسد الغابة ج و١١٥٩ ص٣ستيعاب جاإل: راجع ترمجته يف) ١(

للمعتزيل ج البالغة رشح هن و٤٨٧ ص٤اإلصابة ج و٣٧٤ ص٢١الكامل ج

جامع الرواة : وراجع ١٢٦اإلكامل يف أسامء الرجال ص و١٧٣ ص١٦ج

 احلديث مستدركات علم رجال و١٩٧الدرجات الرفيعة ص و٦٣٠ ص١ألردبييل جل

 .٢٠٧ ص١جتاريخ بغداد  و١٧ ص١٤معجم رجال احلديث ج و٧٣ ص٦ج

 .وغري ذلك..  اإلصابة، وأسد الغابة، واإلستيعاب:راجع) ٢(
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: ولد يل غالم يوم قام عمر، فغدوت عليه، فقلت له: قال» عليه السالم«
 .ولد يل غالم هذه الليلة

 ! ممن؟:قال

 . من التغلبية:قلت

 . فهب يل اسمه:قال

 . نعم:قلت

 .ًغالمي موركا فقد سميته باسمي، ونحلته :قال

 ً. وكان نوبيا:قال

 .)١(فولده اليوم مواليه.  فأعتقه عمر بن عيل بعد ذلك:قال

: قال عن سبب تسميته لولده بعثامن» عليه السالم«ً عليا أن :ورد  ـ٦
 .)٢(إنام سميته باسم أخي عثامن بن مظعون

                                     
 ٤٥جتاريخ مدينة دمشق : وراجع. ٧٥٥ ص٢ تاريخ املدينة البن شبة ج)١(

 .كتاب األغاينو ١٦٤ ص٦جلذهبي ل اإلسالمتاريخ و ٣٠٤ص

  وقاموس٥٥ص) هـ ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية سنة ( و ٨٤مقاتل الطالبيني ص) ٢(

 ٣٨ ص٤٥ج و٣٠٧ ص٣١جبحار األنوار  عنه، و٢٨٧ ص٦الرجال ج

بصار العني يف أنصار احلسني  وإ٢٩٤الح احللبي ص الصيبألتقريب املعارف و

 .٦٨ ص»عليه السالم«
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 : بالنسبة أليب بكر بن أمري املؤمنني نقول ـ٧

 .»عليه السالم«، ابن أمري املؤمنني )١(صغر هذه كنية ملحمد األ:قيل

 .)٢(بن أمري املؤمنني] أو عبيد اهللا[ هو كنية لعبد اهللا :وقيل

 .)٣( أبو بكر بن عيل بن أيب طالب، مل يعرف اسمه:وقال أبو الفرج

هو الذي كنى ولده » عليه السالم«ً أن عليا :وليس ثمة ما يدل عىل

ى هبذه الكنية، ولعل غريه كناه هبا فلعل ذلك الولد هو الذي تكنَّ.. هبا

 ..لسبب، أو آلخر

َّأن األمهات كن : ً إىل أن هناك نصوصا تؤكد عىل:ًوقد أرشنا سابقا
يسمني أوالدهن، وخيرتن األسامء التي تروق هلن، كأسامء اآلباء أو اإلخوة، 

                                     
) املجموعة( وتاج املواليد ٣٠ والعمدة البن البطريق ص٣٥٤ ص١اإلرشاد ج) ١(

 ٤٢بحار األنوار ج و١٣٩ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٩٥ ص١ج

كشف الغمة  و٣٩٦ ص١إعالم الورى ج و٢٥٨التنبيه واإلرشاف ص و٨٩ص

 .٤٤٧األنوار العلوية ص و٦٤٣ ص١الفصول املهمة ج و٦٧ ص٢ج إلربيلل

بصار العني يف أنصار احلسني  وإ٢٨ ص٢مقتل احلسني للخوارزمي ج: راجع) ٢(

 .٧٠ ص»عليه السالم«

قاموس  و٥٦ص) هـ ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية سنة ( و ٨٦مقاتل الطالبيني ص) ٣(

 .٣٠٣ و ٣٠٢ ص٢أعيان الشيعة ج و٢٣٦ ص١١لتسرتي جلالرجال 
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أو غري ذلك، وردت طائفة من شواهد ذلك يف كتاب الصحيح من سرية 
 .، فراجع»عليه السالم«تسمية عيل : يف فقرة» عليه السالم«اإلمام عيل 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد

 

  :)٧ (٧٧السؤال رقم 
 عليه النبي بيت أهل إىل أصهروا الصحابة سادة من ًكثريا وجدنا لقد

 الشيخني سيام، البالعكس والعكس منهم، وتزوجوا ،والسالم الصالة
 .ُ كام هو متفٌق عليه بني أهل التواريخ ونقلة األخبار سنة منهم أو شيعةمنهم،

 :والسالم الصالة عليه النبي َّفإن

  .»عنه اهللا ريض« بكر أيب بنت عائشة تزوج ـ

 .»عنه اهللا ريض« عمر بنت حفصة وتزوج ـ

 جلوادا الراشدين اخللفاء لثالث) كلثوم أم ثم رقية (ابنتيه وزوج ـ
 .النورين بذي ِّلقب ولذلك ،»امعنه اهللا ريض« عفان بن عثامن ِاحليي

 أيب بن جعفر بن عبداهللا بنت كلثوم أم من تزوج عثامن بن أبان ابنه ثم ـ
 .طالب

 بن احلسن ابنة القاسم أم من ًمتزوجا كان عثامن بن أبان بن ومروان ـ
 .طالب أيب بن عيل بن احلسن

 .احلسني بنت سكينة من ًمتزوجا كان ثامنع بن عمرو بن زيد ثم ـ
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 بنت فاطمة من ًمتزوجا كان عفان بن عثامن بن عمرو بن وعبداهللا ـ
 .عيل بن احلسني

 الصحابة من غريهم دون الصحابة، من الثالثة اخللفاء بذكر ونكتفي

 كانوا تيالب أهل أن لبيان البيت؛ ألهل مصاهرين ًأيضا كانوا الذين الكرام

 .)١(والوشائج املصاهرات هذه كانت ولذلك هلم، حمبني

  ..التسمية بأسماء اخللفاء

 أصحاب بأسامء أبناءهم يسمون كانوا البيت أهل أن وجدنا وكذلك

 ونقلة التواريخ أهل بني عليه متفق هو كام ،والسالم الصالة عليه النبي

 .شيعة أو منهم ُسنة األخبار

 من أبنائه أحد ِّيسمي لشيعيةا املصادر يف كام »عنه اهللا ريض« عيل فهذا

 أول »عنه اهللا ريض« وعيل بكر، أيب باسم احلنظلية مسعود بنت ليىل زوجته

 .)٢(هاشم بني يف بكر بأيب ابنه َّسمى من

                                     
الدر (ومن أراد التوسع يف مصاهرات الصحابة مع أهل البيت فلريجع إىل كتاب  )١(

 ففيه غنية ،للفقيه اإلمامي عالء الدين املدرس) املنثور من تراث أهل البيت

 . وزيادة عىل ما ذكرنا

  ومقاتل الطالبيني أليب الفرج األصبهاين الشيعي،٣٥٤اإلرشاد للمفيد ص :انظر )٢(

  .٢١٣ ص٢ وتاريخ اليعقويب الشيعي ج٩١ص
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 ،وطلحة ،الرمحن وعبد ،بكر أبا :َّوكذلك احلسن بن عيل سمى أبناءه

 .)١(اهللا وعبيد

 .)٢(عيل بن احلسن بن احلسن كذلك و

 .)٣(عائشة ابنته سمى مالكاظ وموسى

 ، مثلباسم له توهناك من كان يكنى بأيب بكر من أهل البيت وليس

  .)٥()الرضا( موسى بن وعيل ،)٤(عيل بن العابدين زين

 اهللا ريض« عيل فمنهم ؛»عنه اهللا ريض« عمر باسم ابنه َّسمى من َّأما

 بالطف لقت وقد ربيعة، بنت حبيب أم وأمه ،األكرب َعمر ابنه َّسمى ،»عنه

 الصهباء وأمه األصغر عمر واآلخر ،»معنه اهللا ريض« احلسني أخيه مع

َعمر األخري وهذا التغلبية، ِّ  .)٦(فورثهم إخوته بعد ُ

                                     
 . ٢٦٣صالتنبيه واإلرشاف للمسعودي الشيعي  )١(

 . ١٨٨ص) طبعة دار املعرفة( ،مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصبهاين الشيعي )٢(

 .٢٦ ص٣جكشف الغمة لألربيل  )٣(

 .٣١٧ ص٢جكشف الغمة لألربيل  )٤(

 .٥٦٢ ـ ٥٦١ص) ط دار املعرفة( ،ين الشيعيمقاتل الطالبيني أليب الفرج األصبها) ٥(

 ٥١ ص١٣ي جئمعجم رجال احلديث للخوو ٣٥٤اإلرشاد للمفيد ص :انظر )٦(

 عمدة الطالبو ٨٤ص) طبعة بريوت(لطالبيني أليب الفرج األصبهاين مقاتل او
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 .)١(وعمر بكر أبا هيابن َّسمى عيل بن احلسن وكذلك

 .)٢( عيل بن احلسني بن عيل وكذلك

 .العابدين زين عيل كذلك و

 .الكاظم موسى وكذلك

 .عيل بن زيد بن نياحلس وكذلك

 .احلسني بن عيل بن احلسن بن إسحاق كذلك و

 .احلسن بن احلسني بن احلسن بن عيل بن احلسن وكذلك

 البيت أهل من املتقدمني من القدر هبذا نكتفي لكن كثري، وغريهم
 .)٣( اإلطالة خشية

َّأما من سمى ابنته بعائشة فمنهم َّ:  

                                     
 . ٥٧٠جالء العيون صو ٣٦١ص) طبعة النجف(

 ٨١عمدة الطالب صو ٢٤٠ ص١منتهى اآلمال جو ١٩٤رشاد للمفيد ص إلا )١(

 ١٣معجم رجال احلديث للخوئي جو ٥٨٢جالء العيون للمجليس صو

 .٢٠١ ص٢جكشف الغمة و )٨٧١٦(رقم . ٢٩ص

 .٢٩٤ ص٢ج »كشف الغمة«  و١٥٥ ص٢ج »اإلرشاد للمفيد« )٢(

وغريها من مصادر اإلمامية، انظر » مقاتل الطالبيني«تفاصيل ذلك موجودة يف  )٣(

 . ٦٩ـ  ٦٥ لعالء الدين املدرس ص،ملنثورالدر ا: عىل سبيل املثال
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 .)١(الكاظم موسى

 .)٢(اهلادي وعيل

 .»اعنه اهللا ريض« عائشة املؤمنني وأم ،اهللا رمحهم بالشيخني تفينك و

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإن هذا السؤال ينحل إىل سؤالني

  :التسميات بأسماء املناوئني: أحدهما
بالنسبة لتسمية أهل البيت أبناءهم بأسامء أيب بكر، وعمر، وعثامن، أما 

 :فإننا نقول
 :غري أننا نضيف هنا..  فال نعيد٤قد أجبنا عن هذا السؤال فيام تقدم برقم 

 إن السائل قد خلط بني األئمة وبني غريهم من بني هاشم، مع :ألف
 ..أنه ال حجية يف فعل غري األئمة املعصومني

 أن صاحب كشف الغمة قد نقل تكنية اإلمام زين :اهر هو إن الظ:ب

                                     
 . ٢٦ ص٣كشف الغمة جو ٢٤٢صالفصول املهمة و ٣٠٢ اإلرشاد ص)١(

 .٣١٢ ص٢جاإلرشاد للمفيد  )٢(
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 ومؤلفه من أهل ٤٢ و ٤١ ص٢ل جوالعابدين بأيب بكر عن مطالب السؤ
أن زين : وجدت بخط شيخنا أيب احلسني«: السنة، كام أن العمري يقول
 .)١(»وكان يكنى أبا بكر واألول، الصحيح. العابدين كان يكنى أبا حممد

 :ونقول.. »الشيعي«: ف أيب الفرج األصفهاين بـ يتعمد السائل وص:ج

ًإن هذا مل يثبت، فإنه أموي نسبا، وليس هو من الشيعة اإلمامية بال 

وهذا ظاهر عن تأمل كتابه األغاين، ففيه يرد عىل عدد من شعراء . ريب
 .الشيعة، كالسيد احلمريي وغريه

  :املصاهرة بني أهل البيت واخللفاء: الثاين
عليهم «لسؤال عن املصاهرة بني الصحابة وبني أهل البيت أما بالنسبة ل

 :، فنقول»السالم

 ال هيمنا من أصهر إىل الصحابة، ومن أصهر إليه الصحابة من ً:أوال

فإن بني هاشم ليسوا أنبياء وال أئمة، وفعل غري النبي واإلمام .. بني هاشم

 .. ال حيتج به عىل أحد، وال يعتذر به من أحد

 عىل حمبة الصهر لألب وال العكس، ُّدلزواج من البنت ال ي إن ال:ًثانيا

َوال تزر وازرة وزر أخرى﴿: ًخصوصا إذا أخذنا بقاعدة َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ َ﴾)٢(. 

                                     
 .٩٣املجدي يف أنساب الطالبيني ص )١(

 . سورة األنعام١٦٤ اآلية )٢(
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ً إن الزواج ال يعني وحدة العقيدة بني الزوج والزوجة، فضال :ًثالثا

 .عن الوحدة بني الزوج وبني أيب الزوجة

دوافعهم التي قد تكون دينية ثم إن بني هاشم برش هلم أغراضهم و
 .فال داعي لتكثري األمثلة يف ذلك.. وقد تكون دنيوية

عليهم «إذا كان األمر يرتبط بالنبي أو باألئمة املعصومني : ًرابعا
 : ، فإننا نقول»السالم

إن للزواج دوافعه وأسبابه املختلفة التي قد ال ترتبط بأمر الدين، أو 

أن عمر بن اخلطاب : نا عىل ذلكُّدلوي.. ايسالقبول بالنهج العميل أو السي

.. »صىل اهللا عليه وآله«وأبا بكر كانا مها اللذان عرضا بناهتام عىل رسول اهللا 

 أن رسول :لقد علمت: وأرصا عليه يف ذلك، وقد قال عمر البنته حفصة

 .)١(نا لطلقكأ ولوال ، ال حيبك»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

نية يراد معاجلتها من خالل الزواج، كام كان وقد تكون هناك حالة إنسا

َّاحلال بالنسبة ألم حبيبة حيث تنرص زوجها عبد اهللا بن جحش وهو 

                                     
 ١جمسند أيب يعىل  و٢٥٠ ص٩جفتح الباري  و١٨٨ ص٤جصحيح مسلم  )١(

 )ط الرسالة(كنز العامل  و٤٩٧ و ٤٩٦ ص٩ج ابن حبان صحيح و١٥٠ص

املحرر الوجيز  و٥٥٣ و ٥٥٢ ص٣جبن العريب الأحكام القرآن  و٥٢٨ ص٢ج

 .٢٤٢ ص٦جالدر املنثور  و١٩٠ ص١٨ج  واجلامع ألحكام القرآن٨٤ ص٢ج
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صىل اهللا عليه «َّباحلبشة ومات هبا، وأبت هي أن تتنرص، فتزوجها رسول اهللا 

صىل «، مع أن أباها أبا سفيان كان جيمع اجليوش وهياجم رسول اهللا »وآله

 واملسلمني، ويغزوهم يف بالدهم مرة بعد أخرى هبدف »اهللا عليه وآله

 .استئصاهلم

 : بالنسبة لرقية وأم كلثوم، نقول:ًخامسا

ًهناك أبحاث علمية انتهت إىل أن ثمة شكا كبريا يف أن تكونا بنتي  ً

بأهنن : لصلبه، وأكدت قوة الرأي القائل» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .بالرتبية» صىل اهللا عليه وآله«بناته 

فال معنى لإلحتجاج بتزوجيهام لعثامن، إال بعد نقض تلك النتائج عن 
ة التي استندت إليها بطريقة علمية صحيحة، تزيل كل َّدلطريق نقض األ

 ..شبهة، وتدفع كل احتامل

وال يصغى إىل التهويل والتضخيم، والسباب واإلهتام، والتكفري، ألن 
إن الضجيج والعجيج أمارة : يقولهذا األسلوب سيؤكد اإلنطباع الذي 

 .الفشل، والسباب سالح العاجز

أم حبيبة بنت أيب » صىل اهللا عليه وآله« حني تزوج النبي :ًسادسا
حيب أبا سفيان » صىل اهللا عليه وآله«سفيان، وكان أبوها حياربه، هل كان 

ًالذي كان مرشكا وعدوا حماربا، وقاتال لألحبة وللمسلمني، ويسعى يف قت ً ً ل ً
 !نفسه؟» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ً إننا مل نجد أحدا من أهل البيت املعصومني تزوج بنتا، أو أختا :ًاسابع ً ً
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بحفصة » صىل اهللا عليه وآله«أما زواج النبي . أليب بكر، أو عمر، أو عثامن
وعائشة، فإنام كان قبل أن يعلنا موقفهام القايس والصعب من وصيه، ومن 

 ..»عليها السالم«مة الزهراء ابنته، فاط

صىل «كام أن تزويج عثامن برقية، وأم كلثوم كان قبل وفاة رسول اهللا 
ومل يكن عثامن قد .. »صىل اهللا عليه وآله«، وقد ماتتا يف حياته »اهللا عليه وآله

، ويف متكني أيب بكر »عليها السالم«شارك بعد يف اهلجوم عىل بيت فاطمة 
 .وغري ذلك من أمور.. ن صاحبها الرشعيوعمر من أخذ اخلالفة م

بالذي يستبق األمور، ويعاقب عىل » صىل اهللا عليه وآله«ومل يكن النبي 
 .اجلرم، قبل وقوعه، وال كان من حقه ذلك

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد

× 

  :)١٩ (٧٨السؤال رقم 
 قبله؛ الراشدين اخللفاء خالف نجده مل »عنه اهللا ريض« عيل توىل عندما

 بل ،ًشيئا منهم أحد عىل ينكر ومل عندهم، الذي غري ًقرآنا للناس خيرج فلم
 يرشع ومل »وعمر بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري«: املنرب عىل قوله تواتر

 قول عمم وال الناس، عىل احلج يف املتعة يوجب ومل فدك، يرد ومل املتعة،
 .»النوم من خري الصالة« حذف وال األذان، يف »العمل خري عىل َّحي«

 منه اخلالفة غصبا قد كافرين، »امعنه اهللا ريض« وعمر بكر أبو كان فلو
 عكس نجده بل !بيده؟ كانت لطةُوالس ذلك، يبني مل فلامذا ـ تزعمون كام ـ
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  .عليهام وأثنى امتدحهام ذلك،

 هلم يبني ومل األمة خان بأنه تقولوا أن زمكميل أو وسعه، ما فليسعكم
 .ذلك من وحاشاه .األمر

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

  :×مصحف علي 
: ٤٧اجلواب عىل السؤال رقم  و١٠قلنا يف اجلواب عىل السؤال رقم 

ًإن أحدا مل يدع أن ثمة قرآنا غري هذا الذي بني أيدي الناس  : ولكننا نقول.. ً

ًإن الروايات حتدثت عن أن عليا   قد جاء إىل الذين »عليه السالم«َّ

 بالقرآن الذي كان »صىل اهللا عليه وآله«استولوا عىل اخلالفة بعد رسول اهللا 

وكان . ، وكان خلف فراشه»صىل اهللا عليه وآله« ًمكتوبا عند رسول اهللا

أن هذا هو ترتيب سوره ـ وقد كتب فيه : ًمرتبا حسب النزول ـ والظاهر

ولكنهم شأن نزول اآليات، وبيان املحكم واملتشابه، والناسخ من املنسوخ، 

 ..، وأبقاه عنده»عليه السالم«رفضوه، فأرجعه 
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ًابت، جمردا عن بيان الناسخ ًومجعوا ألنفسهم قرآنا بواسطة زيد بن ث

وادعوا . مجعه من العسب واللخاف. ًمن املنسوخ، وعن كل ما ذكرناه آنفا

أهنم مجعوه بشهادة رجلني، باستثناء إحدى اآليات التي مل يشهد هبا غري 

 .)١(خزيمة بن ثابت، فقبلوها منه، ألنه ذو الشهاديتن

واهللا من وراء . .وغري ذلك مما ذكرناه يف موضع آخر من هذا الكتاب

 .قصدهم هبذه اإلدعاءات

 للخالفة، كان قد مىض عىل »عليه السالم«وبعد تويل أمري املؤمنني 

 ربع قرن، فلم يكن من املصلحة »صىل اهللا عليه وآله«استشهاد الرسول 

إظهار هذا القرآن، ألن ذلك سيثري الكثري من األسئلة، ويفسح املجال لبث 

، وسيغتنم مرىض القلوب الفرصة إلثارة الشكوك والشبهات يف الناس

 ..الفتن وإطالق الشائعات حول صدقية ما جاء به

فاألسلوب األمثل هو بيان هذه املعارف بصورة تدرجيية، حسبام 

                                     
َّوهذا يلقي ظالال من الشك عىل ما يدعى، من أن زيد بن ثابت أحد الذين مجعوا  )١( ُ ً

، إذ لو كان كذلك ألعطاهم »صىل اهللا عليه وآله«ن عىل عهد رسول اهللا القرآ

واألدلة .. كام أن دعوى مجع القرآن بشهادة رجلني ال يمكن قبوهلا. مصحفه

ًأن زيدا مجع : إال أن يكون املقصود.. ًوالشواهد تشري إىل خالف ذلك قطعا

 .ًمصحفا لشخص اخلليفة الذي مل يكن عنده مصحف
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تقضيه احلاجة وتسمح به الظروف، ويمكن ائتامن الثقات من أهل الدين 
ل البيت أو يبقى يف حوزة أه.. عىل ما تقتيض املصلحة بائتامهنم عليه

الذين هم عدل القرآن، وأعالم اهلداية إىل يوم القيامة، » عليهم السالم«
 .. ليبينوا ما ينبغي بيانه من ذلك بصورة تدرجيية

  :أبو بكر، وعمر: خري األمة
خري هذه األمة  : عىل املنرب»عليه السالم«أما احلديث عن تواتر قوله 

 :بعد نبيها أبو بكر وعمر، فنقول فيه

إنه حيتاج إىل إثبات أصل حصول ذلك منه ولو مرة واحدة  ً:أوال
، »عليه السالم«باألسانيد املعتربة، التي مل يوردها أهل اهلوى من مناوئيه 

 ..ومن يتهمون بجر النار إىل قرصهم

ثم حيتاج إىل إثبات تواتر هذا القول عنه كام ذكره السائل، وأنى هلم 
 ..بإثبات هذا وذاك

 :ً الكالم صحيحا عنه، فال بد من اإلجابة عىل سؤال لو كان هذا:ًثانيا

، أو إىل ما بعد وفاة )١(ملاذا إذن ختلف عن بيعة أيب بكر ستة أشهر

                                     
 ١٥٤ ص٥صحيح مسلم ج و٨٢ ص٥ ج)ط دار الفكر(بخاري صحيح ال) ١(

مناقب أهل  و٧١الصوارم املهرقة ص و٢١٨ ص٧رشح أصول الكايف جو

 ٧٧ ص١٢لنووي جلرشح مسلم  و٤١٣لشريواين صل» عليهم السالم«البيت 

 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٣٤

ملاذا مل يبايعه، وال بايع غريه : ، أو فقل)١(»عليها السالم«الصديقة الزهراء 

ُّأصال، كام تدل عليه بعض النصوص؟  .٣٢كام سيأيت يف اإلجابة عىل السؤال رقم ! ً

 أبا بكر يف خطبة الشقشقية »عليه السالم« لو صح ذلك، ملاذا ذكر :ًثالثا

 !بام ال ينسجم مع هذه األقوال املنسوبة إليه؟

                                     
صحيح ابن حبان  و٢٥٨ ص١٧عمدة القاري ج و٣٧٨ ص٧فتح الباري جو

 ٣٠٧ ص٥البداية والنهاية ج و٣٦٠ ص٢لزيلعي جلنصب الراية  و٥٧٣ ص١٤ج

 .١٦٨ صاإلكامل يف أسامء الرجال و٥٦٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و

فتح و ٣٠٠ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى و ٦٣صلجوهري لالسقيفة وفدك  )١(

رشح هنج البالغة و ٣٣١ ص٢جالكامل يف التاريخ و ٣٧٩ ص٧جالباري 

 ١ج )حتقيق الزيني(ة مامة والسياساإل و١٢ ص٦وج ٢٢ ص٢ج للمعتزيل

مروج و ٤٨٥ ص٣جالسرية احللبية و ٣١ ص١ج )حتقيق الشريي(و  ٢٠ص

 ٧ج) مطبوع هبامش الكامل يف التاريخ(روضة املناظر و ٣٠٩ص ٢جالذهب 

بن  عن ا٢٥٦ ص٢٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ١٦٥  و١٦٤ص 

)  اسالمبولنسخة إحدى مكاتب(الوردي يف كتابه تتمة املخترص يف أخبار البرش 

 ٤٢٧ ص١٠جبحار األنوار  و١٥٤صلشريازي لكتاب األربعني  و٥٣ص

 ١جهنج السعادة  و٣٣٣ ص٢٩ وج٣٩١ و ٣٥٨ و ٣٤٩ و ٣١٢ ص٢٨وج

 .١١٦ص ٢جتاريخ اليعقويب و ٢٠٨ص ٣ج مم وامللوكتاريخ األ: وراجع. ٤٧ص
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 .)١(بأنه أسلم وصىل قبل أن يسلم أبو بكر ويصيل:  يرصح»عليه السالم«كام أنه 

                                     
 ٤وج ٣٠ص ١جراجع و ١٢٢ص ٤ج للمعتزيل البالغة هنج رشح : راجع)١(

 للجاحظ العثامنية يف اإلسكايف وكالم ٢٨٨ و ٢٠٠ص ١٣وج ١٢٢ص

 ٣٣٣ و ٢٦٠ و ٢١٦ص ٣٨وج ٢٦٠ص ٢٦ج األنوار وبحار ٣٠٠ص

 أيب آل ومناقب ١٢١ص الفوائد كنز :وراجع ٣٤ص ١٠٩وج ١٥٢ص ٤١وج

 األربعني وكتاب ٢٨٢ص ١ج املستقيم والرصاط ٢٨٦ص ٢ج طالب

 و ٤٥ص ريواينللش »السالم عليهم« البيت أهل ومناقب ٤٢٥ص للشريازي

 وهنج ٢٦٩ص النظيم والدر ٣٣٥ص ١ج الشيعة وأعيان ١٥٧ و ١٥٦ و ٤٦

 أنوار ومشارق ١٤٤ص ٢وج ٤٥٥ص ١ج املودة وينابيع ٥١٤ص اإليامن

 ٢ج الناصب وإلزام ١١٤ص ٥ج املرام وغاية ٢٦١ و ٢٥٩ و ٧٥ص اليقني

: راجعو ٣٧٠ص ٤وج ٢١٢ص ٤ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٩٠ص

) املحمودي بتحقيق (األرشاف وأنساب ،قتيبة ابن عن ٥٦ص عقبىال ذخائر

 ٧ج والنهاية والبداية ٢٣٥ رقم) كوپريل يف خمطوط (واملثاين واآلحاد ١٤٦ص ٢ج

 ١٢٢ص ٣وج ٣١٤ص ٢ج والغدير ٧٤ و ٧٣ص قتيبة البن واملعارف ٣٣٤ص

 ٦ج) أوىل طبعة (العامل كنز عن والعقييل، أيوب ابن وعن تقدم، من بعض عن

 كان: وقال ١٩ص السؤول مطالب وعن ٤٦٠ص ٢ج اإلستيعاب وعن ٤٠٥ص

 النرضة الرياض وعن ٣١٢ص ٢ج تاريخ األمم وامللوكو ،األوقات كثري يف يقوهلا

 ٤ج اإلصابة: وراجع ٢٧٥ص ٢ج الفريد العقد وعن ١٥٧ و ١٥٥ص ٢ج
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ماتت مهاجرة » عليها السالم«هذا كله بغض النظر عن أن الزهراء 
وأوصت أن ال حيرضا جنازهتا وال .. واجدة عىل أيب بكر وعمروغاضبة و

 .ًدفنها، بل أوصت أن تدفن ليال ألجل ذلك

  :زواج املتعة تشريع ثابت
 :بالنسبة لزواج املتعة نقول

، وال من »عليه السالم«إن زواج املتعة ال حيتاج إىل ترشيع من عيل 
َّد نفسه، فقد رشعه بالذي يرشع من عن» عليه السالم«غريه، ومل يكن عيل 

َّفام استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴿: ُّكام تدل عليه آية. اهللا ورسوله ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ َ
ًفريضة َ ِ ، وعرشات الروايات التي رواها أهل السنة، والتي قد يصل )١(﴾َ

حتقيق : زواج املتعة(وهي مذكورة يف كتاب . عددها إىل مئة وعرش روايات
 .١٩٠ ـ ١٢١اجلزء الثاين ص. .)ودراسة

وحني .. ِّأما ما رواه الشيعة حول زواج املتعة، فحدث عنه وال حرج
من هذا  عن موقفه »عليه السالم«عيل عمر هذا الزواج أعلن وألغى َّحرم 

 .)٢() شقيَّأو إال(لوال حتريم عمر ملا زنى إال شفا : حني قالالترصف 

                                     
 .٤١٧ و ٣ص ٢ج اإلعتدال وميزان ١٧٠ص ٤ج اإلستيعاب يف وهامشها ١٧١ص

 . من سورة النساء٢٤ة  اآلي)١(

 ٧ج الرزاق لعبد املصنف وكذا الظاهر، عىل صحيح بسند ٩ص ٥ج البيان جامع )٢(

 والتفسري ٤٠٥ص ٦ج) أمحد مسند هبامش (العامل كنز ومنتخب ٥٠٠ص
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 .ًد منع أحدا من هذا الزاوج أيام خالفته أنه ق»عليه السالم«ومل يؤثر عن عيل 

 أن زواج املتعة ال يرتبط بالسياسة، وإنام هو تكليف :يضاف إىل ذلك

                                     
 ١٤٠ص ٢ج املنثور والدر ٥٠ص ١٠ج) هـ ١٣٥٧ سنة ط (للرازي الكبري

) الطربي هبامش (بوريالنيسا وتفسري ٢٥ص ٢ج للمعتزيلالبالغة  هنج ورشح

 ٣ج الصدق ودالئل يعىل، أيب مسند عن ٣٤٣ص للخوئي والبيان ١٧ص ٥ج

) الرتاث إحياء دار ط(الشيعة  ووسائل ٣٢ص ٤ج الشايف وتلخيص ١٠١ص

 حممد بن أمحد نوادر: عن هامشه ويف ٤٤و ١١و ٥ص ٢١ج املتعة نكاح أبواب

 ،٩٩ص الالهوت ونفحات للمفيد، املتعة رسالة وعن ٦٦ و ٦٥ص عيسى بن

 و ٤٤٩ و ٤٤٧ص ١٤ج الشيعة وسائل ومستدرك ٢٥٠ص ٧ج والتهذيب

 للخصيبي واهلداية ٢٤ص احلناط محيد بن عاصم وكتاب ٤٨٣و ٤٨٢و ٤٧٨

 ٤٤٨ص ٥ج والكايف ١٤٨ص ٢ج العرفان وكنز ١٠٩ص املفضل حديث

 األثري، البن اللغة يف النهاية: عن ١٤٤ص ٣٠ج واجلواهر ٤٤٣ص واإليضاح

 والغدير ٢٣٣ص ١ج العيايش وتفسري ٣١٢ص والرسائر والثعلبي، ي،والطرب

) اهلند طبعة (و ٥٢٣و ٥٢٢ص ١٦ج) الرسالة ط (العامل وكنز ٢٠٦ص ٦ج

 عن ناسخه يف داود أيب وعن ٢١٨ص ٣ج املحيط البحر وتفسري ٩٦ص ٢٢ج

 والتفسري ١٤١ص ٣ج األخبار من اختلف فيام واإلستبصار تقدم، من بعض

 وبحار ١٨٢ص والسنة القرآن يف واملرأة ٥٤ص ٩ج دروزة عزة ملحمد احلديث

 .٢٧٣ص ٨ج) قديم ط (و ٣١٥ و ٣١٤ و ٣٠٥ص ١٠٠ج) جديد ط(األنوار 
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 .يرتبط باألشخاص

  : وفدك×علي 
 :أما بالنسبة السرتجاع فدك فنقول

 أن سبب عدم اسرتجاع فدك، :»عليهم السالم«لقد أوضح األئمة 

 :م اإلقدام عىل تغيري بعض األموروعد

ّ أهنم أناس قد ظلموا يف هذا األمر، وهم ال يسرتدون ما أخذ ً:أوال
 .)١(ًمنهم ظلام، ليكون اهللا تعاىل هو الذي يأخذ هلم بحقهم يف اآلخرة

 .)٢( لعلهم كرهوا أن يدعي عليهم أحد خالف أيب بكر وعمر:ًثانيا

وهذا إنام كان يف األمور التي ترتبط باحلق الشخيص الذي يصح 
 .ممن هو لهالتنازل عنه، 

 .» السالممعليه«ًوقد بقيت فدك شاهدا عىل مظلومية أهل البيت 

                                     
 ومناقب آل أيب ١٥٥ و ١٥٤ وعلل الرشايع ص٢٥١ الطرائف البن طاووس ص)١(

 .٢٧٠ ص١طالب ج

 ٣ج للجصاص القرآن وأحكام ٢٣ص واخلراج ٤٦٣ص عبيد أليب األموال )٢(

 ٥١٧ص ١ج األرشاف وأنساب ٣٢٣ص ٦ج لبيهقيلكربى لا سننالو ٦٣ص

 عبيد، أيب عن ٣٣٠ص ٤ج العامل وكنز ٢١٧ص ١ج شبة البن املدينة وتاريخ

 .املصاحف يف األنباري ابن وعن
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إنام حكم بعد عثامن، وكثري من » عليه السالم« إن أمري املؤمنني :ًثالثا

شكاوى املسلمني من عثامن كانت شكاوى مالية، باإلضافة إىل إيثاره لبني 

ًفدكا بمجرد » ه السالمعلي«أمية بأموال بيت املال، فإذا اسرتد أمري املؤمنني 

 . وصوله للحكم، الهتم بنفس االهتام، ولو عند بعض الناس غري العارفني

  :متعة احلج
 :ًبالنسبة إلجياب املتعة يف احلج نقول أيضا

 إن هذا حكم رشعه اهللا تعاىل ورسوله من قبل، وال حيتاج إىل :ألف

» ليه السالمع«وليس عيل .. وال غريه» عليه السالم«إجياب أحد، ال عيل 

َّممن حيرم ما رشعه اهللا وأوجبه ِّ. 

 إن هذا احلكم يرتبط باألشخاص، وخيضع لقناعاهتم الدينية، وال :ب
 ..ربط له بالدولة، وال باألمري واخلليفة

 :ونقول

عىل َّحي : َّإن عمر بن اخلطاب هو الذي حرم متعة احلج، وحذف عبارة

 .)١( واحد لفظ واحد، ومقامخري العمل من األذان، وحرم متعة النساء يف

                                     
متعتان كانتا عىل عهد رسول «:  وراجع قوله.٤٨٤رشح التجريد للقوشجي ص) ١(

 يف »متعة النساء، ومتعة احلج: اقب عليهامأنا أحرمهام، وأع» صىل اهللا عليه وآله«

 ٦ج والغدير ٣٦٣ و ٣٥٦ و ٣٢٥ص ٣وج ٣٣٧ص ١ج أمحد مسند: املصادر التالية
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 الصحيحني، بني اجلمع عن ًأيضا ونقل ٢١٢ و ٢١١ و ٢١٠ و ٢٠٩ و ٢٠٨ص

 العلم بيان جامع خمترص وعن ٢٣٩ص ٢ج العلم بيان وجامع املعاد، زاد وعن

 )الرسالة مؤسسة ط( و ٩٥ و ٩٤ و ٩٣ص ٢٢ج) اهلند ط (العامل وكنز ٢٢٦ص

 عساكر، وابن والطحاوي، صالح، وأيب الطربي، عن ٥٢١ و ٥٢٠ و ٥١٩ص ١٦ج

 ١٢وج ١٨٢ص ١ج للمعتزيلالبالغة  هنج ورشح ٩٤ص ٢ج الشمس ضوء وعن

 ٧ج لبيهقيلكربى لا سننالو ٢١٩ص ٧ج واألم ٢٦٥ص ١٦وج ٢٥١ص

 ٣ج العقول ومرآة ٤٠٤ص ٦ج) أمحد سندم هبامش (العامل كنز ومنتخب ٢٠٦ص

 هبامش (النيسابوري وتفسري ٢٣٨ص ١ج العسكري هالل أليب واألوائل ٤٨١ص

 دار ط (و ٢٧٨ص ٤ج) هـ ١٣٨٠ سنة ط (والتبيني والبيان ١٧ص ٥ج) الطربي

 عن ثبت (وفيه ١٨٤ص ٢وج ٢١٣ص ١ج املعاد وزاد ٢٢٣ و ٢٠٨ص ٢ج) الفكر

 ٥١ص ١٠ج ـ به ًمستدال ـ) هـ ١٣٥٧ سنة ط (للرازي الكبري والتفسري) عمر

 ووفيات ٢٠٢ و ٢٠١ص ٣وج ١٧٢ص ٢ج) أخرى ط (ويف ٥٢ص وراجع

 ٢٩ص ٤وج ١٥٣ص ٣ج الشايف وتلخيص ١٣١ص ٤ج مسلم وصحيح األعيان،

 .املستنري يف الطربي عن ١٥٨ و ١٥٦ص ٢ج العرفان وكنز ٣٢ص ٣ج البيان وجممع

 الالهوت ونفحات ١٤٩ و ١٤٨ و ١٤٥ و ١٤٠ و ١٣٩ص ٣٠ج واجلواهر: وراجع

 وأحكام ١٠٣ و ١٠٢ص ٣ج الصدق ودالئل ٤٤٣ص واإليضاح ٩٨ص

 ٩ج واملحىل ٣٤٢ص ١ج املجتهد وبداية ٢٧٠ص ٢ج للجصاص القرآن

 احلديث والتفسري بسندين، ٣٦٥ و ٣٦٤ص ٢٣ج للقرطبي والتمهيد ١٠٧ص
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  :صالة الرتاويح
حاول أن » عليه السالم«وكذلك احلال بالنسبة لصالة الرتاويح، فإنه 

: هلذا الغرض، فصاحوا» عليه السالم«يمنعهم منها، وأرسل اإلمام احلسن 
، ألن هذا األمر قد أخذوه عن »عليه السالم«فرتكهم  .)١(وا سنة عمراه

                                     
 ١٨٢ص ًأيضا لدروزة والسنة القرآن يف واملرأة ٥٤ص ٩ج دروزة عزة ملحمد

 معاين رشح وعن ٥٢٧ص ٧ج) العريب الكتاب دار ط (قدامة البن املغني عن

 ٥ج للرسخيس واملبسوط ١٤٤ص ٢وج ٣٧٤ص احلج مناسك باب ،اآلثار

 ٨ج )قديم ط (والبحار وصححه، احلج كتاب من القرآن باب ١٥٢ص

 ١٠٥ و ١٠٦ص املتعة نكاح وحتريم األثري، البن األصول جامع عن ٢٧٣ص

 يف املعلق أشار وقد ١٢٤ص ٢ج لوكيع القضاة وأخبار ٧٦ و ٧٣ و ٧٢ و

 .املنذر وابن والبيهقي، ماجة، ابن رواه املتعة عن عمر هني أن إىل هامشه

 للفكيكي واملتعة ٥٠٠ص ١ج واملسالك ٢١٤ص ٢ج الراغب وحمارضات

 املستقيم والرصاط ٤٨٤ص اإلمامة مبحث ،للقوشجي التجريد ورشح ٧٢ص

 التفتازاين عن ١٩٢ص ٢ج واآلثار األخبار وجواهر ي،الطرب عن ٢٧٧ص ٣ج

 ٢ج للفقي واملنتقى ١١٣ و ١١٢ص ١٠ج والتمهيد العضد، رشح عىل حاشيته يف

 .٢١٩ص ١ج منصور بن سعيد وسنن ١٤١ص ٢ج املنثور والدر ٥١٩ص هامش

 احلق وهنج ٢٦٩ص ١وج ٢٨٣ص ١٢ج للمعتزيل البالغة هنج رشح: راجع )١(

 للشريازي األربعني وكتاب ٢٦ص ١ج للبيايض قيماملست والرصاط ٢٨٩ص
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لعمل بسنتهم، ويرون أن عليهم أن يتعبدوا هبا، أناس يلزمون أنفسهم با
فهو أمر مرتبط بخلل فكري، اعتقادي، ال يمكن املنع عنه بصورة قاهرة، 

أن سنة غري النبي ال : بل ال بد من إزالة املرتكز اخلاطئ من أذهاهنم، ببيان
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ًإال إذا كانت جتسيدا لسنته .. ال قيمة هلاوعربة هبا، 

 .ع حتى ال يساء فهم ما نرمي إليهوال نريد أن ندخل يف تفاصيل هذا املوضو

عليكم بسنتي وسنة ف«: »صىل اهللا عليه وآله«واملراد بام روي من قوله 
هو سنة األئمة االثني عرش، الذين ال يقولون وال : )١(»اخللفاء الراشدين

                                     
 وإحقاق ٣٤٧ص املعارف وتقريب ٢١٩ص ٤ج اإلمامة يف والشايف ٥٦٢ص

 األنوار وبحار ٥٨ص ٤ج الشايف وتلخيص ٢٤٧ و ٢٤٤ص) األصل (احلق

 وكشف ٣٣٧ص ٢١ج الكالم وجواهر ٢٨٤ص ٨ج) قديم ط (و ٧ص ٣١ج

 ١٢٦ص) البعثة ةمؤسس ط (قيس بن سليم وكتاب ٦٦ و ٦٥ص القناع

ط دار ( و ٤٦ص ٨ج) آل البيتط مؤسسة  (الشيعة وسائل: وراجع

 .٢١٢ص ٧ج الشيعة أحاديث وجامع ١٩٢ص ٥ج) يةاإلسالم

بن الكتاب املجروحني  و١٥١ ص٢و ج ٤ ص١ جالثقات البن حبان: راجع )١(

 ٣السؤل جوهناية  ٤٦ص نعيم يبألكتاب الضعفاء  و١٠ ص١جحبان 

 وأصول ٤١٠ ص٤السؤل جوصول يف رشح هناية  وسلم ال٢٦٧  و٢٦٦ص

املحصول  و١١٦ و ١٠٦ ص٢ وج٣٨٠ و ٣١٧و  ١١٤ ص١ جالرسخيس

 واألحكام يف ٣٣ صرشاد الفحولوإ ١٣١ ص٦ وج١٧٥ ص٤جلرازي ل
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 ٩٨ ص٢ وج٢٤٩ و ٢٤٨ و ٢٤١ و ٢٣٢ ص١ج مديأصول األحكام لآل

 ١ جحياة الصحابةو ٢١ ص١جبن حنبل الالعلل  و٢٣٧و  ٢٠٧ ص٤جو

  .٦ ص١ ج وعن كشف الغمة للشعراين١٢ص

 ١جسنن ابن ماجة  و٤٥ ص١جسنن الدارمي  و١٢٧ و ١٢٦ ص٤جمحد أمسند و

املستدرك  و١٥٠ ص٤جسنن الرتمذي  و٣٩٣ ص٢جسنن أيب داود  و١٦ص

جزء ابن  و١١٤ ص١٠جلبيهقي لالسنن الكربى  و٩٧ و ٩٦ ص١جلحاكم ل

رشح معاين اآلثار  و٣٠ و ٢٩صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و١٠صعاصم 

 ١جاملعجم األوسط  و١٧٩ ص١جصحيح ابن حبان  و٢٥٨ و ٨١ ص١ج

مسند الشاميني  و٢٥٧ و ٢٤٨ و ٢٤٧ و ٢٤٦ ص١٨جاملعجم الكبري  و٢٨ص

بن عبد الرب الستذكار اإل و٢٩٩ و ١٩٧ ص٢ وج٤٤٦ و ٤٠٢ و ٢٥٤ ص١ج

 ٨جبن عبد الرب الالتمهيد  و١٣ و ٨ ص٨ وج٧١ ص٢ وج٢٨٨ ص١ج

جامع بيان  و٧٤صبن عبد الرب الالكايف  و٢٧٩ ص٢١وج ١١٧ و ٦٦ص

بن عساكر الاألربعني البلدانية  و١٨٣ و ١٨٢ و ٩٠ ص٢جالعلم وفضله 

كنز  و٦٣٥ و ١٧صالعهود املحمدية  و٢٠٥ ص١جموارد الظمآن  و١٢١ص

 ٢٤٥صرشح مسند أيب حنيفة  و١٧٣ ص١ج )ط مؤسسة الرسالة(العامل 

 ٣ وج٥٣٠ ص١جلجصاص لرآن أحكام الق و٢٠٦ ص٢جكشف اخلفاء و

 و ١٨٩ ص١جلرازي ل كبريتفسري ال وال١٤٥ ص٢جتفسري البغوي  و٨٢ص

 ٢٨ ص٣١جتاريخ مدينة دمشق  و٢١٧ و ٢١٦ ص١٢ وج٢٧٠ و ٢٠٩
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هللا ورسوله به، ًيفعلون شيئا من عند أنفسهم، بل يقترصون عىل ما تعبدهم ا
 .»صىل اهللا عليه وآله«إحياء لسنته » عليهم السالم«فتكون سنتهم 

من األذان » عىل خري العملَّحي «: انتزاع كلمة: ًومن هذه املوارد أيضا
 .كام سيتضح

  :على خري العمل يف األذانَّحي 
الصحيح من (عىل خري العمل، فقد ورد يف كتاب َّي أما بالنسبة حل

 بحث حول مرشوعية هذه )»صىل اهللا عليه وآله«ألعظم سرية النبي ا

 .العبارة يف األذان

 عىل خري َّحي «:ًوسنذكر يف هناية هذا اجلواب ملحقا عن مرشوعية
صىل اهللا عليه «يف األذان، وأهنا كانت تقال يف عهد رسول اهللا » العمل

 ..، وبعده، فانتظر»وآله

عليه « عهد عيل وال يشء يثبت أهنا كانت حتذف من األذان يف

» عليهم السالم«ً، بل لقد بقيت هذه الكلمة شعارا لعيل وأهل بيته »السالم

ِّعىل مر الزمان  اهلادي حتى إن احلسني بن عيل صاحب فخ قد بدأ ثورته عىل. َ

                                     
هتذيب  و٣٩٩ ص٣جأسد الغابة  و٣٧٥ ص٦٤ وج١٨٠ و ١٧٨ ص٤٠وج

لذهبي لتذكرة احلفاظ  و٥٣٩ ص٣١ وج٣٠٦ ص١٧ وج٤٧٣ ص٥جالكامل 

 . ومصادر كثرية أخرى٤٢٠ و ١١٥٠ ص٣ج
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 .)١( عىل خري العمل، فراجعَّحي: ر املؤذن بأن يقول يف أذانهالعبايس بأم

  :الصالة خري من النوم
الصالة خري من « قد سمح باألذان بـ »عليه السالم« أنه ال يشء يثبت

 ..، أو أهنا كانت تقال يف اآلذان يف عهده»النوم

  :التخطئة شيء، والتكفري شيء آخر
 إن الشيعة ينتقدون عىل أيب بكر وعمر وعثامن ومن معهم، :قلنا

ولكن مسألة النقد يشء، ومسألة التكفري يشء . وخيطئوهنم يف ما فعلوه
 فإن كان السائل يقصد بالتكفري هذا النقد الذي ذكرناه، فالشيعة يعرتفون ..آخر

 .. لقبوهلاإهنا هتمة ال جمال: ًوإن كان يقصد بالتكفري شيئا آخر، فقد قلنا.. به

وأهنم قد ..  أن الصحابة مل يفوا بتعهداهتم:وإن كان يقصد بالتكفري
الفة، ويف بعض املسائل وا عن الطاعة ألوامر اهللا ورسوله يف مسألة اخلّختل

 .األخرى، فهذا صحيح بالنسبة لقسم من الصحابة

 احلكم باخلروج عن اإلسالم، فهذا غري :وليس املقصود بالتكفري
 ..وال معقول. مقبول

                                     
:  وراجع٤٦٦ص) ط مرص( و ٢٩٧ص) ط املكتبة احليدرية(مقاتل الطالبيني ) ١(

 ٢ج) ط مصطفى احللبي(السرية احللبية عن  ٢٤١النص واإلجتهاد ص

 .٣٠٥ص
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: لشيعتهم تقوم عىل أساس» عليهم السالم«مع أن سياسة أهل البيت 
ًنزهونا عن السب، وال تكونوا قوما سبابني ِّ.. 

السياسة التي كانت متبعة يف زمن عمر » عليه السالم« هذا وقد غري
وعثامن يف توزيع األموال، وأرجع األموال إىل ما كانت عليه زمن رسول 

بذلك سياسة عمر الطبقية » عليه السالم«، فنقض »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
وقد كان . يف التوزيع، ونقض سياسة عثامن يف إثبات أقربائه يف األموال

 .لسنة عمر أحد أسباب خروج الزبري وطلحة عليه» عليه السالم«نقضه 

 
  :على خري العمل يف األذانَّحي 

 » وآلهصىل اهللا عليه« الصحيح من سرية النبي األعظم :قد ذكرنا يف كتابنا
 :يف األذان، نورده هنا كام هو، وهو التايل» عىل خري العملَّحي «ًبحثا عن 

ألمور التي وقع اخلالف فيها بني املسلمني، بني مثبت وناف، هو ومن ا
  .»عىل الفالح َّحي«:  يف األذان مرتني، بعد قول»عىل خري العملَّحي « :قول

 »عىل خري العملَّحي « : ألئمتهم إىل أن هذه الفقرةًفذهبت طائفة تبعا
 َّ وعرب،ال يصح ذكرها يف األذان، وهؤالء هم مجهور أهل السنة واجلامعة

 بأنه مل يثبت ذلك عن النبي، والزيادة يف : ذلكًيكره، معلال: بعضهم بلفظ
 . )١(األذان مكروهة

                                     
نصب و ٩٨ ص٣جلنووي لاملجموع و ٤٢٥ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن اال )١(
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 عن توضيح املسائل لعامد الدين ًوقال القاسم بن حممد بن عيل نقال
 أن للشافعي :قد ذكر الروياين« :حييى بن حممد بن حسن بن محيد املقري

 .  بالقول بهً مشهوراًقوال

أنه كان  : كثري من علامء املالكية وغريهم من احلنفية والشافعيةوقد قال
 .  من ألفاظ األذانعىل خري العملَّحي 

ومنها ما اخلالف فيه  :قال الزركيش يف كتابه املسمى بالبحر ما لفظه
موجود يف املدينة كوجوده يف غريها، وكان ابن عمر، وهو عميد أهل 

 إىل أن قال .»عىل خري العملَّحي «: فيهاملدينة، يرى إفراد األذان، ويقول 
َّحي  يف إثبات ً مشهوراًأن للشافعي قوال: فصح ما رواه الروياين«: املقري

 . )١(»عىل خري العمل

وشيعتهم إىل أن هذه الفقرة جزء » عليهم السالم«وذهب أهل البيت 

 ،)٢(من األذان واإلقامة، ال يصحان بدوهنا، وهذا احلكم إمجاعي عندهم

  ..)٣(»العرتة«الشوكاين إىل  بهونس

                                     
 ١ج) هـ١٤١٨سنة ط (و  ٢٧٥ ص١ جقائوالبحر الر ٤٠٢ ص١جالراية 

 .عن رشح املهذب ٤٥٤ص

 .٣٠٧ ص١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني )١(

 .٣٩ صنتصار للسيد املرتىضاإل )٢(

 .١٨ ص٢ جنيل األوطار )٣(
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 . )١(»ي يف البحر إىل أحد قويل الشافعينسبه املهد«: وقال

 . )٢(»وهو خالف ما يف كتب الشافعية« :قال الشوكاين

 ثابتة يف »عىل خري العملَّحي « :تدل شيعة أهل البيت عىل أن كلمةيسو

عليهم «ت النبوة مجاع، وبالروايات الكثرية واملتواترة عن أهل بياألذان باإل

 :ـ يف ذلك، ك»السالم

رواية أيب الربيع، وزرارة، والفضيل بن يسار، وحممد بن مهران عن 
 . »عليه السالم«أيب جعفر 

 . »عليه السالم«ورواية فقه الرضا عن الرضا 

بن خنيس، وأيب بكر احلرضمي، وكليب ىل ورواية ابن سنان، ومع
 . »عليه السالم«األسدي عن أيب عبد اهللا 

 . ورواية أيب بصري عن أحدمها

 . ورواية حممد بن أيب عمري عن أيب احلسن

 . »صىل اهللا عليه وآله«ورواية عيل، وحممد بن احلنفية عن النبي 

 . )١(ورواية عكرمة عن ابن عباس

                                     
 أخري بدل:  وفيه١٩١ ص٢ ج والبحر الزخار١٩ و١٨ ص٢ جنيل األوطار )١(

 .٣٠٨  و٣٠٧ ص١ جأحد، وكذا يف اإلعتصام بحبل اهللا املتني

 .١٩ ص٢ جاألوطارنيل  )٢(
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 من األخذ بمذهب أهل ًا ال نجد مناص؛ختالفونحن إزاء هذا اإل
 . وشيعتهم»عليهم السالم«البيت 

مجاع املذكور، وال إىل خصوص ما ورد إلد يف ذلك فقط إىل اوال نستن

اهللا  الذين هم أحد الثقلني، والذين أذهب» عليهم السالم«عن أهل البيت 

إىل العديد من األدلة ًنستند أيضا وإنام . ًعنهم الرجس، وطهرهم تطهريا

 . ًوالشواهد األخرى التي نجدها عند غريهم أيضا

 : سانيد الصحيحة ـ عن كل منفقد روي ذلك ـ وبعضه باأل

 . عبد اهللا بن عمر  ـ١

 . »عليه السالم«اإلمام عيل بن احلسني، زين العابدين   ـ٢

 . سهل بن حنيف  ـ٣

 . بالل  ـ٤

 . »عليه السالم«عيل أمري املؤمنني  اإلمام  ـ٥

 . أيب حمذورة  ـ٦

 . ابن أيب حمذورة  ـ٧

 . زيد بن أرقم  ـ٨

                                     
، ومستدرك  األنوار وبحار،وجامع أحاديث الشيعةالشيعة،  وسائل :راجع )١(

 .الوسائل أبواب األذان



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٥٠

 . »يه السالمعل«الباقر  اإلمام  ـ٩

 . »عليه السالم«الصادق  اإلمام  ـ١٠

 . »عليه السالم«اإلمام احلسن بن عيل   ـ١١

 . »عليه السالم«اإلمام احلسني   ـ١٢

 . وغريهم كثري

 : فأما ما روي عن عبد اهللا بن عمر، فقد رواه

 َّحي: ًكان ابن عمر أحيانا إذا قال: مالك بن أنس، عن نافع، قال  ـ١

 . )١(عىل خري العملَّحي : ، قال عىل إثرهاعىل الفالح

سفره،  كان ابن عمر ال يؤذن يف: عن الليث بن سعد، عن نافع قال  ـ٢

 . )٢( عىل خري العملَّحي: ًعىل الفالح، وأحيانا يقول َّحي: وكان يقول

: كان ابن عمر ربام زاد يف أذانه: وعن الليث بن سعد عن نافع، قال  ـ٣
  . عىل خري العملَّحي

 . )٣( أنس بن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:ورواه

                                     
نصب  و٤٦٤ ص١ج لصنعاينلاملصنف  و٤٢٤ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن اال )١(

 .٣١٢ و٣٠٨ و٢٩٧ ص١ جواإلعتصام بحبل اهللا املتني ٤٠٢ ص١جالراية 

 .١٩ ص٢ جنيل األوطار:  وراجع٤٢٤ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن اال )٢(

 ٢ قسم٣ جدالئل الصدق:  وراجع٤٢٤ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن اال: راجع )٣(
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 . )١(عطاء، عن ابن عمر :ًورواه أيضا

 .)٢( عبيد اهللا بن عمر، عن نافع:ورواه

 . )٣(أنه كان يقول ذلك يف أذانه:  عن ابن عمر،عن حممد بن سريين  ـ٤

 . )٤(يف السفر: وكذلك رواه نسري بن ذعلوق، عن ابن عمر، وقال  ـ٥

أنه كان يقيم : ، عن نافع، عن ابن عمرجرزاق، عن ابن جريعبد ال  ـ٦
 عىل َّيعىل الصالة، حَّحي : ً ثالثا، يقولالصالة يف السفر، يقوهلا مرتني أو

 . )٥( عىل خري العملَّحيالصالة، 

أن ابن : عبد الرزاق، عن معمر، عن حييى بن أيب كثري، عن رجل  ـ٧
، ثم  عىل خري العملَّحي: لفالح، قالعىل اَّحي : عمر كان إذا قال يف األذان

                                     
 .  عن رشح التجريد٣٨ صي للعريفاإلسالم عن مبادئ الفقه ١٠٠ص

ة ونقله يف الشفاء كام ورد يف جواهر األخبار واآلثار املستخرجة يبوقد رواه ابن أيب ش

 ١ ج واإلعتصام بحبل اهللا املتني١٩٢ ص٢ جر للصعديمن جلة البحر الزخا

 .٤٠٢ ص١جنصب الراية  و٣٠٨ص

 .٣١٠ ص وراجع٢٩٩ ص١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني )١(

 .٢٤٤ ص١جبن أيب شيبة الاملصنف  و٤٠٢ ص١جنصب الراية  )٢(

 . عنه٣٠٨ ص١ واإلعتصام بحبل اهللا املتني ج٤٢٥ ص١لبيهقي جلكربى لسنن ا ال)٣(

 .صدران السابقانامل )٤(

 .٤٦٤ ص١ جللصنعاينصنف امل )٥(
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 . )١(له إال اهللاإاهللا أكرب اهللا أكرب، ال : يقول

 ؛ من طريق ابن عجالن، وعبيد اهللا، عن نافع)٢(ورواه ابن أيب شيبة
 . عن ابن عمر

 عىل َّحي:  أن ابن عمر كان إذا أذن قال؛عن زيد بن حممد، عن نافع  ـ٨
 . )٣(خري العمل

م رواية ابن عون عن نافع، وابن جريج عن عتصاوذكر صاحب اإل
نافع، وعثامن بن مقسم عن نافع، و عبد اهللا بن عمر عن نافع، وجويرية بن 

 .  فراجع،)٤(أسامء عن نافع

 .)٥( فراجعًونقل رواية ذلك عن ابن عمر احللبي الشافعي وغريه أيضا،

 :مثل هذا عن الصاحبيف يقول من ولقد كان يلزم « :وقال ابن حزم
 فهو عنه ثابت ؛هذايف أن يأخذ بقول ابن عمر : ثل هذا ال يقال بالرأيم

                                     
 .٢٩٩ ص١ جواإلعتصام بحبل اهللا املتني ٤٦٠ ص١جلصنعاين لاملصنف  )١(

 ١ جعبد الرزاقلصنف امل، وهامش ١٤٥ ص١ جصنف ابن أيب شيبةاملعن  )٢(

 .٢٩٦ ص١ ج املتنياإلعتصام بحبل اهللا:  عنه، وراجع٤٦٠ص

 .٢٩٥ ص١ج اإلعتصام بحبل اهللا املتني )٣(

 .٢٩٩  ـ٢٩٦ ص١ جاإلعتصام )٤(

 عن ٣١٢  و٣١١ ص١ ج واإلعتصام بحبل اهللا املتني٩٨ ص٢ جالسرية احللبية )٥(

 .مجاعابن حزم يف كتاب اإل
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 .)١(»بأصح إسناد

  :»عليه السالم«وأما ما ورد عن عيل بن احلسني 

أن عيل بن : فعن حاتم بن إسامعيل، عن جعفر بن حممد، عن أبيه  ـ٩

  عىل خريَّحي: عىل الفالح، قالَّحي : احلسني كان يقول يف أذانه، إذا قال

 . )٢(هو األذان األول: ، ويقولالعمل

 هو األذان األول إال عىل أنه أذان رسول :وليس جيوز أن حيمل قوله
 . )٣(»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

، وابن حزم  الشافعيونقل ذلك عن عيل بن احلسني، احللبي  ـ١٠
  . وغريمها كام سيأيتالظاهري 

 : وأما سهل بن حنيف فقد

ذان قد روي  يف األ عىل خري العملَّحين ذكر أ: روى البيهقي  ـ١١

                                     
 .١٦١ و ١٦٠ ص٣جالبن حزم  املحىل )١(

 عن ١٠٠ ص٢ قسم٣ ج ودالئل الصدق٤٢٥ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن اال )٢(

 وجواهر األخبار ،بن أيب شيبةالصنف امل  عن٣٨ صياإلسالممبادئ الفقه 

 ٣١٠  و٣٠٨  و٢٩٩ ص١ ج واإلعتصام بحبل اهللا املتني١٩٢ ص٢ جواآلثار

 .٩٢ ص١ جكتاب العلوم:  وراجع١٩ ص٢ جونيل األوطار

 .٣٨ صياإلسالم عن مبادئ الفقه ١٠٠ ص٢ قسم٣ جدالئل الصدق )٣(
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 . )١(سهل بن حنيف: عن أيب أمامة

حكام إونقل ابن الوزير، عن املحب الطربي الشافعي يف كتابه   ـ١٢
، عن صدقة بن  عىل خري العملَّحيذكر احليعلة، ب« :األحكام، ما لفظه

عىل خري  َّحي: أنه كان إذا أذن قال: يسار، عن أيب أمامة سهل بن حنيف
 . )٢(»أخرجه سعيد بن منصور. العمل

 : ًوعن بالل أيضا

عن عبد اهللا بن حممد بن عامر، عن عامر وعمر ابني حفص بن   ـ١٣
: أنه كان ينادي بالصبح، ويقول: عمر، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بالل

:  أن جيعل مكاهنا»صىل اهللا عليه وآله«، فأمره النبي  عىل خري العملَّحي
 . )٣( عىل خري العملَّحية خري من النوم، وترك الصال

                                     
 .٤٢٥ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن اال )١(

: وراجع. ٣٨ صياإلسالم عن مبادئ الفقه ١٠٠ ص٢ قسم٣ج دالئل الصدق )٢(

 .٣١١ ص وراجع٣٠٩ ص١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني

صنف امل، وه عن٣٣٠ ص١جممع الزوائد جو ٣٥٢ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري  )٣(

 وكنز ٤٢٥ ص١لبيهقي جلكربى لسنن اال و٤٦٠ص هامش ١ جللصنعاين

العامل كنز  ومنتخب ٣٤٥ ص٨ج) ط الرسالة(و  ٥٥٠٤  رقم٤العامل ج

عن أيب الشيخ يف كتاب األذان، ودالئل الصدق  ٢٧٦ ص٣ ج) أمحدامش مسندهب(

 .١٥٦ ص٨أضواء البيان ج و٤٠٢ ص١نصب الراية ج و٩٩ ص٢ قسم٣ج
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الصالة  «: ألن عبارة؛الرواةزيادات  أنه من : فالظاهر،أما ذيل الرواية
، »صىل اهللا عليه وآله« قد أضيفت إىل األذان بعد زمان النبي »خري من النوم

 . )١( الرواياتوبالذات من قبل عمر بن اخلطاب، كام رصحت به العديد من

 .)٢( عىل خري العملَّحي: ان بالل يؤذن بالصبح، فيقولك  ـ١٤
 : يضاف إىل كل ذلك

أهيا : إن عمر خطب الناس، وقال: شجي وغريهوقول الق  ـ١٥
، أنا أهنى عنهن، »صىل اهللا عليه وآله«الناس، ثالث كن عىل عهد رسول اهللا 

 عىل َّحيمتعة النساء، ومتعة احلج، و: وأحرمهن، وأعاقب عليهن، وهي
 . )٣(ري العملخ

                                     
 ٤٧٤ صللصنعاينصنف املطني، وقسنن الدارو ٩٣ ص١ جموطأ مالك: راجع )١(

  و٥٥٦٧ رقم٤ جوكنز العامل ١٨٣٢  و١٨٢٩  و١٨٢٧  رقم١ج ٤٧٥ و

 امش مسندهب(  كنز العاملومنتخب ٣٥٧ ص٨) ط مؤسسة الرسالة(و  ٥٥٦٨

 . داود، وغري ذلك إهنا بدعة، والرتمذي وأيب:أنه قال: ، وفيه٢٧٨ ص٣ج) أمحد

منتخب كنز و ٣٤٢ ص٨ج )ط مؤسسة الرسالة( و ٢٦٦ ص٤جكنز العامل  )٢(

 .٩٩ ص٢ قسم٣ ج ودالئل الصدق٢٧٦ ص٣ج) أمحد امش مسندهب(العامل 

 ١٥٨ ص٢ وكنز العرفان ج٤٨٤ مبحث اإلمامة ص،رشح التجريد للقوشجي )٣(

أخرجه الطربي يف :  وقال٢١٣ ص٦عن الطربي يف املستنري، والغدير ج

الرصاط : عن عمر، وحكاه عن الطربي الشيخ عيل البيايض يف كتابه املستبني
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إن خمالفة « :وقد اعتذر القوشجي متكلم األشاعرة عن ذلك بقوله

 . )١(»س ببدعجتهادية لياملجتهد لغريه يف املسائل اإل

 ال ينطق عن »صىل اهللا عليه وآله«وهذا اعتذار غري وجيه، فإن النبي 

 . اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، كام رصحت به اآليات

أن :  أن اخلليفة الثاين قد رأى ـ يف نظره ـ :وووجه العذر احلق عنه ه

 العمل، فإهنم سوف يتكلون عىل خريأن الصالة هي : الناس إذا سمعوا

 . الصالة ويرتكون اجلهاد، كام سيرصح به اخلليفة نفسه فيام يأيت

ً ، ومل يكن هنياً وقتياً مصلحياًأن هذا كان منه هنيا :ومعنى ذلك هو

 . أنه ليس له حق الترشيع: إنه كان يعلم، حيث ً حتريمياًترشيعيا

: »رض«ونقل عن ابن عمر، وعن عيل بن احلسني «:  وقال احللبي ـ١٦

 . )٢(» عىل خري العملَّحي:  عىل الفالحَّحيأهنام كانا يقوالن يف أذانيهام، بعد 

وقال عالء الدين احلنفي، يف كتاب التلويح يف رشح اجلامع   ـ١٧

                                     
ين يف حاشيته عىل  عن التفتازا١٩٢ ص٢املستقيم وجواهر األخبار واآلثار ج

 .رشح العضد

 .٤٨٤ صشجيورشح التجريد للق )١(

 ٣٠٥ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٩٨ ص٢ ج)هـ١٣٨٢ط سنة(السرية احللبية  )٢(

 .باب األذان
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أنه صح عن ابن :  خري العمل، فذكر ابن حزمعىلَّحي وأما «: الصحيح
َّحي : أهنم كانوا يقولون يف أذاهنم: )١(عمر، وأيب أمامة بن سهل بن حنيف

 .)٢(»عىل خري العمل

 .)٣(»وكان عيل بن احلسني يفعله« :وأضاف صاحب التلويح عىل هذا قوله

 أن ذلك مما كان يقال يف: وقد روت العامة«: وقال السيد املرتىض  ـ١٨
أن ذلك نسخ ورفع، : ، وإنام ادعي»صىل اهللا عليه وآله«بعض أيام النبي 

 . )٤(»ن ادعى النسخ الداللة، وما جيدهاوعىل م

عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن محاد، عن أبيه، عن جده، وعن   ـ١٩
 جربائيلثم قام :  يف حديث املعراج، قال»صىل اهللا عليه وآله«عن النبي 

 عىل َّحي:  يف أذنه، فأذن مثنى مثنى يقول يف آخرهافوضع سبابته اليمنى
 . )٥(، مثنى مثنىخري العمل

                                     
 .مامة، سهل بن حنيف أوأب: كذا يف األصل والصحيح )١(

 عن ١٠٠ ص٢ قسم٣دالئل الصدق ج:  وراجع١٦٠ ص٣جالبن حزم املحىل  )٢(

 .٣١١ ص١ واإلعتصام بحبل اهللا املتني ج٣٨لفقه اإلسالمي للعريف صمبادئ ا

 ٣٨ صي للعريفاإلسالم عن مبادئ الفقه ١٠٠ ص٢ قسم٣ جدالئل الصدق )٣(

 .٣١١ ص١ جواإلعتصام بحبل اهللا املتني

 .٣٩ صنتصاراإل )٤(

وجامع  ٣١٧ ص١٨وج ١٠٧ ص٨١جاألنوار   وبحار١٠٠ صسعد السعود )٥(
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 . )١( عىل خري العملَّحي: وكان ابن النباح يقول يف أذانه  ـ٢٠

 أن :الصحيح: ذكر يف كتاب السنام ما لفظه« :وقال القاسم بن حممد
 ؛اخلندق ألنه اتفق عىل األذان به يوم ؛ عىل خري العملَّحياألذان رشع ب

خري أعاملكم : »صىل اهللا عليه وآله«وألنه دعاء إىل الصالة، وقد قال 
 »عليهام السالم«ً وقد اتفق أيضا عىل أن ابن عمر واحلسن واحلسني ،الصالة

 . حكاه يف رشح املوطأ وغريه من كتبهم» ومجاعة من الصحابة، أذنوا بهً،الوبال

أمجع أهل املذاهب « :قال صاحب فتوح مكة وهو من مشايخ الصوفية
وقد ذكر :  إنتهى إىل قوله، عىل خري العملَّحيعىل التعصب يف ترك األذان ب

بحثت عن «: السيد العالمة عز الدين أبو إبراهيم، حممد بن إبراهيم ما لفظه
 إىل ابن عمر، ، فوجدهتام صحيحني عىل خري العملَّحيسنادين يف هذين اإل

 .)٢(»وإىل زين العابدين

                                     
 ٤٣ ص٤جمستدرك الوسائل :  وراجع.٦٨٨ ص٤ج أحاديث الشيعة

 .٢٦٦ ص١جتأويل اآليات  و٨٦ ص١جمستدرك سفينة البحار و

 ٥ج )آل البيتط (وسائل الشيعة و ٢٨٧ ص١من ال حيرضه الفقيه ج: راجع )١(

جامع  و١٧٤ ص٨١بحار األنوار ج و٦٤٥ ص٤ج) اإلسالميةط دار  ( و٤١٨ص

 .٦٤٤ ص١١ي جلتسرتلقاموس الرجال  و٦٩٢ ص٤أحاديث الشيعة ج

الروض النضري  وعن ٣١٢ ص، وراجع٣١٠ ص١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني )٢(

 .٥٤٢ص ١ج
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 عىل َّحي أحاديث ؛ام الرسوجي يف رشح اهلداية للحنفيةوروى اإلم
 . )١( بطرق كثريةخري العمل

صىل «سمعت رسول اهللا : ، أنه قال»عليه السالم«روي عن عيل   ـ٢١
 أن ًأن خري أعاملكم الصالة، وأمر بالال: إعلموا:  يقول»اهللا عليه وآله

 .)٢( حكاه يف الشفاء، عىل خري العملَّحي: يؤذن

 مرضيني، وى حممد بن منصور يف كتابه اجلامع، بإسناده عن رجال ر ـ٢٢
أمرين : ، أنه قال»صىل اهللا عليه وآله«عن أيب حمذورة، أحد مؤذين رسول اهللا 

 . )٣( عىل خري العملَّحي:  أن أقول يف األذان»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 أمره »المعليه الس« القاسم »أبا«أن : روى عن حممد بن منصور  ـ٢٣
إن رسول : يف أذانه قال)  عىل خري العملَّحي: يعني(أن يؤذن، ويذكر ذلك 

 .)٤( هكذا يف الشفاء، أمر به»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 .٣١١ ص١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني )١(

 واإلمام ١٩١ ص٢ ججواهر األخبار واآلثار املستخرجة من جلة البحر الزخار )٢(

حبل اهللا  واإلعتصام ب٢٨٤ ص٥ ج واملذاهب األربعة<عليه السالم>الصادق 

 .٣٠٩ ص١ جاملتني

 وجواهر األخبار واآلثار هامش نفس الصفحة، ١٩٢ ص٢ جالبحر الزخار )٣(

 .٩٢ ص١ جوكتاب العلوم

 .١٩١ ص٢ ججواهر األخبار واآلثار )٤(
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أنه سمع موسى بن هارون، : عن أيب بكر أمحد بن حممد الرسي  ـ٢٤
عن احلامين، عن أيب بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب 

اجعل يف : »صىل اهللا عليه وآله«، فقال يل النبي ًكنت غالما: رة، قالحمذو
 . )١( عىل خري العملَّحي: آخر أذانك

سمعت ابن أيب : ويف الشفاء، عن هذيل بن بالل املدائني، قال  ـ٢٥
 . )٢( عىل خري العملَّحي عىل الفالح، َّحي: حمذورة يقول

 . )٣(خري العمل عىل َّحيأنه أذن يف : عن زيد بن أرقم  ـ٢٦

 َّحيأن : وقد صح لنا:  عن كتاب األحكامًوقال الشوكاين نقال  ـ٢٧
 يؤذن هبا، »صىل اهللا عليه وآله« كانت عىل عهد رسول اهللا عىل خري العمل

 . )٤(ومل تطرح إال يف زمن عمر

 . )٥( روى ذلك عنه يف جامع آل حممد،يى وهكذا قال احلسن بن حي ـ٢٨

                                     
 ٢٦٨ ص١ ج ولسان امليزان للعسقالين١٣٩ ص١ جميزان اإلعتدال للذهبي )١(

 .٤٩٢ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال و

 .١٩٢ ص٢ جزخارالبحر ال )٢(

 ٢نيل األوطار ج: وراجع. ٢٨٣ ص٥اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ج )٣(

 . عن املحب الطربي يف أحكامه٢٩٢صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة و ١٩ص

 .٨٤ ص١جيحيى بن احلسني لاألحكام  و١٩ ص٢ جنيل األوطار )٤(

 . املصدر السابق)٥(
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 عىل َّحي: تقول إذا أذنت: أمحد بن عيسى، قلتسألت  :وبه قال حممد

 ! ؟ عىل خري العملَّحي، خري العمل

 . نعم: قال

 !يف األذان واإلقامة؟: قلت

 .نعم، ولكني أخفيها: قال

حدثني حممد بن مجيل، عن نرص بن مزاحم، عن أيب اجلارود،  :وبه قال

 .  واإلقامة، يف األذان عىل خري العملَّحي: أنه كان يقول: وعن أيب جعفر

أذنت ليحيى بن زيد بخراسان،  :وعن أيب اجلارود، عن حسان، قال

 . )١( عىل خري العملَّحي،  عىل خري العملَّحي: فأمرين أن أقول

صىل «أن رسول اهللا : »عليه السالم« روينا عن عيل بن احلسني  ـ٢٩

ىل  عَّحي: كان إذا سمع املؤذن قال كام يقول، فإذا قال»  عليه وآلهاهللا

ال حول وال قوة إال : ، قال عىل خري العملَّحيعىل الفالح، َّحي الصالة، 

 . )٢(.. الخباهللا

                                     
 .٩٢ ص١ ج بن عيسىكتاب العلوم املعروف بأمايل أمحد )١(

مستدرك ، و عنه١٧٩ ص٨١جاألنوار  وبحار ١٤٥ ص١دعائم اإلسالم ج )٢(

جامع أحاديث الشيعة  و٣٥٧لطباطبائي صلسنن النبي  و٥٨ ص٤جالوسائل 

 .٦٦٥ ص٤ج
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أنه : »عليهام السالم«عن حممد بن عيل، عن أبيه عيل بن احلسني   ـ٣٠
 . )١( عىل خري العملَّحي: عىل الفالح، قالَّحي : كان إذا قال

اخلالف فيه موجود،  ما :ومنها: قال الزركيش يف البحر املحيط  ـ٣١
كوجوده يف غريها، وكان ابن عمر، وهو عميد أهل املدينة، يرى إفراد 

 . )٢( عىل خري العملَّحي: األذان والقول فيه

 عىل َّحي أن األذان رشع ب:الصحيح: ويف كتاب السنام ما لفظه  ـ٣٢
 .)٣(خري العمل

ري  عىل خَّحي: ، أنه كان يقول»عليه السالم«وروي عن عيل   ـ٣٣
 . )٤(، وبه أخذت الشيعةالعمل

وقد قال كثري من علامء املالكية، وغريهم : ويف الروض النضري  ـ٣٤
 .)٥( من ألفاظ األذان»عىل خري العملَّحي «أنه كان : من احلنفية والشافعية

                                     
 ١جلبيهقي لالسنن الكربى  و١٩٢ ص٢جواهر األخبار واآلثار للصعدي ج )١(

 .٤٢٥ص

 وعن ٣٥٧ ص١ ج بحبل اهللا املتني واإلعتصام٥٤٢ ص١ جالروض النضري )٢(

 .٩٢مبادئ الفقه ملحمد سعيد العويف ص

 .نفس املصدر )٣(

 .٣٠٨ ص١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني )٤(

 .٥٤٢ ص١ جالروض النضري )٥(
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  :إشارة
 بن عيل صاحبسيام ما جرى للحسني إن النصوص التي ذكرناها، وال

ًوا يظهرون حساسية عالية جدا جتاه الترصيح أن اخللفاء كان: فخ قد أظهرت

: وربام يؤدي اجلهر هبا، وقوهلا.. يف األذان» عىل خري العملَّحي «: بكلمة
فلامذا قدمت سنة اخلليفة .. إىل عنف وقتل، ومصائب وباليا كبرية وخطرية

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«عىل سنة النبي

  :إشكاالت غري واردة
رود ذلك يف الصحيحني وغريمها من أن عدم و: وأما دعوى ـ ١

 أنه عتباره يف األذان، وحتى لو صح ما روي منادواوين احلديث يدل عىل عدم 
 :  فال تصح،)١(فهو منسوخ بأحاديث األذان لعدم ذكره منهااألذان األول، 

 .  ألن الصحيحني مل جيمعا مجيع األحاديث التي تدل عىل األحكامً:أوال

 لعلم بذلك ابن عمر، وزين العابدين، وزيد بن ًلو كان منسوخا :ًثانيا
صىل «أرقم، وغريهم، فلامذا استمروا عىل ذلك حتى بعد وفاة رسول اهللا 

 !؟»اهللا عليه وآله

 أن :قد رصحت بعض الروايات التي ذكرناها يف هذا البحث :ًثالثا
أول من ألغى هذه العبارة من األذان هو اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب 

                                     
 .١٥٦ ص٨جلشنقيطي لأضواء البيان  و١٩ ص٢ جنيل األوطار: راجع )١(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٢٦٤

نتفاء تلك املصلحة ـ لو سلم صحة ا فبعد ،حة ختيل أهنا تقتيض ذلكملصل
ستمرار عىل ترك ما رشعه االستناد إليها واالعتامد عليها ـ ال يبقى مربر لإل

 .  قبل ذلك»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 وأهل البيت ،ولعل التزام عدد من الصحابة والتابعني وغريهم
ه الفقرة، يشري إىل أهنم مل يوافقوا عمر عىل ما وشيعتهم هبذ» عليهم السالم«

 . جتهاد ومل يقبلوه منهذهب إليه من اإل

 ألنه مل يثبت ؛إن ذلك مكروه: وبعد هذا، فال يصح قول البعض ـ ٢
 . )١(»صىل اهللا عليه وآله «عن النبي

 أنه قد وردت الروايات الصحيحة عمن ذكرنا، أهنم كانوا :فقد عرفت
 . ذهب أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، الذين هم أحد الثقلنييقولوهنا، وأنه م

عىل خري العمل شعار العلويني، وأهل البيت َّحي وقد بقي قول 
 احلسني ةحركعصار، حتى إن ابتداء وشيعتهم عىل مدى األ» عليهم السالم«

 :بن عيل صاحب فخ، كان ألجل ذلك، ولتالحظ النصوص التالية

  :قف وشعار على خري العمل موَّحي
د عبد اهللا بن احلسن األفطس املنارة التي عند رأس النبي عص :لفأ

                                     
نصب و ٩٨ ص٣جلنووي لاملجموع و ٤٢٥ ص١ جلبيهقيلكربى لسنن ا ال)١(

 ١ج) هـ١٤١٨ط سنة (و  ٢٧٥ ص١ جقائوالبحر الر ٤٠٢ ص١جالراية 

 .عن رشح املهذب ٤٥٤ص
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 : ، عند موضع اجلنائز، فقال للمؤذن»صىل اهللا عليه وآله«

عىل خري العمل، فلام نظر إىل السيف بيده أذن هبا، وسمع َّحي أذن ب«
فأحس بالرش، ودهش، ) يعني وايل املدينة من قبل املنصور(العمري 

 .)١(» حبتي ـ ماءينغلقوا البغلة ـ الباب ـ وأطعموأ: وصاح

أنه سمعهم يف زمانه يقولون : أن أبا الفرج أخربه: وذكر التنوخي :ب
 .)٢( عىل خري العملَّحي: يف أذاهنم بالقطيعة

 َّحيب وأذنوا«:  عن الروافض٤٤٣وقال ابن كثري يف حوادث سنة  :ج
 . )٣(»عىل خري العمل

أن يف دولة بني بويه كانت الرافضة : بعضهموذكر «: وقال احللبي :د
، فلام كانت السلجوقية، منعوا  عىل خري العملَّحي: تقول، بعد احليعلتني

الصالة خري : املؤذنني من ذلك، وأمروا أن يقولوا يف أذان الصبح بدل ذلك
 . )٤(»ك يف سنة ثامن وأربعني وأربعامئة وذل،من النوم، مرتني

نه كان ثمة مقصورة قد زيدت عىل احلجرة أ: وحتدث ابن فرحون :ـه

                                     
 .٢٩٧ص) املكتبة احليدريةط ( و ٤٤٦ صنييمقاتل الطالب )١(

 .١٣٣ ص٢ جنشوار املحارضات )٢(

 .٨٠ ص١٢ج) ار إحياء الرتاث العريبط د( و ٦٣ ص١٢البداية والنهاية ج: راجع )٣(

) ط دار املعرفة( و ١٠٥ ص٢ ج باب األذان)هـ١٣٨٢ط سنة( احللبية السرية )٤(

 .  ه٤٤٨، حوادث سنة٦٨ ص١٢ جالبداية والنهاية:  وراجع٣٠٥ ص٢ج
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نت بدعة وكا«: النبوية الرشيفة، عملت وقاية من الشمس إذا غربت قال
 ..»وضاللة تصيل فيها الشيعة

ولقد كنت أسمع بعض من يقف عىل باهبا، ويؤذن بأعىل « :إىل أن قال
، وكانت مواطن تدريسهم، وخلوة علامئهم،  عىل خري العملَّحي: صوته

 . )١(»..ا الخض اهللا هلا من سعى فيها، فأصبحت ليلة منخلعة أبواهبحتى قي

فحني وصل املعز إىل «: سكندراينوقال ابن قاسم النويري اإل :و
مرص، أمر بأن يؤذن عىل جامع عمرو بن العاص، وجامع ابن طولون 

 فاستدام ذلك يف األذان، إىل حني انقضاء دولة عىل خري العمل؛ َّحيب
عىل خري َّحي ٍسنة سبع وستني ومخسامئة، فانقرض حينئذ ذكر العبيديني يف 

أبطل ذلك السلطان صالح الدين يوسف بن . العمل بانقراض دولتهم
 . )٢(» أيوبنجم الدين

عىل خري العمل بأمر جعفر َّحي  أعلن املؤذنون بـ ه٣٥٠ويف سنة  :ز
ي إىل ً، ويف نفس السنة أيضا قدم البساسري)٣(بن فالح نائب دمشق للمعز

                                     
 .٦١٢ ص٢ جوفاء الوفاء )١(

 اإلسالمتاريخ :  وراجع٢٤ ص٤ جعالم فيام جرت به األحكامملام باإلاإل )٢(

 .٤٠٢ص ، وتاريخ اخللفاء٣٢ ص.  ه٣٨١للذهبي حوادث سنة

 ١١ج  والبداية والنهاية٤٨ص ٢٦ج )٣٥٠حوادث سنة(للذهبي  اإلسالمتاريخ  )٣(

تاريخ ابن : وراجع ٣٠٥ ص١١ج) دار إحياء الرتاث العريب(و  ٢٧٠ص
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 . )١( عىل خري العملَّحي :بغداد، وزيد يف األذان

إن العبيديني الزاعمني أهنم فاطميون، كانوا شيعة، يقولون «: وقال :ح

، يقولوهنا مرتني كام تقوهلا  عىل خري العملَّحي: يف أذاهنم بعد احليعلتني

ً بصعدة أيضاالزيدية يف أذاهنم بمكة واملدينة يف غري أيام احلج، وكذلك 

 . )٢(»وغريها من أرض اليمن

وقال ابن كثري، وهو يتحدث عن رشوط الشيعة عىل وايل حلب  :ط

 : عانتهم إياه عىل صالح الدينإل

عىل خري العمل يف األذان، وأن َّحي إن الروافض رشطوا عليه إعادة «

ينادى يف مجيع اجلوامع واألسواق، ويستخلص هلم اجلامع وحدهم، 

 مخس عىل اجلنائز ربسالم اهللا عليهم، ويك  عرشياالثننادى بأسامي األئمة يو

املكارم ض أمر العقود واألنكحة إىل الرشيف الطاهر أيب وت، وأن يفاتكبري

                                     
 .٣٠٧ ص١ ج ومآثر اإلنافة٤٠٨ ص١ جالوردي

سري أعالم النبالء  و٤٠٨ ص٩جتاريخ بغداد :  وراجع٤١٨ صتاريخ اخللفاء )١(

لذهبي ل اإلسالمتاريخ  و٦٤١ ص٩جمل يف التاريخ الكا و١٣٩ ص١٥ج

 )ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية  و٢٢٨ ص٣١ وج٣٠ ص٣٠ج

  .٢٦٦ ص٤ وج٤٤٩ ص٣ج  والعرب وديوان املبتدأ واخلرب٩٧ و ٩٦ ص١٢ج

 . منه٤١ و٤٠ ص، ولرياجع٣٢ ص٤ جملاماإل )٢(
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 .)١(» كلهمحزة بن زهرة احلسيني، مقتدى شيعة حلب، فقبل الوايل ذلك

  :سبب حذف هذه العبارة
ة الثاين فقد رصح اخلليف! وأما ملاذا حذفت هذه العبارة من األذان؟

 :  أهل السنة واجلامعةًنفسه برس ذلك، فقد قال ابن شاذان، خماطبا

 ورويتم عن أيب يوسف القايض، رواه حممد بن احلسن،«  ـ٣٥
صىل «كان األذان عىل عهد رسول اهللا : وأصحابه، وعن أيب حنيفة، قالوا

 َّيح:  من خالفة عمر ينادى فيهً، وعىل عهد أيب بكر، وصدرا»اهللا عليه وآله
 . عىل خري العمل

إين أخاف أن يتكل الناس عىل الصالة، إذا : فقال عمر بن اخلطاب

 َّحي: طرح من األذانعىل خري العمل، ويدعوا اجلهاد، فأمر أن يَّحي : قيل

 .)٢(»عىل خري العمل

  :وروي مثل ذلك عن

 .»عليه السالم «أيب عبد اهللا الصادق  ـ٣٦

                                     
 والبداية والنهاية ٩ص ٣جخامتة املستدرك و ١٨٩ ص٢ جالكنى واأللقاب )١(

 .٢٨٩ ص١٢ج

 ١ جاإلعتصام بحبل اهللا املتني:  وراجع٢٠٢ و ٢٠١ ص البن شاذان اإليضاح)٢(

 .٩٢ ص١ج  وكتاب العلوم٣٠٧  و٣٠٦  و٣٠٥  و٣٠٤  و٢٩٩  و٢٩٦ص
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 .»المعليه الس «وأيب جعفر الباقر  ـ٣٧

 .)١(وابن عباس  ـ٣٨

  :كلمة حول هذا الرأي
»  وآلهصىل اهللا عليه« أن أمر اجلهاد يف زمن الرسول :ونحن وإن كنا نرى

كان أعظم وأشد، والناس إليه أحوج منهم عىل عهد عمر، ومل حيذف النبي 

أننا نستطيع أن نجزم : هذه العبارة من األذان مما يعني» صىل اهللا عليه وآله«

 حيث ،تهاد اخلليفة الثاين مل يكن عىل درجة مقبولة من القوة والكفايةبأن اج

 . مل تلحظ فيه مجيع جوانب وخلفيات هذه القضية بالشكل الكايف واملقبول

 إال أن تعليل عمر اآلنف الذكر، يدل عىل أن ترك هذه الفقرة من

 يفكر  وربام مل يكن،قتضت ذلك بنظرهاكان ألسباب وقتية وآنية  األذان إنام

                                     
 ١٣٠ و١٥٦ ص٨٤جاألنوار  بحار، و١٤٢ ص١اإلسالم جدعائم : راجع )١(

 )هبامشه(اهر األخبار واآلثار وجو،  والبحر الزخار٥٦ ص٢ جوعلل الرشايع

 عن مبادئ الفقه ١٠٠ ص٢ قسم٣ ج ودالئل الصدق١٩٢ ص٢ جكالمها

 عن سعد الدين التفتازاين يف حاشيته عىل ٣٨ صي ملحمد سعيد العريفاإلسالم

 ٢ جالروض النضري: عنوح العضد، عىل خمترص األصول البن احلاجب، رش

 عن التفتازاين يف ٣١٠ ص١ ج ونقله يف اإلعتصام بحبل اهللا املتني٤٢ص

 .ًحاشيته عىل رشح العضد أيضا
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، وإنام فقط إىل فرتة حمدودة، رآها بدأليف استبعاد هذه الفقرة من األذان إىل ا

 .جراءتتطلب هذا اإل

وإذا كان ذلك هو ما حدث بالفعل، فإننا ال نستطيع أن نفهم املربر 
 . ً قائامستمرار عىل ترك هذه الفقرة يف هذا الزمان الذي مل يعد فيه ذلك املربرلإل

، »صىل اهللا عليه وآله«ًمجيعا إىل سنة الرسول األعظم وملاذا ال نعود 
 !؟»عليهم السالم «وأهل بيته الطاهرين

وحتى لو كان عمر قد أراد ـ كام فعله يف موارد مشاهبة ـ أن يستبعد 
ي، فإن املعيار هو اإلسالم وأن يسقطه من الترشيع ًذلك من األذان مطلقا

 .ضح وال حيتاج إىل مزيد بيان وذلك أمر وا،قول اهللا ورسوله ال قول عمر

 !.فلامذا؟..  أن أبا بكر مل يقدم عىل هذه اخلطوة:فتوالال

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٣٦ (٧٩السؤال رقم 
 اهللا ريض« ـًا علي يبغض ـ »عنه اهللا ريض« ـ عمر أن :يدعي الشيعة

 بيت مفاتيح الستالم خرج عندما املدينة عىلًا علي يويل عمر نجد ثم ـ »عنه
 املسلمني  كان سيصبح خليفة عىل»ريض اهللا عنه«ً علام بأن عليا )١(!املقدس؟

                                     
  ).٧/٥٧( ،البداية والنهاية )١(
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 !هذا؟ بغض فأي !مكروه ألي ـ »عنه اهللا ريض« عمر ـ تعرض حال يف

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..د وآله الطاهرينوله احلمد، والصالة والسالم عىل حمم

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

  :ليس الكالم يف احلب والبغض
، أو عدمه، وإنام »عليه السالم«إن الكالم ليس يف بغض عمر لعيل 

ًإماما وخليفة منصوبا من قبل » عليه السالم«الكالم يف قبول عمر لعيل  ً

وقد أثبتت األحداث . ، أو عدم قبوله بذلك»ه وآلهصىل اهللا علي«رسول اهللا 

 ورشح أبا بكر، ثم توىل هو نفسه هذا املقام بالرغم ،أنه مل يرض به كذلك

 ..من أنه كان هو وأبو بكر قد بايعاه يوم الغدير

  :على املدينة ×استخالف عمر لعلي 
إن عمر حني سار إىل بيت املقدس قد استخلف : إن الرواية التي تقول

 : ال يمكن قبوهلا ملا ييل)١(ًيا عىل املدينةعل

                                     
 ١٠٤ ص٦ج) وط مؤسسة األعلمي (٦٠٨ ص٣ تاريخ األمم وامللوك ج)١(
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 إن راوي هذه الدعوى هو سيف بن عمر، املشهور بالكذب  ـ١
، فال يمكن االعتامد عىل »عليه السالم«والوضع واالنحراف عن عيل 
 .»عليه السالم«روايته، وال سيام فيام يرتبط بعيل 

 .)١(ن بن عفانٍ إنه استخلف عىل املدينة حينئذ عثام: قال اليعقويب ـ٢

إذا كان » عليه السالم«ًن عليا إ :٣٦قلنا يف إجابة عىل سؤال رقم   ـ٣
، رغم حماولته ذلك، وال يرىض بأن يتوىل  مع عمرال يرىض حتى أن يسافر

 !رىض بتويل املدينة يف غياب عمر؟ يهلحرب الفرس بالقادسية، ف

 برشعية ًيتضمن نوعا من اإلعرتاف: هلا» عليه السالم«فإن توليه 
ليسجل ذلك عىل نفسه، فإنه كان » عليه السالم«ومل يكن عيل . حكومة عمر

ً بعدم مرشوعية خالفتهم تلميحا وترصحياًدائامًحريصا عىل اجلهر  ً. 

ًأن ذلك يتضمن إنقاصا من قدره، وتصغريا لشأنه، : كام أنه كان يعرف ً

أوا إنائي، ، وأكفاللهم عليك بقريش، فإهنم قطعوا رمحي: وهو الذي يقول
 .)٢(روا عظيم منزلتيَّوصغ

                                     
 ٥١٧ ص١٣ وكنز العامل ج٢٩٨ ص٨رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع

 والبداية ٥٠٠ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٣٧٢ ص٢٦وتاريخ مدينة دمشق ج

 .٦٥ ص٧والنهاية ج

 .١٤٧ ص٢ج) ط صادر( و ١٣٥ ص٢ج)  هـ١٣٩٤ط سنة (تاريخ اليعقويب ) ١(

مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٨٥ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة : راجع) ٢(
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َّمتى اعرتض الريب يف« :وقال يف اخلطبة الشقشقية عن أهل الشورى ِ 
 .)١(!؟» حتى رصت أقرن إىل هذه النظائر،مع األول منهم

عىل » عليه السالم«ً أنه مل يستخلف عليا : إن كالم عمر يشري إىل ـ٤
يف األمور » عليه السالم«يل  قد أمر الناس بأن يرجعوا إىل عفإنهاملدينة، 

 : املشكلة، حيث قال هلم

 حزبكم إذا باملدينة، فانظروا »عنه اهللا ريض« هذا عيل بن أيب طالبو«
  .)٢(».. يف أموركم واحتكموا إليه،أمر عليكم به

وأما .. فلو كان قد واله عليهم، فإهنم سريجعون إليه يف مجيع أمورهم
املدينة سوف يتصدى هلا بصورة طبيعية، األمور التي تنزل هبم، فإن وايل 

 الناجعة، لولوهذا من أوليات ما يطلب منه، وجيب عليه مواجهته باحل

                                     
 ٧٦٧ و ٥٧٠ ص٢ وج٣٠٨ ص١جلثقفي لالغارات  و١٧٥ ص٤ج) البالغة

بحار  و١٨٦ و ١٧٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٤١٦صاملسرتشد و

النص  و٣٩٠صاملراجعات  و٥٦٩ ص٣٣ وج٦٠٥ ص٢٩جاألنوار 

 للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢٧ ص٦جهنج السعادة  و٤٤٤صواإلجتهاد 

 )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٠٥ ص٩ وج٩٦ ص٦ وج١٠٣ ص٤ج

 .١٧٦ ص١ج) حتقيق الشريي( و ١٣٤ ص١ج

 .٣٠ ص١ج) برشح عبده(هنج البالغة ) ١(

 .٢٢٥ ص١ج) ط دار األضواء( و ٢٩٣ ص١ الفتوح البن أعثم ج)٢(
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عليه «، فإن أشكل عليه األمر، فإنه يستعني بعيل والعالجات الصحيحة
 ..أو بغريه» السالم

ال يتناىف مع تولية عثامن عىل » عليه السالم«فام أمرهم به عمر جتاه عيل 
ًحالل املشاكل هلم مجيعا» عليه السالم«وقد كان عيل . ةاملدين  .كام يعلم باملراجعة. ّ

طلب عمر بأن يتوىل حرب الفرس » عليه السالم«قد رفض عيل ل  ـ٥
 .)١(كام ذكره البالذري واملسعودي

عليه « بأن يرصف النظر عن الطلب من عيل :وقد نصح عمر أبا بكر
عليه «قيس، ألنه يتوقع أن يرفض بأن يتوىل قتال األشعث بن » السالم
 .)٢(طلبه» السالم

، »عليه السالم«ًإن عمر قد شكى إىل ابن عباس يف الشام عليا   ـ٦
 .)٣(»أشكو إليك ابن عمك، سألته أن خيرج معي فلم يفعل«: فقال

ً حتى لو فرضنا جدال أن عمر قد وىل عليا  ـ٧ َّ عىل » عليه السالم«ً
، إذ لعل عمر رأى »عليه السالم«حمبة عمر لعيل  عىل ُّدلاملدينة، فذلك ال ي

ًواليا من قبله، فإن ذلك » عليه السالم«ًأن من مصلحته أن يرى الناس عليا 

                                     
 .٣١٣ وفتوح البلدان ص٣١٠ و ٣٠٩ ص٢ مروج الذهب ج)١(

 . ٥٧ ص١ج) ط دار األضواء(و  ٧٢ ص١الفتوح البن أعثم ج )٢(

 ٣٠ وج٦٣٨ ص٢٩جبحار األنوار  و٧٨ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )٣(

 .١٤٧ و ١٤٦صلعسجدية التحفة ا و٩٣ص ٦ج املرام وغاية ٥٥٤ص
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 برشعية »عليه السالم«ًلصاحله، حيث يمكن ادعاء أنه يمثل اعرتافا من عيل 
 .خالفة عمر، ولعل ذلك من أهم ما كان يسعى عمر إىل حتقيقه يف حياته

تنتهي  عىل املدينة سوف »عليه السالم«إن تولية عيل : ذي قال من ال ـ٨

 سيبادر إىل فلعل عمر.. ًبإستخالفه لو أن مكروها أصاب عمر بن اخلطاب

.  إىل اخلالفة»عليه السالم«وضع صيغة الشورى التي يستحيل أن تأيت بعيل 

 ..ًمتاما كام فعل حني طعنه أبو لؤلؤة

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

× 

  :)٧٣ (٨٠السؤال رقم 
 قصدهم كان »معنه اهللا ريض« وعثامن وعمر بكر أبا أن :يدعي الشيعة

 ًمسلام يقاتلوا مل هؤالء :هلم فيقال بالوالية، غريهم فظلموا وامللك الرياسة

 كرسى كرسوا الذين وهم والكفار، رتدينامل قاتلوا وإنام الوالية، عىل

 وأذلوا وأهله اإليامن وأعزوا ، اإلسالموأقاموا فارس بالد وفتحوا وقيرص

 قتله الثوار طلب املنزلة يف وعمر بكر أيب دون وهو وعثامن وأهله، الكفر

 .وخالفته واليته عىل ًمسلام قتل وال املسلمني يقاتل فلم واليته يف وهو

الرسول   واليتهم أعداءيفة عىل هؤالء أهنم كانوا ظاملني ز الشيعّفإذا جو

 !!»ريض اهللا عنه« مثل ذلك يف عيل اصىل اهللا عليه وسلم، لزمهم أن يقولو
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 : بام ييلفإننا نجيب

 فاملرجو من ٢٠ لقد أجبنا عىل هذا السؤال، يف السؤال رقم ً:أوال
 .القارئ الكريم، ومن السائل الرجوع إىل هناك

ً ما ذكره السائل من أن أبا بكر، وعمر، وعثامن مل يقاتلوا مسلام :ًثانيا

 :عىل الوالية غري مقبول

 معه، ووطأ  ألهنم قاتلوا مالك بن نويرة، وقتلوه وطائفة ممن:ألف
، وعرض عىل أخيه متمم ومل يقده أبو بكر بهخالد زوجته يف نفس ليلة قتله، 

فلو . ُبن نويرة أن يعطيه ديته، وأرجع إىل بني حنيفة سبيهم، وما أخذ منهم
كام أن هناك ! ًمل يكن مالك مسلام، فلامذا يعرض أبو بكر ديته عىل أخيه؟

ًاهتاما قويا هلم بقتل سعد بن عبادة غي  .لة عىل يد خالد بن الوليدً

 إن عثامن قد حاول أن جيمع اجليوش ليقاتل الذين يطالبونه :ب
 .بتصحيح األوضاع، لكن معاوية خذله

، ورضهبا وإسقاط »عليها السالم« إن مهامجة بيت فاطمة الزهراء :ج
جنينها، وحماولة إحراق بيتها، وكذلك ما جرى يف السقيفة من وطء سعد 

أنف احلباب بن املنذر، ثم كرس سيف الزبري يف بيت عيل بن عبادة، ورضب 
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يدل عىل أن األمر مل يكن جمرد تشاور واختيار، بل كان هناك » عليه السالم«
عنف ضد املسلمني ورضب، وسقوط قتىل، وهو اجلنني حمسن بن فاطمة 

 .»عليها السالم«الزهراء 

ِّفضال عن قتل سعد بن عبادة بعد ذلك، ثم ادعاء .. هذا  .أن اجلن قتلتهً

.. مل يأت من فراغ، بل كان ألجل احلصول عىل السلطة.. وهذا كله
 .وقد كان ابو بكر وعمر رشكاء يف هذا األمر، كام هو معلوم

أن يكون املطلوب :  ال يصح من السائل أن ينفي بصورة قاطعة:ًثالثا
عليه «هو احلصول عىل الرياسة وامللك، مع وجود ترصحيات كثرية من عيل 

 ..أهنم طلبوا ذلك: تذكر» السالم

فال معنى بعد ذلك كله، لتصوير أيب بكر وعمر بأهنم محائم سالم يف 
الوقت الذي طفحت فيه اخبار إطالقهم التهديدات بالقتل، وإعالهنم 

 استخدمت ومن املفردات التي. احلرب عىل كل من تسول له نفسه خمالفتهم
 : يف تلك املرحلة

 .»فؤها إال الدمإين أرى عجاجة ال يط«

 .»ال خيالفنا أحد إال قتلناه«

 .»إال حطمته بالسيف«

 .»أحجم القوم وكرهوا املوت«

 !؟»من ذا ينازعنا سلطان حممد«

 .»ما رجعت ويف فيك واضحة«
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 .»ًاقتلوا سعدا«

 .»وطئ يف بطنه«

 .»أرميكم وأخضب منكم«

 .»لنمألن أسيافنا منه«

 .»لنأخذن الذي فيه عيناه«

 .»مألنلتأخذن ولت«

 .»أرميكم وأخضب منكم«

 .»امتألت شوارع املدينة بالرجال«

 .»وبايعت أسلم، فأيقن عمر بالنرص«

 .»عمر حيتزم بإزاره، ويكبسهم فيبايعون«

 .»َّإال خبطوه وقدموه، ومدوا يده ومسحوها عىل يد أيب بكر«

 .»وجاؤوا مكرهني إىل البيعة«

 ..و.. و.. و

واحلوار والتشاور الذي دار يف ما فهل هذا كله من مفردات السالم 
 بالعنف بني أهل السقيفة آنذاك، أم أنه من مفردات طلب الرياسة وامللك

 !؟والتهديد

َّ إن قتال أيب بكر وعمر املرتدين ليس باألمر املسلم من الناحية :ًرابعا

صىل اهللا «َّالتارخيية، ألن املدعني للنبوة قد ارتد أكثرهم يف عهد رسول اهللا 
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ْ﴿انقلبتم عىل أعقابكم: ً، فليسوا مصداقا لآلية» وآلهعليه ُْ ِْ َ َ َ َْ َ َْ  وال .)١(﴾ُ

صىل «ارتدوا عىل أعقاهبم القهقرى، ألهنا تتحدث عام بعد موته : لرويات

 ..»اهللا عليه وآله

.. وأما مانعو الزكاة، وهم مالك بن نويرة وأصحابه، فهم مسلمون
 .وقد قتلهم خالد بعد أن أعطوهم األمان

د حاول أبو بكر أن يتخلص من تبعات هذا األمر، فحاول أن وق
 .يعطي دية مالك، فرفضها أخوه متمم بن نويرة

أن أبا بكر مل يرض باالقتصاص من خالد، بالرغم من : والالفت هنا

ًيف حني أن من ارتد فعال، كاألشعث بن قيس قد كوفئ .. إرصار عمر عليه

 !لطة؟خت أيب بكر، وبتقريبه من السبتزوجيه أ

 ملا ثار الناس عىل عثامن يطالبونه بإنصافهم، وبإعادة األمور :ًخامسا
الستقدام إىل نصاهبا، فوعدهم ومل يف هلم، نجد أنه كان حني يعدهم يسعى 
 أحد من اجليوش من الشام ومن غريها، للبطش هبم، ولو أنه قدر عىل قتل

 .دليل عىل ذلكوالسعي جلمع الرجال للقتال . َّمهامجيه ملا قرص يف ذلك

وقد أرسل إليه معاوية باجليوش التي أرادها، ولكنهم تلكأوا يف 

 . ولعل تلكؤهم هذا كان بأمر من معاوية.مسريهم حتى قتل فرجعوا

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(
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ً الكتاب الذي أخذ من رسوله، وكان خمتوما بختمة، :ويدل عىل ذلك

وهو مرسل إىل عامل عثامن عىل مرص يأمره بأن يقتل الوفد الذي جاءه 
وحني وقف الناس عىل األمر وطالبوه به، أنكره، وظهر أن مروان . لشكايةل

 ..هو كاتب الكتاب، فطالبوه بإجراء حكم اهللا فيه فأبى

 إن من يرضب الصحابة ويدوس يف بطوهنم حتى يصيبهم :ًسادسا
إنه سوف : الفتق من أمثال عامر، وابن مسعود، وغريمها ال يمكن أن يقال

 من الناس العاديني، إذا أرادوا منازعته يف األمر يعّف ويعفو عن غريهم
 ..الذي يطلبه

ًفضال عام كان يصدر منه من الشتم والسب للصحابة، كام جرى أليب 
 .. معه»عليه السالم«ذر وعيل 

 : للمسلمني نقول»عليه السالم« بالنسبة لقتل عيل :ًسابعا

ام، وقد بايعه كان هو اخلليفة واإلم» عليه السالم« أنه :إن من املعلوم
أولئك الناس ثم نكثوا، فكان ال بد من أن يقاتلهم عىل نكثهم، وألجل 

له » صىل اهللا عليه وآله«ًوامتثاال ألمر رسول اهللا  ،ًدفعهم عن نفسه أيضا
وأين هذا من مهامجة جيش أيب بكر .. بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني

 !ملالك بن نويرة وأصحابه؟

ًار عن عثامن بمثل هذا أيضا، فإن الذين ثاروا عىل وال يمكن االعتذ

عثامن مل يعلنوا النكث، بل طالبوه بإنصافهم بالعمل هبم وفق الرشع 
واستمر اخلالف عىل ذلك إىل أن انتهى األمر بقتله، ولو أنه وىف .. الرشيف

 ..بوعوده هلم ومل خيلفها أكثر من مرة مل يبلغ األمر إىل ما بلغ
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 يتسلط عىل الناس ألهداف دنيوية، ال جيب أن يقتلهم  إن الذي:ًثامنا
موا ابل هو حيافظ عليهم، ما د. وحيارهبم، كام هو مبنى كالم السائل

 ..خاضعني لسلطته

وقد يصل إىل السلطة بدون إراقة دماء، فربام يصل إليها باملال، أو 
وقد يستميل البعض، وخيوف .. باستاملة الناس إليه، وإغرائهم باملناصب

 ..البعض اآلخر، وال يصل األمر إىل حد إراقة الدماء

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٨٢ (٨١السؤال رقم 
 عليه وتآمرا عيل من اخلالفة اغتصبا وعمر بكر أبا أن :تزعم الشيعة

  .رتائهماف الخ ..منها يمنعوه لكي

 الشورى يف إدخاله إىل عمر دعا الذي فام ًحقا ذكرمتوه ما كان لو :نقول
 إىل قصد أو ،زيد بن سعيد أخرج كام منها أخرجه ولو فيها؟ أدخله من مع

 !بكلمة؟ ذلك يف أحد عليه اعرتض ما فواله غريه رجل

 وال غالني غري منزلته أنزلوه القوم أن ذكرنا بام رضورة فصح 
 واألفضل ،وأهنم قدموا األحق فاألحق ،»م أمجعنيريض اهللا عنه«مقرصين، 
 .منهم بنظرائه وساووه فاألفضل،

 بعد توىل ملا »عنه اهللا ريض« ًعليا أن :وهو ؛التايل الربهان :ويؤكد هذا
 بيعته، إىل واألنصار املهاجرين طوائف سارعت »عنه اهللا ريض« عثامن قتل
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 أليب بيعتهم من سلف مما إليه اعتذر هممن ًأحدا أن الناس من أحد ذكر فهل
 !وعثامن؟ وعمر بكر

 !إمامته؟ عىل للنص جحده من منهم أحد تاب هل أو

 !لقد ذكرت هذا النص الذي كنت أنسيته يف أمر عيل؟ :أو قال أحد منهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. يكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عل
 :فإننا نجيب بام ييل

 إذا كان ما ذكر من غصب أيب بكر وعمر وعثامن اخلالفة من عيل ً:أوال
ً افرتاء، فال شك يف أنه مل يأت من قبل الشيعة، ألن الشيعة »عليه السالم«

وجدوه يف كتب أهل السنة بالتحديد، فلامذا ينسب السائل ذلك إىل الشيعة، 
 !ًعتربه افرتاء منهم؟وي

.. ًوإن أحب السائل أن نذكر له شطرا من املصادر غري الشيعية، فعلنا
ولكننا نحيله عىل املؤلفات التي تعرضت هلذا األمر، وذكرت مصادره، 

: ومن هذه املؤلفات.. وننصحه بمراجعتها، ليقف عىل صدق ما نقول
عليها «ة الزهراء الغدير للعالمة األميني، وال بأس بمراجعة كتاب مأسا

 .شبهات وردود» السالم

ًيف الشورى مل يكن تفضال » عليه السالم« إن إرشاك عمر لعيل :ًثانيا
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عليه «منه، بل اضطر إىل إرشاكه، ألنه مل يكن يف األمة من هو مثل عيل 
فكان ال بد له من تدبري األمر .. ، لكي يفوض عمر إليه األمر»السالم

، وتفيض إىل »عليه السالم«مع الناس ومع عيل بطريقة متنع من املواجهة 
 من »عليه السالم«إبعاده، فاختار الشورى التي دبرت بنحو ال يصل عيل 

وهذا ما . خالهلا إىل اخلالفة من جهة، وال يستطيع مقاومتها من جهة أخرى
 ..حصل بالفعل

ً أن كثريا من الناس ال يرضون :ومن جهة أخرى، فإن عمر كان يعلم

 .»عليه السالم«س فيها عيل بشورى لي

أن يمتنع عن الدخول يف الشورى، » عليه السالم«ومل يكن يمكن لعيل 
ألن ذلك هو غاية ما يتمناه الطامعون باخلالفة، حيث تصبح لقمة سائغة 
هلم، وال يستطيع ـ بسبب اعتزاله ـ أن يعرتض ويبني احلق، أو أن يطالب 

 ..بيشء بعدها

ر إىل النتيجة التي يتوخاها، وهي إبعاد وقد ضمن عمر أن تصل األمو
 حني جعل حسم األمر بيد عبد الرمحان بن عوف، الذي »عليه السالم«عيل 

 ..وهذا ما حصل بالفعل.. كان يعرف كيف حيقق مرام عمر

، الذي ال »عليه السالم« ال يصح قياس سعيد بن زيد وال غريه بعيل ً:ثالثا

هل سعيد بن زيد ليس له أية سلبية، فتجا.. جيهل أحد موقعه من هذا الدين

 :وعيل هو القائل عن أصحاب الشورى، »عليه السالم«بخالف جتاهل عيل 

 َّمتى اعرتض الريب يف مع األول منهم حتى رصت أقرن إىل هذه«
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 .)١(»النظائر

ً ال يستطيع عمر أن يويل أحدا ابتداء، ويرتك عليا ً:رابعا .. »عليه السالم«ًً
وسريى الناس .. »عليه السالم«ًطيع أن يواجه عليا لعدم وجود شخص يست

أنه ال مربر لترصف كهذا، وسيدفعهم ذلك إىل الكون يف صف عيل : كلهم
ولن .. ً، وسيلبون أي نداء يطلقه إليهم، وسريونه حمقا يف ذلك»عليه السالم«

 .تبلغ األمور إىل احلد الذي بلغته حني استوىل أبو بكر األمر

 ال »إن القوم أنزلوه منزلته، وساووه بنظرائه«: ل قول السائ:ًخامسا

، »عليه السالم«يمكن قبوله، ألن أصحاب الشورى مل يكونوا نظراء لعيل 

َّمتى اعرتض الريب يف مع األول منهم، «: وقد أبطل عيل نفسه ذلك بقوله
 .)٢(!؟»حتى رصت أقرن إىل هذه النظائر

 :» السالمعليه« لعيل وقد متنى عمر أن تكون له واحدة من ثالث كانت

 . أنه زوجه ابنته، وولدت له:إحداها

 . سد األبواب إال بابه يف املسجد:واألخرى

 . )٣( أنه أعطاه الراية يوم خيرب:والثالثة

                                     
 . هنج البالغة، اخلطبة الشقشقية)١(

 . نفس املصدر السابق)٢(

 الزوائد وجممع ١٢٥ص ٣ج للحاكم واملستدرك ٢٦ص ٢ج أمحد مسند: راجع )٣(
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قدموا األحق فاألحق، واألفضل «: إن القوم:  قول السائل:ًسادسا
 :ً غري مقبول أيضا، وذلك لسببني»فاألفضل

ددها الناس، بل اهللا تعاىل هو الذي يعطي هذا  ألن األحقية ال حي:ألف
 ..احلق ملن يعلم أنه األفضل

 إن احلديث عن احلق واألحقية ال ينسجم مع عقائد أهل السنة، :ب
ألهنم يرون أن احلق ينشأ من البيعة واإلختيار، فكيف تكون البيعة ويكون 

عن األحق  مع أننا لو بحثنا !اإلختيار مبنيني عىل ثبوت احلق، واألحقية؟

                                     
 ٢ج طالب أيب آل ومناقب ٩باب ٣الفصل املحرقة والصواعق ١٢٠ص ٩ج

 ٤٥٣ص ٩ج يعىل أيب ومسند ٥٠٠ص ٧ج يبةش أيب البن واملصنف ٣٧ص

 ٧ج الباري وفتح ١٧٦ص البطريق البن والعمدة ١٢٩ص السمطني درر ونظم

 ٤٤٥ص األربعني وكتاب ٣١ و ٢٨ص ٣٩ج األنوار وبحار ١٣ص

 ٢٠٣ص ٣ج الغدير: وراجع .٦٤ص للمظفر والسقيفة ٢١٨ص واملراجعات

: وراجع ٣٣ص املسدد والقول ١٣٩ص ١٠ج األحوذي وحتفة ٦٨ص ١٠وج

 ٣ج اجلامع جوامع وتفسري ١١٠ص ١٣ج العامل وكنز ٧٧ص العقبى وذخائر

 ٩ج الثعلبي وتفسري ١٦٤ص املبني الوحي وخصائص ٤١٧ص ٩وج ٥٢٥ص

 ٢٧٧ص للخوارزمي واملناقب ١٢٢ و ١٢١ص ٤٢ج دمشق مدينة وتاريخ ٢٦٢ص

 اإليامن وهنج ٣٣٨ص ١ج الغمة وكشف ١٧٤ص السؤول ومطالب ٣٣٢ و

 .١٧٠ص ٢ج املودة وينابيع ١٨٧ص ١ج الدمشقي البن املطالب هروجوا ٤٤٢ص
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عىل غريه ظاهرة للعيان، » عليه السالم«واألفضل، فسنرى أن أفضلية عيل 
 .بالنظر إىل فضائله وخصائصه وميزاته وعلمه، والنظر إىل صفات غريه

ً إذا رجعنا إىل ما يقوله معتزلة بغداد، من أن عليا :ويتضح ما قلناه بصورة أتم

 .املفضول عليه، وهو أبو بكر قدم كان هو األفضل، ولكن اهللا» عليه السالم«

 قد :كام أن ابن أيب احلديد املعتزيل يف خطبته يف أول رشحه لنهج البالغة

  .)١(»قدم املفضول عىل الفاضل حلكمة اقتضاها التكليف«هللا عىل أن امحد 

أن اإلمامة باإلختيار : وقد وقع املعتزيل هنا يف تناقض ظاهر، فإنه يرى

 إىل اهللا سبحانه، »عليه السالم« بكر عىل عيل ال بالنص، ثم ينسب تقديم أيب

مع أن اهللا مل يكن هو الذي فعل ذلك، وال سيام .. وحيمده عىل هذا التقديم

 ..عىل القول بالتفويض اإلهلي الذي يذهب إليه املعتزلة

 عن بيعتهم أليب »عليه السالم« بالنسبة العتذار الناس لعيل :ًسابعا
 :بكر، نقول

 .ُّجدان ال يدل عىل عدم الوجود إن عدم الو:ألف

ُّ إن عدم اعتذارهم ال يدل عىل عدم خطأهم فيام فعلوه، ألن عدم :ب

اإلعتذار قد يكون ألجل أهنم اعتربوا أن رجوعهم إليه، وإرصارهم عليه 

 .بقبول اخلالفة والبيعة كاف يف التكفري عن خطيئتهم

                                     
 .٣ ص١ راجع رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
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هنم انساقوا إىل  لعل أكثر الناس كانوا ال حيتاجون إىل اإلعتذار، أل:ج
ًبيعة أيب بكر حبا بالسالمة، وخوفا من العقاب، بعد أن رأوا بأم أعينهم ما  ً

عليهام «جرى ملالك بن نويرة وأصحابه، وما جرى عىل الزهراء، وعىل عيل 
وغري ذلك، فكانوا يرون أنفسهم معذروين يف بيعتهم لغري عيل » السالم

 .»عليه السالم«

قية، فإما ماتوا، وإما كانوا من املتآمرين عليه، أما القلة القليلة البا
كام .. املضمرين للغدر به، ويعملون عىل هدم حكمه، وتقويض سلطانه

 .أظهرته احلروب الالحقة

وهناك أمور أخرى يمكن الوقوف عندها يف اإلجابة عىل هذا السؤال 
 ..آثرنا رصف النظر عنها لكي ال يساء فهم ما نرمي إليه

ًس ألحد أن يزعم أن عليا عليه السالم قد وافق عىل مبدأ فلي.. وبعد :د

ًالشورى، ألننا نجيبه بأن عليا عليه السالم مل يعرتف بأن اهللا ورسوله قد 

بل قد تعامل مع .. وضعا مبدأ الشورى لتكون هي الوسيلة لتعيني احلاكم

 ..ما فرضه احلاكم املمسك بزمام األمور عليه

يف إختيار احلاكم لكان لنا أن نسأل عن ولو كانت الشورى هي املبدأ 
مربر حكومة عمر نفسه، فإنه مل تكن بالشورى، والكالم يف هذا املوضوع 

  .وله موضع آخر.. طويل

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)١٠٧ (٨٢السؤال رقم 
 اهللا ريض« عفان بن عثامن دار حارصوا َّملا البغاة الفتنة أهل وجدنا لقد

 ولديه إليه وأنفذ عنه، الناس وطرد »عنه اهللا ريض« عيل عنه دافع »عنه
 اهللا ريض« عثامن أن لوال ،)١(جعفر بن عبداهللا أخيه وابن واحلسني احلسن

 عىل ُّدلي وهذا .بيوهتم ويلزموا أسلحتهم يدعوا أن الناس عىل عزم »عنه
 .بينهام والعداوة التباغض من الشيعة تزعمه ما بطالن

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

مل يكن ينطلق يف مواقفه من مشاعره » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال
فهو ال يبغض عثامن . األشخاص، من حيث هم أشخاصالشخصية جتاه 

ألنه ابن فالن، أو ألن لونه أبيض أو أسمر، أو ألنه طويل أو قصري، أو غني 

                                     
طبعة إيران، وتاريخ ) ٥٨١ص ١٠ج(بن أيب احلديد رشح هنج البالغة ال :انظر) ١(

 .بريوت) ٣٤٤ ص ٢ج( املسعودي الشيعي
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ًبل هو يبغض من أعامل عثامن ما كان خمالفا للرشع، أو جمانبا .. أو فقري ً

للعدل واإلنصاف، ويدعوه إىل تركها واإلقالع عنها، فإن استقام عىل 
وإن أخل بذلك اختلت ..  واحلق والصالح استقامت عالقته بهطريق اخلري
 ..هذه العالقة

أن يساعد عثامن عىل اخلروج من حمنته، » عليه السالم«وقد حاول 
وأعطاه عثامن الوعود الرصحية بإنصاف الناس، وأعلن وعوده هذه عىل 

 .املنرب، ولكنه عاد فأخل هبا

مثل وأمجل، فأجاب، وطرد فعاد إىل مطالبته له بالرجوع إىل ما هو أ
الناس عنه، فلام أخل بوعده، وخاس بعهده من جديد مل جيد » عليه السالم«

كنه ملا وجد أن اخلطر قد أصبح  ول.ًبدا من اإلعتزال» عليه السالم«عيل 
 .ًا أرسل ولديه لدفع ما يمكن دفعه من البالءدامه

امن من منطلق كان يعامل عث» عليه السالم«ًأن عليا : وال يدعي الشيعة
 ..العدواة والبغض

أنه مل يكن بصدد :  إن مراجعة حال عثامن مع مناوئيه تظهر:ًثانيا
وقد طلب . اإلذعان ملطالبهم املرشوعة، بل كان حياول مجع الرجال حلرهبم

من معاوية أن يمده بالرجال، فأجابه إىل ذلك، ولكن اجليش الذي أرسله 
 ..حتى قتلمن معاوية نفسه ـ ـ بأمر َّقد سوف وتباطأ عن نجدته، 

 إن قتل عثامن هبذه الطريقة كان سيفتح أبواب الفتنة، ويمهد :ًثالثا
الطريق ملعاوية، ولغريه من طالب اللبانات إلفساد األمة، والتالعب 

وكذلك » عليه السالم«وقد بينت كلامت أمري املؤمنني عيل . بمصريها
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. قتل عثامن، والساعي لهأن معاوية كان هو الراغب ب: النصوص األخرى
 :بل ما قتل عثامن غريه، فراجع النصوص التالية

  :معاوية هو قاتل عثمان
 :ومن النصوص الدالة عىل حرص معاوية عىل قتل عثامن نذكر

، فتلكأ عنه، وتربص به، ثم أرسل إن عثامن قد استنجد معاوية  ـ١

:  من أن يقولوحذر قائده. ًجيشا، وأمره باملقام بذي خشب، وال يتجاوزها

 .الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب«

ٍ فأقام بذي خشب، حتى قتل عثامن، فاستقدمه حينئذ معاوية، :قال

وإنام صنع ذلك معاوية ليقتل . فعاد إىل الشام باجليش الذي كان أرسل معه

 . )١(»عثامن، فيدعو إىل نفسه

ولعمري، ما قتله «: إليه» ليه السالمع«كتب عيل أمري املؤمنني   ـ٢

ُغريك، وال خذله سواك، ولقد تربصت به الدوائر، ومتنيت له األماين َ َ َ«)٢( . 

                                     
الغدير و ٩٨ ص٣٣جبحار األنوار و ١٥٤ ص١٦ جللمعتزيلالبالغة رشح هنج ) ١(

 ٢٠ صوالنصائح الكافية ١٢٨٩ ص٤جبن شبة التاريخ املدينة و ١٥٠ ص٩ج

 . ١٦٦ ص سرية وتاريخ،عن البالذري، واإلمام عيل بن أيب طالب

 دار إحياء الكتبط (و  ٤١١ ص٣ج) ط قديم ( للمعتزيلالبالغةرشح هنج  )٢(

ن  ع٢٠ ص والنصائح الكافية١٥٠ ص٩ جوالغدير ٨٤ ص١٥ج) العربية
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إنك إنام نرصت عثامن حينام كان «: فيام كتبه له» عليه السالم«عنه   ـ٣
 . )١(»النرص لك، وخذلته حينام كان النرص له

إن ! نحن وقتلة عثامن؟فام «: كتب أبو أيوب األنصاري ملعاوية  ـ٤
 .)٢(»..الذي تربص بعثامن، وثبط أهل الشام عن نرصته ألنت الخ

ًإنك ال جتد شيئا تستغوي به الناس، «: كتب إليه شبث بن ربعي  ـ٥

إمامكم  قتل: وتستميل له أهواءهم، وتستخلص به طاعتهم، إال أن قلت هلم

                                     
عليه «الكامل، والبيهقي يف املحاسن واملساوي، واإلمام عيل بن أيب طالب 

مستدرك هنج (مصباح البالغة عتزيل، و عن امل١٦٧ صسرية وتاريخ» السالم

 .١٢٥ ص٣٣جبحار األنوار  و٥٦ ص٤ج) البالغة

مستدرك هنج (مصباح البالغة و ٦٢ ص٣ج) برشح عبده (هنج البالغة: راجع) ١(

 ٣٣جبحار األنوار و ٢٦٥ ص١جلطربيس لحتجاج اإلو ٥٥ ص٤ج) البالغة

 والنصائح الكافية ١٦٨ ص٤جهنج السعادة و ١٤٩ ص٩جالغدير و ٩٨ص

 ٥البالغة البن ميثم جورشح هنج  ٤٠ص)  قمـدار الثقافة ط (و  ٢٠ص

 .١٥٣ ص١٦ جلمعتزيلهنج البالغة لرشح  و٨١ص

حتقيق  (و ٩٧ ص١ج )حتقيق الزيني(و  ١١٠ و ١٠٩ ص١ جاإلمامة والسياسة) ٢(

 البالغة عنه، وعن رشح هنج ١٥١ ص٩ جوالغدير ١٣٠ ص١ج )الشريي

الدرجات  و٥٠٢ ص٣٢جبحار األنوار  و٤٤ ص٨ وج٢٨١ ص١للمعتزيل ج

 . ٣٦٨صلمنقري لصفني  و٢٨٦ ص٦جأعيان الشيعة  و٣١٩صالرفيعة 
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ذال، وقد علمنا ًمظلوما، فهلموا نطلب بدمه، فاستجاب لك سفهاء طغام ر
 .)١(» تطلبأنك قد أبطأت عنه بالنرص، وأحببت له القتل هبذه املنزلة التي

فلام جاء معاوية الكتاب تربص به، وكره إظهار : قال الطربي  ـ٦

فلام . وقد علم اجتامعهم. »صىل اهللا عليه وآله«خمالفة أصحاب رسول اهللا 

 . )٢(..أبطأ أمره عىل عثامن الخ

فأقسم باهللا، ألنت املرتبص بقتله، ..«: بن عباسكتب إليه ا  ـ٧

َواملحب هلالكه، واحلابس الناس قبلك عنه عىل بصرية من أمره ِ.. 

.. ولقد أتاك كتابه ورصخيه، يستغيث بك ويسترصخ، فام حفلت به

 . )٣(»ًفإن يك قتل مظلوما فأنت أظلم الظاملني.. فقتل كام كنت أردت

                                     
 والغدير ٥٧٠ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج١٨٨ و ١٨٧صفني للمنقري ص) ١(

 ورشح هنج ٢٨٦ ص٣ والكامل البن األثري ج٣٠٧ ص١٠ وج١٥٠ص ٩ج

النصائح الكافية  و٤٤٩ ص٣٢جبحار األنوار  و١٥ ص٤البالغة للمعتزيل ج

مستدرك  و٤٨٢ ص١جأعيان الشيعة  و٤٢٧ ص٢جمواقف الشيعة و ٤٢ص

  .٣٣٥ ص٥جسفينة البحار 

 . ١٩٠ص ٩جالغدير  و٤٠٢ ص٣ج) مؤسسة األعلميط ( تاريخ األمم وامللوك )٢(

 واإلمام ٩٩ ص٣٣بحار األنوار ج و١٥٥ و ١٥٤ ص١٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٣(

 . ١٥٠ و ١٣٤ ص٩ج الغدير  عنه، و١٦٧عيل بن أيب طالب، سرية وتاريخ ص
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 .)١(ًه فيه ذلك أيضاوالبن عباس كتاب آخر يذكر ل  ـ٨

َا نعي عثامن إىل معاويةَّإنه مل: املنقرييقول   ـ٩ ِ ًضاق معاوية صدرا «: ُ

 : بام أتاه، وندم عىل خذالنه عثامن، وقال يف مجلة أبيات له

  )٢(وقصـري فيـه حسـرة وعـويل    ندمت عىل ما كان من تبعي اهلوى 

 عدم نرصه حينام سأل معاوية أبا الطفيل الكناين عن سبب  ـ١٠

ُمنعني ما منعك، إذ تربص به ريب املنون، وأنت بالشام«: عثامن، قال له َّ . 

 ! أو ما ترى طلبي بدمه نرصة له؟:قال

 :  أنت وعثامن كام قال الشاعر اجلعدي:فضحك أبو الطفيل، ثم قال

  )١(اتـي مـا زودتـنـي زاداـ ويف حي    ال ألفينك بعـد املـوت تـنـدبـني 

                                     
ط مركز النرش ( و ١٨١ واملناقب للخوارزمي ص٢٥٦ ص٣الفتوح البن أعثم ج) ١(

 ١ ج)حتقيق الزيني(  و١١٣ ص١ واإلمامة والسياسة ج٢٥٧ص) ياإلسالم

 ٨ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٣٣ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٠٠ص

 ٥٠٤ ص١جأعيان الشيعة  و٣٢٥ ص١٠ وج١٥٠ ص٩ والغدير ج٦٦ص

 رشح و١١٣صالدرجات الرفيعة و ٤١٥لمنقري صلصفني  و٥٥ ص٨وج

 . ٣٧٢ ص٣١ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 ١٦٧ و ١٦٦ ص طالب سرية وتاريخ واإلمام عيل بن أيب٧٩ للمنقري صصفني) ٢(

 . ٢٦٦ ص٢ ج والفتوح البن أعثم١٥١ ص٩ ج والغدير،عنه
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أن معاوية أمر اجليش باملقام يف أوائل الشام، وأن : يعقويبذكر ال  ـ١١
يكونوا مكاهنم، حتى يأيت عثامن ليعرف صحة األمر، فأتى عثامن وسأله عن 

 : قال. قد قدمت ألعرف رأيك وأعود إليهم، فأجيئك هبم: املدة، فقال

إرجع فجئني . أنا ويل الثار: ال واهللا، ولكنك أردت أن أقتل فتقول«
 .)٢(».. فرجع ومل يعد إليه حتى قتل.بالناس

بأنه قعد عن عثامن، : اعرتف معاوية نفسه للحجاج بن خزيمة  ـ١٢
، وهي األبيات الالمية )٣(ًوقد استغاث به فلم جيبه، وأنه قال يف ذلك أبياتا

 . ًالتي أرشنا إليها آنفا

                                     
)  قمـدار الثقافة ط (و  ٢١ صوالنصائح الكافية ٢٠ص ٣ جمروج الذهب )١(

  واإلمام عيل بن أيب طالب سرية وتاريخ٣٠ ص٤ جوالعقد الفريد ٤١ص

 ٣٣ صعن تاريخ اخللفاء للسيوطي ١٤٠ و ١٣٩ ص٩ ج والغدير١٦٨ص

وعن  ١١٧ ص٢٦ج )ط دار الفكر(و  ٢٠١ ص٧جمدينة دمشق وتاريخ 

 ١ج )حتقيق الزيني(  و١٥١ ص١ جستيعاب يف الكنى، واإلمامة والسياسةاإل

 ٢٦صخمترص أخبار شعراء الشيعة  و٢١٥ ص١ج) حتقيق الشريي( و ١٦٥ص

  .٣٢٧ ص٤جمستدركات علم رجال احلديث و

 . ١٧٥ ص٢ جتاريخ اليعقويب) ٢(

الغدير  : وراجع٤٤٦ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٦٥ ص٢لفتوح البن أعثم جا) ٣(

 .٧٩ص لمنقريلوقعة صفني  و٩٢ ص٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٥١ ص٩ج
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خذلوه، «بأن مجيع عامل عثامن وأمراءه قد  :رصح الشهرستاين  ـ١٣
 .» حتى أتى قدره عليهورفضوه

معاوية، وسعد بن أيب وقاص، والوليد بن عقبة، وعبد اهللا بن : وهم
 . )١(عامر، وعبد اهللا بن سعد بن أيب رسح

يف املدينة، حينام اهتم بني هاشم بقتل ملعاوية قال ابن عباس   ـ١٤
أنت قتلت عثامن، ثم قمت تغمص عىل الناس أنك تطلب بدمه، «: عثامن

 . )٢(»يةفانكرس معاو

ولعمري يا معاوية، ما طلبت إال ..«:  كتب حممد بن مسلمة ملعاوية ـ١٥
 . )٣(»ً حياًالدنيا، وال اتبعت إال اهلوى، ولئن كنت نرصت عثامن ميتا، خذلته

أما بعد، فواهللا ما «: إليه» عليه السالم«من كتاب ألمري املؤمنني   ـ١٦
عىل مثل ذنبه، وأعظم من قتل ابن عمك غريك، وإين ألرجو أن أحلقك به 

 . )٤(»خطيئته

                                     
 ٣٥٨صلشريواين لمناقب أهل البيت  و٢٦ ص١امللل والنحل للشهرستاين ج) ١(

 . ١٤٢الشيعة يف التاريخ ص:  وراجع هامش٦٩ ص١١الغدير جو

  .٢٢٣ و ٢٢٢ ص٢ جيخ اليعقويبتار) ٢(

 ١٢١ ص١ ج)حتقيق الشريي(  و٩١ ص١ ج)حتقيق الزيني(اإلمامة والسياسة ) ٣(

 . ٥٣١ ص٢جأعثم البن كتاب الفتوح  و٣٣٣ ص١٠ وج١٥١ ص٩والغدير ج

بن الدمشقي الجواهر املطالب و ٧٩ ص٤جهنج السعادة  و٧٦ ص٩الغدير ج) ٤(
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 .)١( كام أن األصبغ بن نباته واجهه بمثل ما تقدم عن غري واحد ـ١٧

ثم والك عثامن «: قال له» عليه السالم«إن اإلمام احلسن   ـ١٨

 . )٢(»فرتبصت عليه

 : قال معاوية لعمرو بن العاص  ـ١٩

 .ل عثامنصدقت، ولكننا نقاتله عىل ما يف أيدينا، ونلزمه قت«

 .  وا سوأتاه، إن أحق الناس أال يذكر عثامن ال أنا وال أنت:قال عمرو

 !! وحيك!ومل؟: قال

أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام، حتى استغاث بيزيد بن أسد : قال

 . البجيل، فسار إليه

                                     
ط ( ويف ١٠٧ ص٣ج) ٢ط ( و ٣٣٤ ص٤جالعقد الفريد و ٣٧١ ص١ج

 عنه حتت الرقم  ورواه،٧٧ ص٥ج) غريهاط ( ويف ٢٢٣ ص٢ج) أخرى

 . ٤١٧ص ١جالعرب رسائل من مجهرة ) ٤٢٩(

ط مركز النرش ( و ١٣٥ و ١٣٤ صخوارزميللناقب امل و٨٥ صتذكرة اخلواص) ١(

كشف  و٢٨٦ ص١جغاية املرام  و٢٠٣ ص١جالغدير  و٢٠٥ص) اإلسالمي

 . ١٢٦صر خم املهم يف طريق خرب غدي

لطربيس لحتجاج اإل: وراجع ١٦٩ ص١٠جالغدير  و٢٠١ صتذكرة اخلواص) ٢(

  .٧٩ ص٤٤جبحار األنوار  و٤٠٩ ص١ج
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 .ًوأما أنا فرتكته عيانا، وهربت إىل فلسطني

 . )١(».. دعني من هذا الخ:فقال معاوية

ستنجادية إىل معاوية، قال له املسور ملا وصلت رسالة عثامن اال  ـ٢٠
 .يا معاوية، إن عثامن مقتول، فانظر فيام كتبت به إليه«: بن خمرمة

إن عثامن بدأ فعمل بام حيب اهللا ويرضاه، : يا مسور، إين مرصح: فقال معاوية
 . )٢(!؟»وجلأفيتهيأ يل أن أرد ما غري اهللا عز . ثم غري وبدل، فغري اهللا عليه

 !!.  باجلرب من أجل تربير ختاذله عن نرص عثامنُّدلفهو يست

 ..وحسبنا ما ذكرناه، فإن احلر تكفيه اإلشارة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 
  :)١٤١ (٨٣السؤال رقم 

» ريض اهللا عنه« أيب بكر خالفةزمن  يف »عنهريض اهللا  «عيل شارك قدل

                                     
 )حتقيق الزيني(  و٩٨ ص١ ج واإلمامة والسياسة١٨٦ ص٢ جتاريخ اليعقويب) ١(

 ٦٤ ص٢جهنج السعادة و ١١٨ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٨٨ ص١ج

 . ٢٨٧ص) ؤسسة األعلميط م( و ٧٤ ص٣جنساب األرشاف وأ

حياة اإلمام  و٤١٧ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٢٨ ص٢ جالفتوح البن أعثم) ٢(

 .٣٨٦ ص١جلقريش ل» عليه السالم«احلسني 
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له فيام بعد  تأنجب ،)حنيفةبني (سبي  من جارية أخذو ،املرتدين حرب يف
 »ريض اهللا عنه«ًويلزم من هذا أن عليا  ).فية احلنبن حممد(ولده املسمى 

 .يرى صحة خالفة أيب بكر، وإال ملا ارتىض أن يشاركه يف هذا األمر

  :اجلواب
 الرحيم رمحنال اهللا بسم

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

 :إن هذا السؤال ينقسم إىل شقني

 . يف حرب املرتدين»السالم عليه« مشاركة عيل :أحدمها

 . جلارية من بني حنيفة»السالم عليه« سبي عيل :الثاين

 : يف احلروب، فنقول»السالم عليه«شاركته فأما بالنسبة مل

  : يف حروب الردة×علي 
 قد شارك يف حرب املرتدين، »السالم عليه«ً مل يذكر أحد أن عليا ً:أوال

 هو الذي سبى جارية من بني حنيفة، بل »السالم عليه«ومل يذكر أحد أنه 
وجدنا يف النصوص ترصحيات بأنه رفض املشاركة يف احلروب التي 

 .. عهد أيب بكر وعمر وعثامنحصلت يف
 :ويدل عىل ذلك

ما أشار إليه البالذري، من أن عمر بن اخلطاب عرض عىل أمري 
ًالشخوص إىل القادسية، ليكون قائدا جليش » عليه السالم«املؤمنني عيل 
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 .)١(املسلمني، فأباه، فوجه سعد بن أيب وقاص

 شق باجلرس الثقفي عبيد أبو قتل ملا« :وفصل ذلك املسعودي، فقال
 اجلهاد، عىل وحضهم الناس عمر فخطب املسلمني، وعىل عمر عىل ذلك

 يريد وهو ِبرصار، عمر وعسكر العراق، ألرض ّبالتأهب وأمرهم
 ميمنته وعىل اهللا، عبيد بن طلحة ّمقدمته عىل استعمل وقد .الشخوص

 .عوف بن الرمحان عبد ميرسته وعىل ّالعوام، بن ُّالزبري

 .شارهم، فأشاروا عليه باملسريودعا الناس فاست

 !؟»أسري أم أبعث: ما ترى يا أبا احلسن «:»عليه السالم«ثم قال لعيل 

 .، وخرج من عنده»رس بنفسك، فإنه أهيب للعدو وأرهب «:قال

ّفدعا العباس يف جلة من مشيخة قريش وشاورهم، فقالوا أقم،  «:ِ

 .وخرجوا» وابعث غريك، لتكون للمسلمني إن اهنزموا فئة

 :فدخل عليه عبد الرمحان بن عوف، فاستشاره، فقال عبد الرمحان

َفديت بأيب وأمي، أقم وابعث غريك، فإنه إن اهنزم جيشك فليس ذلك كهزيمتك، « ُ

ًوإنك إن هتزم أو تقتل يكفر املسلمون، وال يشهدوا ان ال إله إال اهللا أبدا ُ ُ«. 

َّأرش عيل من أبعث«: قال
 !؟»ِ

 .سعد بن أيب وقاص: قال

                                     
 .٣١٣ص ٢ج )املنجد الدين صالح حتقيق( البلدان فتوح )١(
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ًأعلم أن سعدا رجل شجاع، ولكني أخشى أن ال يكون : فقال عمر

 .تدبري احلرب) معرفة بـ(عنده 

هو عىل ما تصف من الشجاعة، وقد صحب : عبد الرمحان: قال
ً، وشهد بدرا، فاعهد إليه عهدا، وشاورنا »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ً

 .رجفيام أردت أن حتدث إليه، فإنه لن خيالف أمرك، ثم خ

 !أسري أم أقيم؟: ّ يا أبا عبد اهللا، أرش عيل:فدخل عليه عثامن بن عفان، فقال له

أقم يا أمري املؤمنني، وابعث اجليوش، فإين ال آمن عليك  «:فقال عثامن

ٍإن أتى عليك آت أن ترجع العرب عن اإلسالم، ولكن ابعث اجليوش 

 »وبصرية هباًوداركها بعضها عىل بعض، وابعث رجال له جتربة باحلرب 

 ! ومن هو؟:قال عمر

 . عيل بن أيب طالب:قال

ِّ فالقه، وكلمه، وذاكره ذلك، فهل تراه يرسع إليه أم ال:قال  !؟َ

ًفخرج عثامن، فلقي عليا فذاكره ذلك، فأبى عيل ذلك وكرهه، فعاد 

 .عثامن إىل عمر فأخربه

 .)١(..سعيد بن زيد إلخ:  قال!؟َ فمن ترى:فقال له عمر

                                     
 )بريوت ط( و ٥٢ و ٥١ص ٣ج )الپ شارل حتقيق( للمسعودي الذهب مروج )١(

 .٣١٠ و ٣٠٩ص ٢ج
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 :ض األمور نشري إىل ما ييلولتوضيح بع

عليه «ًأن يكون عمر يريد أن يويل عليا :  قد حيتمل بعض الباحثني:ألف
بعض تلك اجليوش، وينتدبه للتوجه إىل بعض البالد، ثم يعزله، ليثري » السالم

 . مقامهالشبهة حول أهليته، أو حول نواياه، ليضعف موقعه، وحيط من

ًباتا أو نفيا، فإنه جمرد احتامل مل يقدم له وال هيمنا هنا حتقيق هذا األمر إث ً

 .ًصاحبه شاهدا يدل عليه

 لقتال »السالم عليه« عيل إرسال يف فكر قد كان بكر أبا أن :تقدم :ب
 .)١(كعيطي ال :العاص بن عمرو له فقال املرتدين،

 القتال يف عمر يطيع فهل بكر، أبا يطيع ال »السالم عليه« كان فإذا
 يرتبط فيام يتغري مل ًشيئا نأب: العلم مع !..لنفوذ؟ اوبسط البالد، فتح ألجل
 اهللا جعله الذي للمقام وعمر بكر أيب غاصبية يف »السالم عليه« عيل برأي
 ..وغريه الغدير، يوم بنصه ل تعاىل

 تقدم حني احلديث عن مشورة عمرو بن العاص عىل أيب بكر بعدم :ج
 بعض ما يفيد يف استجالء دالالت حلرب املتنبئني» عليه السالم«انتداب عيل 

 .ً سابقاهذا الترصف من عمر، وهذا املوقف من عيل، فراجع ما ذكرناه

ما نسب إىل عبد الرمحان بن عوف هنا، من أنه إذا هزم عمر أو قتل  :د
فإن بقاء . غري صحيح.. يكفر املسلمون، وال يشهدوا أن ال إله إال اهللا

                                     
 .١٢٩ص ٢ج اليعقويب تاريخ )١(
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ر، كام أن عمر قد قتل بعد ذلك عىل املسلمني عىل إسالمهم ليس ألجل عم
وجمرد وقوع اهلزيمة . يد أيب لؤلؤة، ومل يكفر املسلمون، وال كفر بعضهم

 ..ًعىل عمر ال يلزم منه أيضا كفر أحد

، ومل يكفروا ألجل »صىل اهللا عليه وآله«وقد استشهد الرسول األعظم 
اء، وإنام عرض هلم كفر الطاعة والوف. موته، فهل يكفرون بموت عمر

ِوهللاِِ عىل الناس حج البيت من استطاع إليه ﴿: كالكفر الذي يف قوله تعاىل ِ ِْ ْ َ َْ ْ َِ َ َ ُّ َ ََ َ َِّ ِ

َسبيال ومن كفر فإن اهللاَ غني عن العاملني ِ َِ َ َ ْ َْ ِ ٌّ َ َ ََ ًَّ ِ َ َ َ وقد عرب ..  أي ومن مل يطع.﴾ِ
بالكفر هنا، ألن الكافر ال هيتم بالطاعة وال يبايل هبا، وكذلك يكون حال 

 . لذي يستطيع وال حيج، فإنه يكون حاله يف مقام العمل كحال الكافرا

أن الذي أشار بتولية سعد بن أيب وقاص هو عبد :  زعمت الرواية:هـ
» عليه السالم«ًمع أن رواية الفتوح قد ذكرت أن عليا . الرمحان بن عوف

 .هو املشري عىل عمر بسعد

  :احلنفية من سيب أيب بكر
 :سائل وقد قال ال:ًثانيا

 خالدالذين سباهم  الردة، سبايا من ّسبية كانت احلنفية بن حممد أم نإ
 .مسيلمة ّنبوة َّوادعت حنيفة، بنو ارتدت ّملا الوليد بن

 .)١(املغنم يف سهمه من »السالم عليه« عيل إىل دفعها بكر أبا إن :وقالوا

                                     
 ٩٩ ص٤٢بحار األنوار ج و٢٤٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ١(
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 .)١(!ّسندية؟ سوداء حنيفة لبني أمة هي هل: وقد اختلفوا فيها

 !أنفسهم؟ حنيفة بني من عربية هي أم

 :وهذا غري دقيق، فالحظ ما ييل

  :بكر أيب خالفة على اإلستدالل
 صحة عىل ًدليال ذلك من يتخذ أن البعض حاول ّتقدم، مما ًانطالقا

  .بكر أيب خالفة

 أبو )كذا( ّإياه أعطاها حنيفة، بني سبي من كانت« :يقول السمعاين
 الغنيمة، مخس يف ّوترصفه قسمته، ّصح ملا ًإماما يكن مل ولو الصديق، بكر

 .)٢(»هبا تزوج وقد وأعتقها، خولة، أخذ »السالم عليه« وعيل

                                     
 ٩١ ص٥ والطبقات الكربى البن سعد ج١١٠ ص٤وسري أعالم النبالء ج

 ١٦٩ ص٤بن خلكان جالوفيات األعيان و ١١٧املنتخب من ذيل املذيل صو

 دمشق تاريخ مدينة و٤٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٢٤٦ ص٩قاموس الرجال جو

 .٣٦٨ ص٧البداية والنهاية ج و٢٣٩ ص١٩نووي جللاملجموع  و٣٢٣ ص٥٤ج

لربي ل اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله و٦٦ ص٥الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

 أعالم سري و٣٢٣ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق جو ١١٧ذخائر العقبى ص و٥٨ص

 ١١٧من ذيل املذيل صاملنتخب  و٢١٠املعارف ص و١١٤ ص٤النبالء ج

 .١٨٣ ص٦لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٦٩ ص٤وفيات األعيان جو

 .٢٨١ص ٢ج )اجلنان دار ط( و ٣٠٠ و ٢٩٩ص ٤ج للسمعاين األنساب )٢(
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 أعجب من بكر أيب يف الرافضة إليه يذهب ما جعل اجلوزي ابن أن كام

 يدل الذي األمر .سبيه من احلنفية باستيالده يعلمون كانوا أن بعد التغفيل،

 .)١(..ببيعته رضاه عىل
 :لونقو

 :، ألسباب عديدة هيوعجيب غريب الدليل هبذا هؤالء استداللإن 

 ال عليه ستيالءواال ورشائه، بيعه وصحة املرشك، سبي صحة فإن  ـ١

 ًمسلام وحتى بل خليفة، أو ًحاكام، أو ًعادال، له السايب يكون أن عىل تتوقف

 وغري احلاكم، غري سباه أو مثله، مرشك سباه ولو حتى ذلك جيوز إذ ًأيضا،

 .أحد خالفة صحة عىل فيه داللة وال اخلليفة،

 واإليتامر طاعته، وجوب ويرى متغلب، كل خالفة ّجيوز من إن  ـ٢

 .ترصفاته كل وصحة عليه، عرتاضاال وال بل اخلروج، جواز وعدم بأوامره،

 بكر أيب سبي من عيل أخذ يفيده ال أنفسهم املستدلني هؤالء مذهب هو كام

 غاصبيته من بكر أيب تربئة عىل ذلك يدل وال ..الفتهخ مرشوعية إلثبات

 .له ليس ملقام

 اليامين، املعلمي الرمحن عبد الشيخ يرتض مل بعينه هذا ألجل ولعله

 يف السنّة أهل ..« :قال حيث .اإلستدالل هذا السمعاين، أنساب عىل املعلق

                                     
 .١٠٠ ـ ٩٩ص )هـ ١٣٨٦ سنة ط ـ اخلاقاين بتحقيق( واملغفلني احلمقى أخبار )١(
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 .)١(»اإلستدالل هذا مثل عن غنى

 نقطع نكاد بل معلوم، غري كرب أيب سبي من احلنفية كون نإ ـ ٣
 :التالية األمور إىل ًاستنادا وذلك بخالفه،

 إن :األظهر وقوهلم املحققون، وهم قوم، وقال« :املعتزيل قال :ألف

 خولة فسبوا الصديق، بكر أيب خالفة يف حنيفة بني عىل أغارت أسد بني

 .»السالم عليه« عيل من فباعوها املدينة، هبا وقدموا جعفر، بنت

 فعرفوها، ،»السالم عليه« عيل عىل املدينة فقدموا خربها، قومها بلغو

 ًحممدا، له فولدت وتزوجها، ومهرها فأعتقها، منهم، بموضعها وأخربوه

 ..القاسم أبا فكنّاه

 :بـ املعروف كتابه يف البالذري حييى بن أمحد اختيار هو القول وهذا
 .)٢(»)األرشاف تاريخ(

 هشام بن وعباس األثرم، املغرية بن عيل عن البالذري ذكر وقد

                                     
 .٢٩٠ص هامش ٤ج للسمعاين األنساب )١(

و  ١٦٠ ص٨ وقاموس الرجال ج٢٤٥ و ٢٤٤ ص١الغة للمعتزيل جرشح هنج الب) ٢(

 ٢١٠ ص وأنساب األرشاف٢٤٦ ص٩ج)  هـ١٤١٩ط مركز النرش اإلسالمي سنة (

رشح  و٤٣٥ ص٩ وج٤٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٩٩ ص٤٢بحار األنوار جو

 .١٩١ وتنزيه األنبياء للمرتىض ص٢٧ ص٧ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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 .)١(»املدائني خرب من أثبت وهذا« :قال ثم ..تقدم ما نحو الكلبي

 خولة إن :ولكن نص رواية الكلبي عن خراش بن إسامعيل كام ييل

 حارثة، بن زيد بن أسامة فاشرتاها بكر، أيب خالفة يف العرب من قوم سباها

 أمري عرف فلام ،»السالم عليه« طالب أيب بن عيل املؤمنني أمري من وباعها

 .ومهرها وتزوجها، أعتقها، حاهلا صورة املؤمنني

 .)٢(أبطل فقد الياممة سبي من خولة إن :قال من: وقال ابن الكلبي

 وإن هلا، »السالم عليه« عيل رشاء من ذكروه ما أن: ولكن احلقيقة هي

 بكر، أيب زمن يف كان رشاءها إن :قوهلم يف غلطوا ولكنهم ًصحيحا، كان

 ذكره كام» صىل اهللا عليه وآله «األعظم الرسول زمن يف ذلك كان بل

 .اآلتية والشواهد القرائن وتؤيده اآلخرون،

 احلنفية، ابن عيل، بن حممد القاسم أبو وأما« :التلمساين الربي قال :ب

 ًحممدا، له فولدت ولد، أم واختذها عيل، اشرتاها حنيفة، بني سبي من فأمه

 .الصفا ّجان جعفر، بن أياس بنت خولة :واسمها .بتفأنج

 أنفسهم، من تكن ومل سوداء، سندية حنيفة، لبني أمة كانت بل: ويقال

                                     
 .٢٠١ص ٢ج )هـ ١٣٩٤ سنة األعلمي ط ـ املحمودي قحتقي( األرشاف أنساب )١(

 ١٤ص الطالبني أنساب يف املجديو ٣٥٣ و ٣٥٢ص عنبة البن الطالب عمدة )٢(

 .٤١٠واملنمق ص
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 .)١(»أنفسهم عىل يصاحلهم ومل الرقيق، عىل الوليد بن خالد صاحلهم وإنام

 أنه :يؤيد عمره مدة ويف احلنفية، ابن وفاة يف ذكروه ما بعض إن :ج

 .»صىل اهللا عليه وآله «ولالرس زمن يف ولد

 غفلة لعله اإلحتامل، سبيل عىل ولو الصحابة مجلة يف ذكره وعدم

  ..ذلك بينها اجلمع يقتيض التي األقوال تلك إىل ذهاهبم لعدم أو منهم،

 عىل خيطر ومل بكر، أيب سبي من كانت أمه بأن :ّأو ألهنم قد سلموا

ن سبي أيب بكر، ليثبتوا أن  أو تعمدوا إشاعة أهنا كانت م..ذلك غري باهلم

 .أمىض خالفته» عليه السالم«ًعليا 
 :ذلك وبيان

 لقد بل ..سنة وستني ًمخسا األقوال أشهر عىل عاش قد احلنفية ابن أن
 .)٢(»سنة وستون سبع« وله مات أنه :الطالب عمدة هامش يف وجد

 ،٧٣ سنة كانت وفاته أن :خيتار حجر ابن أن :وإذا أضفنا إىل ذلك

 .)القيل( إىل األقوال سائر وينسب

 موسى حدثنا«:  البخاري يف تارخيه، حيث قالأن دليله هو ما رواه :والظاهر

 قتل حني نسكنا قضينا :قال محزة، أيب عن عوانة، أبو حدثنا إسامعيل، بن

                                     
 .٥٨ص وآله عيل اإلمام نسب يف اجلوهرة )١(

 .٣٥٢ص هامش الطالب عمدة :راجع )٢(
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 .)١(»..تويف ثم أيام ثالثة فمكث حممد، مع املدينة إىل رجعنا ثم الزبري، ابن

 للهجرة، ٨ سنة كانت قد احلنفية ابن والدة أن: تجفإننا ال بد وأن نستن

 .قبلها بل

 بن خالد يد عىل بكر أيب سبي من تكون أن يصح فال.. وعىل هذا

 ..َّيدعون كام الوليد،

 عليها« فاطمة حياة يف يعرف مل »السالم عليه« ًعليا إن: وقوهلم

ُيتالءم ال فاطمة، غري »السالم صىل  «الرسول أرسله ملا فإنه البيان، هذا مع َ

 وأصاهبا، جارية، اصطفى وأصحابه خالد من اخلمس ليأخذ »اهللا عليه وآله

إال أن يكون  .)٢(عليهم فنارصه »صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول إىل وشكوه

                                     
 )هـ ١٤٠٤ سنة الفكر دار ط( و ٣٥٥ و ٣٥٤ص ٩ج التهذيب هتذيب :راجع )١(

 تاريخو ١٨٢ص ١ج لبخاريل الكبري التاريخ :وراجع ٣١٦ و ٣١٥ ص٩ج

 .٣٥١ و ٣٥٠ و ٣٥٦ص ٥٤ج دمشق مدينة

 ٧ والبداية والنهاية ج٢٧٥بن البطريق صالالعمدة  و١١٠ ص٧نيل األوطار ج) ٢(

 ٣٥٩ و ٣٥١ ص٥ عن كثري من املصادر، ومسند أمحد ج٣٤٥ و ٣٤٤ص

 ٣٤٢ ص٦لبيهقي جل الكربى السنن و١١٠ ص٥صحيح البخاري جو

 تاريخ مدينة دمشقو ١٠٢لنسائي صل »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني و

 ٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و١٧٦ ص١أسد الغابة ج و١٩٥ و ١٩٤ ص٤٢ج
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، فيكون »عليها السالم«مرادهم أنه مل يتخذ زوجة دائمة يف حياة فاطمة 

وأعتقها ثم تزوجها بعد . .»عليها السالم«أولد خولة قبل شهادة فاطمة 

 .»عليها السالم«شهادة فاطمة 

 .به يأمره ما إال يفعل ال نهإ : هلم»صىل اهللا عليه وآله«قال و

صىل  «اهللا رسول عهد يف احلنفية ابن والدة من ذلك عىل بناء مانع فال
 .»اهللا عليه وآله

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

 

  :)١٤٥ (٨٤السؤال رقم 
 عند املعتمدة الكتب من وهو ـ »البالغة هنج« كتاب صاحب ينقل

 كقوله ؛»امعنه اهللا ريض« وعمر بكر أليب »عنه اهللا ريض« عيل مدح ـ الشيعة

 .رشها وسبق ،خريها أصاب .العيب قليل ،الثوب نقي ذهب« بكر أيب عن

 .)١(»بحقه واتقاه طاعته، اهللا إىل أدى

                                     
الصحيح من سرية :  وراجع كتابنا٢٣٦ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج و٤٦٠ص

) الطبعة اخلامسة( و ٣١٧ ص٥ج) الطبعة الرابعة (»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 . بنت أيب جهل»عليه السالم« خطبة عيل ٢٧١ ص٦ج

 .٣٥٠ص) صبحي الصالح :حتقيق(هنج البالغة   )١(



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣١٠

 الطعن يف عقيدهتم خيالف الذي املدح هذا بمثل الشيعة فيحتار
 أجل من هذا مثل قال إنام ًعليا وأن !!»التقية« عىل فيحملونه بالصحابة؛
 أنه أي قلوهبم، واستجالب ،الشيخني خالفة صحة يعتقد من استصالح

 يبطن، ال ما يظهر ،ًجبانا ًمنافقا كان ًعليا أن فيلزمهم !الصحابة خداع أراد
 ..الخ ..احلق وقول ،الشجاعة من عنه يروونه ما خيالف وهذا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :رثى أبا بكر بقوله» عليه السالم«ًمن أن عليا : إن ما ذكره السائل ـ ١
 .. غري دقيق، وغري صحيح»..ذهب نقي الثوب، قليل العيب الخ«

َّفأما أنه غري دقيق، فألن بعض الناس يدعون أن هذا الكالم قد قيل يف 
َّحق عمر، ومل جتد أحدا يدعي أنه قد قاله يف حق أيب بكر ً.. 

وأما أنه غري صحيح فيتضح األمر فيه من خالل ما نذكره من عناوين 
 :ييلومطالب، وهي كام 

  : لعمر×رثاء علي 
يف رثاء بعض » عليه السالم«إنه ألمري املؤمنني : يف هنج البالغة كالم يقال

 :أن املقصود به عمر بن اخلطاب، وهو الكالم التايل: الناس، زعم بعضهم

 وأقام ،الفتنة خلف العمد، وداوى، األود ّقوم فقد ،فالن بالء هللا«
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 دىأ .رشها وسبق خريها، صابأ .العيب قليل الثوب، َّنقي ذهب السنة،
 فيها هيتدي ال ،متشعبة طرق يف وتركهم رحل .بحقه واتقاه طاعته اهللا ىلإ

 .)١(»املهتدي يستيقن وال ،الضال

 :ونقول

قد قال ذلك يف حق عمر بن اخلطاب، » عليه السالم«أنه : مل يثبت لنا

 :ألن النصوص قارصة عن إثبات ذلك، فالحظ ما ييل

 دأب ابن حدثنا :قال ،عيل حدثنا :قال ،عمر حدثنا« :يالطرب قال  ـ١

 مات ملا :قال ،شعبة بن املغرية عن ،كيسان بن صالح عن ،خالد بن وسعيد

 أمات ،العمد وأبرأ ،األود أقام ،عمراه وا :فقالت ،حثمة أيب ابنة بكته عمر

 .العيب من ًبريئا ،الثوب ي نقخرج .السنن وأحيا ،الفتن

 وأنا »السالم عليه« ًعليا أتيت عمر دفن ملا :شعبة ابن املغرية وقال :قال

 اغتسل وقد ،وحليته رأسه ينفض فخرج ،ًشيئا عمر يف منه أسمع أن أحب

  :فقال ،إليه يصري مراأل نأ يشك ال ،بثوب ملتحف وهو

 ،بخريها ذهب لقد ،حثمة أيب ابنة صدقت لقد ،اخلطاب ابن اهللا يرحم

                                     
 قم ـ دار الذخائرط ( و ٤٧٣ص) ط مؤسسة األعلمي ـ بريوت(هنج البالغة ) ١(

رشح هنج  و٥٤٠ص شاذان البناإليضاح  و٢٢٢ ص٢ج) هـ١٤١٢سنة 

 .٣ص ١٢ جللمعتزيلالبالغة 
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 .)١(»قولت ولكن ،قالت ما ،واهللا أما .رشها من ونجا

: »عليه السالم«َّ أن املغرية قد حور هذا الكالم، ألن قوله :والظاهر
أن اآلخرين قد طلبوا منها أن تقول : ّما قالت ولكن قولت، يشري إىل

عليه «ًذلك، أو أهنم قد نسبوا إليها أمرا مل تقله، وهذا ال يتالءم مع قوله 
 .لقد صدقت: »السالم

.. رحم اهللا ابن اخلطاب، لقد صدقت هو املغرية ي:فلعل الذي قال
. . قولتأهنا ما قالت هي ذلك، ولكن.. ًمقسام باهللا» عليه السالم«فأجابه عيل 

 .ر بليل، إما باإلمالء عليها، أو بافرتاء القول عىل لساهناَّأي أنه أمر مدب

 يف وتركهم رحل«: ذيل الكالم السابق، وهو قوله: ُّويدل عىل ذلك
 »املهتدي يستيقن وال ،الضال فيها هيتدي ال ،عبةمتش طرق

 اخلطاب، بن عمر باسم يرصح مل »اهللا رمحه« الريض الرشيف إن  ـ٢
 ّقوم فقد فالن، بالء هللا :»السالم عليه« له كالم ومن« :هكذا فيه املوجود بل

 .»..إلخ األود

                                     
 ٢١٨ ص٢ج)  هـ١٤٠٥ط مؤسسة عز الدين ـ بريوت سنة (األمم وامللوك تاريخ ) ١(

 ط دار (و ٥٠ص ١جالفايق يف غريب احلديث  و٢٨٥ ص٣ج) ط األعلمي(و 

رشح هنج  و١٥٨ ص٧البداية والنهاية ج:  وراجع٥٩ ص١ج) الكتب العلمية

الكامل  و٩٤١ص ٣جبن شبة التاريخ املدينة  و١٦٤ و ٥ ص١٢ جللمعتزيلالبالغة 

 .٢٩١ ص١جبن قتيبة الغريب احلديث  و٦١ ص٣بن األثري جاليف التاريخ 
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: والظاهر.. وإنام اجتهد بعض الناس يف تطبيق هذا الكالم عىل عمر
 .م أخطأوا يف اجتهادهم هذاأهن

 بعض الكالم هبذا مدح »السالم عليه« أنه :الراوندي القطب ذكر  ـ٣
 اهللا رسول بعد وقعت التي الفتنة قبل مات وأنه السرية، بحسن أصحابه

عليه «، أي اختيار غري عيل )١(واإليثار اإلختيار من ،»وآله عليه اهللا صىل«
 .، وإيثار غريه عليه»السالم

 عثامن، »السالم عليه« مراده أن :الزيدية من اجلارودية عمتز  ـ٤
 .)٢(والتهكم الذم به يراد مدحإنه : قالواو

 اخلطاب، بن عمر هو املقصود أن :املعتزيل احلديد أيب ابن ذكر  ـ٥
 :حدثه الشاعر األودي املوسوي معد بن فخار السيد أن :ذلك يف وحجته

 .)٣(عمر :فالن توحت ..الريض بخط التي النسخة وجد أنه

 :ونقول

                                     
 وعنه يف رشح هنج ٤٠٢ ص٢منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة للراوندي ج )١(

ط ( و ٧٥٤ ص٣ج) م١٩٦٣ط دار مكتبة احلياة سنة (البالغة للمعتزيل 

) ج البالغةمستدرك هن(مصباح البالغة :  وراجع٤ ص١٢ج) إسامعيليان

 .٦٢ ـ ٦٠ ص١ج

 .٤ ص١٢ج) إسامعيليانط ( و ٧٥٤ و ٧٥٣ ص٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 .املصادر السابقة) ٣(
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» رمحه اهللا« ال يشء يثبت أن الريض إذ ذلك، عىل ًدليال يصلح الهذا 
 الذي هو ومالكها النسخة صاحب، فلعل »عمر«هو الذي كتب كلمة 

 ـ رأى حيث منه، ًاجتهادا وذلك ..فالن :قوله حتت »عمر« كلمة كتب
 .سواه دون عمر عىل تنطبق الصفات هذه أن :ـ بزعمه

 وشطب اخلطبة عنوان يف أدخله لكان ذلك كتب قد الريض أن ولو
 عليه« له كالم ومن :وقال ،من النص، كام فعل يف سائر املوارد» فالن«كلمة 

 .اخلطاب بن عمر يف »السالم

 بن عمر يف »السالم عليه« املؤمنني أمري رأي من املعروف إن  ـ٦
  ..الكالم هذا خيالف اخلطاب

يه، حيث سنذكر فقرات من اخلطبة املعروفة وسيأيت بعض ما قاله ف
 .بالشقشيقة

هو القائل، فال بد أن يراد به معنى » عليه السالم«ًولو فرض أن عليا 
، والكالم موهم يف نفسه حمتمل ملعاين »عليه السالم«مع نظرة عيل يتناسب 
 .متضادة

 هذا يروي عساكر ابن أن :النص يف ًترصفا ثمة أن عىلُّدل ي ومما  ـ٧
  :يقول فهو »حثمة أيب ابنة صدقت لقد« كلمة دون من حلديثا

 فجلس، ًمغتسال، عيل علينا خرج عمر، فيه هلك الذي اليوم كان ملا«
 قوم عمراه، وا :قالت عمر باكية در هللا :فقال رأسه رفع ثم ساعة، فأطرق
 عمراه وا العيب، قليل الثوب، نقي مات عمراه، وا العمد، وأبرأ األود،



 ٣١٥                                                                              .. والخلفاء×علي : سالفصل الخام

 .)١(»الفتنة وأبقى سنة،بال ذهب

 .)٢(»قولت ولكن قالت، ما واهللا« :عيل فقال :وزاد يف أخرى

، )٣(!؟»أصدقت«: قال» عليه السالم« أنه :ويف نص آخر البن عساكر
 .لقد صدقت: عىل سبيل اإلستفهام، ومل يقل

 .رشها من ونجا بخريها ذهب :ثم إن الشيخ التسرتي اعترب أن قوله

 »السالم عليه« قوله نظري فهو، مكروه أي يصبه ومل منها، استفاد أنه :به يراد

  .)٤(رضعيها تشطرا ما لشد :الشقشقية اخلطبة يف

  :متحالت املعتزيل
عليه  «وقد جهد ابن أيب احلديد املعتزيل يف تأكيد نسبة هذا القول إىل عيل

 .ومتسك من أجل ذلك بأضعف االحتامالت.. وأنه يف عمر بن اخلطاب» السالم

                                     
 ٤٩ و ٤٨ ص١٩ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٥٧ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٧٠٠ ص١٢جكنز العامل و

 ٤٩ و ٤٨ ص١٩ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٥٨ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

 ٣األمم وامللوك جتاريخ  و٥ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع

 .١٥٨ ص٧جالبداية والنهاية  و٦١ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٢٨٥ص

 .٤٨٢ ص٩ج) هـ١٤١٨ط دار أمري كبري ـ طهران ـ إيران سنة (هبج الصباغة ) ٣(

 .املصدر السابق) ٤(
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 :وسرية رعية ذي أمري عنَّتحدث ي إنام »السالم عليه« أنه : زعمحيث

  :»السالم عليه« قوله بقرينة

  .»الفتنة وخلف السنة، وأقام العمد، وداوى األود، أقام«

 .»رشها وسبق خريها، أصاب«: وقوله

 .»طاعته اهللا إىل أدى«: وقوله

 :قوله يف الضمري فإن »متشعبة طرق يف وتركهم رحل«: وقوله

 ال الرسول عهد يف ماتوا والذين .الرعايا إىل إال يعود أن يصح ال وتركهم،

 .)١(الكالم هذا عليهم ينطبق
 :ييل ما جوابه يف ونقول

 هبا اإلستشهاد يصح فال كلهم، الناس يناسب الفقرات هذه بعض إن

  .»طاعته اهللا إىل أدى« :كقوله

 .»رشها وسبق خريها، أصاب«: وقوله

 ..»متشعبة طرق يف وتركهم حلر«: وكذلك قوله

 من كان أي عىل االنطباق عن يأبى ال ًأيضا، السنة أقام: بل إن قوله

 كانت لو حتى تعنيه، التي دائرته يف السنة إقامة التزم قد كان إذا الناس،

 .الصالة أقام فالن :كقولك فهو شخصية،

                                     
 .٥ ـ ٣ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(
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َيبتل مل أنه الفتنة خلف ومعنى  ..ًشيئا منه تنل ومل هبا، ُ

 داوى أي العمد وداوى املعوج، أصلح أي األود أقام: ا قولهوأم
 التي الدائرة يف كل الناس، من كان أي عىل يصدقً أيضا هذا واجلرح،

 ..عليه تعاىل اهللا فرضه بام قام إذا تعنيه،

 خري أصاب خريها بأنه أصاب: أن املعتزيل قد فرس قوله: ومن العجيب
 الدنيا، خري هو املقصود أن: الظاهر بل ..ظاهر غري ذلك أن مع ..الوالية
 ..الدنيا رش وسبق

 فإنه وسبق رشها،: ولو كان املقصود هو خري الوالية مل يتناسب مع قوله

 .هاأجل مل يسبق رشها، وهي االختالفات والتعديات احلاصلة بعد رسول اهللا، من

 هاتأمل وهذه الصفات إذا..«: فال يصغى إىل قول ابن أيب احلديد.. وبعد هذا

 مل لو املنصف، وأماط عن نفسه اهلوى، علم أن أمري املؤمنني مل يعن هبا إال عمر

ًيكن قد روي لنا توقيفا ونقال، فكيف وقد رويناه عمن ال يتهم يف هذا الباب ً«)١(. 

  :هذه التمحالت ال جتدي
 :ييل ملا وذلك إىل هذه التمحالت، يصغى ال نعم،

 أو !ًمثال؟ بكر أيب عىل يطبقها ملو باخلصوص، عمر عىل طبقها ملاذا  ـ١

                                     
 و ٧٥٥ ص٣ج) م١٩٦٣ط دار مكتبة احلياة سنة ( رشح هنج البالغة للمعتزيل )١(

 .٦ ص١٢ج) مؤسسة إسامعيليانط (
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 هبذه وصفهم يربر ما ًأيضا هؤالء يف يرى احلديد أيب ابن فإن !عثامن؟ عىل
 !!األوصاف

 يف مات فإنه ،»اهللا رمحه« الفاريس سلامن عىل يطبقها ال ملاذا بل ـ ٢
 رثاه فلعله ودفنه، وجهزه عليه صىل الذي وهو ،»السالم عليه«حياة عيل 

ً خصوصا وأن سلامن كان !؟سلامن غريتمنح لل ترياستع ثم ،الكلامت هبذه

ًأمريا وواليا، فتجري عليه تلك األوصاف التي ادعى ابن أيب احلديد أهنا : ً
 .كمتتحدث عن أمري وحا

 كان الذي يارس، بن عامر هو الصفات هبذه املقصود إن: أو ملاذا ال يقال
 هلذه أهل أنه فيه يرى يلع وكان ..الزمن من مدة الكوفة عىل ًأيضا ًواليا

  ..منها أعظم هو وملا الصفات،

 أو عىل حممد بن أيب بكر وايل! أو ملاذا ال يطبقها عىل األشرت وايل مرص؟
 أو غري هؤالء من أعاظم أصحابه الذين استشهدوا يف حرب! ًمرص أيضا؟

 .احلق اجلمل وصفني، وكان هلم حظ عظيم يف إدارة األمور، ويف اجلهاد يف سبيل
 !ًوكان لبعضهم أيضا تاريخ حافل حتى مع الذين استولوا عىل مقام اخلالفة؟

ً توقيفا له روي قد األمر هذا إن :يب احلديدأ قول ابن معنى ما  ـ٣
 هو بل النقل، سياق يف يدخل ال معد، بن فخار ذكره ما فإن !ًونقال؟
 .اإلجابة هذه أوائل يف ذلك ذكرنا وقد .النسخة مالك من اجتهاد

.. قال ذلك يف حق عثامن» عليه السالم«أنه : الزيدية بعض قول أما ـ ٤
 ألنه به، يعبأ ال ًأيضا فهو العلوي، زيد أيب بن حيي جعفر أيب النقيب وقول
 ،اجتهاد جمرد هو بل النص، إىل واالستناد النقل، عداد يف يدخل ال ًأيضا
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 اناتاستحس عىل واالعتامد بالغيب، والرجم التكهن سبيل وسبيله
 ..نفسه احلديد أيب ابن ذكرها التي كاالستحسانات

 ال عمر يف »السالم عليه« عيل رأي أن يف ريب ال فإنه ..ًوأخريا  ـ٥
ى أنه قد أخذ ير كان بل ..الفقرات هذه تضمنته ما هو يكون أن يمكن

 فتاويه، يف ورشائعه، اهللا أحكام خيالف اخلالفة من صاحبها الرشعي، وأنه
 ! خالفه؟يعتقد ما فيه يقول فكيف اساته،وسي وأحكامه

، اخلطبة عنوان يف الترصف من األعلمي فعله ما أن :وبذلك كله يظهر
 عىل ًافتئاتا يعترب وإثبات كلمة عمر يف الطبعة التي اصدرها لنهج البالغة

 يفرتض ملن مقبول غري ًوتزلفا املؤمنني، أمري ىلإ وإساءة الريض، الرشيف
 ..التاريخ بتزوير ال احلقائق، ببيان همإلي التقرب يكون أن

 :نقول كله هذا وبعد

 هلذه القائل هو »السالم عليه« ًعليا أن فرض إن هذا البحث إنام يأيت لو
 أمامه لتقوهلا أرسلت وقد حثمة، أيب بنت هو قائلها كان إن أما ..الكلامت

 بنت إنففال يبقى إشكال يف البني،  .موقفه يكون كيف لريوا »السالم عليه«
 .»السالم عليه« عيل نظر وجهة ال عمر، حمبي نظر وجهة تنقل إنام حثمة أيب

  :حملات أخرية
 :ييل ما إىل ًأيضا نشري ًوأخريا، فإننا

، وكان شعبة بن املغرية قد روى هذه القضية عن الطربي إن :ألف
 ىلإ نسبهيو ينقله، يامف يؤمن يكن ومل ،»السالم عليه« لعيل ًعدوااملغرية هذا 
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 .. من الدس والترصف»السالم عليه« عيل

 هذا الكالم أو نقل» عليه السالم« ًعليا أن :الطربي ذكر وقد :ب
 علمها بل ،نفسها عند من ذلك تقل مل وأهنا حثمة، أيب بنت عن بعضه
 ..قالتهف ،ذلك تقول أن الناس بعض

 »السالم عليه« ًعلياأن  ذكر فإنه ًأيضا، شبة ابن قاله ماًتقريبا هو  وهذا
 قولته ولكنها ،هذا درت ما واهللا،« :قال ثم عمر، نادبة عن ذلك نقل

 .»..الخ وصدقت

 فيام بعضهم أو ،الناس صدقها وقد .ذلك تقول أن متِّلُع أهنا :أي
 .مبنية للمفعول» صدقت« فكلمة ..قالته

 أصاب عمر خريها وترك رشها، :أما قوله ـ كام ينقله ابن شبة ـ: ج
نه استفاد أ املقصود به املدح ـ ويمكن أن يكون املقصود به فيمكن أن يكون

قذف ومن الدنيا، وأصاب خرياهتا، وجتنب الوقوع يف مشكالهتا ورشورها، 
 .دونه ويصىل نارها ، ليبتيل هبا،بعدهعىل من يايت املصاعب واملصائب ب

ولقد نظر له صاحبه، «:  أنه عقب كلمته هذه بقوله: عىل ذلكُّدلوي
 .»ن املهتديقالضال وال يستيفيها ي تد متشعبة، ال هيقكهم يف طرورحل وتر

 عمر، لفعل الناقديف كالمه هذا إنام يقف موقف » عليه السالم«فإنه 
 عقدها،ًشيئا من  حيل ومل مبهمة، بعده األمور وترك الدنيا، من استفاد ألنه

 ..ًوغموضا ًتعقيدا، زادها بل

 يف حتريوا قد الشيعة بأن :لللقو معنى ال أنه : من ذلك كلهفاتضح
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 ..التقية عىل محلوه وأهنم عمر،بحق » عليه السالم«عيل  كالم

 هذا »السالم عليه« عيل مدح محلوا الشيعة إن :السائل قول أما :د
 واستجالب الشيخني، خالفة صحة يعتقد من استصالح أجل من للخليفة
 ..الصحابة خداع أراد أنه أي ،قلوهبم

 :ييل ملا ًأيضا صحيح فغري

ال يمكن و ،»عليه السالم« إن الشيعة الذين يعتقدون بعصمة عيل :ألف
 ..مما ال يرضاه اهللا تعاىلوغريذلك أن ينسبوا إليه ما ينافيها، كاخلداع للناس 

 ويرفض اخللفاء، يف رأيه يعلن يزل ومل كان »السالم عليه« إنه: ب
 .»ًهنبا تراثي أرى« :القائل وهو برشعيتهم، االعرتاف

 يغلظ ،خشناء حوزة يف صريها لسبيله األول ىضم فلام«: والقائل
 كراكب  فصاحبها. واالعتذار منها، ويكثر العثار فيها، وخيشن مسها،كلمها

 واهللا لعمر الناس فمني .تقحم هلا أسلس وإن ،خرم هلا أشنق إن ،الصعبة
 .»واعرتاض وتلون ،وشامس بخبط

ستميل حمبي الشيخني بكالمه هذا، يريد أن ي» عليه السالم«إذا كان : ج
ًفإن الناس سيطالبونه بكالمه هذا، وسريونه متناقضا مع نفسه، وغري 

وال يقدم عاقل عىل فعل أمر يؤدي به إىل هذه النتيجة . صادق يف مواقفه
 ..الفضيحة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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÷ 

  فصل السادسال

 ..÷الزهــــــــــــــــــــــــراء 
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× 

  :)٦ (٨٥السؤال رقم 
ْبضعة »اعنه اهللا ريض« فاطمة أن الشيعة يزعم  عليه اهللا صىل املصطفى َ

 ّمُوه ضلعها، وكرس »عنه اهللا ريض« بكر أيب زمن يف أهينت قد وسلم
  !املحسن أسموه الذي جنينها وإسقاط بيتها بحرق

 منه يأنف ما وهو !كله؟ هذا عن »عنه اهللا ريض« عيل أين :والسؤال
 !الكرار؟ الشجاع وهو بحقها، يأخذ مل لامذاف. شجاعة الرجال أقل

 :ويف صياغة أخرى

كيف يقبل زوج أرشف اخللق أن ترضب العفيفة الرشيفة حتى يكرس ضلعها 
  ! جنينها عندما رضهبا الصديق؟ الذي أسموه املحسنيتها ويسقطبوحيرق 

 أن زوج يقبل كيف إذ»  عنهريض اهللا«أليس يف ذلك طعن يف عيل 
  !املقاومة؟ معدوم هو اإلرادة مسلوب! ؟بزوجته ذلك ُيفعل

 !ذلك؟ يعتقد من عند القلب وسواد البرص عمى إنه أم
 :اجلواب

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى 
 ..وبعد ..حممد وآله الطيبني الطاهرين
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 :فإننا نجيب بام ييل

عليها «مل يقبل برضب فاطمة الزهراء » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال
، وإسقاط جنينها، وإحراق بيتها، بل غضب هللا تعاىل وهلا من ذلك، »السالم

 ..ولكنه مل يستطع أن يمنع ذلك عنها

عليه «حمنة تشبه حمنة عيل » عليه السالم« وقد جرى إلبراهيم :ًثانيا
من بعض الوجوه، وهي حمنته مع ملك مرص، حني حاول أن يمد » مالسال

 فاكتفى ًمأمورا بمواجهته،» عليه السالم«يده األثيمة إىل زوجته، ومل يكن إبراهيم 
» عليه السالم«إنه : ، فهل يصح أن يقال)١(ًبأن أشاح بوجهه منقطعا إىل ربه

ًمل يكن غيورا، وال شجاعا، ألنه مل هيجم عىل ذلك املل  !ك ويرضبه؟ً

 .»عليه السالم«وهكذا كان حال عيل 

 يف بيته وحده وكان املهامجون مجاعة كثرية، إذا كان »السالم عليه«فإنه 
وكانت هذه هي حالتهم، فإن أسلوب املوعظة، واإلستدالل لن يردهم 
ًعنه، بل سيكون رده عليهم ـ يف هذه احلال ـ منحرصا باستعامل السيف، 

                                     
 ٤جتفسري نور الثقلني  و٤٦ ص١٢جبحار األنوار  و٣٧٢ ص٨جالكايف  )١(

 ٢جاخلرائج واجلرائح : وراجع ١٢٤صلجزائري لقصص األنبياء  و٤١٨ص

 ٢٤٩ ص٢٠ج و١٦٩ ص١٣ و ٣١ ص١٢جعمدة القاري  و٩٢٩ص

 ١٧١ ص١ج مم وامللوكتاريخ األ و٤٨ ص١جبن سعد الالطبقات الكربى و

 .١١١صلراوندي لقصص األنبياء و
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 .لدماءالذي يستتبع إراقة ا

وحصول ذلك يف خصوص هذا الوقت، سيجعل الكثريين من 
ِوممن حولكم من األعراب ﴿: املنافقني الذين حتدث عنهم القرآن، بقوله َ ْْ َ ْ َ ْ ََ ْ ِ ُِ َ َّ

ْمنافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم ُ ْ ُ َ َ ُُ َُ َ َ ُْ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ َ ِّ َ ََ َِْ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ﴾)١(. 
نغضون رؤوسهم، ويثريوهنا فتنة عمياء شوهاء ال تبقي سيجعل هؤالء ي

 ..وال تذر

 إىل ارتداد الكثري من الناس، بل أكثرهم، ألن عامة :وسيؤدي ذلك
أي يف (ًالناس إنام دخلوا يف اإلسالم حديثا، أي قبل شهر أو أشهر أو سنة 

، وهي السنة التاسعة، ثم يف العارشة من اهلجرة، حيث )سنة الوفود
 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا استشهد 

 . يف هنج البالغة ويف غريه»عليه السالم«كلامت عيل  :وقد أوضحت ذلك

أنه لو قام بالسيف، فلن جيد من الناس : قد ذكر» عليه السالم«كام أنه 
 ..النرصة الكافية، وسيقتل هو ومن معه

تأي وطفقت أر« :»الشقشقية«وألجل ذلك قال يف اخلطبة املعروفة بـ 
بني أن أصول بيد جذاء، أو أصرب عىل طخية عمياء، هيرم فيها الكبري، 

 عىل ويشيب فيها الصغري، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصرب
ًهاتا أحجى، فصربت ويف العني قذى، ويف احللق شجا، أرى تراثي هنبا  .».. الخً

                                     
 . من سورة التوبة١٠١ اآلية )١(
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 هي  ليست قضية بطولة وشجاعة شخصية، وإنام،فالقضية إذن
بصرية، وشعور باملسؤولية جتاه الدين وأهله، وحفظ للناس من اإلرتداد، 

فإن الشجاع . وقطع الطريق عىل املنافقني حتى ال يصطادوا يف املاء العكر
وال . ليس من يثور إذا غضب، بل الشجاعة هي أن يملك اإلنسان غضبه

 ..ينساق معه، بل يفكر بالعواقب، ويتبرص باآلثار والنتائج

بالصرب مع عدم » صىل اهللا عليه وآله«أوصاه رسول اهللا  :جل ذلكوأل
 قد أن عثامن حني هوجم وقتل: َّ عىل أن أهل السنة أنفسهم يدعون..النارص

 .»صىل اهللا عليه وآله«فعل ذلك، ألنه كان موىص من الرسول 

ً ال يقدم غضبا، وال حيجم جبنا، بل يقدم وحيجم »السالم عليه«وعيل  ً

 .  يريض اهللا تعاىلًوفقا ملا

 إن مشكلة الشيعة والرافضة، هي أن خصومهم يريدون منعهم :ًثالثا
حتى من رواية األحاديث التي رواها علامء أهل السنة، ومنعهم من 
اإلستدالل هبا إذا كانت متس اخللفاء، وتدين من حيبوهنم، وتتعلق باإلمامة، 

 ..فيها» عليه السالم«وتؤيد حق عيل 

عىل النسائي، وكتابه أحد الصحاح الستة عند السنة، وقد اعرتضوا 
: دون معاوية، فأجاهبم بقوله» عليه السالم«جلمعه خصائص أمري املؤمنني 

فديس يف بطنه حتى . )١(»ًال أشبع اهللا له بطنا«إين ال أجد له منقبة سوى 

                                     
 ٣٣وج ٢٤٨ص ٢٢ج األنوار وبحار ١٧٦ص ١٥ج للمعتزيل البالغة هنج رشح )١(
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مات، فإذا كان النسائي قد قتل ألجل ذلك، فال نستغرب سعي بعض 
 .لف ملنع الشيعة من رواية ما رواه أسالف أهل السنة هلماخللف لذلك الس

، فإننا نكتفي هنا بذكر »عليها السالم«أما بالنسبة ملا جرى عىل الزهراء 
 اعليه«طائفة من مؤلفي أهل السنة الذين رووا ما جرى عىل الزهراء 

 :، وهو كام ييل»طريق احلق«، مكتفني هنا بام جاء يف كتاب »السالم

                                     
 أيب آل ومناقب ٥٣٦ و ١٦٦ص ٢ج األخبار ورشح ٢٠٩ و ١٩٥ و ١٩٠ص

 طاووس البن والطرائف ٤٥٦ص البطريق البن والعمدة ١٤٠ص ١ج بطال

 ٦٣٢ص للشريازي األربعني وكتاب ٤٧ص ٣ج املستقيم والرصاط ٥٠٤ص

 ١١ج والغدير ٤٦٦ و ٤٦٥ص للشريواين »السالم عليهم« البيت أهل ومناقب

 ٨ج مسلم وصحيح ٣٣٩ص ٥ج البحار سفينة ومستدرك ٨٩ و ٨٨ص

 الطياليس داود أيب ومسند ١٥٢ص ١٦ج للنووي مسلم ورشح ٢٧ص

 ٣٤ص ٣ج بأصبهان املحدثني وطبقات ١٤٢١ص ٣ج واإلستيعاب ٣٥٩ص

 اإلعتدال وميزان ٣٤٤ص ٢٢ج الكامل وهتذيب ٣٨٦ص ٤ج الغابة وأسد

 ٨ج وامللوك األمم وتاريخ ٥٨٢ص ٣ج البلدان وفتوح ٢٤٠ص ٣ج للذهبي

 ٤ج امعاألس وإمتاع ١٢٨ص ٨وج ١٨٩ص ٦ج والنهاية والبداية ١٨٦ص

 ٢٢٠ص للمنقري وصفني ١١٣ و ١١٢ص ١٢وج ١٨٥ص ١٠وج ٣٩٩ص

 ٢ج الدمشقي البن »السالم عليه« عيل اإلمام مناقب يف املطالب وجواهر

 .٢٦١ص الكافية والنصائح ٢١٥ص ١٠ج والرشاد اهلدى وسبل ٢١٨ص
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  : يف مصادر أهل السنة÷ الزهراء ما جرى على
هناك مصادر كثرية من تأليف علامء أهل السنة، قد ذكرت هذه األمور 

ً، وذكرت أيضا أحداثا أخرى تؤكد»عليها السالم«التي جرت عىل الزهراء   عىل ً
 رسول أن الذين استولوا عىل اخلالفة قد جترأ بعضهم يف هذا السبيل حتى عىل

ومل يمنعهم .. ووصفوه بأنه هيجر، أو غلبه الوجع» لهصىل اهللا عليه وآ«اهللا 
 !من ذكرها استغراب أحد، فلامذا يستغرهبا هذا السائل ومن وراءه؟

 ..ًونحن نذكر فيام ييل جانبا منها

 الشيعة عىل أحكامه إصدار يف التأين منه طلبنا إذا العذر نستميحه ثم
 يأت مل الشيعة به يقول ام فإن اخلالفية، األمور يف سيام وال غريهم، عىل أو

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

 ..ًأيضا ًجدا كثري وهو ،»السالم عليهم« البيت أهل أئمة

 االثني ماميةاإل الشيعة إىل ينسب ما كل ليس أنه إىل :ونلفت النظر
 املفرتيات من هو أو الغالة، مقوالت من منه ًشطرا فإن ًصحيحا، عرشية

 الضعيفة الروايات يف ورد مما أو األقوال، شواذ من يكون ما ومنه عليهم،
 ..معايريهم وفق أنفسهم، الشيعة لدى املقبولة وغري

 بل ًصحيحا، فيه ما كل يكون كتاب الشيعة لدى ليس أنه :وأؤكد هنا

 يف ورد سواء .الداللة ويف السند يف للبحث نص أو رواية كل ُخيضعون مه

 ..غريه يف أو الكايف
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 الشيعة عند الكايف بأن :ُّولكن بعض أهل السنة يرصون عىل القول

 ..ًجزما صحيح غري وهذا السنة، أهل عند البخاري كصحيح

 :النيل شاعر إبراهيم حافظ بقول هذا حديثي أبدأ تقدم ما وبعد

 أكـرم بســـامعهـا أعظم بملقيهـا    ــولة لعـــــيل قــاهلا عمـــروق

 إن مل تبـايع وبنت املصطفى فيهـــا    ّحرقت دارك ال أبقي عليك هبــا

 )١(أمـام فـارس عـدنـان وحاميها    ما كان غـري أيب حفص بقائلـهـا

 ـ اهلجرة من الثاين القرن أوائل يف عاش الذي ـ احلمريي السيد وقال
 :»السالم عليها« الزهراء السيدة نع

 )٢(وأذيـقـت بعـده طـعـم السلـع    رضبت واهتضـمت من حقهــا

 .واجلرح الشق: السلع

 وردت والروايات واألشعار، والنصوص املنقولة عن شعراء وعلامء، قد

 يشء، يف مؤلفات رجال عاشوا يف القرون األوىل وهي كثرية، وهي إن دلت عىل

 منذ ٍّورد ٍأخذ وموضع متداولة، كانت الروايات هذه أن عىل تدل فإنام

 .وأهنا مل حتدث يف هذا العرص وال يف الذي سبقه. القرن األول للهجرة وبعده

 هذها ومؤلفو ..جرى مما ًطرفا ذكرت التي املصادر من طائفة وإليك

                                     
 .٧٥ ص١ج )ط دار الكتب املرصية ـ مرص(ديوان حافظ  )١(

 .٥٤١صلشريازي لكتاب األربعني و ١٣ ص٣ جالرصاط املستقيم )٢(
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 عليهم« البيت أهل بفقه يلتزمون ال أهنم بدليل السنة، أهل من هم املصادر
 أو معاوية، أنصار من بأنه ذر أيب كاهتام بالتشيع هؤالء فاهتام ..»السالم
 إليهم يوجهون إنام وهم .»السالم عليه« عيل أنصار من بأنه معاوية كاهتام

 .»السالم عليهم« البيت وأهل عيل فضائل بعض روايتهم ملجرد التهمة هذه

  :إن اهللا يغضب لغضب فاطمة
 :ورد ذلك يف

 قرابة مناقب باب ١٨٥ص ج )هـ ١٣٠٩ سنة ط( البخاري صحيح
  .فاطمة مناقب باب ١٨٩ وص ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول

 ط( و ١١١ص ٧وج ٢١٩ص ٦جو ٩٦ ص ١٣ج العامل كنزو
 .١١١ص ١٢ج )الرسالة مؤسسة

 ومقتل ٢٠٣ ص٩ وجممع الزوائد ج٤٦ ص٢فرائد السمطني جو
ي بر العق وذخائ٣٦٤ وكفاية الطالب ص٥٢ ص١احلسني للخوارزمي ج

 ٤٤٢ ص١٢ وهتذيب التهذيب ج٥٢٢ ص٥ وأسد الغابة ج٣٩ص
 ٢ج) ط دار األسوة(و  ١٩٨ و ١٧٩ و ١٧٤ و ١٧٣وينابيع املودة ص 

 و ١٥٤ ص٣ ومستدرك احلاكم ج١٧٧ ونظم درر السمطني ص ٥٦ص
 ص ٧ السنن الكربى ج :وراجع )مطبوع هبامشه( وتلخيصه للذهبي ١٥٨

 .١٣٢ ص٢ أعالم النبالء ج وسري١٨٦ والصواعق املحرقة ص٦٤

  :الزهراء ماتت وهي غضىب ومهاجرة أليب بكر وعمر
 :ورد ذلك يف
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 ٨جو ٤٢ص ٤ج )هـ ١٤٠١ سنة الفكر دار ط( البخاري صحيح
 ٦ج احلديد أيب بنال البالغة هنج رشحو ٦ص ١ج محدأ مسندو ٣ص
 و ٧٥ص لجوهريل وفدك السقيفةو ٢١٨ص ١٦وج ٥٠ و ٤٩ و ٤٦ص

 ٢٣جو ١٩ص ١٥ج القاري عمدةو ١٣٩ص ٦ج الباري فتحو ١٠٨
 إحياء دار ط( والنهاية البدايةو ٤٧٢ص ٥ج لصنعاينل املصنفو ٢٣٢ص

 لمقريزيل األسامع إمتاعو ٣٠٧ و ٣٠٦ص ٥ج )هـ١٤٠٨ سنة الرتاث
 ٤ج كثري بنال النبوية السريةو ١٥٩ و ١٥٧ص ١٣وج ٣٧٨ص ٥ج

 .٥٧٠ و ٥٦٧ص

  :إسقاط احملسن مع ذكر السبب
 :ورد ذلك يف

 .٥٧ص ١ج للشهرستاين والنحل امللل  ـ١

 .٣٥ و ٣٤ص ٢ج للحمويني السمطني فرائد  ـ٢

 .١٩٣ص ١٤وج٦٠ص ٢ج الشافعي للمعتزيل البالغة هنج رشح  ـ٣

 .١٧ص ٦ج بالوفيات الوايف  ـ٤

 .٤١٣ص الشافعي للكنجي الطالب كفاية  ـ٥

 .٢٠ص ٥ج والتاريخ البدء  ـ٦

 .٩٤ص رصالن أيب لعمر الرسول بنت فاطمة  ـ٧

 املتويف الشافعي للملطي والبدع، األهواء أهل عىل والرد التنبيه  ـ٨
 .٢٦ و ٢٥ص .هـ ٣٧٧ سنة
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 .٥٧٨ص ١٥ج للذهبي النبالء أعالم سري  ـ٩

 .١٣٩ص ١ج العسقالين حجر البن االعتدال ميزان  ـ١٠

 .٢٦٨ص ١ج امليزان لسان  ـ١١

 أيب الدين لرشف يم،العظ النبأ لعرتة املقيم النعيم كتاب يف جاء  ـ١٢
 الواحد عبد الدين نجيب الشيخ بن حممد الدين شجاع بن عمر حممد

 ١٤٢٣ سنة ي اإلسالمالكتاب مؤسسة ط( )٦٦٠ ت( الشافعي املوصيل
 أوالد ذكر يف ٢٢٩ص )٢٢٩ص ـ الغريري سامي حتقيق ـ م٢٠٠٢ هـ

 :قال عيل املؤمنني أمري اإلمام

 :وقيل لرفسه، ًصغريا رجد وحمسن واحلسني، احلسن، :فاطمة فمن
 .وقوعه ينكر الناس وبعض مشهور وذلك صدرها، عىل باب لرد

  :إسقاط احملسن دون ذكر سبب ذلك
 :ورد ذلك يف

 .٨٦ص )األبصار نور هبامش( للصبان الراغبني إسعاف  ـ١

 .١٣٥ و ١٢٦ص املالكي الصباغ البن املهمة الفصول  ـ٢

 .١٩٤ و ١٨٤ص ٢ج الشافعي للصفوري املجالس نزهة  ـ٣

 .٤٥ص طلحة بن ملحمد السؤل مطالب  ـ٤

 .٦ص احلنفي للطرابليس الشجرة  ـ٥

 .قتيبة ابن عن ٤١٣ص الطالب كفاية  ـ٦
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 .١٣٢ص للحمزاوي األنوار مشارق  ـ٧

  :÷التهديد بإحراق بيت فاطمة الزهراء 
 :ورد ذلك يف

 .٢٩ و ٢٨ص ١ج قتيبة البن والسياسة اإلمامة  ـ١

 اعرتف فقد ٤٥ و ٢١ص ٢ج احلديد أيب البن غةالبال هنج رشح  ـ٢
 ١٤٧وص ١٧ و ١٦ص ٢٠وج ٥٦وص ذلك رووا قد احلديث أهل أن

 .٢٧١ص ١٦وج ١٤٦ص وراجع

 .٢٠٢ص ٣ج جرير بن ملحمد الطربي تاريخ  ـ٣

 .١٢٧ و ١١٤ص ٤ج كحالة رضا لعمر النساء أعالم  ـ٤

 ٧ج )التاريخ يف الكامل هبامش( شحنة البن املناظر روضة  ـ٥
 .١٦٥ و ١٦٤ص

 .٥٨٦ص ١ج للبالذري األرشاف أنساب  ـ٦

 .١٦٧ص ١ج النرضة الرياض  ـ٧

 و ٢٦٠ و ٢٥٩ ص٤ العقد الفريد البن عبد ربه األندليس ج ـ٨
٢٤٧. 

 .١٥٦ص ١ج البرش أخبار يف املخترص  ـ٩

 .١٧٤ص ٢ج )أمحد مسند هبامش( العامل كنز منتخب  ـ١٠

 .٢٣٧ و ٣٣٥ص ١ قسم ٢٠ج اجلبار لعبد املغنى  ـ١١
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 ٢ج القرطبي الرب عبد البن )اإلصابة هبامش( االستيعاب  ـ١٢
 .٢٥٥ و ٢٥٤ص

 .٧٨ص الدهلوي اهللا لويل العني قرة  ـ١٣

 .٤٠ص ١٩ج األرب هناية  ـ١٤

 .٣١١ص ١٧ج بالوفيات الوايف  ـ١٥

 .١٤٩ص ٣وج ٦٥١ص ٥ج اهلندي للمتقي العامل كنز  ـ١٦

 .٥٦٧ص ١٤ج شيبة أيب البن املصنف  ـ١٧

 .٥٧ص ١ج للشهرستاين والنحل امللل  ـ١٨

 .٨٦ص ٣ج )امليمنية ط( الذهب مروج  ـ١٩

 .١٧٨ص ١ج اخلميس تاريخ  ـ٢٠

 .١٣٤ص ١ج للجوهري السقيفة  ـ٢١

  :÷إضرام النار يف بيت الزهراء 
 :ورد ذلك يف

 .لألسفراييني القواعد تسديد  ـ١

 .٤٨٣ و ٤٨٢ص )حجرية ط( للقوشجي التجريد رشح  ـ٢

  :×حام دار علي اقت
 :ورد ذلك يف

 ٤٨ و ٥٦ و ٥١ و ٥٠ص ٢ج للمعتزيل البالغة هنج رشح  ـ١



 ٣٣٧                                                                                              ..÷الزهراء  :  الفصل السادس 

 ١٣٠ص ١وج ٣٩ص ٣وج ٥١ و ٤٥ و ٤٨ و ٤٧ص ٦وج ٢١وص
 .١٦وص ١٧ و ٢٤ص ٢٠وج ١٦٤ و ١٦٨ص ١٧وج

 .١٣٧ و ١٢٦ص ٢ج واضح البن اليعقويب تاريخ  ـ٢

 .٢٢٨ص ٨ج سعد البن الكربى الطبقات  ـ٣

 .١٦٣ص مزاحم بن نرص للمنقري صفني  ـ٤

 .١١٨ و ١١٧ص ١ج للذهبي اإلسالم تاريخ  ـ٥

 .٢٦٨ص ٤ج األندليس ربه عبد البن الفريد العقد  ـ٦

 .١٨ص ١ج قتيبة البن والسياسة اإلمامة  ـ٧

 .١٧ص للذهبي )الراشدين اخللفاء سرية( النبالء أعالم سري  ـ٨

 .٣٠١ ص٢وج ٤١٤ ص١ج) ط دار املعرفة ( مروج الذهب للمسعوديـ ٩

 .١٠٩ص ٣ج للذهبي االعتدال ميزان  ـ١٠

 .١٨٩ص ٤ج العسقالين حجر البن امليزان لسان  ـ١١

 .١٢٢ص ٣ج منظور البن دمشق تاريخ خمترص  ـ١٢

 .٢٠٣ص ٥ج الزوائد جممع  ـ١٣

 .٣٤١ و ٣٤٠ص ١ قسم ٢٠ج اجلبار لعبد املغنى  ـ١٤

 .٤٣٠ص ٣ج جرير بن ملحمد الطربي تاريخ  ـ١٥

 .٦٣٢ و ٦٣١ص ٥وج ١٢٥ص ٣ج اهلندي للمتقي لعاملا كنز  ـ١٦

 .١٧١ص ٢ج )أمحد مسند هبامش( العامل كنز منتخب  ـ١٧
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 .٦٢ص ١ج للطرباين الكبري املعجم  ـ١٨

 ).بكر أيب ترمجة( عساكر ابن تاريخ  ـ١٩

 .٢٤ص ٢ج الصحابة حياة  ـ٢٠

  :ِّأوصت أن ال يصليا عليها
 :ورد ذلك يف

 .٢٨١ و ٢٦٤ ص١٦ وج٥٠ و ٤٩ ص٦زيل ج رشح هنج البالغة للمعت ـ١

 .١٠٤ص لجوهريل وفدك السقيفة  ـ٢

 .٥٢١ص ٣ج لصنعاينل املصنف  ـ٣

  :÷ضرب الزهراء 
 :ورد ذلك يف

 .٣٥ و ٣٤ص ٢ج للحمويني السمطني فرائد  ـ١

 .٣٣٥ص ١ قسم ٢٠ج اجلبار عبد للقايض املغني  ـ٢

 .٥٧ص ١ج للشهرستاين والنحل امللل  ـ٣

 .١٤٨ص للبغدادي لفرقا بني الفرق  ـ٤

 .٣٤٦ص ٢ج للمقريزي واآلثار اخلطط  ـ٥

 .١٧ص ٦ج بالوفيات الوايف  ـ٦

 .٢٧١ و ٢٣٦ و ٢٣٥ ص١٦ وج٦٠ ص٢ رشح هنج البالغة للمعتزيل جـ ٧

 .١٢٤ص ٤ج كحالة رضا لعمر النساء أعالم  ـ٨
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  :كسر الضلع
 :ورد ذلك يف

 .٣٥ و ٣٤ص ٢ج للحمويني السمطني فرائد

 :ًكان متوقعا منهم» عليها السالم«ما جرى عىل الزهراء ومما يؤكد أن 

، حيث »صىل اهللا عليه وآله«أهنم قد جترأوا قبلها عىل أبيها رسول اهللا 
 : وصفوه بأنه هيجر، أو غلبه الوجع، فالحظ ما ييل

  :إن النيب ليهجر، أو غلبه الوجع
 :ورد ذلك يف

 ٣ج البخاري وصحيح ٢١ص العاملني ورس ٦٢ص اخلواص تذكرة
 واملصنف ١١٥ص ٢وج ٢١ص ١وج ١٧٣ و ٥ص ٤وج ٦٠ص

 وعمدة ٤٣٨ص ٥ج وراجع ٣٦١ص ١٠وج ٥٧ص ٦ج للصنعاين
 الباري وفتح ٧٦ص ٢٥وج ١٧١ و ١٧٠ص ٢وج ٢٩٨ص ١٤ج القاري

 ٥ج والنهاية والبداية ١٨٧ و ١٨٦ و ١٠٢ و ١٠١ و ١٠٠ص ٨ج
 ٢٢ص ١ج والنحل وامللل ٥٩ص ٥ج والتاريخ والبدء ٢٥١ و ٢٢٧ص

 ط( وامللوك األمم وتاريخ ٢٤٤ص ٢ج سعد البن الكربى بقاتوالط
 ٣٢٠ص ٢ج التاريخ يف والكامل ١٩٣ ـ ١٩٢ص ٣ج )االستقامة

 ٢وج ٥١ص ٦ج للمعتزيل النهج ورشح ٥٦٢ص ١ج األرشاف وأنساب
 ٧٥ص ج مسلم وصحيح ١٨٢ و ١٦٤ص ٢ج اخلميس وتاريخ ٥٥ص

 ٣٦٢ و ٣٣٦ و ٣٣٢ و ٣٢٥ و ٢٢٢ و ٣٢٤ و ٣٥٥ص ١ج أمحد ومسند
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 ٢ج واخلرب املبتدأ وديوان والعرب ٣٤٤ص ٣ج احللبية والسرية ٣٤٦ و
 ١٨ج اإلرب وهناية ٥٥ص ٣ج للرتمذي الصحيح واجلامع ٦٢ص ٢قسم
 )التاريخ يف الكامل امشهب مطبوع( شحنة البن املناظر وروضة ٣٧٥ص

 ٣ج السنة ومنهاج ١٥١ص ١ج البرش أخبار يف واملخترص ٨٠٨ص ٧ج
 اإلدارية الرتاتيب :وراجع ٣٨٤ و ٣٨٣ص ٢جسالم  اإلوتاريخ ١٣٥ص

 ودالئل ١٧٠ص ٧ج )هـ١٣٨١ سنة اهلند ط( العامل وكنز ٢٤١ص ٢ج
 ٣وج ٣٩٣ص ٥ج يعىل أيب ومسند ١٨٤ و ١٨١ص ٧ ج للبيهقي النبوة

 .٢١٤ص ٤ج الزوائد وجممع ٢٩٩ص ٤وج ٣٩٤ و ٣٩٣ص

  :أسخطتماين، وما أرضيتماين، ولئن لقيت النيب ألشكونكما
 :د ذلك يفور

 .١٢٢ص ٢ج للمناوي الصغري اجلامع

 ٢٠ص ١ج )الزيني حتقيق( و ١٥ و ١٤ص ١ج والسياسة اإلمامة
 .٣١ص ١ج )الشريي حتقيق(و

  :ًبأن تدفن ليال، وال حيضرا جنازتها: وصيتها
 :ورد ذلك يف

 الغابة  وأسد١٦٢ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٤٣ ص٢جحلية األولياء 
 ١ج والسياسة واإلمامة ٣٨٠ و ٣٧٩ص ٤ج واإلصابة ٥٢٤ص ٥ج

  .١٢١٤ص ٣ج النساء وأعالم ١٤ص

 إن :وقال ٥٠ص ٦ج للمعتزيل البالغة هنج رشح :ًوراجع أيضا



 ٣٤١                                                                                              ..÷الزهراء  :  الفصل السادس 

  ..الخ عليهام واجدة وهي ماتت أهنا :عندي الصحيح

 ومقتل ٧٥١ص ٢ج ستيعابواإل ٥٢١ص ٣ج للصنعاين صنفوامل
 .٨٣ص ١ج للخوارزمي احلسني

  :أبا بكر، وعمرًدفنها ليال، ومل يؤذن بها 
 :ورد ذلك يف

 البخاري، عن ٢٥٠ و ٢٨٧ و ٢٨٦ و ٢٨٥ص ٥ج والنهاية البداية
 خيرب، غزوة باب املغازي، كتاب البخاري :وراجع الرزاق، وعبد وأمحد،
 .صدقة تركناه ما نورث ال :اهللا رسول قول وباب

 و ٢٣٢ص ١٦جو ٥٠ و ٤٩ص ٦ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح
  .والسري اجلهاد كتاب مسلم، صحيح :وراجع ٢١٨

 دار ط( وامللوك األمم وتاريخ ١٦٥ و ١٦٤ص ٢ج توالثقا
 .١٧٢ص علم أيب لتوفيق البيت وأهل ٢٠٨ص ٣ج )املعارف

 ٣٩١ و ٣٩٠ص البطريق البن والعمدة ٤٨ص ١ج اآلثار ومشكل
 وتاريخ ٢٥٠ص رشافواإل والتنبيه ٣٠١ و ٣٠٠ص ٦ج الكربى والسنن

 ٥٩١ص ،النبوية السرية قسم )العريب الكتاب دار نرش( للذهبياإلسالم 
  .كثرية مصادر إىل أشار اهلامش ويف

 األفكار وحترير .٢٩ و ٢٨ص ٨ج سعد بنال لكربىا طبقاتالو
 ٣٧٠ص الطالب كفاية :وراجع ٤٤ص وعرتته الرسول وألقاب ٢٢٨ص

  .٩ و ٦ص ١ج أمحد ومسند ١٦٢ص ٣ج احلاكم ومستدرك
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 ١٧٤ص ١ج اخلميس وتاريخ ٢٩١ص املستطابة الرياض :وراجع
 وتيسري ٥٢١ص ٣وج ١٤١ص ٤وج ٤٧٢ص ٥ج للصنعاين واملصنف
 .٢٠٩ص ١ج الوصول

  :×حماولة نبش قربها للصالة عليها، فمنعهم علي 
 :ورد ذلك يف

 .١٦ص الوفاء إمتام  ـ١

 .١٧٠ص ٢ج الثقات  ـ٢

 و ٥٣ص ١٦وج ٥٠ و ٤٩ص ٦ج للمعتزيل البالغة هنج رشح  ـ٣
 .٢١٧ و ٢١٤

 .١٩٧ص ١ج شبة البن املدينة تاريخ  ـ٤

 .٣١ص الثلج أيب البن األئمة تاريخ  ـ٥

 .٢٠٨ص حبان البن الصحابة تاريخ  ـ٦

  :هجرانها أليب بكر وعدم تكليمها إياه
 :ورد ذلك يف

 .الذهبي عن ١٣١ص ١ج املحافل هبجة رشح  ـ١

 .الشايش عن ١٣٩ص ٦ج الباري فتح  ـ٢

 .٣٦١ص ٣ج احللبية السرية  ـ٣
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  :ًواهللا ألدعون عليك، وواهللا ال أكلمك أبدا
 :ورد ذلك يف

ـ ٣٠٠ص) مطبوعة ضمن رسائل اجلاحظ( العباسية للجاحظ  ـ١  ٣٠٣. 

 .٢٦٤ص ١٦ج البالغة هنج ورشح  ـ٢

 )الشريي حتقيق( و ٢٠ص ١ج )الزيني حتقيق( والسياسة مامةاإلو  ـ٣
 .٣١ص ١ج

 يبادر إىل معاقبة من اهتمه  مل»صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :ًرابعا
كام أنه مل ينتقم من أيب سفيان وال من .. إن النبي ليهجر: باجلنون وقال

غريه، حني فتح مكة، ألنه ال يريد األنتقام لنفسه، بل يريد حفظ الدين 
 ..وأهله، وال يشء غري هذا

الذي «:  أما تعبري السائل وهو يتكلم عن إسقاط املحسن بقوله:ًخامسا
، فهو غري مقبول عىل اإلطالق، ألن هذا الكالم يستبطن »ملحسنسموه ا

وهو إنكار .. »املحسن«ولد اسمه » عليها السالم«إنكار أن يكون للزهراء 
ألمر هو كالشمس الطالعة يف وضوحه وظهوره، وإن حاول بعضهم 

 .التشكيك فيه بصورة مبهمة ومومهة، وبعضهم سكت عن ذكره

حراج الذي يواجهه هؤالء يف أمره، ولعل سبب هذا وذاك، هو اإل
َّفلجأ هذا إىل إلقاء الشبهة، وجلأ ذاك إىل السكوت املريب كوسيلة توهم أهنا 

 ..تفيده يف هذا املجال

إنه ولد يف زمان «: لكنه قال) املحسن(وقسم ثالث رصح بوجود 



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣٤٤

 .»ً، ومات صغريا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

:  القولوهذا التعبري يتوافق مع» ..ًت صغرياما«: وقسم رابع اكتفى بالقول
 االنسجام ، كام أنه ال يأبى عن»صىل اهللا عليه وآله«بأن موته كان يف زمن النبي 

 .ًإن السقط أيضا قد مات وهو صغريًبأنه قد مات سقطا، ف: مع القول

ورصح فريق من .. ًبأن املحسن قد مات سقطا :وقسم آخر رصح
 ..هؤالء بسبب إسقاطه

ًا ما كانت النتيجة، فإن الشيعة مل خيرتعوا املحسن، ومل يكونوا هم وأي
 قد سامه وهو محل قبل »صىل اهللا عليه وآله«بل النبي . الذين تولوا تسميته

صىل اهللا عليه « بعض األخبار، أو بعد استشهاد رسول اهللا يف كام والدته
ًسنا، وألجل  هو الذي أوىص بتسميته حم»صىل اهللا عليه وآله«، وكان »وآله

شخصية حقيقة، وأن الشيعة مل يكونوا هم الذين » املحسن«التأكد من أن 
 :سموه يمكن مراجعة املصادر التالية

  ً:احملسن مات صغريا
 .١١٨ و ٩٨ ص١مسند أمحد ج  ـ١

 .٧٥ ص٥ جالبدء والتاريخ  ـ٢

 .١٨ ص)ترمجة اإلمام احلسني، بتحقيق املحمودي(تاريخ دمشق   ـ٣

 .٦٣ ص٧وج ٦٦ ص٦لكربى جالسنن ا  ـ٤

 .٢٥٢ صالروضة الفيحاء يف تواريخ النساء  ـ٥

 .٢٠٤ ص٤هتذيب تاريخ دمشق ج  ـ٦
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 .١٢١ صاألدب املفرد  ـ٧

 .٣٠٨ ص٤ وج١٨ ص٢ جأسد الغابة  ـ٨

 .٤٧١ ص٣ جاإلصابة  ـ٩

 .١٥٥ و ٩٠ و ٩٧ صالذرية الطاهرة  ـ١٠

 .٣٦٩ ص١ج) مطبوع هبامش اإلصابة(اإلستيعاب   ـ١١

 .٢٢٣ و ٢٢١ ص٢٠ وج٢١٣ ص١٨ جهناية اإلرب  ـ١٢

 .٢٩٣ صالرياض املستطابة  ـ١٣

 .٢٧٩ و ٤١٨ ص١ جتاريخ اخلميس  ـ١٤

 .١٠٨ ص٥ج) مطبوع هبامش مسند أمحد (منتخب كنز العامل  ـ١٥

 .١١٧ و ٧ ص٧ جخمترص تاريخ دمشق  ـ١٦

 .١٦٦ و ١٦٥ ص٣ جاملستدرك عىل الصحيحني  ـ١٧

 .٥٩ ص٤ وج٥٢ ص٨جممع الزوائد ج  ـ١٨

 ).مطبوع هبامش املستدرك(تلخيص مستدرك احلاكم، للذهبي   ـ١٩

 .٥٥ و ١١٧ و ١١٦ و ١١٩ذخائر العقبى   ـ٢٠

 .١٤٤ ص٣ج) بتحقيق املحمودي(أنساب األرشاف   ـ٢١

 .٩٢ و ٩١ و ١٩٢ و ١٣٣التبيني يف أنساب القرشيني ص  ـ٢٢

 .٢٠٨كفاية الطالب ص  ـ٢٣

 .٣٢٢  و١٩٣ص : تذكرة اخلواص  ـ٢٤
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 .٣٣٩ ص٤ جرشح املواهب للزرقاين  ـ٢٥

 .٣٣٢ ص٧البداية والنهاية ج  ـ٢٦

 .٣٨٩ ص٣تاج العروس ج  ـ٢٧

 .٢٢١ ص٦كنز العامل ج  ـ٢٨

 .١٦ ص١ جمناقب آل أيب طالب  ـ٢٩

 .٣٩٧ ص٣ جالكامل البن األثري  ـ٣٠

 .١٥٣ ص٥ألمم وامللوك جتاريخ ا  ـ٣١

 .١٦١ ص٣ جدالئل النبوة للبيهقي  ـ٣٢

 .٣٣٢ ص٧ وج٣٤٦ ص٣ جالبداية والنهاية  ـ٣٣

 .٥٢ ص١احلدائق الوردية ج  ـ٣٤

 .١٩٨ ص١ جاملواهب اللدنية  ـ٣٥

 .١٦مجهرة أنساب العرب ص  ـ٣٦

 .٣٤نزل األبرار ص  ـ٣٧

 .٢٣٩ ص املجلد الثاين،الرياض النرضة  ـ٣٨

 .٤٤١ ص٦ جإرشاد الساري  ـ٣٩

 .٢٢١ و ٢٠٨ ص١ جالبحر الزخار  ـ٤٠

 .٣٣ صاف السائلإحت  ـ٤١

 .٣٣٧ ص١ جلباب األنساب  ـ٤٢
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 .١٩ صاجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله  ـ٤٣

 .٥٨ صتاريخ اهلجرة النبوية  ـ٤٤

 .٥ أو ٩ ص٢ جصفة الصفوة  ـ٤٥

 .١٩ ص١ جالتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة  ـ٤٦

 .٢٩٣ و ٢٩٢ صالرياض املستطابة  ـ٤٧

 .١٤٧ صنور األبصار للشبلنجي  ـ٤٨

 .١٨١ ص١ جاملخترص يف أخبار البرش  ـ٤٩

 .٢١١ و ٢١٠ و ١٤٣ صاملعارف البن قتيبة  ـ٥٠

 .٢٠١ صينابيع املودة  ـ٥١

 .٥٣٩ص ١١ جالعوامل  ـ٥٢

 .٢٩٠ ص٢ جعيون األثر  ـ٥٣

 .٤٣٦ ص١ جحبيب السري  ـ٥٤

 .٢١٣ ص٢ جتاريخ اليعقويب  ـ٥٥

 .٤١٦ ص٢ جكشف األستار عن مسند البزار  ـ٥٦

 .٥٥١ صموارد الظمآن  ـ٥٧

 .٣٤ ترمجة اإلمام احلسن، القسم غري املطبوع من طبقات ابن سعد ص ـ٥٨

 .٢٩٢ص ٣ جالسرية احللبية  ـ٥٩

 و ٢٩ ص٣ج) ط دار إحياء الرتاث العريب( املعجم الكبري للطرباين  ـ٦٠
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 .٩٧ و ٩٦

 .٤١٠ ص١٥ جاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  ـ٦١

  :ًذكر احملسن جمردا
 عن ذكر إسقاطه أو ًذكرت املصادر التالية اسم املحسن جمرداقد 

 . عن آخرينًعدمه، وبعضها قد ذكر ذلك نقال

 .٥٥ ص٢ جالقاموس املحيط  ـ١

 .٢٣٨ و ٢١٣ و ١٧ و ١٦ ص٤٣ األنوار جبحار  ـ٢

 .٣٨٩ ص٣ جتاج العروس  ـ٣

 .٣٩٣ ص٤ جلسان العرب  ـ٤

 .١٦٢ ص٣ جدالئل النبوة للبيهقي  ـ٥

 .٥٣٩ و ٤٨٠ و ٢٧٢ و ٦٩ ص١١ ج العلومعوامل  ـ٦

 .١٠ و ٩ ص١٢ ججامع األصول  ـ٧

 .١١ و ٢ ص٣ ق٢ جضياء العاملني  ـ٨

 .٥٥ذخائر العقبى ص  ـ٩

 .١٤١ ص٦ جإرشاد الساري  ـ١٠

 .١١٩ ص٢سري أعالم النبالء ج  ـ١١

 .٤٧١ ص٣اإلصابة ج  ـ١٢

 .٥٨ صاألئمة االثنا عرش  ـ١٣
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 .٣٤٩ ص١ جهتذيب األسامء  ـ١٤

 .٨٣ ص١ جمقتل احلسني  ـ١٥

 .٢٧٩ و ٢٧٨ ص١ اخلميس جتاريخ  ـ١٦

 .٢٩٣ ص٥ جالبداية والنهاية  ـ١٧

 .٢٠٤ ص٢الثقات ج  ـ١٨
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 .١٧٦اهلداية الكربى ص  ـ٢٥

كام يف منتهى  (أزهار بستان الناظرين للعباس املوسوي الشامي  ـ٢٦
 .٢٦٣ ص١ج) اآلمال

وقد اقترصنا فيام تقدم عىل املصادر غري الشيعية، واملصادر الشيعية 
ي نقلت ذلك، فمن أراد اإلطالع عىل شطر منها أضعاف املصادر السنية الت

 .»عليها السالم«مأساة الزهراء : فيمكنه مراجعة كتابنا

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد
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÷ 

  :)٣٠ (٨٦السؤال رقم 
ًبوب الكليني بابا مستقال يف الكايف بعنوان ً  من يرثن ال اءالنس ّإن( :ّ

 وال األرض من يرثن ال النساء«: قوله جعفر أيب عن فيه روى ،)ًشيئا العقار
  .)١(»ًشيئا العقار من

 اهللا عبد أبا سألت«: ن ميرس قوله ع)٢(وروى الطويس يف التهذيب
 !املرياث؟ من هلن ما النساء عن السالم عليه

 ألرضا فأما ،والقصب واخلشب والبناء الطوب قيمة هلن :فقال
 .»فيهام هلن مرياث فال والعقار

 يرثن ال النساء«: وعن حممد بن مسلم عن أيب جعفر عليه السالم قال
 .»ًشيئا العقار من وال األرض من

 للنساء ليس«: وعن عبد امللك بن أعني عن أحدمها عليهام السالم قال

 .»ًاشيئ والعقار الدور من

» اعنه اهللا ريض« لفاطمة ال، تقييد أو ختصيص الروايات هذه يف وليس

  .غريها وال

                                     
 ).٧/١٢٧( للكليني »فروع الكايف«: انظر )١(

)٩/٢٥٤( )٢.(  
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 بمرياث تطالب أن »اعنه اهللا ريض« لفاطمة حق ال فإنه هذا وعىل

 ).الشيعي املذهب روايات حسب( ؛ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول

 عن حييى، بن حممد فعن لإلمام، فهو ملسو هيلع هللا ىلص للرسول كان ما كل ًوأيضا

عليه « جعفر أيب عن جابر، عن شمر، بن عمرو عن رفعه، حممد بن أمحد

 فام قطيعة، الدنيا وأقطعه آدم اهللا خلق«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال :قال »السالم

 لألئمة فهو اهللا لرسول كان وما ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا فلرسول »عليه السالم« آلدم كان

 .)١(»حممد آل من

 اهللا ريض« عيل هو الشيعة معتقد حسب اهللا رسول بعد األول واإلمام

 وليس ،»عنه اهللا ريض« يلع هو فدك بأرض باملطالبة فاألحق ولذا ،»عنه

 :القائل هو بل ذلك، فعل نره ومل ،»اعنه اهللا ريض« فاطمة

 هذا ولباب العسل، هذا مصفى إىل الطريق الهتديت شئت ولو«

 يقودين وأن ،هواي يغلبني أن هيهات ولكن القز، هذا ونسائج القمح،

 يف له طمع ال من والياممة باحلجاز ولعل األطعمة، ختري إىل جشعي

 .)٢(»بالشبع له عهد وال لقرص،ا

                                     
أصول الكايف للكليني، كتاب احلجة ـ باب أن األرض كلها لإلمام عليه السالم،  )١(

 ).٤٧٦ ص١ج(

 ). ١/٢١١(هنج البالغة،  )٢(
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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

هن الزوجات، فإهنن ال :  إن املقصود بالنساء اللوايت ال يرثنً:أوال
ًار شيئا، وقد أوضحت سائر الروايات التي ذكرها يرثن من األرض والعق

فلم يكن من اإلنصاف تسجيل ..  ذلك، ورصحت به»رمحه اهللا«الكليني 
أن « باب ١٣٠ ـ ١٢٧ ص٧هذا اإلشكال من األساس، فراجع الكايف ج

جتد الترصيح بأن املقصود هو أرث الزوجة » ًالنساء ال يرثن من العقار شيئا
 .١١ و ٥ و ٣ و ٢ من زوجها يف احلديث رقم

ورصح بذلك الشيخ الطويس يف كتاب التهذيب الذي نقل عنه السائل 
 ١٠٩ و ١٠٧ و ١٠٦ باب مرياث األزواج احلديث رقم ٩ًأيضا، فراجع ج

 .١١٩ و ١١٧ و ١١٦ و ١١٤ و ١١٣و 

وبعد أن ظهر أن هذه الروايات قد أوضحت املقصود، فال بد من أن 
 .قيدة، كام هي القاعدة يف ذلكحتمل الروايات املطلقة عىل امل

 ذكر نفس هذا السائل رواية ميرس، عن كتاب هتذيب األحكام :ًثانيا
، ولكنه حذف منها ذيلها ١١٣/٣١للشيخ الطويس، وهي الرواية رقم 

 :الرصيح يف أن املراد هو خصوص الزوجة، وهي كام ييل
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سألته عن « :قال» عليه السالم« عن أيب عبد اهللا ،يِّبياع الزط ميرسعن 
 !؟هلن من املرياث  ما:النساء

 ،ما األرضأف . والقصب، واخلشب، والبناء،هلن قيمة الطوب :فقال
 .والعقار فال مرياث هلن فيه

 !ب؟اثي فال:قلت :قال

 . هلنباثيال :قال

 !؟ كيف صار ذا وهلذه الثمن والربع مسمى:قلت :قال

نام إ و.عليهمنام هي دخل إ و،ة ليس هلا نسب ترث بهأن املرأل :قال

 ، أو ولد من قوم آخرين، زوجهاءة فيجيأ هذا كذا لئال تتزوج املرصار

 .)١(» يف عقارهمًفيزاحم قوما

فإن املرأة التي ورثت بالسبب ال بالنسب هي الزوجة من زوجها، أما 
 .البنت فرتث بالنسب من أبيها

أن البنت ال ترث، لكن موضوع فدك خارج : ً لو سلمنا جدال:ًثالثا

ًن موضوع املرياث بالكلية، ألن فدكا قد فتحت صلحا، ومل يوجف عليها ع ً

 يفعل فيها » وآلهعليهصىل اهللا «بخيل وال ركاب، فهي خالصة لرسول اهللا 

                                     
ة احلديث  باب مرياث الزوج٣٤٥ ص٩ج)  هـ١٤١٧ط سنة ( هتذيب األحكام )١(

 .٣١رقم 
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، وتسلمتها منه، » السالماعليه«للزهراء ) أي وهبها(ما يشاء، وقد نحلها 

 . منهاَّ أخرج عامهلاواستغلتها أربع سنوات يف حياته، وملا استوىل عليها أبو بكر

ًوالنحلة، واهلبة واهلدية متلك بنفس اإلعطاء والقبض، وال تبقى ملكا  ّ

 إنكارهم  ومطالبتها بفدك كمرياث إنام جاء بعد.للمعطي لكي تدخل يف مرياثه
 . والرباهنيإلزامهم بكل احلجج» سالم اهللا عليها«حقها وملكيتها، فأرادت 

صىل «ه السائل عىل أن كل ما للرسول  إن احلديث الذي استدل ب:ًرابعا
 . دعوى تقوم به حجة، وال تثبت بهلإلمام ضعيف السند، فال» اهللا عليه وآله

هو أن لإلمام حق الترصف من :  إن املقصود هبذه األحاديث:ًخامسا
، وليس » وآلهعليهصىل اهللا «حيث هو إمام معصوم وخليفة لرسول اهللا 

 ..حيث تبطل ملكية الناس ألمواهلماملقصود أن األموال تصبح له، ب

 القبول »السالم عليه«ولو كان هذا هو املقصود، مل يصح من عيل 
 ..بالتحاكم إىل قاضيه رشيح يف األمور املالية

 أن يبقي »السالم عليه« إن هناك مصالح عامة تفرض عليه :ًسادسا
 األمر ًمتاما كام كانت هذه املصالح عينها تفرض هذا. األمور عىل ظواهرها

ال سيام وأن الذين استولوا عىل األمر .. » وآلهعليهصىل اهللا «عىل رسول اهللا 
بل هم يرتاجعون .  ال يعرتفون له بذلك» وآلهعليهصىل اهللا «بعد رسول اهللا 

عن بيعتهم، وهيامجون بيته، وحياولون إحراقه عىل من فيه، ويرضبون 
، » وآلهعليه اهللا صىل«زوجته ويسقطون جنينها، وهي بنت رسول اهللا 

 .َّوأبوها وهو سيد الكائنات ملا يدفن بعد
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ال تتدخل بام ال يعنيك، فإنك لست : بل إنه لو فعل ذلك لقالوا له
 .صاحب احلق لكي تطالب به

 بالدنيا، ال يعطي احلق لآلخرين »السالم عليه« إن زهد عيل :ًسابعا
.. ه إىل هذا احلدباغتصاب أمواله أو أموال زوجته، وأوالده، وأن يستذلو

ًوال جيعل فعلهم مربرا، أو معفوا عنه عند اهللا ً.. 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٤٥ (٨٧السؤال رقم 
 .ون بحديث الكساءُّدلعندما يريد الشيعة إثبات إمامة االثني عرش، فإهنم يست

يف حديث الكساء بنص » عليها السالم«لقد ذكرت فاطمة : والسؤال
 !نقيل، فلامذا تستبعد عن اإلمامة، وال تذكر ضمن أئمة الشيعة؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

ُّ يستدلون بحديث الكساء إلثبات اإلمامة، وإنام  إن الشيعة الً:أوال

ُّيستدلون به عىل عصمة أصحاب الكساء، من حيث نزول آية التطهري فيهم 
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َّوأدلة الشيعة عىل اإلمامة هي اآليات، ومنها آية الوالية ملن .. دون سواهم

صىل «وآيات الغدير، وبيعة الناس بأمر رسول اهللا . آتى الزكاة وهو راكع
 .ً، وآيات أخرى، وأحاديث كثرية أخرى أيضا»ليه وآلهاهللا ع

 :، نقول»عليها السالم« بالنسبة للزهراء :ًثانيا

، وإن كان ال يدركه إال األنبياء وأوصياؤهم »عليها السالم«إن مقامها 
إال . مل يكن هلا كفؤ آدم فمن دونه» عليه السالم«حتى إهنا لوال وجود عيل 

 وال ه ال نصيب للنساء يف اإلمامة، وال يف النبوة،أن الرشع الرشيف قد قرر أن
َّحتدث  َّوحديث الكساء، مل يتحدث عن اإلمامة، بل. يف احلكم، وال يف القضاء

 . قلنا، كام»صىل اهللا عليه وآله«عن املعصومني الذين عاشوا مع رسول اهللا 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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  ١٨٦.................................................:تكفري الشيعة لعمر

  ١٨٧.................................:×زواج عمر بأم كلثوم بنت عيل 

  ١٩٠.....................................:الزواج بأم كلثوم حتت التهديد

  ١٩٢........................................!:؟÷هل هي بنت الزهراء 

  ١٩٣.............................:عمر عن اإلشكال يدفع ال الزواج هذا

  ١٩٨.........................................:يتحدث الكويف القاسم أبو

  ٢٠٠......................................!:؟بعلمه يعمل أن للحاكم هل

  ٢٠١..............................................:وحاقدة لئيمة روايات

  ٢٠٥......................................................:مكذوبة رواية

  ٢٠٩.................................................:رفئوين :يقول عمر

  ٢١٢..................................................!:إدانة؟ أم إعتذار،

  ٢١٢.........................................:واألعجب األغرب الرواية

...................................٢١٥  

  ٢١٥...............................................):٤ (٧٦السؤال رقم 

......................................٢٢٢  

  ٢٢٢...............................................):٧ (٧٧السؤال رقم 

  ٢٢٣...............................................التسمية بأسامء اخللفاء

  ٢٢٦.................................:التسميات بأسامء املناوئني: أحدمها

  ٢٢٧............................:املصاهرة بني أهل البيت واخللفاء: الثاين



 ٣٦٣                                                                                                         ..الفهرس

×........................٢٣٠  

  ٢٣٠.............................................):١٩ (٧٨السؤال رقم 

  ٢٣١.................................................:×مصحف عيل 

  ٢٣٣.........................................:أبو بكر، وعمر: خري األمة

  ٢٣٦............................................:زواج املتعة ترشيع ثابت

  ٢٣٨....................................................: وفدك×عيل 

  ٢٣٩..........................................................:متعة احلج

  ٢٤١.....................................................:صالة الرتاويح

  ٢٤٤......................................:َّحي عىل خري العمل يف األذان

  ٢٤٥..............................................:الصالة خري من النوم

  ٢٤٥..................................:التخطئة يشء، والتكفري يشء آخر

.................................................٢٤٦  

  ٢٤٦......................................:َّحي عىل خري العمل يف األذان

  ٢٦٣..............................................................:إشارة

  ٢٦٣...............................................: واردةإشكاالت غري

  ٢٦٤.................................:َّحي عىل خري العمل موقف وشعار

  ٢٦٨...........................................:سبب حذف هذه العبارة

  ٢٦٩..............................................:كلمة حول هذا الرأي

...............................٢٧٠  



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣٦٤

  ٢٧٠.............................................):٣٦ (٧٩السؤال رقم 

  ٢٧١.....................................:ليس الكالم يف احلب والبغض

  ٢٧١...............................: عىل املدينة×استخالف عمر لعيل 

×.............٢٧٥  

  ٢٧٥.............................................):٧٣ (٨٠السؤال رقم 

...................٢٨١  

  ٢٨١.............................................):٨٢ (٨١السؤال رقم 

......................................٢٨٨  

  ٢٨٨...........................................):١٠٧ (٨٢السؤال رقم 

  ٢٩٠..............................................:معاوية هو قاتل عثامن

.....................٢٩٧  

  ٢٩٧...........................................):١٤١ (٨٣السؤال رقم 

  ٢٩٨..........................................: يف حروب الردة×عيل 

  ٣٠٢............................................:احلنفية من سبي أيب بكر

  ٣٠٣......................................:اإلستدالل عىل خالفة أيب بكر

...................................................٣٠٩  

  ٣٠٩...........................................):١٤٥ (٨٤السؤال رقم 

  ٣١٠................................................: لعمر×رثاء عيل 

  ٣١٥...................................................:متحالت املعتزيل



 ٣٦٥                                                                                                         ..الفهرس

  ٣١٧...........................................:هذه التمحالت ال جتدي

  ٣١٩......................................................:ملحات أخرية

  ٣٢٣....÷الزهراء : الفصل السادس

×......................................٣٢٥  

  ٣٢٥...............................................):٦ (٨٥السؤال رقم 

  ٣٣٠.....................: يف مصادر أهل السنة÷ما جرى عىل الزهراء 

  ٣٣٢.......................................:إن اهللا يغضب لغضب فاطمة

  ٣٣٢...............:الزهراء ماتت وهي غضبى ومهاجرة أليب بكر وعمر

  ٣٣٣.....................................:إسقاط املحسن مع ذكر السبب

  ٣٣٤...............................:إسقاط املحسن دون ذكر سبب ذلك

  ٣٣٥............................:÷التهديد بإحراق بيت فاطمة الزهراء 

  ٣٣٦....................................:÷إرضام النار يف بيت الزهراء 

  ٣٣٦...............................................:×اقتحام دار عيل 

  ٣٣٨..........................................:ِّأوصت أن ال يصليا عليها

  ٣٣٨.................................................:÷رضب الزهراء 

  ٣٣٩........................................................:كرس الضلع

  ٣٣٩....................................:إن النبي ليهجر، أو غلبه الوجع

  ٣٤٠...........:أسخطتامين، وما أرضيتامين، ولئن لقيت النبي ألشكونكام



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣٦٦

  ٣٤٠.........................:ًبأن تدفن ليال، وال حيرضا جنازهتا: وصيتها

  ٣٤١..............................:ًدفنها ليال، ومل يؤذن هبا أبا بكر، وعمر

  ٣٤٢.................:×حماولة نبش قربها للصالة عليها، فمنعهم عيل 

  ٣٤٢...............................:إياههجراهنا أليب بكر وعدم تكليمها 

  ٣٤٣..........................:ًواهللا ألدعون عليك، وواهللا ال أكلمك أبدا

  ٣٤٤...............................................ً:املحسن مات صغريا

  ٣٤٨..................................................ً:ذكر املحسن جمردا

÷............................٣٥٠  

  ٣٥٠.............................................):٣٠ (٨٦السؤال رقم 

.....................................٣٥٥  

  ٣٥٥.............................................):٤٥ (٨٧السؤال رقم 

 ٣٥٧.......................................................:الفهرس

 ٣٦٧............................................كتب مطبوعة للمؤلف

 

.



 ٣٦٧                                                                               ..كتب مطبوعة للمؤلف

 
 )جزء واحد( ـ اإلجتهاد والتقليد ٢                                   ـ اآلداب الطبية يف اإلسالم١

         ـ ابن عباس وأموال البرصة ٤         .. بني إرسائيليف آيات سورة ..  ـ إرسائيل٣

ـ أبو ذر ال إشرتاكية٦                                          ّـ ابن عريب سني متعصب ٥  وال مزدكية..  

 فني يف القرآنـ إدارة احلرمني الرشي  ٨                                                        ـ أحيـوا أمـرنا ٧

 ‘ـ اإلمام عيل والنبي يوشع  ١٠                              ـ اإلسالم ومبدأ املقابلة باملثل ٩
  ـ أكذوبتان حول الرشيف الريض١٢  »حوارات يف الدين والعقيدة« ـ أفال تذكرون ١١

 ! ـ أين اإلنجيل؟١٤                        يف آية التطهري ̂  ـ أهل البيت١٣

  حقيقة قرآنية×  ـ براءة آدم١٦                                         ـ بحث حول الشفاعة١٥

 !؟أم ربائبه ’  ـ بنات النبي١٨               هاتوا برهانكم: قل..  ـ البنات ربائب١٧

 املدن يف اإلسالمختطيط ـ  ٢٠                 ـ بيان األئمة وخطبة البيان يف امليزان١٩

  ـ تفسري سورة الضحى٢٢                                       ـ تفسري سورة أمل نرشح٢١

  ـ تفسري سورة الكوثر٢٤                                          تفسري سورة الفاحتة ـ ٢٣

 اس ـ تفسري سورة الن٢٦                                          ـ تفسري سورة املاعون٢٥

ـ توضيح الواضحات ٢٨                        )جزءان( ـ تفسري سورة هل أتى ٢٧  من أشكل املشكالت 

 حديث اإلفـك ـ ٣٠                                                احلاخام املهزوم ـ ٢٩

 سالمـ حقوق احليوان يف اإل ٣٢                    ـ حقائق هامة حول القرآن الكريم ٣١

ـ احلياة السياسية لإلمام احلسن ٣٤                  × ـ احلياة السياسية لإلمام اجلواد ٣٣  × 
 خسائر احلرب وتعويضاهتا ـ ٣٦                  ×  ـ احلياة السياسية لإلمام الرضا٣٥

ـ ٣٧ ـ دراسات وبحوث يف التاري٣٨                     ÷ خلفيات كتاب مأساة الزهراء    خ واإلسالم 

 دليل املناسبات يف الشعرـ  ٤٠                              ـ دراسة يف عالمات الظهور ٣٩



 ٢ج) شبهات وردود(ميزان الحق                                                                                   ٣٦٨

 ×ـ رد الشمس لعيل  ٤٢              »شبهات وردود« ’ ـ ربائب الرسول ٤١
 )املتعة( ـ الزواج املؤقت يف اإلسالم ٤٤        )ثالثة أجزاء) (حتقيق ودراسة( ـ زواج املتعة ٤٣

ـ سلامن الفاريس يف مواجهة التحدي٤٦                                          !!زينب ورقية يف الشام ـ ٤٥   

  ـ السوق يف ظل الدولة اإلسالمية٤٨        )الشهداءوقصيدة مهداة إىل اإلمام اخلميني ( ـ سنابل املجد ٤٧

 شبهات هيوديـ  ٥٠                       ـ سياسة احلرب يف دعاء أهل الثغور٤٩

  × ـ الصحيح من سرية اإلمام عيل ٥٢                        الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة ـ ٥١
  ـ رصاع احلرية يف عرص الشيخ املفيد٥٤             ’  ـ الصحيح من سرية النبي األعظم٥٣

ـ ٥٦           )حوار مع عامل من أهل السنة واجلامعة(طريق احلق  ـ ٥٥  ! وإىل أين؟!ظاهرة القارونية من أين؟ 

  ـ ظالمة أم كلثوم٥٨                                            × ـ ظالمة أيب طالب ٥٧

  ..عصمة املالئكةـ  ٦٠        ـ عاشوراء بني الصلح احلسني والكيد السفياين٥٩

 ـ الغدير واملعارضون ٦٢                               )جزءان( واخلوارج × عيل ـ ٦١

 ـ كربالء فوق الشبهات٦٤                          ـ القول الصائب يف إثبات الربائب٦٣

 !؟÷ ـ ملاذا كتاب مأساة الزهراء٦٦           ×ـ لست بفوق أن أخطىء من كالم عيل ٦٥

 !ـ ماذا عن اجلزيرة اخلرضاء ومثلث برمودا؟٦٨                                  )جزءان (÷ ـ مأساة الزهراء٦٧

 »شبهات وردود«ـ مراسم عاشوراء  ٧٠                      )أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة(خمترص مفيد ـ ٦٩

 ـ مقاالت ودراسات ٧٢                                           !ـ املسجد األقىص أين؟ ٧١

 ـ املواسم واملراسم٧٤            ي يف السرية النبوية منطلقات البحث العلم٧٣

  يف احلديبية×  عيل اإلمامـ موقف٧٦    ـ موقع والية الفقيه من نظرية احلكم يف اإلسالم٧٥

 ^ـ نقش اخلواتيم لدى األئمة ٧٨                                » شبهات وردود«ـ ميزان احلق ٧٧
 ـ والية الفقيه يف صحيحة عمر بن حنظلة ٨٠                                                    ـ الوالية الترشيعية٧٩

 )قيد اإلعداد(× الصحيح من سرية اإلمام احلسني ـ  ٨١


