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  :)٤٣ (١٤٨السؤال رقم 

 عليه اهللا عبد أيب عن رفعه ،حممد بن أمحد عن الكايف يف الكليني روى
  .)١(»والكساء ،والعاممة ،اخلف :ثالث يف إال السواد يكره«: قال السالم

 وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول عن ًمرفوعا ،الزي كتاب يف ًأيضا وعنه
 يف إال سوادال يكره وسلم وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول كان«: قال وسلم
  .)٢(»والعاممة ،والكساء ،اخلف :ثالثة

 سليامن بن حممد عن ،الصدوق عن ،وسائله يف العاميل احلر وروى
 القلنسوة يف أصيل«: له قلت ـ قال :السالم عليه اهللا عبد أيب عن ،ًمرسال

  .)٣(»النار أهل لباس هناإف ،فيها تصل ال :قال !السوداء؟

                                     
 »فروع الكايف«: ، وانظر)١( حديث )٢٧٨ ص ٣ج (رواه عنه صاحب الوسائل  )١(

 ).٦/٤٤٩(للكليني 

هـ ١٣١٥ باب لبس السواد من طبع طهران سنة )٢٠٥ ص ٢ج (رواه يف الكايف  )٢(

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يكره السواد إال يف ثالث، : إال أن فيه

 . العاممة عىل الكساءوتقديم 

، ) من أبواب لباس املصيل٣ حديث ٢٠ باب ٢٨١ ص٣ج(رواه يف الوسائل  )٣(

 



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٨

 السالم عليه املؤمنني أمري عن ،لفقيها يف الصدوق عن ًأيضا وروى
 أنه :ًمسندا »عليه السالم« عنه الوسائل يف كام ،واخلصال العلل ويف ،ًمرسال

 .فرعون لباس فإنه ،السواد تلبسوا ال: ألصحابه قال

كنت عند أيب  :ًوروى أيضا بإسناده كام يف الوسائل عن حذيفة بن منصور قال
 فدعى بممطرة، ،اه رسول أيب العباس اخلليفة يدعوهعبداهللا عليه السالم باحلرية فأت

 .)١(واملمطرة ثوب من صوف يلبس يف املطر يتوقي به من املطر كام يف اللسان

 أن السواد من زي بني العباس :بل وردت بعض األخبار عندهم تبني
 :أعدائهم

 جربيل أن روي :مثل ما روي عن الصدوق يف الفقيه مرسال أنه قال
 أسود قباء وعليه وسلم وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول إىل أتى السالم عليه

 .خنجر فيها ومنطقة

 !الزي؟ هذا ما جربائيل يا :فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم

                                     
عن » عليه السالم«وسئل الصادق  :قال :)٢/٢٣٢(والصدوق يف الفقيه 

.  فإهنا من لباس أهل النار،ال تصل فيها :الصالة يف القلنسوة السوداء؟ فقال

 . )٣/٢٨١ (»وسائل الشيعة«: وانظر

 )٢٧٨ ص٣ج( الوسائل يف  صاحب ونقله عنه،)٢٥١ ص١ج(رواه يف من ال حيرضه الفقيه  )١(

 ٧ حديث ٢٧٩ ص٣ج( والرواية الثانية يف الوسائل يف. من أبواب لباس املصيل

 . )٢٠٥ ص٢ج( والكايف )٢٥٢ ص٢ج(، ورواه الفقيه يف )من أبواب لباس املصيل
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 .العباس عمك ولد زي :فقال

 ويل عم يا : فقال،فخرج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم إىل العباس
 .ولدك من لولدي

 !نفيس؟ ُّبُجَأأف اهللا رسول يا :فقال

 .فيه بام القلم جرى :قال صىل اهللا عليه وآله وسلم

 أن املراد بأهل النار يف بعض مامر من األخبار هم املعذبون هبا :والظاهر
 ،املخلدون فيها يوم القيامة، وهم فرعون ومن حذا حذوه واحتذى مثاله

هم من كفرة ونحوه من الفرق الطاغية الباغية من أشباه اخللفاء العباسية وغري
  .)١(هلم  واألمم السابقة الذين اختذوا السواد مالبس،هذه األمة املرحومة

 بن إسامعيل عن بإسناده ،ومن ذلك ما روي عن الصدوق يف الفقيه
 نبي من أنبيائه عليهم إىلأوحى اهللا  : أنه قال»عليه السالم« عن الصادق ،مسلم

 وال تطعموا مطاعم ، ال تلبسوا مالبس أعدائي:قل للمؤمنني :السالم
  .)٢(أعدائي  وال تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كام هم،أعدائي

 بسند اخلرب نقل بعد احلدائق يف ما عىل ،األخبار عيون كتاب يف وقال
 وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول عن ،السالم عليه طالب أيب بن عيل عن آخر

                                     
 . )٢٥٢ ص ٢ج (ه يف الفقيه  وروا، العلل واخلصال كام يف الوسائلىف أو )١(

بحار «، و)٤/٣٨٤ (»وسائل الشيعة«: ، وانظر)٢٥٢ ص ١ج (رواه الفقيه  )٢(

 . )٢٨/٤٨(، )٢/٢٩١ (»األنوار
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ن لباس األعداء هو السواد، أ :»ريض اهللا عنه« نقال عن املصنف ،وسلم
 ، من السمكيّواجلر ، والطني، والفقاع، واملسكر، النبيذ:ومطاعم األعداء

 .. وكل ما مل يكن له فلس من السمك واألرنب، والطايف، والزمري،واملارماهي

 ، وجمالس رشب اخلمر،ومسالك األعداء مواضع التهمة :إىل أن قال
الس التي تعاب فيها األئمة عليهم  واملج،واملجالس التي فيها املالهي

 . )١(ًانتهى ملخصا. السالم واملؤمنون، وجمالس أهل املعايص والظلم والفساد

 أعداء لباس وأنه للسواد، األئمة ذم يف الكثرية األخبار هذه وبعد
 !األسياد؟ لباس وجيعلونه ،ويعظمونه السواد الشيعة يلبس ملاذا :الشيعة

  :اجلواب
 الرحيمبسم اهللا الرمحن 

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فريجى مالحظة األمور التالية

أن املنهي عنه هو اختاذ : ١٢ ذكرنا يف اإلجابة عىل السؤال رقم ً:أوال
ًاإلنسان السواد زيا رسميا، يعتز ويتباهى به  ..ًميا لفرعونًكام كان زيا رس.. ً

وأما التعامل معه بصورة عادية كام يتعامل مع سائر األلوان، فال ضري 

                                     
 .  من عيون األخبار)١/٢٦(ذكر ذلك يف  )١(
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 ..وال كراهة فيه

 إن األحاديث الناهية عن لبس السواد، ألنه زي بني العباس، :ًثانيا
 عىل ما قلناه، أي أن ال يكون السواد شعارهم، ُّدلوالنهي عن التشبه هبم، ت

 .. أنفسهم عام عداهموزهيم الرسمي الذي يميزون به

فالنهي إنام هو عن لبس السواد هبذا النحو املظهر للتأييد هلم والكون 
 .مع بني العباس، ويف حزهبم

أما إذا جترد لبس السواد عن هذه املعاين، فهو كغريه من سائر األلوان، 
صىل اهللا عليه «ًفال مانع من لبسه إظهارا للحزن عىل عزيز، أو عىل رسول اهللا 

 ..، أو عىل حبيب هللا، أو قريب، فليس يف لبسه حزازة يف مثل هذا احلال»وآله

 :ال تلبسوا مالبس أعدائي نقول:  بالنسبة حلديث:ًثالثا

ًإنه يؤيد ما ذكرناه أيضا، فإن التشبه بأعداء اهللا تعاىل، والظهور 
 .بمظهرهم، والكون يف حزهبم مما ال يرضاه اهللا ورسوله لعباده املؤمنني

، من أن لباس األعداء هو السواد، »رمحه اهللا« ما ذكره الصدوق :ًرابعا
 :وطعامهم النبيذ، نقول

 . بنو العباس، واجلبابرة الظاملون، والفسقة العاصون:املقصود باألعداء

أن السواد لباس أعداء :  ليس يف النصوص التي ذكرها السائل:ًخامسا
عون، وبني العباس الذين ظلموا أنه لباس فر: الشيعة كام ورد يف كالمه، بل فيها

 ..، فإن كان هذا هو مقصود السائل، فال بأس»عليهم السالم«أهل البيت 

 :عن السواد لباس السياد نقول: بالنسبة لقول السائل: ًسادسا

إن األسياد إنام يلبسون العاممة السوداء، وقد ذكر هو نفسه األحاديث 
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ًفكيف إذا كان ذلك إظهارا املرصحة بعدم كراهة لبس العاممة السوداء، 

صىل اهللا «سبط الرسول » عليه السالم«للحزن عىل ما جرى عىل احلسني 
 !؟من رزايا وفجائع» عليه وآله

 إن أسانيد روايات النهي عن لبس السواد ضعيفة، كام حققه آية :ًسابعا
، فاحلكم بمضموهنا مبني عىل قاعدة »رمحه اهللا«اهللا الشيخ جواد التربيزي 

 .مح يف أدلة السنن، وهذه القاعدة موضع خالف بني الفقهاءالتسا

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

×.. 
  :)١٢ (١٤٩السؤال رقم 

َوبرش الصابرين﴿ :وتعاىل سبحانه يقول َّ َ َِ ِ ِ ْ الذين إذا أصابت،ِّ َ َ ََ َ ِ ِ ٌهم مصيبة َّ َ ِ ُّ ُ
َقالوا إنا هللاِِ وإنا إليه راجعون ِ َ ِْ َ ْ ُ َِ ِ َِّ ٌ أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة ،ََّ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ِّ َّ ِّ ْ ِْ ٌ ِ َُ ِ

َوأولئك هم املهتدون ُ َ ْ ُْ ُ ُ ََ ِ َ  .]١٥٧ـ١٥٥:البقرة[ ـ﴾ُ

َوالصابرين يف البأساء والرضاء وحني ﴿: ـ وجل عز ـ ويقول ِ َ َ َ َّ ََّ َّ َ ْ ِْ ِ ِ

ِالبأس ْ َ   .]١٧٧:البقرة[ ـ﴾ْ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد »عنه اهللا ريض« عيل وقال«: »هنج البالغة«وذكر يف 
 عليك ألنفدنا بالصرب وأمرت اجلزع عن هنيت أنك لوال : ملسو هيلع هللا ىلصإياه ًخماطبا

  .)١(»الشؤون ماء

                                     
 ).٢/٤٤٥(، »مستدرك الوسائل«: وانظر). ٥٧٦ص(، »هنج البالغة« )١(
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 مصيبة عند يده رضب من :قال »عليه السالم« ًعليا أن« :ًوذكر أيضا
 .)١(»عمله حبط فقد فخذه عىل

 منتهى« صاحب نقله كام ،كربالء يف زينب ألخته احلسني قال دوق
 :)٢(بالعربية وترمجته بالفارسية »اآلمال

 قتلت إذا احللف، هذا عىل حتافظي أن عليك باهللا أحلفك ،أختي يا«
 بالويل تنادي وال بأظفارك، وجهك ختميش وال اجليب، ّعيل تشقي فال

 .»شهاديت عىل والثبور

مي أن أمري املؤمنني عليه السالم قال فيام علم به ونقل أبو جعفر الق
  .)٣( »فرعون لباس فإنه ،ًسوادا تلبسوا ال «:أصحابه

ِوال يعصينك يف  ﴿آية تفسري يف »الصايف تفسري« يف ورد وقد َ َ ِ ْ ََ َ

ٍمعروف ُ  نْدِّيسو ال أن عىل النساء بايع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن :]١٢:املمتحنة[ـ ﴾َْ
 .لبالوي ينادين ال وأن ،ًجيبا يشققن وال ،ًثوبا

 ،»اعنه اهللا ريض« فاطمة َّوىص ملسو هيلع هللا ىلص أنه :للكليني »الكايف فروع« ويف

 تنادي وال، ًشعرا ّعيل ترخي وال ،ًوجها ختميش فال مت أنا إذا«: فقال

                                     
 ).٣/٢٧٠ (»وسائل الشيعة« و، )٦٢١ص( للصدوق »اخلصال«: انظر )١(

)١/٢٤٨( )٢(. 

، ورواه احلر )١/٢٣٢ (ويه القميبمن ال حيرضه الفقيه، أليب جعفر حممد بن با )٣(

 . )٢/٩١٦ (»وسائل الشيعة«العاميل يف 
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 .)١(»نائحة َّعيل تقيمي وال ،بالويل

 وهذا شيخ الشيعة حممد بن احلسني بن بابويه القمي امللقب عندهم
 :وسلم التي مل يسبق إليهامن ألفاظ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله «: بالصدوق يقول

  .)٢(»اجلاهلية عمل من النياحة«

 اهللا رسول عن والربوجردي والنوري املجليس علامؤهم يروي كام
 : قال أنه وسلم وآله عليه اهللا صىل

 نغمة؛ عند وصوت مصيبة، عند إعوال :اهللا يبغضهام ملعونان صوتان«
 .)٣(»والغناء حالنو يعني

 :الروايات هذه كل بعد والسؤال

  !حق؟ من فيها جاء ما الشيعة خيالف ملاذا

 !املاليل؟ أم البيت وأهل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول: قومن نصد

                                     
)٥/٥٢٧( )١.( 

 كام رواه احلر العاميل )٢٧٢ – ٤/٢٧١(حيرضه الفقيه  رواه الصدوق يف من ال )٢(

) ٤/١٤٩(البحراين يف احلدائق النارضة  ، ويوسف)٢/٩١٥(يف وسائل الشيعة 

ورواه حممد  )٤٨٨/٣( .واحلاج حسني الربوجردي يف جامع أحاديث الشيعة

 ).٨٢/١٠٣(األنوار   بحار»النياحة عمل اجلاهلية« :باقر املجليس بلفظ

 ـ ١/١٤٣ ( ومستدرك الوسائل)٨٢/١٠٣ (أخرجه املجليس يف بحار األنوار )٣(

 .)٢/٢٧١(، ومن ال حيرضه الفقيه )٣/٤٨٨(أحاديث الشيعة  وجامع )١٤٤
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :جلواب عىل هذا السؤال حيتاج إىل النظر يف عدة أمور، هي التاليةفإن ا

  :اجلزع والصرب: ألف
 :أما بالنسبة للجزع والصرب عىل األنبياء واألوصياء، فنقول

  :’اجلزع على رسول اهللا 
صىل اهللا عليه « ملا تويف رسول اهللا :روى املفيد بسنده إىل ابن عباس قال

والعباس معه، والفضل » عليه السالم«طالب توىل غسله عيل بن أيب » وآله

من غسله كشف اإلزار عن وجهه، ثم » عليه السالم«بن العباس، فلام فرغ 

ًبأيب وأمي، طبت حيا، وطبت ميتا، انقطع بموتك ما مل ينقطع بموت : قال ً

ًأحد ممن سواك، من النبوة، واألنبياء، خصصت حتى رصت مسليا عمن 

 . فيك سواءسواك، وعممت حتى صار الناس

ولوال أنك أمرت بالصرب، وهنيت عن اجلزع ألنفذنا عليك الشؤون، 

ّولكان الداء مماطال، والكمد حمالفا، وقال لك، ولكنه ما ال يملك رده، ال  َّ ً ً

 .يستطاع دفعه
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 .)١(ثم أكب عليه فقبل وجهه واإلزار عليه

 . هي منابع الدمع يف الرأس:والشؤون
 :ونقول

ذكر أن امتناعه عن إنفاذ ماء الشؤون » عليه السالم«ً إن عليا :قد يقال
قد أمر بالصرب، » صىل اهللا عليه وآله«ًعليه، ألن ذلك يعد جزعا، والنبي 

 .وهنى عن اجلزع

ًمع أن ثمة نصا آخر مرويا عنه  ُّخيالف هذا املعنى ويدل » عليه السالم«ً
إن «: قول، حيث ي»صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه ال مانع من اجلزع عليه 

 .)٢(»الصرب جلميل إال عنك، وإن اجلزع لقبيح إال عليك

ًعىل ابنه إسامعيل جزعا » عليه السالم«وقد جزع اإلمام الصادق 

                                     
نرش دار ( و ٦٠واألمايل للمفيد ص ٢٢٨ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

األنوار البهية  و٥٤٢ و ٥٢٧ و ٣٢٧ ص٢٢ وبحار األنوار ج١٠٣ص) املفيد

 ١٣ج هنج البالغة للمعتزيلرشح  و١٦٢ ص٢جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤٥ص

 .٤٨٨ص لباقالينلهيد األوائل وتلخيص الدالئل  مت و٢٤ص

 ودستور ١٣٤ ص٧٩وبحار األنوار ج ٧١ ص٤ج )برشح عبده(هنج البالغة  )٢(

وغرر احلكم  ١٥٠صلواسطي لعيون احلكم واملواعظ  و١٩٨معامل احلكم ص

 ٤٩٨ ص٣ججامع أحاديث الشيعة  و١٩٣ ص٥ وهناية األرب ج١٠٣ص

 .١٩٥ ص١٩ج البالغة للمعتزيلرشح هنج و
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 .)٢(، وجزع آدم عىل ابنه هابيل)١(ًشديدا
  :ونجيب

 إنه ال منافاة بني ذلك كله، فإن للجزع مراتب، بعضها حمرم ً:أوال
ًمطلقا، حتى لو كان جزعا عىل والويص، وهو ما » صىل اهللا عليه وآله« النبي ً

ًيتضمن أمرا حمرما كاإلعرتاض عىل اهللا سبحانه، أو الطعن يف حكمته وعدله ً ..
ًوقد حيرم اجلزع إذا كان الداعي إليه أمرا دنيويا، مثل جمرد كونه أبا أو قريبا، أو  ً ً ً

ع أية فائدة أو لتخيله فوات منفعة دنيوية بموته، وحيث ال يرتتب عىل هذا اجلز
 ..عائدة، عىل اإلنسان ال يف مزاياه وأخالقه، وال عىل الدين وأهله

وهناك مرتبة من اجلزع حترم إذا كان املصاب بغري النبي والويص، 
. »صلوات اهللا عليهام وآهلام«وحتل إذا كان املصاب هبام، وكان اجلزع عليهام 

                                     
 ٧٩ وج٢٥٠ و ٢٤٩ و ٢٤٢ ص٤٧وبحار األنوار ج ٧٣صكامل الدين :  راجع)١(

ط مؤسسة  ( ووسائل الشيعة٦٠ ص٢ج مستدرك سفينة البحار و٨٦ و ٨٤ص

 ٩١٩ و ٨٩٢ ص٢ج) يةاإلسالمط دار (و  ٢٧٧ و ٢٤١ ص٣ج) آل البيت

 .١٧٨صبن طاووس الفرج املهموم  و٢٠٩ ص٢جلمفيد لاإلرشاد و

علل  و٦٤ و ٦٣ و ٥٩ ص٢٣ج و٢٦٤ و ٢٤٠ و ٢٣٠ و ٢٢٤ ص١١ر جبحار األنوا) ٢(

 ١٦٦ ص١تفسري القمي ج و٣٠٦ ص١تفسري العيايش ج و١٩ ص١الرشائع ج

 ٦١٦ و ٤٣٢ ص١تفسري نور الثقلني ج و٢٩ ص٢ وج٤١٦ ص١التفسري الصايف جو

 .٥٨لراوندي صلقصص األنبياء  و٣٤١ ص٢تفسري كنز الدقائق جو
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ه وتقواه، أو كان فيه نرصة رشط أن يكون له فائدة تعود عىل اإلنسان يف إيامن
، »عليهام السالم«للدين، وحفظ للمسلمني، كجزع يعقوب عىل يوسف 

ًالذي كان جزعا حمبوبا هللا ومطلوبا، ألنه يعطي للناس اإلنطباع عن قيمة  ً ً

من خصال » عليه السالم«اإلنسانية يف اإلنسان، املتمثلة بام جتىل يف يوسف 
ايا لدى أنبياء اهللا وأصفيائه، وهو يؤكد اخلري، ومحيد الصفات، وفريد املز

 .عظم اخلسارة بفقد هذا النوع من الناس

ًباإلضافة إىل فوائد أخرى تعود عىل اجلازع نفسه، تكامال، وثباتا،  ً
ًوصالبة يف الدين، وجهادا وصربا يف سبيل اهللا تعاىل ، إىل الكثري من الفوائد ً

 .األخرى

ب هللا تعاىل، حتى لو أدى إىل ًفهذا اجلزع املفيد جدا حمبوب ومطلو
 ..، أو أن يكون من اهلالكني)١(ًالعمى، أو اخلوف من أن يكون حرضا

وأما اجلزع عىل الناس العاديني الذي ال دافع له إال شدة التعلق 
العاطفي، وال فائدة منه وال عائدة، فهو مبغوض هللا، وحمرم عىل عباد اهللا 

ية طاغية، وحب عارم للدنيا، وتعلق ألنه إنام يعرب عن أنان. تبارك وتعاىل
 .مقيت هبا، ألنه إنام جيزع عىل يشء فقده، ولذة فاتته

 .ّوربام يبلغ حد إظهار اإلعرتاض عىل قضاء اهللا تعاىل وقدره

وهذا يفرس لنا الروايات الصحيحة التي أكدت عىل استحباب اجلزع 

                                     
 .٤٨٩ ص١جممع البحرين جراجع . أرشف عىل اهلالك:  من باب تعبًحرض حرضا) ١(
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راد من قول ، ويبني لنا امل»صلوات اهللا وسالمه عليه«عىل اإلمام احلسني 
 : »صىل اهللا عليه وآله«وهو يرثي رسول اهللا » عليه السالم«عيل 

 .»..إن اجلزع قبيح إال عليك الخ«

عقر .. » وآلهعليهصىل اهللا « إهنم يذكرون أنه ملا تويف رسول اهللا :ًثانيا

 .)١(عمر ما تقله رجاله فهوى إىل األرض

 .)٢(..وخرس عثامن، واستخفى عيل، الخ

 .)٣( قعد عيل:ويف نص آخر

 بكى عىل عثامن بن » وآلهعليهصىل اهللا « أن النبي :ًوذكروا أيضا

 ..مظعون، وكانت دموعه تسيل عىل وجنتيه، وله شهيق

                                     
 ٤والسرية النبوية البن كثري ج ١٤٣ ص٥ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  )١(

كنز  و٥٨٩ ص١٤جصحيح ابن حبان  و٧٢ ص١٨جعمدة القاري  و٤٨١ص

 ٤١٨ ص١ج لقرآن العظيمتفسري ا و٢٢٦ ص٧ج )ط مؤسسة الرسالة(العامل 

 .٥١٢ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٦٣ ص٥جالبداية والنهاية و

 والوايف ٣٥٤ ص٣ والسرية احللبية ج٢٢٢ ص٤ اجلامع ألحكام القرآن ج)٢(

 ١ج) مطبوع هبامش السرية النبوية( والفتح املبني لدحالن ٦٦ ص١بالوفيات ج

 .٢١٣ ص٧ والغدير ج١٢٥ ـ ١٢٣ص

 . املصادر املتقدمة يف اهلامش السابق)٣(
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 !ًفام معنى قوهلم بحرمة اجلزع مطلقا؟

صىل اهللا « لعل املقصود باجلزع الذي ال يصح عىل رسول اهللا :ًثالثا
عصية، مثل التخلف عن جيش  هو ذلك الذي يدعو إىل امل» وآلهعليه

 ..» وآلهعليهصىل اهللا «أسامة، بالرغم من توايل احلث هلم من قبل النبي 

أما اجلزع عىل األنبياء واألوصياء الذي يبقى فيه اجلازع يف خط الطاعة 
هللا ولرسوله فهو حمبوب مطلوب، ولو أدى إىل العمى، واحتمل معه اهلالك 

رغم أنه مل » عليهام السالم« يوسف كام جرى للنبي يعقوب يف حزنه عىل
 ..يقتل ومل يمت

  :النياحة: ب
 :بالنسبة للنياحة نقول

إنه جيري فيها نفس الكالم الذي : ال نريد أن نستبق األمور، فنقول
جيري يف اجلزع، وأنه إن كان عىل الدنيا أو عىل أمر دنيوي، فهو منهي عنه، 

، »عليه السالم«واإلمام » لهصىل اهللا عليه وآ«وقبيح، وإن كان عىل النبي 
بل نعالج رواياهتا .. وما يتعلق بالدين، فليس بقبيح، بل مطلوب وحمبوب

 :عىل النحو التايل

فهي مراسيل، أو . ًا إن الروايات التي تنهى عنها ضعيفة سندً:أوال
 .مشتملة عىل جماهيل أو ضعفاء

 من النظر  إن هناك روايات كثرية تعارض روايات النهي، فال بد:ًثانيا
 :يف هاتني الطائفتني، واجلمع بينهام بأحد وجهني
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إن روايات النهي يقصد هبا النوح بالباطل، بمعنى :  أن يقال:أوهلام
الثناء عىل امليت باألكاذيب وباألوهام الباطلة، وهذا الذي ورد أنه من 

 هو وروايات اجلواز ناظرة إىل النياحة بمعنى الثناء عليه بام. أعامل اجلاهلية
 .)١(ً أنه ال بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا:حق وصحيح، فقد روي

ًإن النياحة منهي عنها إال إذا كان امليت إماما أو نبيا، :  أن يقال:الثاين ً

تنوح عىل » عليها السالم«أو ذا شأن ديني رفيع، ولذلك وجدنا الزهراء 
 بإقامة العزاء عىل ، ووجدنا روايات كثرية تأمر»صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .»عليه السالم«اإلمام احلسني 

 :ُّ هناك روايات صحيحة تدل عىل جواز النياحة باحلق ومنها:ًثالثا

  ! أيناح يف دارك؟:فقيل أليب عبد اهللا..  عن احلسني بن زيد يف حديث ـ١

 لكن محزة :قال ملا مات محزة»  وآلهعليهصىل اهللا «إن رسول اهللا  :فقال
 .)٢( لهال بواكي

                                     
 ١٢ج) اإلسالميةط دار ( و ١٢٨ ص١٧ج) البيتآل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  )١(

 ١جمن ال حيرضه الفقيه  و٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٧ باب ٩١ص

 .١٠٣ و ٥١ ص١٠٠ وج١٠٧ ص٧٩بحار األنوار ج و١٦٢ ص٣ وج١٨٣ص

 ٢٤١ ص٣ج) آل البيتط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ١٨٣ ص١من ال حيرضه الفقيه ج )٢(

 واإلمتاع ٤٠ ص٢مسند أمحد ج:  وراجع٨٩٢ص ٢ج) اإلسالميةط دار  ( و٢٨٤و 

رشح  و٢٣١ ص٣ وج٢٧٥ ص١ج) هبامش اإلصابة( واالستيعاب ١٥٤ص
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 ،جر النائحةأ ال بأس ب»عليه السالم«عن أيب بصري عن أيب عبد اهللا   ـ٢

 .)١(التي تنوح عىل امليت

 :قال يل أيب: قال »عليه السالم« عن يونس بن يعقوب عن الصادق  ـ٣

 .)٢(أوقف يل من مايل كذا لنوادب تندبني عرش سنني بمنى أيام منى، يا جعفر

 مات الوليد :قال »عليه السالم«أيب جعفر عن أيب محزة الثاميل، عن  ـ ٤

  :» وآلهعليهصىل اهللا «بن املغرية فقالت أم سلمة للنبي 

  !ذهب إليهم؟أن آل املغرية أقاموا مناحة فإ

 .. فأذن هلا فلبست ثياهبا وهتيأت

 ،» وآلهعليهصىل اهللا «فندبت ابن عمها بني يدي رسول اهللا : إىل أن قال

                                     
 ٤٤ ص٢والطبقات الكربى البن سعد ج ٧٣كامل الدين ص و٢٨٢ ص١األخبار ج

 ٣ والسرية النبوية البن هشام ج١٨٣ وذخائر العقبى ص١٩ و ١٧ و ١١ ص٣وج

 .٣٤٦ ص٤ وج١٧ ص١٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٠٤ص

هتذيب األحكام  و٦٠ ص٣جستبصار اإل و١٦١ ص٣جمن ال حيرضه الفقيه  )١(

ط دار  ( و١٢٧ ص١٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٥٩ ص٦ج

 .١٠٧ ص٧٩جبحار األنوار  و٩٠ ص١٢ج) يةاإلسالم

 ١٢ ج)يةاإلسالمط دار  ( و١٢٥ ص١٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  )٢(

 .١٤٥صاألنوار البهية  و١٠٧ ص٧٩جحار األنوار ب و٨٨ص
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 :فقالت

 ريةــشـعـال ى ـتـد فــيــولـا الـأب    دـيـولـن الـد بـيـولـى الـعـأن

 ريةــوتـال ب ـلـى طــو إلـمـسـي    داــاجـة مــقـيـقـي احلـامـح

 رةــيــا ومــــدقــرا غــفـعـوج    ي السننيـ فًاثــيـان عــد كـق

 .)١(ًذلك وال قال شيئا»  وآلهعليهصىل اهللا « فام عاب عليها النبي 

عليه «الدالة عىل جواز النياحة عىل اإلمام احلسني وأما األحاديث 
 .)٢( فهي كثرية»السالم

                                     
 و ١٢٥ ص١٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ١١٧ ص٥جالكايف  )١(

هتذيب  و٢٢٦ ص٢٢جبحار األنوار  و٨٩ ص١٢ج) يةاإلسالمط دار (

 .٣٥٨ ص٦جاألحكام 

 وقرب اإلسناد ٧٣ و ١٣٠ و ١٢٨األمايل للصدوق ص:  راجع عىل سبيل املثال)٢(

 من أبواب استحباب إنشاد الشعر يف احلسني ١٠٤ باب ٤الشيعة جووسائل 

 ٥٩٣ و ٥٩٥ ص١٤ وح٧ و ٥ و ٤ وباب استحباب البكاء لقتل احلسني ح٧ح

 و ١٦٩ ص١ وروضة الواعظني ج٨٦ ص٤ ومناقب آل أيب طالب ج٥٩٤و 

 ٤٥ وبحار األنوار ج٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣١٤ ص١٠ ومستدرك الوسائل ج١٧٠

 ٩٢ وج٣٨٧ و ٢٨٥ و ٢٨٤ و ٢٧٨ و ٢٨٣ ص ٤٤ وج٢٥٧ و ٢٠٧ص

 ٢٨٩ ورجال الكيش ص١٠٥ و ١٠٤ و ٨١ وكامل الزيارات ص٣٤٣ص

 ٢ ومعاهد التنصيص ج١٢١ واألمايل ص١٠٩ و ٨٤وثواب األعامل ص
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 نساءه عن مخش الوجوه وعن »عليه السالم«أما هني اإلمام احلسني 
 . ال ألن ذلك حمرم)١(ال يشمت هبم األعداءأن فقد كان ألجل شق اجليوب، 

ه ً شواهد كثرية جدا عىل جواز أمثال هذ»مراسم عاشوراء«ويف كتاب 
األمور، وال سيام إذا كان ذلك عىل نبي أو ويص أو من هو مثل محزة قد 

عليه «جرى عليه من الفجائع والرزايا مثل ما جرى عىل اإلمام احلسني 
 ..، وعىل أهل بيته وأصحابه»السالم

 .ًلكثرية جدا، فعليه بذلك الكتابفمن أحب االطالع عىل هذه الشواهد ا

ًاستعظاما ملوت الناس العاديني فهو أما مخش الوجوه، وشق اجليوب 

ًمن مظاهر اجلزع، واستعظام املصيبة، التي قد يبلغ استعظامه حدا جيعل 

ًهذه الترصفات مظهرا من مظاهر اإلعرتاض عىل اهللا سبحانه يف إجرائه 

 ..سنة املوت عىل العباد

عليها « لفاطمة الزهراء » وآلهعليهصىل اهللا «أما حديث هني النبي 
 عن إقامة النائحة، فلعله ألجل أن ذلك ال يناسب مقام الرسول »السالم

وأن احلزن عليه ال بد أن يظهر يف الناس . » وآلهعليهصىل اهللا «األعظم 
 ..بصورة طبيعية، ربام لكي يعرف املبايل بموته، ويتميز عن غري املبايل

                                     
 .٥٤٤ و ٥٧٩ واإلقبال ص١٩٠ص

لواعج  و٢٤٢ص، اإلمام احلسني العوامل و٥٥ كتاب اللهوف يف قتىل الطفوف ص)١(

  ١١٧صاألشجان 
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 بعد وفاة »عليه السالم« أن أبا بكر قال ذات يوم لعيل :وقد ذكروا
 ً.ما يل أراك متحازنا: » وآلهعليهصىل اهللا «نبي ال

 . )١( إنه عناين ما مل يعنك:» السالمعليه«فقال 

 يتهم أبا بكر بأنه مل يكن هيتم ملوت الرسول »عليه السالم«أنه : مما يعني
 ..فاضطر أبو بكر إىل تربئة نفسه من هذه التهمة.. » وآلهعليهصىل اهللا «

ً قد هنى عنه إرفاقا » وآلهعليهصىل اهللا «له فلع. أما مخش الوجوه وغريه
فهر نظري هني .. ، ال ألجل عدم جوازه»عليها السالم«ًوإشفاقا عىل فاطمة 

 ..»براءة آدم« :آدم عن األكل من الشجرة حسبام ذكرنا يف كتابنا

  :ضرب الفخذ عند املصيبة: ج
من رضب يده عىل فخذه عند مصيبة حبط أجره أو : بالنسبة حلديث

 .)٢(و ذلكنح

                                     
 ط (و ١٥٩ص ٧ج العامل وكنز ٣١٢ص ٢ج سعد البن الكربى طبقاتال )١(

 اإلرب هناية وعن ٨٢ص ٢ج الصحابة وحياة ٢٣٠ص ٧ج) الرسالة مؤسسة

 .٣٩٧ ـ ٣٩٦ص ١٨ج

) ط مؤسسة النرش اإلسالمي بقم( و ٢٩٨ ص٤من ال حيرضه الفقيه ج:  راجع)٢(

  و١٤٤ و ١٨٥ ص٣ وهنج البالغة ج٢٥ و ٢٢٤ ص٣ والكايف ج٤١٦ ص٤ج

 ٣ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٤ ص٤ج) ط دار الذخائر(

 و ٦٠ ص٧٥جبحار األنوار  و٩١٤ ص٢ج) يةاإلسالمط دار (  و٢٧١ص
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ال شك يف أنه ال يشمل صورة ما لو كان املصاب برسول اهللا  ً:أوال
عليهام «فإنه إذا جاز ليعقوب أن يبكي عىل يوسف .. » وآلهعليهصىل اهللا «

حتى أبيضت عيناه من احلزن، وحتى أرشف عىل اهلالك، ويوسف » السالم
ليه ع«حي، فلم ال جيوز رضب الفخذ والصدر ملصاب اإلمام احلسني 

 !الذي استشهد بتلك الصورة املفجعة والفظيعة؟» السالم

، قامت » وآلهعليهصىل اهللا «أن عائشة ملا مات رسول اهللا :  قد ذكرنا:ًثانيا
 .ومل يعرتض عليها أحد يف ذلك. )١(تلتدم مع النساء وترضب وجهها

 :، قال عمر طلق نساءه»صىل اهللا عليه وآله«ن النبي أ:  وروي:ًثالثا
 »صىل اهللا عليه وآله« ونساء النبي ، عىل حفصة وهي قائمة تلتدمفدخلت

 .)٢(قائامت يلتدمن

                                     
 ١٨ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٣٥ و ٨٥ ص٧٩ وج٣٢٦ و ٢٠٤

 .٢٦٢ ص٦جسري أعالم النبالء  و٨٩ ص٥جهتذيب الكامل  و٣٤٢ص

 والسرية النبوية البن كثري ٦٣ ص٨ج يعىل مسند أيب و٢٧٤ ص٦ مسند أمحد ج)١(

 ٤٤١ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( وتاريخ األمم وامللوك ٤٧٧ ص٤ج

 ٣٢٣ ص٢جالكامل يف التاريخ  و١٠٦٩ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية و

 ١٢جسبل اهلدى والرشاد :  وراجع٢٤٥ ص٤جالنهاية يف غريب احلديث و

 .١٣٧ ص٢جإمتاع األسامع  و٢٦٦ص

 . عن ابن مردويه٥٣٤ ص٢ج )ط مؤسسة الرسالة(لعامل كنز ا )٢(
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أن : »عليه السالم« قد روي بسند صحيح عن اإلمام الصادق :ًرابعا

 ونرشن الشعور وجززن ،خدشن الوجوه«نساء األنصار ملا استشهد محزة 

 عليهصىل اهللا « وحرمن البطون عىل النبي ، وخرقن اجليوب،النوايص

 .)١(» وأمرهن أن يسترتن ويدخلن منازهلن،ً فلام رأينه قال هلن خريا،»وآله

 ومل يلمهن عىل ما فعلن » وآلهعليهصىل اهللا «فلم يعرتض رسول اهللا 

 .بأنفسهن

  :شق الثوب: د
ًلو مل يكن امليت نبيا أو وصيا هو صورة ما :املراد بحديث النهي عن شق اجليب ً. 

 قد شق جيبه عىل اإلمام »عليه السالم«عسكري ن اإلمام الأ :فقد روي

قد شق ! لك وذاك؟ يا أمحق، ما:  فقيل له ذلك، فقال»عليه السالم«اهلادي 

 .)٢(موسى عىل هارون

                                     
 ١٠٧ ص٢٠ وبحار األنوار ج٣٨٧ ص١ وتفسري الصايف ج٣١٨ ص٨ الكايف ج)١(

 .٢٤٦ ص٢جتفسري كنز الدقائق  و٣٩٨ ص١ ونور الثقلني ج١٠٩ـ 

 ٤١٨ ص٢ وكشف الغمة ج٨٤٢ ص٢ج) رجال الكيش (ختيار معرفة الرجال إ)٢(

 ٣ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ٢١٤ ص٣ج) ط دار األضواء(و 

 ٣جمناقب آل أيب طالب  و٩١٧ ص٢ج) يةاإلسالمط دار ( و ٢٧٤ص

 ٧٩ وج١٩١ ص٥٠جبحار األنوار  و٦٥٠ ص٧جمدينة املعاجز  و٥٣٤ص
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  ً:ال تلبسوا سوادا: هـ
 :أما فيام يرتبط بالنهي عن لبس السواد، فإنه لباس فرعون، فنقول

 .إن الروايات املتعرضة للبس السواد عىل أقسام

 :ً عىل كراهة لبس السواد مطلقا، فقد رويُّدل روايات ت:القسم األول

 .)١(»ال تلبس السواد، فإنه لباس فرعون« :»عليه السالم«عن أمري املؤمنني  ـ ١

وحى أ«: ، قال»عليه السالم« ما روي عن اإلمام الصادق :ويؤيد ذلك

 أعدائي وال  ال تلبسوا لباس: للمؤمننيقل: لا ق،اهللا إىل نبي من أنبيائه

 فتكونوا أعدائي كام ، وال تسلكوا مسالك أعدائي،تطعموا طعام أعدائي

 .)٢(» أعدائيهم

                                     
 .٢٩٩صاألنوار البهية  و٨٥ص

آل ط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٦١٥ ص٢ واخلصال ج٣٤٦ علل الرشايع ص)١(

 ٢٧٨ ص٣ج) يةاإلسالمط دار  ( و١١٧ص ٢٤ وج٣٨٣ ص٤ج) البيت

 ١٠جبحار األنوار  و٢٥١ ص١جمن ال حيرضه الفقيه  و٣٢٢ ص١٦وج

 .٢٤٨ ص٨٠ وج٩٣ص

 وعلل ٢٦ ص١ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣ ص٢ عيون أخبار الرضا ج)٢(

 ١٦٣ ص١ ومن ال حيرضه الفقيه ج٣٤٨ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(الرشايع 

آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٥٢ ص١ج) ط مركز النرش اإلسالمي(و 
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 اخلف :ثةال يف ثالإيكره السواد «: »عليه السالم«عن أيب عبد اهللا   ـ٢
 .)١(»والعاممة والكساء

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«وروي نحو ذلك عن رسول اهللا   ـ٣

 :ُّتدل عىل كراهة الصالة يف ثوب أسود، فقد روايات :القسم الثاين

ال تصل يف ثوب أسود، وأما اخلف والعاممة «: روي: قال الكليني  ـ١
 .)٣(»والكساء فال بأس

                                     
 ٢٧٩ ص٣ج) يةاإلسالمط دار ( و ٣٦٤ ص٢٥ وج٣٨٥ ص٤ج) البيت

لحر لاجلواهر السنية  و٥٦١صلطربيس لمشكاة األنوار  و٢٩٠ ص١٧وج

 .٢٧٧ص لراونديلقصص األنبياء  و٣٤٣صالعاميل 

 ووسائل ٢١٣ ص٢ وهتذيب األحكام ج٤٠٣ ص٣ وج٤٤٩ ص٦ الكايف ج)١(

 ٢٧٨ ص٣ج) يةاإلسالمط دار  ( و٣٨٢ ص٤ج) آل البيتؤسسة ط م(الشيعة 

 .٣٠٧ ص٣جلحر العاميل لالفصول املهمة و

 ٢٥١ ص١ج) ط مركز النرش اإلسالمي( و ١٦٣ ص١ من ال حيرضه الفقيه ج)٢(

 ١٤٨ ص١ واخلصال ج٣٤٧ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(وعلل الرشايع 

 ٣ج) يةاإلسالم دار ط ( و٣٨٣ ص٤ج) آل البيتط مؤسسة (ووسائل الشيعة 

تفسري  و٢٤٩ ص٨٠جبحار األنوار  و٣٠٧ ص٣جالفصول املهمة  و٢٧٨ص

 .١٦ ص٢جنور الثقلني 

 و ٣٨٣ ص٤ج) آل البيتط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٤٠٣ ص٣ الكايف ج)٣(
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 :»عليه السالم« عن أيب عبد اهللا ، عن من ذكره،حمسن بن أمحدعن   ـ٢

 !قلت له أصيل يف القلنسوة السوداء؟«: قال

 .)١(»س أهل النار فإهنا لبا، ال تصل فيها:فقال

 . هباستداللوأسانيد هذه الروايات ضعيفة، فال تصلح لإل

وقد استثني من هذه الطائفة من الروايات وتلك لبس األسود يف مأتم 

 ..»عليه السالم«احلسني 

ً ديدنا وشعارا اءوذلك ألن الطائفة األوىل ناظرة إىل اختاذ لبس السود ً

فقد اختص فرعون بلبس .  سبحانهوزينة، كام هو طريقة وشعار أعداء اهللا

السواد، واختص اليهود بلبس اللبادة السوادء، والقلنسوة السوداء، ولكن 

ال يقصد » عليه السالم«ًلبس السواد إظهارا للحزن عىل أيب عبد اهللا احلسني 

 ..ًشعارا، كفرعون أو كاليهودوبه اختاذ لبس السواد طريقة 

أحيوا أمرنا «: »عليهم السالم«هم بل يقصد به امتثال األمر الوارد عن

                                     
 .٢٨١ و ٢٧٨ ص٣ج) يةاإلسالمط دار  ( و٣٨٧

) نرش اإلسالميط مركز ال( و ١٦٢ ص١ ومن الحيرضه الفقيه ج٤٠٣ ص٣الكايف ج )١(

آل ط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٢١٣ ص٢ وهتذيب األحكام ج٢٥١ ص١ج

 وعلل ٢٨١ و ٢٨٠ ص٣ج) اإلسالميةط دار  ( و٣٨٧ و ٣٨٦ ص٤ج) البيت

 .٣١٢ ص٨بحار األنوار ج و٣٤٦ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(الرشايع 
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 .)١(»رحم اهللا من أحيا أمرنا

  :شواهد على ما قلناه
ُّومما يدل عىل أن كراهة لبس السواد إنام هو ملن جعل ذلك طريقته 

 : وشعاره وزينته وهنجه

 ً.قد لبسوا السواد أحيانا» عليهم السالم«أن األئمة 

انت الشيعة تسأل ك«: فقد روى الصدوق بسنده عن داود الرقي قال

 . عن لبس السواد» عليه السالم«أبا عبد اهللا 

 ، وخف أسود، عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداءًفوجدناه قاعدا: قال

 . أسودًاخرج منه قطنأن قطنه أسود وأما أ : وقال، ثم فتق ناحية منه،مبطن بسواد

                                     
قة مصاد و١٣٧ ص٥جلحر العاميل لهداية األمة إىل أحكام األئمة : راجع )١(

لطويس لاألمايل و ٢٩لمفيد صلختصاص اإل و٣٤و  ٣٢لصدوق صلاإلخوان 

 ٢ وج٢٠٢ و ٢٠٠ ص١بحار األنوار ج و٦٧ ص٤يل جوايل الآلوغ ١٣٥ص

 و ٢١٩ ص٧٨ وج٣٥٢ و ٣٥١ و ٢٢٣ ص٧١ وج١٨٧ ص٦٨ وج١٤٤ص

 ٥٢٧العوامل، اإلمام احلسني ص و٥٣ ص٩مرآة العقول ج و١٥ ص١٠٥

 ١جدعائم اإلسالم  و١٧٦ ص٢الكايف جو ٣٦ و ٣٢صسناد قرب اإل: وراجع

 ٦٤٤ صكامل الدين و٢٧٥ ص١جعيون أخبار الرضا  و٢٢اخلصال ص و٦٢ص

  .٣٢٦ و ٣١١ و ٣٠٩ ص٨مستدرك الوسائل ج و١٨٠معاين األخبار صو
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 .)١(» والبس ما شئت،ض قلبكِّبي :ثم قال

قتل احلسني «: قال» عليه السالم« جعفر وروى الكليني بسنده عن أيب
 .)٢(»..وعليه جبة خز دكناء» عليه السالم«

كأين بعبد اهللا «: قال» عليه السالم«وروى الكيش بسنده عن أيب جعفر 
 يف حلف ًبن رشيك العامري عليه عاممة سوداء وذؤابتاها بني كتفيه، مصعدا

 .)٣(»اجلبل بني يدي قائمنا

 ..لهآو حممد عىل السالمو والصالة هللا واحلمد

                                     
آل ط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٣٤٧ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( علل الرشايع )١(

مشكاة األنوار  و٢٨٠ ص٣ج )يةاإلسالمط دار  ( و٣٨٥ ص٤ج) البيت

 .٣١١ ص٣جلحر العاميل لالفصول املهمة  و٩١صلطربيس ل

 و ٣٦٤ ص٤ج) آل البيتط مؤسسة ( ووسائل الشيعة ٤٥٢ ص٦ الكايف ج)٢(

 ٤٧ وج٩٤ ص٤٥جبحار األنوار و ٢٦٤ ص٣ج) يةاإلسالمط دار (و  ٣٨٣

 ١٩٣ و ١٩٢ ص٩ججممع الزوائد  و٣٢٩ص، اإلمام احلسني العوامل و٢٢١ص

 ٢٥٢ ص١٤جتاريخ مدينة دمشق  و١١٥ ص٣ج لطرباينلاملعجم الكبري و

 .٤٣٠صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسني و

آل ط (وسائل الشيعة و ٤٨١ ص٢ج )رجال الكيش(ختيار معرفة الرجال  إ)٣(

 ٧٦ ص٥٣بحار األنوار ج و٢٨٠ ص٣ج) اإلسالميةط ( و ٣٨٦ ص٤ج) البيت

 .٤٨٠صلكربايس لليل املنهج إك و١٢٠صرجال ابن داود  و٢٥٠ ص٨٠وج
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 :)١٣ (١٥٠رقم السؤال 

 ،)٢( والنواح ورضب الصدور له أجر عظيم كام يدعون)١(التطبري كان إذا

 !؟املاليل يطرب ال فلامذا

 :ويف صياغة أخرى

 !من أمرك أهيا الشيعي أن تفعل هذه األفعال يف عاشوراء؟

 ! اهللا ورسوله أمراين هبذا، سأقول لك أين الدليل؟:تقل إن

 .. مل يأمرك أحد، سأقول لك هذه بدعة:يل قلت وإن

 !أهل البيت أمروين، سأطالبك أن تثبت من فعل هذا منهم؟: وإن قلت

 .ل البيتإين أعرب عن حبي أله: وإن قلت

ًإذا كل املعممني يكرهون أهل البيت، ألنا ال نراهم : سأقول لك

ً يكرهون بعضهم بعضا، ألنه ال يوجد أحد منهم مون، وأهل البيتيلط

 ..لطم وطرب عىل اآلخر

                                     
 »رصاط النجاة«: انظر. إدماء الرأس الذي يفعله الشيعة يف عاشوراء :ري هوبالتط )١(

 ).١/٤٣٢(للتربيزي 

 ).١٨٤ص (»إرشاد السائل«: انظر )٢(
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
  ..وبعد

 :فإنني أجيب عىل هذه املسائل بام ييل

  :يلتطبري املال: ألف
ً إن التطبري ليس واجبا عينيا مفروضا عىل كل مكلف، وال ً:أوال ً ً

ًمستحبا يف حد نفسه، ولكن املطلوب واملحبوب هللا تعاىل، والذي له أجر 

عظيم هو مطلق إقامة العزاء، واملكلف هو الذي خيتار الطريقة والكيفية 
 خيتار فقد.. بحسب ما يناسبه، وما ينسجم مع قدراته، ويتالءم مع حاله

 .التطبري، وقد خيتار اللطم، وقد خيتار غريه

وذلك ألن املهم هو التعبري عن احلزن، وعن رفض الظلم والعدوان، 
 الدروس ومتجيد أهل الفضل والكرامة والشهامة والقيم واملبادئ، واستلهام

 ..والعرب منهم

 إذا كانت كفارة إفطار شهر رمضان إما عتق رقبة،: ًوهلذا نظائر، فمثال
فقد خيتار أكثر .. ًوإما صيام شهرين متتابعني، وإما إطعام ستني مسكينا

 .الناس اإلطعام، وال خيتارون الصيام، وال ضري يف ذلك

 .خيتارون التطبري أو اللطم، ويندفعون إليه» املاليل« هناك الكثري من :ًثانيا
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اية،  إن كانت إقامة العزاء من التكاليف املطلوبة عىل سبيل الكف:ًثالثا
فإن تطبري البعض، .. بمعنى أهنا إذا قام هبا البعض سقطت عن الباقني

وكذلك لطم فريق من الناس، يغني عن مشاركة الباقني يف التطبري، أو يف 
اللطم، ألن ذلك ليس من األمور املطلوبة من كل مكلف بخصوصه، كام 

املطلوب هو فإن .. بل ليس من األمور املطلوبة بذاهتا.. هو احلال يف الصالة
جمرد إحياء الذكرى، وإقامة العزاء عىل سبيل الكفاية، فإذا قام البعض به 

كام لو كان املوىل يريد من أهل بلد سقي األشجار يف .. سقط عن الباقني
بستانه مرة يف كل أسبوع، فإذا قام بذلك بعض الناس منهم سقط التكليف 

 .عن الباقني

ًجب إثام، وال يدل عىل كراهة أهل  إن عدم إقامة العزاء ال يو:ًرابعا

 .، ال سيام إذا كان هناك من أقام العزاء، وانتهى األمر»عليهم السالم«البيت 

 لنفرتض أن الناس كلهم مل يقيموا العزاء، أو أن العلامء :ًخامسا
ًخصوصا مل يقوموا بام جيب عليهم، فإن ذلك ال يرض يف أصل مطلوبية هذا 

ىل كسائر األحكام التي يريدها اهللا، فيطيع بعض األمر، وحمبوبيته هللا تعا
 .الناس، ويعيص البعض اآلخر

 إن املدائح النبوية، والتواشيح الدينية مرشوعة عند أكثر أهل :ًسادسا
 !السنة، لكن علامءهم قد ال يامرسوهنا، فهل يرض هذا بمرشوعيتها؟

  :العزاء، والبكاء، والتطبري: ب
 التعزية، والبكاء عليه، والتعزية به، وقبول إن احلزن عىل احلبيب، ً:أوال
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وتذكره وإقامة الذكرى له يف كل سنة، ال حيتاج إىل ورود أمر به، فإنه عاطفة 
 .وحمبة، ووفاء وإخالص، وانسجام مع الفطرة اإلنسانية

 يكفي يف الداللة عىل جواز إيذاء اجلسد باللطم وغريه يف حاالت :ًثانيا
ا ورد يف القرآن الكريم، من أن يعقوب قد احلزن، ألجل بعض النوازل م

بكى عىل ولده يوسف حتى ابيضت عيناه وعميت، رغم علمه بأن ولده، 
 ..كان عىل قيد احلياة

ْوتوىل عنهم وقال يا أسفى عىل يوسف وابيضت ﴿: فقد قال تعاىل ْ ََّ َ ُ ُ َ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ُ
ٌعيناه من احلزن فهو كظيم ِْ َِ َ َ ُ َُ َ ِ ْ َقالوا تاهللاِ َُْ ُ ْ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو َ َ ََ ً َ ُ ُ َُ ُ ََ َّ َ َ َُ ْ ُ ْ

َتكون من اهلالكني ِ ِ َِْ َ َ ُ َ﴾)١(. 

وحزن عىل كثري من » صىل اهللا عليه وآله« لقد بكى النبي :ًثالثا
» صىل اهللا عليه وآله«أصحابه، وبكت عائشة عىل إبراهيم ابن رسول اهللا 

 مقرن، وحث النساء عىل من مارية القبطية، وبكى عمر عىل النعامن بن
 عىل اجلوابيف مع مصادره وقد ذكرت ذلك .. البكاء عىل خالد بن الوليد

 .. فراجعها هناك٥٣ رقم سؤال

 برغبته بأن يبادر الناس إىل »صىل اهللا عليه وآله«َّوقد رصح النبي 
 .)٢(»لكن محزة ال بواكي له«: البكاء عىل محزة حني قال

                                     
 . من سورة يوسف٨٥ و ٨٤يتان آلا) ١(

ع  عن املنتقى، ولرياج٤٤٤ ص١ وتاريخ اخلميس ج٢٥٤ ص٢السرية احللبية ج )٢(
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 قبل أن يبكني عىل ن يبكني عىل محزةرص ف،فبلغ ذلك نساء األنصار
 .)١(شهدائهن

: شهلوأسيد بن حضري نساء بني عبد األ: فأمر سعد بن معاذ، ويقال

                                     
 والعقد ٢١٠ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٦٧ ص٢ جيف التاريخكامل ال

 ٩٢  و٨٤  و٤٠ ص٢ ومسند أمحد ج٤٨ ص٤الفريد، والبداية والنهاية ج

 ويف ٢٩٤ و ٢٩٣  و٢٧٢ ص٦ومسند أيب يعىل ج. واإلستيعاب ترمجة محزة

 وعن الطبقات الكربى ١٢٠ ص٦جممع الزوائد ج: هامشه عن املصادر التالية

 ويف ، يف السرية٩٥ ص٣ وعن سنن ابن ماجة ج١٠ ص١ قسم ٣جن سعد الب

سرية ال وعن ١٩٥ ص٣لحاكم جلستدرك امل و١٥٩١اجلنائز احلديث رقم 

 .٩٩  و٩٥ ص٢بن هشام جلنبوية الا

 وتاريخ ٢٥٤ص ٢ج: احللبية السرية:  وراجع١٢٠ ص٦ججممع الزوائد  )١(

 ١٦٧ص ٢ج التاريخيف  كاملال :وراجع املنتقى، عن ٤٤٤ص ١ج اخلميس

 ٤ج والنهاية والبداية الفريد، والعقد ٢١٠ص ٢ج مم وامللوكاأل وتاريخ

 ومسند. محزة ترمجة ،واإلستيعاب ٩٢ و ٨٤ و ٤٠ص ٢ج أمحد ومسند ٤٨ص

 جممع: التالية املصادر عن هامشه ويف ٢٩٤ و ٢٩٣ و ٢٧٢ص ٦ج يعىل أيب

 ١٠ص ١قسم ٣ج  البن سعدالكربى الطبقات وعن ،١٢٠ص ٦ج: الزوائد

 ١٥٩١ رقم احلديث اجلنائز يف السرية ويف ٩٤ص ٣ج ماجة ابن سنن وعن

 .٩٩ و ٩٥ص ٢ج هشام بنلنبوية الا سريةال وعن ١٩٥ص ٣ج لحاكمل ستدركاملو
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 .ًأن يذهبن ويبكني محزة أوال، ثم يبكني قتالهن

بكاءهن، وهن عىل باب مسجده » صىل اهللا عليه وآله«فلام سمع 
ن النوح، فبكرت إليه ٍحينئذ ع» صىل اهللا عليه وآله«أمرهن بالرجوع، وهنى 

بلغنا يا رسول اهللا، أنك هنيت عن النوح، وإنام هو : نساء األنصار، وقلن
 .ذن لنا فيهْ فأ؛يشء نندب به موتانا، ونجد بعض الراحة

، وال ًن فعلتن فال تلطمن، وال ختمشن، وال حتلقن شعراإ: فقال
 .)١(ًتشققن جيبا

م عن أئمتهم، تدل عىل  روايات وأدلة ثابتة هلالشيعة لدى إن :ًرابعا
جواز ذلك كله، فإن كان السائل ال يعتقد بإمامتهم، أو ال يرىض بأقواهلم، 

 ..ًفال بد أن يرىض بأن يناظر الشيعة يف موضوع اإلمامة أوال

ًوال بد أيضا من البحث عن صحة أقوال غري أئمة الشيعة أيضا، وليس  ً

 أثبت البحث العلمي لغريهم أن يستدل عىل الشيعة وفق طريقته إال إذا
 ..ًصحة هذه الطريقة، وال أن يلزمهم باألخذ بام ال يرونه حجة وال دليال

 : لقد أخذ الشيعة اللطم من كتب أهل السنة، فالحظ ما ييل:ًخامسا

، »صىل اهللا عليه وآله« الصحابيات قد لطمن عىل رسول اهللا ن إ ـ١
يعقوب، عن أبيه، عن فعن عبد اهللا، عن أبيه، عن .. ومنهن عائشة بالذات

 :حيي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباد قال

                                     
 .املصدر السابق )١(
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 بني »صىل اهللا عليه وآله« اهللا رسول مات :سمعت عائشة تقول
 :سني وحداثة سفهي فمن ،ًحداأي ونحري، ويف دولتي مل أظلم فيه سحر

 رأسه وضعت ثم ،حجري يف وهو قبض »صىل اهللا عليه وآله« اهللا رسول نأ
 .)١(وجهي ُرضبأو ،النساء مع لتدمأ وقمت ،وسادة عىل

 .)٢(صحيح هذا إسناد :قال حممد سليم أسد

ورواه أبو يعىل، عن جعفر بن مهران، عن عبد األعىل، عن حممد بن 
 .إسحاق، عن حييى بن عباد عن أبيه

 .)٣( إسناده حسن، من أجل جعفر:ًوقال سليم حممد أسد أيضا

 .)٤(سيب مثل ذلك عن سعيد بن امل:ًوروي أيضا

                                     
 ٢ج) ط مؤسسة األعلمي( وتاريخ األمم وامللوك ٢٧٤ ص٦ جمسند أمحد) ١(

 ٦٣ ص٨جمسند أيب يعىل  و٤٧ ص٣جلرعيني لمواهب اجلليل  و٤٤١ص

 ٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٢٣ و ٣٢٢ ص٢جالكامل يف التاريخ و

 ٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٦١ ص٥جالبداية والنهاية و ١٠٦٩ص

 .٢٦٦ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد :  وراجع٤٧٧ص

 . ٦٣ ص هامش٧ جمسند أيب يعىل) ٢(

 . املصدر السابق) ٣(

ط دار احلديث ـ  (١٥ ص٣ ونصب الراية للزيلعي ج٥١٦ ص٢ جمسند أمحد) ٤(

 .ا وعن الدارقطني، والكتب الستةعن املعط) القاهرة



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٤٠

 أن يرضب اإلنسان نفسه ألجل جمرد أن عىل: الروايات دلت قد  ـ٢
ًمصيبة نزلت به ليس حراما، فقد روى أمحد عن روح، عن حممد بن أيب 

أن : حفصة، عن ابن شهاب، عن حممد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة
 .هلكتما أراين إال قد : ًأعرابيا جاء يلطم وجهه، وينتف شعره، ويقول

 !وما أهلكك؟: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 .أصبت أهيل يف رمضان: فقال

 .)١(!؟رقبة تعتقأتستطيع أن : »صىل اهللا عليه وآله«قال 

مل يعرتض عىل ذلك األعرايب، ومل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :فيالحظ
 !إنه حرام: ينهه عام فعله بنفسه، ومل يقل له

 . اللطم إنام هو ألمر أخروي ال دنيوي إن هذا:فإن قيل

ًأيضا ليس ألجل » عليه السالم« إن اللطم عىل احلسني :فإنه يقال

ع داحلصول عىل أمر دنيوي، بل هو لنيل املثوبة عند اهللا سبحانه، ولر
 .الظاملني عن ظلمهم وعن عدواهنم عىل احلق وأهله

 »ليه وآلهصىل اهللا ع« وحني يروي ابن عباس حديث طالق النبي ـ ٣

 : نراه يقول يف حديثه.. لنسائه

صىل «فدخلت عىل حفصة وهي قائمة تلتدم، ونساء النبي : قال عمر

                                     
 .٢٢٢ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى  و٥١٦ ص٢ جمسند أمحد) ١(
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صىل اهللا عليه «أطلقك رسول اهللا :  قائامت يلتدمن، فقلت هلا»اهللا عليه وآله
 .)١(إلخ! ؟»وآله

  :قال وروى أمحد عن عاصم عن اهلجري ـ ٤

ُخرجت« ْ َ ِجنَازة ِيف َ َ ِبنْت ِ ِبدَع ِ ِبن اهللاِ ْ ِأيب ْ َأوىف َ ْ َوهو َ َعىل َُ ٍبغلة َ َ ْ ُله َ َحواء َ َّ ـ  َ
ِيعنى ْ َسوداء :َ ََ َقال ـ ْ َفجعلن :َ َ َْ ُالنِّساء َ َيقلن َ َْ ِلقائده ُ ِ ِ ُقدمه :َِ ْ ِّ َأمام َ َ ِاجلنَازة َ َ ِ َففعل ،ْ َ ََ. 

َقال ُفسمعته :َ ُْ ِ َ ُيقول َ ُ ُله َ َأين :َ ْ ُاجلنَازة َ َ ِ  !؟ْ

َقال َفقال :َ َ َلفكَخ :َ َ ْ. 

َقال َففعل :َ َ َذلك ََ ِ ًمرة َ َّ ْأو َ ِمرتني َ ْ َّ َّثم ،ََ َقال ُ ْأمل :َ َ َأهنك َ َ ْ ْأن َ ِتقدمن َ َ ِّ َأمام يَُ َ َ 
ِاجلنَازة َ ِ  !؟ْ

َقال َفسمع :َ ِ َ ُامرأته َ َ َ َ ُتلتدم ْ ِ َ َْ . 

َوقال َ ًمرة :َ َّ ِترث َ ْ  .يَ

َفقال َ ْمه :َ ْأمل َ َ َّأهنكن َ ُ َ ْ ْعن َ َهذا َ َّإن !؟َ َرسول ِ ُ َكان هللاِا َ َينْهى َ ِعن َ ِاملراث َ َ  يَْ

ِلتفض ْ ُ َّإحداكن ِ ُْ َ ْمن ِ َعربهتا ِ َ ِْ ْشاءت َما َ َ َ. 

َّفلام َ ِوضعت َ َ ُاجلنَازة ُِ َ ِ َتقدم ْ َّ َفكرب ََ َّ َ َعليها َ ْ َ َأربع َ َ ْ ٍتكبريات َ
َ ِ ْ َّثم ،َ َقام ُ ًهنَية َ َّ ُ 

َفسبح َّ َ ِبه َ ُبعض ِ ْ ِالقوم َ ْ َ َفانفتل ْ َ ََ َفقال ،ْ َ ُأكنْت :َ ُ َترون ْمَ ْ َ ِّأين َ ُأكرب َ ِّ َ َاخلامسة ُ َْ ِ  !؟َ

ُقالوا ْنعم :َ َ َ. 

                                     
 .مردويهابن عن  ٥٣٥و  ٥٣٤ ص٢ جكنز العامل )١(
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َقال َّإن :َ َرسول ِ ُ  .)١(».. الخاهللاِ َ

وعدا عن داللة احلديث عىل عدد التكبريات يف صالة امليت، هي مخس 
دلت عليها نصوص كثرية أخرى، فإن سياق احلديث ال يؤيد . تكبريات

أنه هناهن :  عن اللطم، بل الصحيحأن ابن أيب أوىف قد هنى النساء: مقولة
عن النوح بالباطل، فإن الرثاء والنوح بالباطل، ونسبة بعض األمور 

صىل اهللا عليه «ًاملكذوبة للميت كان شائعا يف تلك األيام، وقد هنى النبي 
 ..، ولكن الناس كانوا يعصون أمره يف ذلك»وآله

 أيب أوىف عن  صحيحة، فإن ما نقله ابن»تلتدم«وحتى لو كانت كلمة 
وهذا هو ..  هو خصوص النهي عن املراثي»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ..احلجة والدليل

إال أن يكون إبن أيب أوىف خاف من السامح بالبكاء عىل امليت بعد أن 
 ..)٢(معلوم كام هو »صىل اهللا عليه وآله«صدر املنع منه بعد وفاة رسول اهللا 

ًزاء أو ال يشارك فيه ال يكون مبغضا ألهل إن من ال يقيم الع: ًسادسا

، ألن العزاء يف عاشوراء جمرد تعبري عن احلب، »عليهم السالم« البيت
 .ه، وليس من الواجبات عند الشيعةوإحياء للذكرى، وإعالن لرفض الباطل وأهل

                                     
 .٣١ ص٣ججممع الزوائد :  وراجع٣٨٣ ص٤ جمسند أمحد) ١(

 ،غزوة أحد، »صىل اهللا عليه وآله«لصحيح من سرية النبي األعظم  كتاب ا:راجع )٢(

 . عىل عمه محزة»صىل اهللا عليه وآله«حني الكالم عن بكاء النبي 



 ٤٣                                                                                                  .  .عاشوراء: الفصل الثالث

كام أن اإلنسان هو الذي خيتار طريقة إحياء الذكرى، فهذا حيييها 
ها بقصيدة رثاء، وثالث حيييها بإلقاء حمارضة، بمجلس عزاء، وذاك حييي

 ..وهكذا.. ورابع حيييها بنفس حضوره ومشاركته

 لو كانت مراسم عاشوراء بدعة لكان اإلحتفال باليوم الوطني :ًسابعا
 .وبعيد املولد النبوي وعيد اإلستقالل بدعة

وكذلك سائر الترصفات الدالة عىل الفرح أو احلزن يف أي ظرف، 
صىل اهللا «إذا مل يكن ذلك قد فعله رسول اهللا .. ادة من أية وسيلةوباإلستف

، وليكن ركوبك للسيارة، أو للطائرة، وللدراجة واستعاملك »عليه وآله
 .ًللتلفون، وللثالجة ومكيف اهلواء بدعة أيضا

 قد سمى عام وفاة أيب طالب »صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :ًثامنا
  .)١(احلزن بعام» معليهام السال« وخدجية

                                     
 ١جاللدنية   واملواهب٢٦ صلطايمغ وسرية ٣٠١ ص١ جتاريخ اخلميس) ١(

السرية  و٤٥ ص١جإمتاع األسامع  و١٨٠ ص٨جعمدة القاري  و٥٦ص

بحار  و١٥٠ ص١ج مناقب آل أيب طالب و٤٩٨ ص٣ج )فةط دار املعر(احللبية 

 ٢جشجرة طوبى  و٨٢ ص٣٥ وج٥٣٠ ص٢٢ وج٢٥ ص١٩جاألنوار 

 .٢٣٦ص

اإلمتاع و ١٠٦ص ١جبن سعد الكربى البقات الط:  عن٣٧٢ ص٧جالغدير : وراجع

 ٣٧٣ص ١جالسرية احللبية و ١٣٤ص ٣جتاريخ ابن كثري و ٢٧صللمقريزي 
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 :كام أن ابن أيب احلديد املعتزيل الشافعي يقول عن سنة مبعثه

 والدةبو السنة بتلك يتيمن كان »صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا «
 .)١(»الربكة وسنة اخلري سنة ويسميها فيها، »عليه السالم «عيل

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة هللا واحلمد

 

  :)١٩٨ (١٥١السؤال رقم 
من يلطم ويرصخ وجيلد نفسه بالسالسل ويرضب رأسه  اذا نرىمل

 !مل نر أصحاب العامئم يفعلون ذلك؟  بينام،بالسيف هم أنتم أهيا البسطاء

ويزحفون  كالمي غري صحيح وهم يلطمون ويطربون :إن قلت
 !مثلكم طالبتك باإلثبات؟

استفهام يف   فسأترك ألف عالمة،قع هذا هو الوا،نعم :وإن قلت
 ..رأسك حول والئهم وحمبتهم للحسني

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 .١١ صأسنى املطالبو ٢٩١ص ١ج )هامش احللبية( لزيني دحالن  النبويةالسريةو

 .١١٥ ص٤ جرشح هنج البالغة للمعتزيل) ١(
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 .. وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 :فإنني أجيب بام ييل

ة، ألهنا تعتمد عىل  إن هذه الطريقة يف البحث ليست طريقة علميً:أوال
تناع بالدليل ق واستفزاز املشاعر الذاتية، وال تعتمد طريقة اال،اإلثارة

 من خالل الدليل ،ن املطلوب هو حتديد الصحيح والسقيمأالعلمي، مع 
بغض النظر عن االلتزام به .. املشري إىل املوضوع املبحوث عنه كام هو

 .، وعدم االلتزام بهًعلميا

 وكان  يف اإلثارة والتحريض واإلهانة،و هذا املنحىولو أردنا أن ننح
 الشواهد  لدى الطرف اآلخر، لوجدنا، يف حتديد ما هو صحيحًهذا مفيدا

بل .. ه التي تعطي الفرصة للتشنيع علي،الكثرية يف جمال السلوك واملامرسة
املخالفة، التعدي و وال منهج، فإن ،إن ذلك ال يمكن أن يسلم منه دين

  .. يف مجيع األديان واملذاهبعائشيل الشامل، مم العوعدم اإللتز

ً  رشعياًن اللطم والبكاء يف عاشوراء ليس واجباإ: قلنا فيام سبق :ًثانيا
ًعينيا مفروضا  »عليهم السالم«بل كل فرد حييي ذكرهم ..  عىل كل مكلفً

 ،وفق ما يتوفر لديه من إمكانات ووسائل، ووفق ما يناسب حاله، وقدراته
» عليهم السالم« مفالشاعر حييي ذكره..  ويف غري ذلك، ويف جسدهيف ماله

بشعره، والعامل بعلمه، والغني بامله، والكاتب بقلمه، والرسام بالصور التي 
.. وربام يكتفي يف اإلحياء بنفس حضوره، وربام يف إظهار حزنه.. يرسمها

 ..وهكذا يف سائر املجاالت

 والعدوان، الظلم واالنحراف رفضاحلزن، وعن فاملهم هو التعبري عن 
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واستلهام ..  والقيم واملبادىء،ومتجيد أهل الفضل والكرامة والشهامة
 .الدروس والعرب منهم

 فإن ذلك ،حتى ولو مل يقم الشيعة كلهم أية مراسم يف عاشوراء: ًثالثا

 ..خيرجها من دائرة احلق إىل دائرة الباطل، وال ال يلغيها وال يبطلها

لو رصف الناس كلهم وجوهم عنه، والباطل باطل فإن احلق حق، و

 ..ط الناس كلهم أنفسهم فيهَّولو ور

 وعدم ،واجب عىل كل مسلم »عليه السالم«كام أن الوالء للحسني 

ملسلمني ـ لو صح قولك فيهم ـ ال يعفيك ااملعممني من الشيعة بعض والء 

 ..»عليه السالم«أنت وكل مسلم من وجوب والئه وحمبته 

، وال إن املدائح النبوية والتواشيح الدينية غري ممنوعة عندكم: ًرابعا

سوهنا، ركم ال يامءولكن علام..  يف مناسبات املولد النبوي الرشيفسيام

 !؟ له ويف والئهم،»صىل اهللا عليه وآله«فهل يمكن اهتامهم يف حمبتهم لرسول اهللا 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

’× 

  :)٤٨ (١٥٢السؤال رقم 
 !  عندما مات ابنه إبراهيم؟»صىل اهللا عليه وآله«ملاذا مل يلطم النبي 

 !؟» السالمعليها«عندما توفيت فاطمة » عليه السالم« مل يلطم عيل ذاوملا
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  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

 :ييل بام السؤال هذا عىل أجيب فإنني
براهيم مل يقطع بالسيوف ومل يطعن بالرماح، ومل تسحق إن إ: ًأوال

عظامه بحوافر اخليل، ومل يقطع رأسه ويطاف به يف البالد، ومل جير عليه 
ًسالم واستذالال لرسول ًسبي، وال أي يشء آخر مما يعترب هتكا حلرمة اإل

 .، وألهل بيته الذين أمرنا اهللا بمودهتم»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

كل  ليس اللطم من الواجبات، وإنام هو أمر إختياري خيتار :ًثانيا
فاملأموم يلطم عىل إمامه ونبيه ويبكيه، . ما يناسبه، ويليق بحالهمكلف 

صىل اهللا «ة أن يلطم النبي ولكن ليس بالرضور.. ويقيم له العزاء املناسب
عىل فرد سائر الناس، ألنه يراعي املصالح املرتتبة عىل هذا األمر » عليه وآله

 ..من موقعه كنبي، أو إمام

فيام يرتبط بام فعله جنود معاوية، الذين أغاروا » عليه السالم«وقد قال 
 :عىل أطراف بالده

 واألخرى املسلمة،أن الرجل منهم كان يدخل عىل املرأة : ولقد بلغني«
 ما متنع منه إال )١(ملعاهدة، فينتزع حجلها، وقلبها، وقالئدها، ورعاثهاا

                                     
 .السوار:  والقلب،اخللخال:  واحلجل، القرط:مجع رعثة: الرعاث )١(
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ًنرصفوا وافرين، ما نال رجال منهم كلم، وال اسرتحام، ثم سرتجاع واالباال
، بل ً ما كان به ملوماً مات من بعد هذا أسفاً مسلامًمرءاا فلو أن ؛أريق هلم دم

 . )١(»ًكان به عندي جديرا

 ألجل معاهدة سلبت حجلها، أو ،باملسلمًجديرا فإذا كان املوت 

وبنات رسول » عليه السالم«فام بالك بام جرى عىل اإلمام احلسني . قلبها

يف كربالء، فهل يستكثر اللطم ورضب السالسل، » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .أو التطبري من أجل تلك اجلرائم النكراء

لون بوجوب اللطم، بل هم ال يمنعون منه من إن الشيعة ال يقو: ًثالثا
أراده، ألن املطلوب هو إظهار احلزن، وإدانة هذه الفجائع، واإلعرتاض 
عىل النهج العدواين، الذي بلغ إىل هذه احلدود املخيفة واخلطرة عىل الدين 
ًوأهله، والتي يصبح بذل كل غال ونفيس يف مواجهتها أمرا مرضيا، بل  ً ٍ

ًحتام مقضيا لدى  .. كل عاقل وغيور عىل اإلسالم وأهلهً

وكل إنسان خيتار من وسائل إظهار هذا الغضب ما يناسب حاله 
 .مكاناتهإو

                                     
ل ا واألخبار الطو٢٦ خطبة رقم ٦٥ و ٦٤ ص١هنج البالغة، برشح عبده ج )١(

 ٢٠ ص١كامل ج واملربد يف ال٤٧٦  و٤٧٥ ص٢ والغارات ج٢١٢  و٢١١ص

ط ( وأنساب األرشاف ٣١٠ ومعاين األخبار ص٧٠ ص٤والعقد الفريد ج

 .٤٤٢ ص٢ ج)األعلميمؤسسة 
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ً إن أحدا ال يستطيع نفي حصول أمر من شخص برضس قاطع :ًرابعا

ًإال إن كان نبيا، وقد جاءه الوحي بذلك، أو يكون نفس الشخض قد أخرب 

ًمطلعا عىل كل حلظات حياة ذلك عن نفسه بأنه مل يفعل، أو أن يكون 

الشخص، ومل خيف عليه يشء منها، فام معنى نفي حصول اللطم والبكاء 
 .أو من غريه هبذه الصورة اجلازمة واحلتمية» صىل اهللا عليه وآله«من النبي 

 ..مل يبلغني، أو مل أره فعل كذا:  أن يقول القائل:غاية ما هناك

 يفعلن هذا األمر، حني تويف فإذا وجدنا أن عائشة ونساء الصحابة
، وخيربن عنه، فإن ذلك يقوي احتامل أن »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .يكون جواز هذا الفعل هو املرتكز يف األذهان يف ذلك الزمان

عليه «ويعرب عن هذا اإلرتكاز قول دعبل يف رثاء اإلمام احلسني 
 :»السالمعليه «، وإنشاده ذلك بحرضة اإلمام الرضا »السالم

  بشط فراتًاـانـشـات عطـد مـوق    ً دالــت احلسني جمـم لو خلـأفاط

 ني يف الوجناتـع العـوأجريت دم    ده ـم عنـد فاطـت اخلـمـذن للطإ

 إن اللطم حرام مل :، وال قال له»عليه السالم«ومل يعرتض اإلمام الرضا 
 .»عليها السالم«تفعله الزهراء 

 ..ة عىل سؤال آخر، فال نعيدوقد حتدثنا عن ذلك يف إجاب

×^ 

  :)٥٣ (١٥٣السؤال رقم 
فهل هذا اإلستحباب ! إن البكاء عىل احلسني مستحب: يقول الشيعة
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 !وإذا كان عىل دليل فأين هو؟! مبني عىل دليل أم عىل هوى؟

يت الذين تزعمون أنكم وملاذا مل يفعل ذلك أحد من أئمة أهل الب
 !أتباعهم؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد
 :فإننا نجيب بام ييل

روايات » سريتنا وسنتنا«ذكر العالمة األميني يف كتابه املعروف باسم 

 تعد بالعرشات وكثري منها لعلامء وحمدثني من أهل السنة كثرية، عن مصادر

قد ذكر ما جيري عىل اإلمام » صىل اهللا عليه وآله«تذكر أن النبي األعظم 

فقد .. احلسني يف كربالء يف مناسبات كثرية، وكان يبكي يف كل مرة ملصابه

سول التي جاء هبا جربئيل إىل ر» عليه السالم«قالوا عن تربة اإلمام احلسني 

 :»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .مل يملك عينيه أن فاضتا »صىل اهللا عليه وآله«ها رسول اهللا َّوملا شم«

دخلت عىل النبي : »عليه السالم«قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 أغضبك ،يا نبي اهللا: ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت »صىل اهللا عليه وآله«

 ! ما شأن عينيك تفيضان؟،أحد
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 . يقتل بشط الفرات فحدثني أن احلسني،عندي جربائيل قبلمن بل قام : قال

 !؟ك من تربتهُّشمُهل أ: فقال: قال

 .نعم: قلت: قال

 .)١( فاضتا فلم أملك عيني أن، فأعطانيها، فقبض قبضة من تراب،فمد يده

 أما محزة فال :عىل محزة، وقال» صىل اهللا عليه وآله«قد بكى النبي و
 . )٢(بواكي له

                                     
ز  ١١٢ ص١١ وهامش إحقاق احلق ج٢٤٢ ص٤ وج٨٥ ص١مسند أمحد ج )١(

 ٣ وسري أعالم النبالء ج٩ ص٣عنه، وعن تاريخ اإلسالم للذهبي ج ٣٤٧

 ١١٢ ص٥ ج)املسندهبامش ( ومنتخبه ١٢٢ ص١٣ وكنز العامل ج١٩٣ص

 ١ومقتل اخلوارزمي ج ١٠٨ ص٣وج ١٤٤واملعجم الكبري للطرباين ص

 ١١٩والصواعق املحرقة ص ١٤٨و  ١٤٧ صبىوذخائر العق ١٦٢و  ١٧٠ص

 ووسيلة املآل ٢٦٠ والتذكرة البن اجلوزي ص٣٤٦ ص٢وهتذيب التهذيب ج

عيم  ودالئل النبوة أليب ن٣١٩صاملودة  وينابيع ١٣٤ ومفتاح النجا ص١٨٢ص

 وخالصة ١٨٩ ص٩ وجممع الزوائد ج٤١ ص١وطرح التثريب ج. ٤٨٥ص

 ٢٧٩ وكفاية الطالب للكنجي الشافعي ص٧١تذهيب هتذيب الكامل ص

 .١٣٤ ص٧وخمترص تاريخ دمشق ج

 عن املنتقى، ولرياجع ٤٤٤ ص١ وتاريخ اخلميس ج٢٥٤ ص٢السرية احللبية ج )٢(

 العقد :، ولرياجع٢١٠ ص٢ جوكمم واملل وتاريخ األ١٦٧ ص٢ جيف التاريخكامل ال
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 .)١( عىل مثل جعفر فلتبك البواكي:وبعد ذلك بكى عىل جعفر، وقال

تدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول : براهيم، وقالإوبكى عىل ولده 
وبكى كذلك عىل عثامن بن مظعون، وسعد بن معاذ، . إال ما يريض الرب

وزيد بن حارثة، وبكى الصحابة، وبكى جابر عىل أبيه، وبشري بن عفراء 
 .)٢(ً أبيه أيضا، إىل غري ذلك مما هو كثري يف احلديث والتأريخعىل

                                     
 واإلستيعاب ٩٢  و٨٤  و٤٠ ص٢ ومسند أمحد ج٤٨ ص٤الفريد، والبداية والنهاية ج

عن املصادر ، ويف هامشه ٢٩٤ و ٢٩٣  و٢٧٢ ص٦ومسند أيب يعىل ج. ترمجة محزة

 ١قسم ٣ج البن سعد وعن الطبقات الكربى ١٢٠ ص٦جممع الزوائد ج: التالية

 ١٥٩١  ويف اجلنائز احلديث رقم، يف السرية٩٥ ص٣ وعن سنن ابن ماجة ج١٠ص

 .٩٩  و٩٥ ص٢بن هشام جلنبوية السرية اال وعن ١٩٥ ص٣لحاكم جلستدرك املو

 ١٩٠ص ٧ج للامزندراين الكايف أصول ورشح ٦٠٣ص ٢ج الرجال قاموس )١(

 ٥٥٦ص ٢٣وج ٢٧٦ص ٢٢جاألنوار  وبحار ٢١٨ص العقبى وذخائر

 األرشاف وأنساب ٢٨٩ص ١ج لغابةا أسد وعن ٢٩٦ص واإلجتهاد والنص

 ٥٥٠ص ٣ج للصنعاين واملصنف ٦٦ و ٦٥ص ٢ج اليعقويب وتاريخ ٤٣ص

 وكنز ١٥٩ص ٢ج الصغري واجلامع ٧١ص ١٥ج للمعتزيلالبالغة  هنج ورشح

البن  الكربى والطبقات ٤٢٧ص ٤ج القدير فيض وعن ٦٦٠ص ١١ج العامل

 .٩٦ص ٢ج املودة وينابيع ٦١ص ٥ج الكامل وهتذيب ٢٨٢ص ٨جسعد 

 ودالئل ١٦٧ ـ ١٥٩ ص٦ والغدير ج٢٣٤ ـ ٢٣٠جتهاد صالنص واإل: راجع )٢(
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 عىل ُّدل عىل عدم املنع من البكاء، فإنه يُّدل عن أنه يًفكل ذلك فضال
 . يف صدوره منهم» صىل اهللا عليه وآله«مطلوبية البكاء، وعىل رغبته 

 أن عمر بن اخلطاب يمنع من البكاء عىل امليت :ولكننا نجد يف املقابل
رغم هني  ويفعل ما شاءت له قرحيته يف سبيل املنع عنه، ؛ويرضب عليه

ثم هو ينفرد . عن ذلك، أي عن رضب الباكني» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ن امليت ليعذب ببكاء أ: مفاده» صىل اهللا عليه وآله«برواية حديث عن النبي 

 .)١(أهله عليه

صىل اهللا عليه «ىل رسول اهللا ًعلام بأنه ملا بلغ عائشة نسبة هذا الكالم إ

                                     
واإلستيعاب  ، عن عرشات املصادر املوثوقة١٣٦ و ١٣٤ ص١ قسم ٣الصدق ج

 ١٥٩ ص١ ومنحة املعبود ج٢١١ ص١ترمجة جعفر ج) هبامش االصابة(

 ٤٦٤ ص٢صابة ج واإل٣٨٢  و٣٨٣  و٣٨١ ص١ستار جوكشف األ

 ووفاء ٢٥١ وراجع ص٨٩ ص٢ والسرية احللبية ج٩٢ ص٢جروحون جوامل

 ١ وحياة الصحابة ج٩٣٣  و٩٣٢ وراجع ص٨٩٥  و٨٩٤ ص٣الوفاء ج

 .٣١٣ ص٢ وج٣٩٦ ص٣بن سعد جلكربى الطبقات اال و٥٧١ص

 والغدير وغريه عن عرشات املصادر املوثوقة، وكذا منحة ،راجع املصادر املتقدمة )١(

 عن أيب موسى، ٦١ ص١بهان ج وذكر أخبار أص١٥٨ ص١املعبود ج

تأويل : وراجع. ٣٦٢  و٣٤٦  و٢٠٩ ص٣البن سعد جالكربى والطبقات 

 .٢٤٥خمتلف احلديث ص
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  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم)قال(ه الواهللا ما قال «: من عمر قالت» وآله
 .)١(»إن امليت يعذب ببكاء أحد: قط

ن اهللا أواهللا ما حدث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  «:ويف رواية قالت
 .)٢(» ببكاء أحدننييعذب املؤم

ير صدور هذا القول من عمر، ونسبته وقالت عائشة يف مورد آخر لترب
 .)٣(»نه مل يكذب ولكنه نيس وأخطأإما أ«: »صىل اهللا عليه وآله«إىل رسول اهللا 

                                     
 ٢٣٣ و ٢٣٢ ص٣ج) ط أخرى(و  ٤٣ ص٣ج) ط دار الفكر( صحيح مسلم )١(

عمدة القاري  و٣٨١ ص١جلحاكم لاملستدرك  و٤٢ و ٤١ ص١جمحد أمسند و

  واجلامع ألحكام القرآن٦٦٣ص ٣جمسند ابن راهويه  و٧٨ و ٧٧ ص٨ج

 .٨٠ ص٢جعلل الدارقطني  و١١٦ ص١٧ج

مسند أيب  و٢٣٣ ص٣ج) ط أخرى(و  ٤٣ ص٣ج) ط دار الفكر( صحيح مسلم )٢(

 ٢٧٢ ص٥جتلخيص احلبري  و٥٥٥ ص٣جلصنعاين لاملصنف و ٢١٠صداود 

 .٢٥٨ ص١جكشف اخلفاء : وراجع

 مسند  و٢٣٤ص ٣ج) ط أخرى(و  ٤٥ ص٣ج) ط دار الفكر( صحيح مسلم )٣(

 ١٧ ص٤جسنن النسائي  و٢٣٦ ص٢جسنن الرتمذي  و١٠٧ ص٦جمحد أ

 ١٢٨ ص٣ وج١٢٢ ص٣جفتح الباري  و٧٢ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى و

معرفة  و٣٩٤ ص٧جصحيح ابن حبان  و٨٢ و ٧٨ ص٨جعمدة القاري و

معرفة السنن  و٧٣صلبيهقي لإثبات عذاب القرب  و٨٨صعلوم احلديث 
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 ولكن ،نكم لتحدثون عن غري كاذبني وال مكذبنيإ« :ويف رواية قالت
 .)١(»السمع خيطئ

 . )٢( نفسه قد أمر بالبكاء عىل خالد بن الوليدعمرمع أننا نجد 

واحلجاج  وبكى أبو هريرة عىل عثامن، )٣(براهيمإشة عىل وقد بكت عائ

                                     
 ١٧جبن عبد الرب الالتمهيد  و٧٠ ص٣جستذكار إلا و٢٠٠ ص٣جواآلثار 

 .٢٥٨ ص١جكشف اخلفاء  و٢٧٣ص

احلبري  تلخيص و٢٣٣ ص٣ج) ط أخرى(و  ٤٣ ص٣ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم ) ١(

السنن الكربى  و١٩ ص٤سنن النسائي ج و٤٢ ص١محد جأمسند  و٢٧٢ ص٥ج

 ٦٦٣ ص٣مسند ابن راهويه ج و٧٨ ص٨عمدة القاري ج و٧٣ ص٤لبيهقي جل

كشف  و٢٧٥ ص١٧بن عبد الرب جالالتمهيد  و٦١٠ ص١نسائي جلالسنن الكربى لو

 .١١٠ ص٣١تاريخ مدينة دمشق ج و٧٩ ص٢علل الدارقطني ج و٢٥٨ ص١اخلفاء ج

 ١ وصفة الصفوة ج٤١٥ ص١صابة ج واإل٣٧٥ ص٢الرتاتيب اإلدارية ج )٢(

 عن االصابة، ٤٦٥ ص١ وحياة الصحابة ج٩٦ ص٢ وأسد الغابة ج٦٥٥ص

 وابن أيب شيبة، ، ويف هامشه عن البخاري وابن سعد٥٥٩ ص٣صنف جوامل

 ١٩ ص٤ والفائق ج٧٩ ص٧ وفتح الباري ج٢٤٧ ص٢وتاريخ اخلميس ج

 العرب لسان:  وراجع٨٨تاريخ اخللفاء ص:  وراجع٣٣٠ ص٣وربيع األبرار ج

 .٣٦٣ ص٨ج

 .١٥٩ ص١منحة املعبود ج )٣(
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 . وهم حيتجون بام يفعله هؤالء )٢(وبكى صهيب عىل عمر )١(عىل ولده

وقد هناه النبي  )٣(وبكى عمر نفسه عىل النعامن بن مقرن، وعىل غريه
 . )٤(عن التعرض للذين يبكون موتاهم» صىل اهللا عليه وآله«

، »عليه السالم«عىل اإلمام احلسني » السالمعليهم «وأما بكاء األئمة 
 العباس أيبما رواه ابن قولويه عن : ًفقد روي أيضا ما يدل عليه، ومن ذلك

                                     
 ويف الثاين ربيع ٨١ ص٣ج) صادردار ط (بن سعد لكربى الطبقات اال: راجع )١(

 .٥٨٦ ص٢األبرار ج

 .١٥٩ ص١ ومنحة املعبود ج٣٦٢ ص٣بن سعد جلكربى الطبقات ا ال)٢(

 ترمجة النعامن بن مقرن ، عن اإلستيعاب١٥٥  و٥٤  و١٦٤ ص١الغدير ج )٣(

 حول بكاء عمر عىل ابن ٣٢٩  و٣٢٨ص ٢والرياض النرضة املجلد الثاين ج

 .يتهعرايب حتى بل حلذلك األ

 ٣٣٣ ص٢ وج٢٣٥  و٢٣٧ ص١مسند أمحد ج: راجع الغدير عن املصادر التالية )٤(

 وصححه هو والذهبي يف ٣٨١  و١٩٠ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٤٠٨ و

 واإلستيعاب ترمجة عثامن بن مظعون، ١٧ ص٣تلخيصه، وجممع الزوائد ج

 وعمدة القاري ٧٠ ص٤ سنن البيهقي ج:وراجع. ٣٥١ومسند الطياليس ص

 وكنز ٤٨١ ص١ عن النسائي، وابن ماجة، وسنن ابن ماجة ج٨٧ ص٤ج

بن لكربى الطبقات اال و١٥٧ ص١، وأنساب االرشاف ج١١٧ ص١العامل ج

 .١٥٩ ص١ ومنحة املعبود ج٤٢٩  و٣٩٩ ص٣سعد ج
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عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب، عن حممد بن إسامعيل، عن ، القريش
عليه «قال أبو عبد اهللا : صالح بن عقبة، عن أيب هارون املكفوف، قال

 .»عليه السالم« أنشدين يف احلسني ،رونيا أبا ها: »السالم

 . ـيعني بالرقةـ أنشدين كام تنشدون :  فبكى، فقال،فأنشدته :قال

 : فأنشدته: قال

 ةــــيـزكــه الـــمــظـل ألعـقـف    نيـسـدث احلــى جـلـرر عـــام

 .زدين: فبكى، ثم قال: قال

 فبكى، وسمعت البكاء من: فأنشدته القصيدة األخرى، قال: قال
 .خلف السرت

عليه « من أنشد يف احلسني ،يا أبا هارون: فلام فرغت قال يل: قال
، ومن أنشد يف احلسني  كتبت له اجلنةً فبكى وأبكى عرشاً شعرا»السالم

 فبكى ً، ومن أنشد يف احلسني شعرا فبكى وأبكى مخسة كتبت له اجلنةًشعرا
 عنده »السالمعليه «، ومن ذكر احلسني  كتبت هلام اجلنةًوأبكى واحدا

فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه عىل اهللا ومل يرض 
عىل أبيه يعرفه املؤالف » عليه السالم« وبكاء السجاد .)١(له بدون اجلنة

 .واملخالف

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

                                     
 .٢٠٨ص كامل الزيارات )١(
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× 

  :)٥٤ (١٥٤رقم السؤال 
فإذا كان  ، أن عيل بن أيب طالب أفضل من ابنه احلسني:يعتقد الشيعة

ثم ! ؟ كبكائكم عىل ابنه فلامذا ال تبكون عليه يف ذكرى مقتله،األمر كذلك
 أشد  فلامذا ال تبكون عليه!؟اهللا عليه وسلم أفضل منهام أمل يكن النبي صىل
 !؟من بكائكم السابق

 :يف صياغة أخرىو

 أم ،»صىل اهللا عليه وآله«وفاة النبي  :عىل اإلسالم واملسلمنيأهيام أشد 
 !احلسني؟ مقتل

نراكم   ملاذا ال: سأقول لك،»صىل اهللا عليه وسلم«وفاة النبي  :إن قلت
 !عىل النبي؟ تلطمون

قدر له   أن النبي ال: ستثبت للناس،مقتل احلسني أشد :وإن قلت
 .تفضلون عليه احلسني  وأنكم،عندكم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

  ..وبعد.. وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 :فإنني أجيب بام ييل
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صىل اهللا عليه «ً ليس صحيحا أن الشيعة ال يلطمون عىل النبي ً:أوال
ي مواكب فتلك ه.. يف يوم استشهادمها» عليه السالم«وعىل عيل » وآله

صىل «العزاء واللطم والرضب بالسالسل، يف مناسبة وفاة الرسول األعظم 
 ..ًويف غريها أيضا.. ، جتوب شوارع بالد الشيعة يف إيران»اهللا عليه وآله

مل وإن كانت بالسم لكنها » صىل اهللا عليه وآله« إن وفاة النبي :ًثانيا
تقرح القلوب، أو  نظاهرة للعياتصاحبها فجائع وفظاعات، وأذايا وآالم 

وهو بني أهله وحمبيه، الذين » صىل اهللا عليه وآله«تثري املشاعر، بل تويف 
حفوا به وجهزوه أفضل اجلهاز، ودفنوه بمزيد من التكريم، واإلجالل 

 ..والتعظيم

وعىل أهله وصحبه » عليه السالم«ولكن ما جرى عىل االمام احلسني 
مل يمت إال » عليه السالم«ظاعة، فهو قد بلغ أقىص الغايات يف البشاعة والف

بعد أن بضعته السيوف ومزقته السهام والرماح، ورضخ باحلجارة، ثم 
ّطحنت حوافر اخليل عظامه، وفتكت الذئاب البرشية بأبنائه وأصحابه رش 
ًفتك، وهتكت حرماهتم أعظم هتك، فضال عن سبي نسائه، حيث جالوا 

لبالد، وكان رأسه ورؤس أهل هبم وبرأسه، ورؤوس أهل بيته وأصحابه ا
 .بيته وأصحابه أمام أعني أطفاله ونسائه

ًوما ذلك إال بغضا منهم ألبيه، وملا كان قد صنعه بأشياخهم يف بدر، 

 ..وما أنزله بعتاهتم يف أحد

صىل اهللا «هذا البغض الذي هو وجه من وجوه البغض هللا ولرسوله 
أشياخهم وأسالفهم من أئمة ب» عليه السالم«، ألن ما فعله عيل »عليه وآله
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 ..الكفر والضالل مل يكن من عند نفسه، وإنام كان بأمر من اهللا ورسوله

وحسبك يف الداللة عىل ذلك ما متثل به يزيد من الشعر حيث قال، 
 :وهو ينكت ثنايا رأس احلسني بقضيب كان يف يده

  لـساأل  عـوق نـم زرجـاخل زعـج    ادر شهدوـي ببـاخـيـشأت ـيـل

 لــشـت ال  دـــزيـي اـي واـالـق مـث    اــرحـف واـلـهـتـواس واــلـهأل

 دلـتـاعـف  درــبل ـيـ ماـنـدلـوع    أشياخهم من مرا القـنـلـتـد قـق

 زلـــن يــوح وال اءــج رــبــخ    الـــف كـباملل مـاشـه تـبـعـل

 )١(لفع كان ما دـمـأح يـنـب نـم    انتقم مل نإ ندفـخ نـم تـسـل

                                     
 طالب أيب آل ومناقب ١٨٧ص ٨ج) الرتاث إحياء دار ط (والنهاية البداية : راجع)١(

 ٤ج) إيران ـ قم ـ مصطفوي مكتبة ط(و  ٢٦١ص ٣ج) طبعة احليدريةامل(

) ط دار األضواء(و  ١٢٩ص ٥ج الثالث املجلدالبن أعثم  والفتوح ١١٤ص

 وآثار ٢٦٢و ٢٦١ص اخلواص وتذكرة ٣٤٣ص ٥ج واملنتظم ١٢٩ص ٥ج

  .حتىص تكاد ال ذلك ومصادر بعدها، فام ١٤ص يزيد يف وسؤال ١٣٠ص اجلاحظ

 أنوار ط (و ٧٦ و ٧٥ص واللهوف ٤٥٠ و ٤٤٩ص للمقرم حلسنيا مقتل: وراجع

 ٥١٠ص واملسرتشد ١٩١ص الواعظني وروضة ١٠٥ص) قم ـ اهلدى

 ومدينة ٥٨٠ص ٢ج واجلرائح واخلرائج ٣٤ص ٢ج للطربيس واإلحتجاج

 ١٨٦ و ١٦٧ و ١٥٧ و ١٣٣ص ٤٥ج األنوار وبحار ١٤٠ص ٤ج املعاجز

 و ٤٠٣ و ٤٠١ و ٣٩٧ص للبحراين) »السالم عليه« احلسني اإلمام (والعوامل
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، ووردوا »عليه السالم«وملا سبى يزيد نساء وأطفال اإلمام احلسني 
عليه والرؤوس عىل الرماح، وقد أرشف عىل ثنية جريون نعب الغراب، 

 :فقال يزيد

 ريونـى جـرؤوس عىل ربـتلك ال    ول وأرشفتـدت تلك احلمـا بـمل

 )١(ضيت من النبي ديوينـد قـلقـف    نعب الغراب فقلت نح أو ال تنح

صىل اهللا «وفاة النبي !  أهيام أشد عىل اإلسالم واملسلمني وعليك؟:ًثالثا
 .، أم قتل ولدك، أو قتل أبيك، أو أمك، أو أخيك»عليه وآله

ملاذا ال نراك : ، فسأقول لك»صىل اهللا عليه وآله« وفاة النبي :إن قلت

و تبكي عليه يف مناسبة وفاته، ولكنك تبكي عىل ولدك املقتول، أو أخيك أ

 !أبيك؟

                                     
 ٢ج القمي وتفسري ٢٦٠ص ٣ج والغدير ٢٢٦ص األشجان ولواعج ٤٣٣

 وقاموس ٥١٨ص ٣ج الثقلني ونور ٣٨٨ص ٣ج الصايفالتفسري او ٨٦ص

 ١٨٧ص ٨ج وامللوك الألمم وتاريخ ١١٥ص ١٠ج للتسرتي الرجال

 ٢٤٤ و ٤٢ و ٣١ص ٣ج املودة وينابيع ٢١ص طيفور البن النساء وبالغات

 ٢ج للقريش »السالم عليه« احلسني اإلمام وحياة ٢٦٣ص الكافية والنصائح

  .٦٨٠ص ٣٣ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ١٨٧ص

 ٢٦٢ و ٢٦١ ص وتذكرة اخلواص٧٢ ص٢٦ جلويسروح املعاين للعالمة اآل) ١(

 .٥٤٩ ص٤ جومنهاج السنة
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صىل اهللا «أن النبي : قتل ولدك أو أخيك أشد، فستثبت للناس :وإن قلت

 . عليه ولدك، وأباك، وأمك، وأخاكال قدر له عندك، وأنك تفضل» عليه وآله

 عمر بن اخلطاب حني مات أبو بكر اقتحم عىل النساء ن إ:ًرابعا
ا إياه من َّاللوايت كن يبكينه، ومل هيتم لغضب عائشة وال استجاب ملنعه

دخول بيتها، بل عىص أمرها، ودخل عليهن، ورضب أم فروة بنت أيب 
 .)١(بكر، ألهنا بكت عىل أبيها

ما «: مع أنه هو نفسه قد رغب إىل النساء أن يبكني عىل خالد حني قال
 .)٢(»ًعىل النساء أن يرقن سجال أو سجلني عىل أيب سليامن

                                     
 ودالئل ١٦٧ ـ ١٥٩ ص٦ والغدير ج٢٣٤ ـ ٢٣٠جتهاد ص النص واإل:راجع )١(

ومنحة   عن عرشات املصادر املوثوقة،١٣٦ و ١٣٤ ص١ قسم٣الصدق ج

 عن أيب ٦١ ص١وذكر أخبار أصبهان ج ١٥٩ وراجع ص١٥٨ ص١املعبود ج

 ٣ج وراجع ٣٦٢  و٣٤٦  و٢٠٩ ص٣البن سعد جالكربى موسى، والطبقات 

واإلستيعاب  ٢٤٥تأويل خمتلف احلديث ص: وراجع. ٣١٣ ص٢ وج٣٩٦ص

  و٣٨١ ص١ستار ج وكشف األ٢١١ ص١ترمجة جعفر ج) هبامش االصابة(

، والسرية ٩٢ ص٢جروحون جوامل ٤٦٤ ص٢صابة ج واإل٣٨٢  و٣٨٣

 وراجع ٨٩٥  و٨٩٤ ص٣ ووفاء الوفاء ج٢٥١ وراجع ص٨٩ ص٢احللبية ج

 .٥٧١ ص١ وحياة الصحابة ج٩٣٣  و٩٣٢ص

 ١ وصفة الصفوة ج٤١٥ ص١صابة جإل وا٣٧٥ ص٢الرتاتيب اإلدارية ج )٢(
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 !ًنا، وأفضل من أيب بكر؟ًفهل كان خالد عند عمر أعظم قدرا، وأجل شأ

بأن ال قدر أليب بكر عند عمر، وأنه :  نعم، ستثبت للناس:إن قلت
 ..ًيفضل عليه خالدا

 ! ال، سأقول لك ملاذا رغب عمر بالبكاء عىل خالد إذن؟:وإن قلت

إن أهل املدينة قد تضايقوا من بكاء فاطمة عىل :  إنكم تقولون:ًوأيضا
ًكام ادعوا، وطلبوا منها أن تبكي إما ليال » صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا ر

 .)١(ًهناراوإما 

                                     
 عن االصابة، ٤٦٥ ص١ وحياة الصحابة ج٩٦ ص٢ وأسد الغابة ج٦٥٥ص

 ، ويف هامشه عن البخاري وابن سعد٥٥٩ و ٥٥٨ ص٣جللصنعاين واملصنف 

 والفائق ٧٩ ص٧ وفتح الباري ج٢٤٧ ص٢وابن أيب شيبة، وتاريخ اخلميس ج

 ١٦جتاريخ مدينة دمشق و ٣٣٠ ص٣ وربيع األبرار ج١٩ ص٤جللزخمرشي 

تاريخ اخللفاء : وراجع ٢٦٥ ص٤جحاديث واآلثار ختريج األو ٢٧٩ص

 .٣٦٣ ص٨لسان العرب ج:  وراجع٨٨ص

 ٤٣جبحار األنوار  و١٠٤ ص٣ج) طبعة احليدريةامل(مناقب آل أيب طالب  :راجع) ١(

بيت  و٨٧ ص٧٩ وج١٠٩ ص٤٦ وج٢٦٤ ص١٢ج وراجع ١٧٧ و ١٥٥ص

 و ٢٧٢صاخلصال  و٢٠٤صلصدوق لاألمايل : وراجع ١٦٥صاألحزان 

آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٤٥٠  و١٧٠صروضة الواعظني و ٢٧٣

مكارم األخالق  و٩٢٢ ص٢ج) يةاإلسالمط دار  ( و٢٨١ ص٣ج) البيت
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ًجائزا، فلامذا يتضايق أهل » صىل اهللا عليه وآله«فإن كان البكاء عليه 

ًشديدا عليهم، ومل يكن » صىل اهللا عليه وآله«وهل مل يكن موته ! املدينة منه؟

 !قدر عندهم؟» صىل اهللا عليه وآله«له 

ً، فلامذا سمحوا هلا بالبكاء ليال فقط، أو هنارا ًوإن كان البكاء حراما ً
ًإما أن تبكي عليه ليال وإما أن تبكي عليه هنارا: فقالوا هلا! فقط؟ ً.. 

ًوإن كان البكاء حالال، فلامذا هنوها عن فعل ما هو حالل، إما ليال  ً

ًوإما هنارا أيضا؟ ً ! 

 عىل عثامن قد بكى» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  نحن نعلم:ًخامسا
بن مظعون، وسعد بن معاذ، وزيد بن حارثة، ومحزة بن عبد املطلب، 

 .وجعفر بن أيب طالب، وعىل ولده إبراهيم

 تدمع العني، وحيزن :حني موت ولده» صىل اهللا عليه وآله«وقال 
 .)١(القلب، وال نقول إال ما يريض ربنا

                                     
 ٢جكشف الغمة  و٤٢٤ ص٢جتفسري نور الثقلني  و٣١٥صلطربيس ل

 .٢٠٢صلجزائري لقصص األنبياء  و١٢٠ص

نن الس و٧٦ ص٧ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم  و١٩٤ ص٣جمحد أمسند  )١(

 ٨جعمدة القاري  و٦٤ ص٢جسنن أيب داود  و٦٩ ص٤جلبيهقي لالكربى 

 ٢٦٧ ص٣جبن أيب شيبة الاملصنف  و٥٥٣ ص٣جلصنعاين لاملصنف  و٧٥ص

صحيح ابن  و٤٣ ص٦جمسند أيب يعىل  و٣٨٥صمنتخب مسند عبد بن محيد و
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 .)١(أبيه ًوبكى أيضا بشري بن عفراء عىل أبيه، وكذلك بكى جابر عىل

ثم طلب عمر البكاء عىل خالد بن الوليد، وبكى عىل النعامن بن مقرن 
 .)٢(وعىل غريه

 .)٣(وبكت عائشة عىل إبراهيم

                                     
 ٣جمعرفة السنن واآلثار  و١٧١ ص٢٤جاملعجم الكبري  و١٦٢ ص٧جحبان 

ستذكار اإل و٥٨ و ٥٧ و ٥٥ ص١ج )ط دار اجليل(اب ستيعاإل و١٩٨ص

 .٧١ ص٣جبن عبد الرب ال

 ١٦٧ـ  ١٥٩ ص٦ج  والغدير٢٣٤ـ  ٢٣٠جتهاد صالنص واإل:  فيام تقدمراجع )١(

 عن عرشات املصادر املوثوقة، ١٣٦ ـ ١٣٤ ص١ قسم٣ودالئل الصدق ج

 ١ ومنحة املعبود ج٢١١ ص١ترمجة جعفر ج) هبامش اإلصابة(ستيعاب واإل

 ٤٦٤ ص٢ واإلصابة ج٣٨٢ و ٣٨٣ و ٣٨١ ص١ وكشف األستار ج١٥٩ص

 ووفاء ٢٥١ وراجع ص٨٩ ص٢ والسرية احللبية ج٩٢ ص٢واملجروحون ج

 ١ وحياة الصحابة ج٩٣٣ و ٩٣٢ وراجع ص٨٩٥ و ٨٩٤ ص٣الوفاء ج

 .٣١٣ ص٢ وج٣٩٦ ص٣بن سعد جلكربى الطبقات اال و٥٧١ص

 ،يعاب ترمجة النعامن بن مقرن، عن اإلست١٥٥  و٥٤  و١٦٤ ص١الغدير ج )٢(

 حول بكاء عمر عىل ابن ٣٢٩  و٣٢٨ص ٢والرياض النرضة املجلد الثاين ج

 .عرايب حتى بل حليتهذلك األ

 .١٥٩ ص١منحة املعبود ج )٣(
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 . )١(وبكى أبو هريرة عىل عثامن

 .)٢( وبكى صهيب عىل عمر

إذن يمنع عمر من البكاء عىل أيب بكر، ويبادر إىل رضب ابنته أم فلامذا 
من البكاء عىل أبيها رسول اهللا » عليها السالم«لزهراء وملاذا منعت ا! ؟ةفرو

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«

، »صىل اهللا عليه وآله«هل كل أولئك كانوا أفضل من رسول اهللا 
 ! من أيب بكر؟ًوهل هم أعظم شأنا! وأكرم وأعظم منه؟

تدمع «: حني مات ولده إبراهيم» صىل اهللا عليه وآله« إن قوله :ًسادسا
زن القلب، وال نقول إال ما يريض اهللا تعاىل، واهللا إنا بفراقك يا العني، وحي

، يدل عىل أن املطلوب ـ فقط ـ هو عدم إغضاب )٣(»إبراهيم ملحزونون

                                     
 .٨١ ص٣ج) صادردار ط (بن سعد الكربى الطبقات ال) ١(

 ٣ج ومنحة املعبود ٨١ ص٣ج) صادردار ط (بن سعد الكربى الطبقات  ال)٢(

 .٣٦٢ص

 سعد، وابن داود، وأيب مسلم، عن ٢٣ص ١١وج ٣٠ص ٧ج والرشاد اهلدى سبل )٣(

 بنت أسامء عن عساكر، وابن ماجة، ابن: وراجع والطرباين، محيد، بن وعبد وأمحد،

 واحلدائق ٤٧ص ٢ج األول للشهيد الذكرى: وراجع اهللا، عبد بن وبكري يزيد،

 ٣ج للكليني والكايف ١٥٨ص ١ج) ق ط (الغمة وكشف ١٦٣ص ٤ج النارضة

 ط (والوسائل ٣٧ص العقول وحتف ٢٢٤ص ١ج اإلسالم ودعائم ٢٦٢ص
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 ومستدرك ٩٢١ص ٢ج) اإلسالمية دار ط (و ٢٨٠ص ٣ج) البيت آل مؤسسة

 وذخائر ٢٢ص األخالق ومكارم ٤٦٣ و ٤٦٢ و ٤٦٠ و ٣٨٥ص ٢ج الوسائل

 ١ج الآليل وغوايل ٣٩٤ص ٣ج) املعرفة دار ط (احللبية والسرية ١٥٣ص العقبى

 ٢٣٥ص ١٦ج والبحار ٩٤ و ٩٣ و ٥ص الثاين للشهيد الفؤاد ومسكن ٨٩ص

 ٧٩وج ١٤٠ص ٧٤وج ٥٤ص ٦٥وج ٢٦٤ص ٢٤وج ٢٦٤ و ١٥٧ص ٢٢وج

 و ٤٧٢ و ٤٧١ و ٤٧٠ و ٤٠٥ص ٣ج الشيعة أحاديث وجامع ١٠١ و ٩١ص

 مسلم وصحيح ٨٤ص ٢ج البخاري وصحيح ١٩٤ص ٣ج أمحد ومسند ٤٨١

 والسنن ٦٤ص ٢ج داود أيب وسنن ٥٠٦ص ١ج ماجة ابن وسنن ٧٦ص ٧ج

 واملصنف ١٠١ و ٧٥ص ٨ج القاري وعمدة ٦٩ص ٤ج للبيهقي الكربى

 عبد مسند ومنتخب ٢٦٧ص ٣ج شيبة أيب البن واملصنف ٥٥٣ص ٣ج للصنعاين

 الدنيا أيب البن اهلواتف وكتاب ٤١ص الدنيا أيب البن واإلعتبار ٣٨٥ص محيد بن

 واملعجم ١٦٢ص ٧ج حبان ابن صحيحو ٤٣ص ٦ج يعىل أيب ومسند ٣٨ص

 ٣ج واآلثار السنن ومعرفة ١٧١ص ٢٤ج الكبري واملعجم ٣٤٦ص ٨ج األوسط

 والتمهيد ٥٨ و ٥٧ و ٥٥ص ١ج واإلستيعاب ٧١ص ٣ج واإلستذكار ١٩٨ص

 ٤٧٢ص ٢ج التعليق وتغليق ٤٤٣ص ٢٤وج ٢٨٤ص ١٧ج الرب عبد البن

 ٧١٧ص ٢ج ديرالق وفيض ٦٢٥ و ٦٢١ و ٦١٥ص ١٥ج العامل كنز: وراجع

 الثاميل محزة أيب وتفسري ١٥٦ص ٢ج اخلفاء وكشف ٤٧٣ص ٦وج ٢٩١ص ٣وج

 القرطبي وتفسري ٢٦٢ص ٤وج ٧٤ص ٣ج العريب البن القرآن وأحكام ٣٦٠ص
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فيجوز لإلنسان أن يظهر حزنه بكل وسيلة ال يوجد .. الرب يف عمل املآتم
 ..نص عىل حرمتها

صىل اهللا عليه «  إن املسلمني حيتفلون يف يوم ميالد رسول اهللا:ًسابعا
كام أهنم يرسلون بربقيات .. ، ويف يوم هجرته، ويف مناسبات كثرية»وآله

التهاين يف مناسبة عيد األضحى، وعيد الفطر، وعيد اإلستقالل، ويعزي 
التهنئة بربقيات لوك املويرسل ًبعضهم بعضا، بموت األقرباء واألصدقاء، 

 .. غريهاوالتعزية إىل نظرائهم يف هذه املناسبات ويف

ومل نزل نسمع أخبار هذه التهاين والتعازي، واالحتفاالت يف 
الفضائيات، ويف نرشات األخبار، ونقرؤها يف الصحف، وعىل صفحات 

صىل اهللا عليه «اإلنرتنت، مع أن ذلك كله مل يكن عىل عهد رسول اهللا 
 !، فهل ترون ذلك كله من البدع املحرمة؟»وآله

 الناس بام فيهم امللوك والرؤساء، وهل حتكمون بدخول كل هؤالء

                                     
 ١٣٧ص ١ج سعد البن الكربى والطبقات ٤٨ص ٣ج القدير وفتح ٢٤٩ص ٩ج

 ١٠وج ١٤٥ و ١٣٩ص ٣ج دمشق مدينة وتاريخ ١٤٣ و ١٤٢ و ١٤٠ و ١٣٨ و

 اإلسالم وتاريخ ٣٠٢ص ٢ج األعيان ووفيات ٣٩ص ١ج الغابة وأسد ١٠٧ص

 ٨٦ص ٧وج ٣٠٥ص ٦وج ٣٣٢ و ٣٣١ص ٥ج والنهاية والبداية ٦٩٩ص ٢ج

 ٤ج كثري البن النبوية والسرية ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٢٢٣ص ٢ج األسامع وإمتاع

 .٦١٥ و ٦١٤ص
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والعلامء، واألساتذة والفقهاء، والشعوب اإلسالمية، هل حتكمون عىل 
 ! ذلك؟مجيع هؤالء باالبتداع، واالرتداد والكفر، واستحقاق دخول النار ألجل

 :بالنسبة للصياغة الثانية للسؤال نقول :ًثامنا

احلسني ني كان يبكي عىل ح »صىل اهللا عليه وآله«لقد تأسينا برسول اهللا 
 خلصوص البكاء قبل حدوث قتله، بل كان يعقد جمالس العزاء» عليه السالم«

كام . ، ويعلم الناس بأنه سيستشهد، وكان يلعن قتلته»عليه السالم«عليه 
 .أوضحناه يف جواب عىل سؤال آخر يف هذا الكتاب

ة، ويقبل  بالنبو»صىل اهللا عليه وآله« إن اجلميع يقر للنبي :ًتاسعا
» عليه السالم«االحتجاج بقوله وفعله، ولكن األمر بالنسبة لإلمام احلسني 

خمتلف، فإن هناك سياسة فاعلة ال زلنا نشهد فصوهلا املتوالية عرب التاريخ 
تسعى جاهدة لطمس ذكره واالنتقاص من قدره، وإجهاص أهدافه 

، والسعي ومتجيد وتربئة، وتقوية، وتسديد أعدائه، وطمس معامل جهاده
 ..إلحياء أمر اجلاهلية، ونرصة الباطل وأهله

وأهدافه، وإدانة اجلرائم التي » عليه السالم«فالدفاع عن احلسني 
ًارتكبت يف حقه ليست انتقاصا من مقام جده وأبيه، بل مساعدة هلام يف 

مسعامها لتحقيق نفس األهداف، وإحقاق احلق، وإزهاق الباطل، وفضح 
 ..أهله

 .لهآو حممد عىل والسالم والصالة ،هللا واحلمد
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  :)١٩٧ (١٥٥السؤال رقم 
ًيأخذون أمواال  أقول حفالت ألن املعممنيـ يف حفالت عاشوراء 

  يف حفالت ـمقابل إحياء هذه األيام مثل املطربني يف حفالت الصيف
  يغني لكمعاشوراء هل أخذ املعمم والرادود لألموال مقابل أن يبكي أو

 !متاجرة بذكرى احلسني؟ هل نعتربه

 . أمرهمى انته،نعم: إن قلت

  .ال :وإن قلت

 !ًيبكون ويغنون جمانا لو كانوا حيبون احلسني؟ ملاذا ال :قلت لك

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. وبعد.. هوبركات اهللا ورمحة عليكم السالم

 : فإنني أجيب بام ييل

 املنترشون يف طول البالد اإلسالمية ،هل املقرؤن للقرآن: ًأوال
يأخذون األموال عىل تسجيالهتم يف الفضائيات، الذين وعرضها، و

واإلذاعات، وعىل مشاركاهتم يف الدورات القرآنية، وجيوبون البالد 
 .تاجرون بالقرآن يالامل للرزق وً طلباً وعرضاًاإلسالمية طوال
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أم أنه جيب ! هل يصح تشبيه هؤالء باملطربني يف حفالت الصيف؟
ً إكراما للقرآن ، إليهمعن نسبة هذه األمورثال هذه التعابري ومالتورع عن أ

 !؟ونه ويقرأونهملالذي حي

سلم عن وصف مراسم عاشوراء احلزينة عىل سيد فلامذا ال يتورع امل
 الظلم والبغي، ورفض اجلريمة يف ةإدانىل التي هتدف إشباب أهل اجلنة، و

ال يتورع عن وصفها بأهنا حفالت طرب، ومطربني، ملاذا كل زمان ومكان، 
 ..وما إىل ذلك من أوصاف! ومغنني؟وغناء 

أخذ األموال ولو ب،  وتعليمهنرش القرآناهلادفة إىل ة نُّ هل هذه الس:ًثانيا
ستامعه، هل كانت الئته ولقراته، وإقامة الدورات، والتجمعات ءعىل قرا

 !موجودة يف زمن الرسول؟

 فأين ، فإن كانت يف زمن الرسول!؟ً أيضامةأم هي من البدع املحر
 وكان اللطم وسائر مراسم ً، وإن مل تكن فلامذا كانت حالال!؟الدليل

 !ًعاشوراء حراما بنظر السائل؟

ات  هل أخذ األموال عىل قراءة القرآن واملشاركة يف الدور:ًثالثا
 !والندوات القرآنية متاجرة بالقرآن؟

 . األمرىنتها نعم، :إن قلت

 ، ملاذا ال يقرأون القرآن، وحيرضون الدورات: ال، قلت:وإن قلت
 ويريدون اكتساب الثواب ، لو كانوا حيبون القرآنًويعلمون القرآن جمانا

 !بقرائته؟
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موظفون يف ال شك يف أن العلامء وأئمة اجلامعة يف هذه األيام : ًرابعا
 ويقبضون الراتب يف كل شهر، فكيف يأخذون املال عىل ،دائرة األوقاف

 فإن كان هذا متاجرة !؟املحارضاتإلقاء  و،نرش الدين، وعىل صالة اجلامعة
 ، وحيارضون،ن مل تكن، فلامذا ال يصلون مجاعةإ و،بالدين فتلك مصيبة

 !؟ًويعلمون الناس دينهم جمانا

 ..لهآو حممد عىل لسالموا والصالة، هللا واحلمد
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  فصل الرابعال

 ..الصحــــــــــــابــــة
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  :)٩٣ (١٥٦السؤال رقم 
 كتابه يف موضع من أكثر يف الصحابة عىل جل عزو اهللا أثنى لقد
َورمحتي وسعت كل يشء فسأكتبها للذين يتقون ﴿ :تعاىل فقال الكريم، ُ َّ َ ََّّ ُ َْ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ َُ َ ْ ْ

ْويؤ ُ َتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنونَ ْ َُ َ َّ ُِ ِ ُِ َ ِ ُ َ ََّ َ َّ الذين يتبعون الرسول النبي األمي ،َ ِّ َّ ُ َّ َُ ِ َِّ ََّ َ ُ َ ِ َّ
ْالذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف وينهاهم  َ ُ ُ ُ َ َ ْ َُ َ ْ ُ َ ْ ُ َُ ْ َّ َ ُ ُِ ِ ِ َِْ ِ ْ ِ ِِ ْ ْ َِ ً َِّ َ

َُعن املنكر وحيل هل ُّ ِ ُ َ َِ َ ُْ ْم الطيبات وحيرم عليهم اخلبآئث ويضع عنهم إرصهم ِ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ِّ ُُ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ِ ُ ْ َ َُ َِ َِْ ِ َ َّ
َواألغال ْ َ َل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النور َ ُ َ ْ ُّْ َّ َّ ُ ْْ ْ َّ َ َُّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ َ َ

َالذي أنزل معه أولئك هم املفلحون ُ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َُّ َُ  .]١٥٧ـ١٥٦:ألعرافا[ ﴾ِ

ُالذين استجابوا هللاِِ والرسول من بعد ما أصاهبم القرح ﴿ :تعاىل وقال َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َّ َْ ْ ْ ََّ ِ ِ ِِ َ
ٌللذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ٌ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ ََّّ ْ ْ الذين قال هلم الناس إن الناس قد ،ُُ َّ ََّ َ ََّ ُ ََّ ِ ُ َُ َ ِ

َمجعوا لكم فاخشوهم فز َْ َْ ُْ ْ ُ ََ ُ َ ْ ُادهم إيامنا وقالوا حسبنا اهللاُ ونعم الوكيلَ ْ ْ ُ َ ًِ َِ ْ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َْ َ آل [ ﴾ِ
 .]١٧٣، ١٧٢:عمران

َهو الذي أيدك بنرصه وباملؤمنني﴿ :تعاىل وقال ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ َِ َ َ ُِ ْ َ ََ َّ َ ْوألف بني قلوهبم لو ، َّ َ ََ ُ ُ َّْ ِْ ِ َ َ َ

ِأنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهب ِ ُ ُ َّ ً َْ ْ َّ ْ ََ ْ ََ ََ َِ َ ِ َ ُم ولكن اهللاَ ألف بينهم إنه ِ َ َّ ََّ َِ ْ ْ ُْ َ َّ ََ ِ

ٌعزيز حكيم ِ َ ٌَ  .]٦٣، ٦٢:األنفال[ ﴾ِ

َيا أهيا النبي حسبك اهللاُ ومن اتبعك من املؤمنني﴿ :وقال تعاىل ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُ ََ ََّ َِّ َ ْ ُّ َِ َ ُّ َ﴾ 
 .]٦٤ :ألنفالا[
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ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون ب﴿ :تعاىل قال َ ُ ُ َّ ْ ْْ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍَ ِ ُ ُ َ َاملعروف وتنهون ُ ْ َ َْ ْ َ ِ ُ َْ

ِعن املنكر وتؤمنون باهللاِ َ ُْ ُِ َ َِ َ ُْ   .]١١٠:عمران آل[ ﴾ِ

 .ًا جدكثرية أخرى وآيات

 يزعمون لكنهم ، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول حياة يف الصحابة بإيامن ُّيقرون والشيعة
َجيمع أن اتفق كيف العجب، هللا فيا !ذلك بعد ُّارتدوا أهنم  صحابة كل ُ

  وملاذا؟ موته؟ بعد اإلرتداد عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 بالنفس ويفدونه والألواء، َّالشدة وقت ملسو هيلع هللا ىلص النبي ينرصون فيك
 !سبب؟ دون موته بعد يرتدون َّثم والنفيس،

 »عنه اهللا ريض« بكر] أبا[ أيب بتوليتهم كان ارتدادهم َّإن تقولوا أن َّإال 
 :لكم فيقال عليهم،

ُجيمع ملاذا  ِ  كانوا وماذا بكر، أيب بيعة عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب ُ
 وسلطان سطوة ذا »عنه اهللا ريض« بكر أبو كان وهل بكر؟ أيب من خيشون
 ًقرسا؟ مبايعته عىل فيجربهم عليهم

 من كانوا وقد قريش، من تيم بني من »عنه اهللا ريض« بكر أبا َّإن َّثم
 عبد وبني هاشم لبني قريش يف والعدد الشأن كان وإنام ،ًعددا قريش أقل

 .ومخمز وبني الدار

 فلامذا مبايعته، عىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب قرس عىل ًقادرا يكن مل فإذا
 وسابقتهم ونرصهتم وإيامهنم بجهادهم عليهم اهللا رضوان الصحابة يضحي

 !؟»عنه اهللا ريض« بكر أبو وهو غريهم، ِّحلظ ُوأخراهم ودنياهم
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..مد وآله الطاهرينوله احلمد، والصالة والسالم عىل حم

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

 ال يقول الشيعة عن الصحابة إال ما قاله اهللا تعاىل يف كتابه عن ً:أوال
ًوجود منافقني ومتخاذلني بني الصحابة، وأن قسام كبريا منهم سوف ال  ً

ْوما حممد إال رسول قد ﴿: يقومون بام جيب عليهم، وقد قال تعاىل عنهم ٌَ ٌ ُ َ َّ ََّ ِ َ ُ َ
ْخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب  ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َ ُ ُُّ ِْ َ َ َْ ِ َ

َعىل عقبيه فلن يرض اهللاَ شيئا وسيجزي اهللاُ الشاكرين ْ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِّ َ َ ْ َ ًْ َ ََ ََّ ُ﴾)١(. 

 أهل السنة يف أصح كتبهم، وذكرنا حوايل ويف الروايات التي رواها لنا
صىل اهللا عليه «، يقول ١٣٩: عرشين منها يف اجلواب عىل السؤال رقم

ُإن أصحابه سوف يمنَعون من ورود احلوض، فيقول : »وآله صىل اهللا عليه «ُْ
ال تدري ما أحدثوا بعدك، إهنم ارتدوا عىل : يا رب أصحايب، فيقال: »وآله

 .)٢( يبقى منهم إال مثل مهل النعمأعقاهبم القهقرى، فال

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(

دراسات : يف كتابنا» عدالة الصحابة يف الكتاب والسنة «:ًمقاال لنا بعنوان:  راجع)٢(

 .وبحوث يف التاريخ واإلسالم
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 .وسنذكر يف الفقرات التالية بعض البيان هلذا األمر، فانتظر

ًأن يف صدور بعضهم أضغانا عىل : »صىل اهللا عليه وآله«وعن النبي 

صىل اهللا عليه «سوف خيرجوهنا بعد موته » عليهم السالم«عيل وأهل بيته 
 .)١(»وآله

هذه اآلية املباركة وهذه الروايات إن معنى :  يقول الشيعة:ًثانيا
الصحيحة ليس هو اإلرتداد عن اإلسالم، بل معناها اإلرتداد عن الطاعة، 

صىل اهللا عليه «وعام أخذوه عىل أنفسهم من تنفيذ أوامر اهللا تعاىل، ورسوله 
 ..يف حياته وبعد موته» وآله

 ًإن طائفة صغرية جدا من الصحابة هي التي:  إهنم يقولون:ًثالثا
متردت عىل أوامر الرسول يف أمر اخلالفة، وتابعها فريق من الناس من أجل 

حيصل احلصول عىل بعض املنافع الدنيوية من خالل تأييدها من يريد أن 
ًوسكت فريق كبري من الصحابة عىل ذلك إما خوفا، أو .. عىل السلطان

عليه «ًأو بغضا منهم بعيل .. لعدم وجود الوعي الكايف خلطورة ما حيصل
 ..أو لغري ذلك من أسباب» السالم

                                     
 ١ج) احليدرية املكتبة ط (و ١٢١ص ٢ج) األضواء دار ط (طالب أيب آل مناقب )١(

 اهلمداين، العالء أيب وجمموع األشنهي، واعتقاد يعىل، أيب مسند عن ٣٨٦ص

 ٤٢ج دمشق مدينة وتاريخ ٤ص ٤١ج األنوار وبحار بطة، البن اإلبانة وعن

 .١١ص ٣١ج) امللحقات (احلق إحقاق ورشح ٣٢٣ص
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وقد استعان الطامعون باخلالفة، بقبائل كانت تعيش حول املدينة هي 
جهينة ومزينة، وأسلم وغفار حتى تضايقت هبم سكك املدينة، فلام رآهم 

 .)١(عمر أيقن بالنرص

وهناك طائفة أخرى تضم بني هاشم وكثريين غريهم مل يرضوا بام 
نهم فعل يشء، ألن دفعه سيكلف اإلسالم واملسلمني حصل، ولكن مل يمك

قيمة أكرب مما سيفوت بالسكوت عنه عىل مضض ألن جيش أيب بكر بقدوم 
 .يف بيوهتم» عليه السالم«ب عيل ًوغريها قد صار كبريا، وحورص أصحاأسلم 

وطفقت أرتأي بني أن « :ً مشريا إىل ذلك» السالمعليه«قال عيل  :ًرابعا
 أو أصرب عىل طخية عمياء، هيرم فيها الكبري، ويشيب فيها أصول بيد جذاء،

فرأيت أن الصرب عىل هاتا . الصغري، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه
 .)٢(»ً، أرى تراثي هنباًأحجى، فصربت ويف العني قذى، ويف احللق شجا

ًبأنه إنام سكت ألنه رأى اخلطر حمدقا، :  يرصح» السالمعليه«كام أنه 

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

 مامةاإل يف والشايف ٣٣٥ص ٢٨ج األنوار بحار و١٨٤٣ص ١ج )أوروبا

 .٦٨ ص التنكابني للرسايب النجاة وسفينة ١٩٠ص ٣ج املرتىض للرشيف

 ٣٢٨صالدرجات الرفيعة  و٤٠ ص٢جللمعتزيل رشح هنج البالغة : وراجع

 .٣٣١ ص٢جالكامل يف التاريخ و

 . اخلطبة املعروفة بالشقشقية٣١ ص١ج) برشح عبده( هنج البالغة )٢(
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، وأهنم يريدون حمق دين )١( الناس قد رجعت عن اإلسالمن موأن راجعة
 ..» وآلهعليهصىل اهللا «حممد 

 : إننا نقول:ًخامسا

ًإن عىل اإلنسان املسلم أن ال يكون انتقائيا، فيأخذ هذا ويرتك ذاك 
ًهلواه، بل يأخذ ما يأخذ ويرتك ما يرتك استنادا إىل الدليل الذي يقوم عىل 

 :ال يمكن فرض الرأي بالقوة عىل أحد، عىل قاعدةاألخذ، أو عىل الرتك، و

 اهناـرهـر بـفــظـاب والـنـن الـم    اعــوى السبـودعوى القوي كدع

ْقل هاتوا برهانكم﴿: عىل قاعدةجيب التعامل مع اآلخرين بل  ُْ َ َ ُ َُ ْ ُ﴾)٢(. 

 : بالنسبة لآليتني اللتني يف سورة األعراف نقول:ًسادسا

                                     
 واملسترشد اهللا، عبد بن جندب عن ٣٢٢ ـ ٣٠٢ص ١ج للثقفي الغارات )١(

 وبحار. الظاملني مرصع عهمفرص: قوله إىل هاين، بن رشيح عن ٤٢٧ ـ ٤٠٨ص

 ٣٧٢ص ٢ج األرشاف وأنساب ٣٧ ـ ٧ص ٣٠وج ٥٦٧ص ٣٣ج األنوار

 ـ ١٥٤ص ١ج والسياسة واإلمامة ٩٤ص ٦ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح

 ـ ١٧٤ص ١ج) الشريي حتقيق (و ١٣٧ ـ ١٣٣ص ١ج) الزيني حتقيق (و ١٥٩

 وكذا ٦٢ رقم الكتاب ١١٨ص ٣ج) عبده برشح (البالغة هنج: وراجع ١٧٩

 رسائل عن ٢٦٩ ـ ٢٣٥ص) أخرى ط (و ١٧٤ و ١٧٣ص املحجة كشف يف

 .٩١ ـ ٧٤ص ٢ج »السالم عليه« عيل اإلمام ومكاتيب. الكليني

 . من سورة النمل٦٤ اآلية )٢(



 ٨١                                                                                              .  .الصحابة:  الفصل الرابع 

َّالنبي األمي ﴿: عن أهل الكتاب، فقد قالتَّ إهنام إنام تتحدثان :ألف ِّ َُّ ْ ِ َّ
ِالذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ َُْ ِْ ْ ِ ِِ ْ ْ َِ َّ َ ْ ُ ًُ َِّ َ..﴾)١(. 

ِفالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النور الذي ﴿: إهنا قالت: ب ِ َِّ ََّ ُ َُّ َّ َّ ُُ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َ ِ َ َ

ُنزل معه أولئك هم املفلحونُأ ُ ُ َِ ِْ ُْ ُ ََ َ ُ َ ِ أي أهنا اشرتطت لفالح من يؤمن هبذا . )٢(﴾ْ
الرسول أن يؤمن به، وأن يوقره، ويعظمه، وينرصه بام يتيرس له من أسباب 

 ..النرص له باليد، والقلم، واللسان، وأن يتبع النور الذي أنزل معه

، فكل من » وآلهعليهصىل اهللا «وهذا ال خيتص بمن عاش يف زمنه 
واتبع النور الذي أنزل من قدرات، ووسائل، وقره، ونرصه بام توفر لديه 

 سيكون من أهل الفالح، والفوز والنجاح، فهذه قاعدة تشمل كل ،عليه
 .مسلم ومسلمة إىل يوم القيامة

، » وآلهعليهصىل اهللا « اشرتطت اآلية الكريمة اإليامن برسول اهللا :ج
ًتعاىل قد ذكر أن فريقا من أهل املدينة وممن حوهلا من أن اهللا : ونحن نعلم

 رسول عىل احلقيقة، ومل يكن» صىل اهللا عليه وآله«األعراب مل يؤمنوا برسول اهللا 
ُ يعلمهم، فقد قال تعاىل» وآلهعليهصىل اهللا «اهللا  ْ َُ َوممن حولكم من﴿: َ ْ َ ْ َِ ِْ ُ َ ِ األعراب َّ َ ْ َ ْ

ِمنافقون ومن أهل املد ِ َِْ ِ ْ ْ ََ َ ُ َ ْينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهمُ ُ ْ ُ َ َُ َُ َ َْ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ِّ ََ ِ َ ِ﴾)٣(. 

                                     
 . من سورة األعراف١٥٧ اآلية )١(

 . من سورة األعراف١٥٧ اآلية )٢(

 . من سورة التوبة١٠١ اآلية )٣(
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 !فكيف نميز نحن هؤالء عن غريهم؟

، أم » وآلهعليهصىل اهللا «وهل مات هؤالء كلهم يف عهد رسول اهللا 

 !بقي منهم أحد بعده؟

 !وهل الذين بقوا عرفهم الناس وميزوهم، أم بقوا مستورين؟

 !م ومل يميزوهم يف عهد النبي، وميزوهم بعده؟وملاذا مل يعرفوه

! مل يميزهم؟» صىل اهللا عليه وآله«أم يعقل أن يكون النبي نفسه 

 !وميزهم الناس العاديون؟

عليه «لعيل » صىل اهللا عليه وآله«لقد عهد النبي : ولعلك تقول
 فكيف ال يعرف .)١(ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافقأنه : »السالم

                                     
سنن  و٣٠٦ ص٥جسنن الرتمذي  و١٢٨ و ٩٥ ص١جد محأمسند : راجع )١(

 ٦٠ ص١جفتح الباري  و١٣٣ ص٩ججممع الزوائد  و١١٦ ص٨جالنسائي 

 ١جمسند احلميدي  و٢٧٤ و ١٦٤ ص١٠جحتفة األحوذي  و٥٨ ص٧وج

 ٥جلنسائي لالسنن الكربى و ٨٠صبن حييى العدين الكتاب اإليامن  و٣١ص

مسند أيب  و١٠٥صئي لنسالخصائص أمري املؤمنني  و٥٣٤ ص٦ وج١٣٧ص

 ٨٧ ص٥ وج٣٣٧ ص٢جلطرباين لاملعجم األوسط  و٢٥١ ص١جيعىل 

 ٣٨ و ٣٧لصوري صلالفوائد املنتقاة  و١٨٠ص معرفة علوم احلديثو

رشح  و١١٠٠ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٤٤٦ ص٨جستذكار اإلو
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 !املنافقني، وهذه العالمة يف متناول يده؟» صىل اهللا عليه وآله«ي النب
 :ونجيب

                                     
 ١٨ وج٢٥١ ص١٣ وج١٧ ص٨ وج٦٣ ص٤جللمعتزيل هنج البالغة 

 ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٢٢١ ص٢٠ وج٢٧٥ و ١٧٣ص

فتح امللك  و٣٨٢ ص٢جكشف اخلفاء  و١٧٨ ص١٣ وج٦٢٢ و ٥٩٨ص

 ٢٠٧ ص٤جتفسري البغوي  و٣١٧ ص٣جتفسري السمعاين  و١١٣صالعىل 

 ٤٢٦ ص١٤ وج٤١٦ ص٨جتاريخ بغداد  و٢٢٦ ص٤جبن عدي الالكامل و

 و ٢٧٣ و ٢٧٢ و ٢٧١ و ٢٧٠ ص٤٢ وج٣٤٩ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق و

أسد  و١١٩ ص٥١ وج٣٠١ و ٢٨٠ و ٢٧٩ و ٢٧٧ و ٢٧٦ و ٢٧٥ و ٢٧٤

تذكرة احلفاظ  و٧٠ ص٢جبن النجار الذيل تاريخ بغداد  و٢٦ ص٤جالغابة 

 ١٦٩ ص١٧ وج٢٤٤ ص٦ وج١٨٩ ص٥جسري أعالم النبالء  و١٠ ص١ج

 ٢جإكامل هتذيب الكامل  و٢٧٢ ص٤ج و٤٥٣ و ٤١ ص٢جعتدال ميزان اإلو

مناقب عيل بن أيب  و٤٤٦ ص٢جلسان امليزان  و٤٦٨ ص٤جاإلصابة  و٩٦ص

 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٠٨صالعثامنية  و١١٥صبن مردويه الطالب 

ط دار إحياء (البداية والنهاية  و١٧٩ ص٢١جالوايف بالوفيات  و٦٣٤ص

سبل  و١٤ ص١جبن الصباغ الالفصول املهمة  و٣٩١ ص٧ج )الرتاث العريب

 و ١٤٩ ص١جينابيع املودة  و٤٤٥ص ١١ وج٢٩٥ ص١١جاهلدى والرشاد 

 .١٥١ و ١٥٠
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أهنا كلام : معناها) »عليه السالم«وهي بغض عيل (بأن هذه العالمة 
َظهرت علم وجود النفاق يف مورد ظهورها ِ ولكن قد ال تظهر يف بعض .. ُ

 .األحيان

اق من ولكن قد يكون هناك نف.. أي أن هذا البغض مالزم للنفاق
ً، أو من أناس ال يعرفون عليا »عليه السالم«أناس ال يظهرون بغض عيل 

 .ًأصال» عليه السالم«

علم وجود » عليه السالم« كلام ظهر بغض عيل :وبعبارة أخرى
 .»عليه السالم«النفاق، وليس كلام وجد النفاق يظهر بغض عيل 

صىل اهللا « أن ينرص هؤالء املؤمنون رسول اهللا: ً اشرتطت اآلية أيضا:د
أن ذلك مل حيصل من كثري من الصحابة، حتى لقد : ، ونحن نرى» وآلهعليه

ْإال تنرصوه فقد نرصه اهللاُ إذ ﴿: ًأنزل اهللا تعاىل فيهم قرآنا يؤنبهم فيه، ويقول ِ ُِ َُ َُ َُ ْ ْ ََ َ َّ

ِأخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار َ ْ ْ َ َِّ ِ َِ ْ َ ُ َُ ْ ِ َ َْ َ َ ُ َِ َ﴾)١(.  

ِيا أهيا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللاِ ﴿: موقال هل ِ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ ََّ ِ ُ َ َ َ ُّ َ

ِاثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فام متاع احلياة الدنيا يف  َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْْ ُّْ َ ُّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ َْ ُْ ََ َ َ ِِ َ ِ َ َ ْ َ َّ

ٌاآلخرة إال قليل َِ ِ َِّ ِْ ْإال تن ََ َ َّ َفروا يعذبكم عذابا أليام ويستبدل قوما غريكم وال ِ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ ُ ُُ َ َ ًُ َ ًْ ًِ ِ َِ َ َ ِّ

ٌترضوه شيئا واهللاُ عىل كل يشء قدير ِْ ٍَ َ ِّ َ ًْ ُُّ َ َ َُ ُ َ﴾)٢(. 

                                     
 . من سورة التوبة٤٠ اآلية )١(

 . من سورة التوبة٣٩ و ٣٨ اآلية )٢(
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، ٦٨ حتى اآلية ٤١وال بأس بمراجعة آيات سورة التوبة من اآلية 
تخلفون ً إىل آخر السورة، وفيها حديث قوي جدا عن الذين ي٧٣ومن اآلية 

 ..» وآلهعليهصىل اهللا «عن نرصة الرسول 

َّ فقد حتدث اهللا تعاىل عنه » وآلهعليهصىل اهللا « أما توقري رسول اهللا :هـ
َّيف سورة احلجرات، وبني أهنم كانوا ينادونه من وراء احلجرات، وجيهرون 
له بالقول كام جيهر بعضهم لبعض، بل لقد اهتمه بعضهم يف مرض موته 

وهناك .. ً بأنه هيجر، وهذا ال يصح أن يسمى توقريا» وآلهعليهصىل اهللا «
آيات وروايات كثرية يمكن اإلستشهاد هبا عىل أن هذا التوقري مل يكن 

 ..ًحاصال من قبل بعض الصحابة

 : بالنسبة آلية سورة آل عمران نقول:ًسابعا

َّ إهنا حتدثت عن مجاعة صغرية وخمصوصة من الصحابة، وهم  ـ١
وليس كل من رآه . جابوا لرهبم من بعد ما أصاهبم القرحالذين است

 ..» وآلهعليهصىل اهللا «استجاب له 

ً إهنا مل متدح مجيع هؤالء أيضا، بل خصت املدح بخصوص طائفة  ـ٢

 : منهم هلا ثالثة أوصاف هي

 .أي يف أعامهلم. من الذين أحسنواإهنم  :ألف

 . إهنم قد اتقوا:ب

َالذين قال ﴿:  إهنم:ج َ ََّ ْهلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم ِ ْ ُُ ْ ُ َ َ َُ ُْ ْ َّ ََّ َ ََ َّ ِ َُ
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ُفزادهم إيامنا وقالوا حسبنا اهللاُ ونعم الوكيل ْ ُ َ ًِ َِ ْ َ ُ َ َ ُ ََ ْ َْ ََ ِ فال معنى لتعميم مفاد . )١(﴾َ
 ..ً مميزا» وآلهعليهصىل اهللا «اآلية لكل من رأى رسول اهللا 

 : نقول٦٤ و٦٣ و٦٢ية اآل:  بالنسبة آليات سورة األنفال:ًثامنا

َّ إن اآلية رصحت بأهنا تتحدث عن أناس موصوفني بوصف :ألف
ًاملؤمنني، ونحن نعلم إمجاال أن املنافقني أيضا كانوا موجودين، ومل يكن  ً

َ يعلمهم، وإنام يعرُف املؤمنون بسلوكهم وبمواقفهم،» وآلهعليهصىل اهللا «النبي  ُْ ُ ُ ْ ََ 
ِوأعامهلم التي متيزهم، وتظه ْ ُر من نرصه منهم، ومن أمهته نفسه، وترك ُ

.. من املواطنً هدفا لسيوف األعداء يف كثري » وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 
 .إذ ال يكفي جمرد ادعائهم حمبته ونرصته، ما مل تصدق أفعاهلم أقواهلم

ُّ باملؤمنني ال يدل عىل أن هؤالء » وآلهعليهصىل اهللا « إن تأييده :ب

ُّ وال يدل عىل أهنم سوف يستمرون عىل خط اإلستقامة ..كلهماملؤمنني عدول 

 .، فلعل الدنيا حتلو يف عني بعضهم، ويروقهم زبرجهاإىل آخر عمرهم

 : من سورة آل عمران نقول١١٠ بالنسبة لآلية :ًتاسعا

 إن هذا النوع من التعابري العامة إنام يالحظ فيه احلالة العامة لألمة،  ـ١
د ال يلتزمون بام يطلب منهم، وال ينقادون ملن جيب وإن كان بعض األفرا

 ..عليهم اإلنقياد له

صىل اهللا عليه « ال شك يف أن الكثريين ممن عاشوا مع رسول اهللا  ـ٢

                                     
 . من سورة آل عمران١٧٣ اآلية )١(
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ما كانوا يأمرون باملعروف، أو ينهون عن املنكر، بل كان بعضهم » وآله
 .بل كان بعضهم من املنافقني.. يرتكب املنكرات، ويرتك املعروف

أهنا واردة مورد احلث عىل فعل هذه األمور، :  إن سياق اآلية يعطي ـ٣
. والتشدد يف اإللتزام هبا، لكي يستحقوا أن يكونوا خري أمة أخرجت للناس

ًفاآلية ليست إخبارا عن حصول هذا األمر، بل هي إنشاء أمر هلم بأن يأمروا 

 .للناسباملعروف وينهوا عن املنكر، ليصبحوا بذلك خري أمة أخرجت 

ِ إن تعجب السائل من أن جيمع كل الصحابة عىل اإلرتداد بعد :ًعارشا ْ ُ ُّ َ َ
إنام يرد عىل آية اإلرتداد عىل األعقاب، » صىل اهللا عليه وآله«وفاة الرسول 

وعىل أحاديث كتب الصحاح عندهم، فإهنا هي التي ذكرت هذا اإلرتداد، 
 ..وليس الشيعة

د باإلرتداد عن الوفاء بتعهداهتم، َّولكن الشيعة فرسوا هذا اإلرتدا
 .ال اإلرتداد عن اإلسالم.. وعن الطاعة

 فإننا نطلب من هذا السائل ومن معه أن جييبونا عن وعىل كل حال،
هذه اآلية وعن األحاديث بغري هذا اجلواب، وإن كان عندهم جواب، فإن 

ًوجدنا جواهبم حقا وصوابا، وكان مقنعا، فسنكون هلم من الشاكرين ً ً. 

..  إن اإلرتداد الذي أشارت إليه اآليات والروايات:حادي عرش
إن املراد به اإلرتداد عن الطاعة والوفاء، مل يكن بال سبب، بل كان : وقلنا

 .ًسببه حب الرئاسة وامللك، وهم قلة قليلة جدا

وإما . ا عىل معارضتهموأما الباقون، فإما خالفوهم، أو أهنم مل جيرؤ
 .ام الدنيا من خالل جماراهتمأهنم طمعوا ببعض حط
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 مل جيمع الصحابة عىل بيعة أيب بكر وعمر، بل خالف يف :ثاين عرش
ًذلك بنو هاشم وكثريون غريهم، ولكن قريشا التي كانت تسعى لالستئثار 

فقد .. والطامعني» عليه السالم«باحلكم، ومن أعاهنا من احلاقدين عىل عيل 
عليها «تكبوا من أجله يف حق الزهراء أبوا إال فرض هذا األمر بالقوة، وار

ما ارتكبوا، وهامجوا بيتها، وحاولوا، بل بارشوا بإحراقه عىل من » السالم
. وجرت خطوب كثرية يعرفها من له أدنى اطالع يف هذا املجال.. فيه

ووقفت فئة كبرية من الصحابة موقف املتفرج والالمبايل، أو موقف من 
 .ات عديدةكام أوضحناه مر.. حيب السالمة

كيف استطاع أن جيرب :  إن أبا بكر مل يكن وحده، ليقال:ثالث عرش
الناس عىل البيعة له، بل كان أكثر قريش معه، وكان معه غريها ممن كانوا 

 .، أو كانوا ال حيبونه ملا قد وترهم عىل الرشك»عليه السالم«ًحيسدون عليا 

ا عىل و مل جيرؤأما سائر الناس، فإما عارضوا ترصفهم هذا، أو أهنم
 .ِّ واملنغصاتمعارضة قريش حلبهم للسالمة، وإيثارهم اإلبتعاد عن املشاكل

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

’ 

  :)١١٩ (١٥٧السؤال رقم 
 يف نجد ولكننا .»معنه اهللا ريض« الصحابة عدالة عدم الشيعة يعتقد

 رووه ما ذلك فمن !ريب بال العدالة هذه عىل ُّدلت روايات الشيعة كتب
 مقالتي سمع ًعبدا اهللا ّنرض«: ًقائال الوداع حجة يف خطب أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
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 ً،عدوال الصحابة يكن مل فإذا .)١(»..يسمعها مل من إىل بلغها ثم فوعاها،
 !يسمعه؟ مل من إىل كالمه تبليغ عىل منهم ًأحدا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول يأمتن فكيف

  :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 كام قلنا مرارا وتكرارا يعتقدون بأن بعض الصحابة ـ : ًأوال ً
باخلالفة، واغتصبوه » عليه السالم« حق عيل وهم قلة ـ هم الذين عدوا عىل

منه، وساعدهم عىل ذلك أكثر قبائل قريش، وسكت أكثر الصحابة، الذين 
مل يرق هلم أن يورطوا أنفسهم يف أمر بدا هلم أن فيه متاعب كثرية، وقد تنشأ 

 .عنه آثار خطرية

َّوانتقاد أفعال بعض الصحابة ال يعني تفسيقهم، فضال عن أن يدل  ً
وقف  تفسيق مجيعهم، ألن تفسيق من طلب األمور الدنيوية احلساسة يتعىل

 .وارتكابه ما ال جيوز للمؤمن أن يورط نفسه فيه. عىل إثبات تعمده خمالفة احلق

 فيه بإبالغ » وآلهعليهصىل اهللا «إن احلديث الذي أمر رسول اهللا : ًثانيا
قة بالنقل، والتأكد من مقالته إىل من مل يسمعها ال حيتاج إىل أكثر من الوثا

                                     
 . ١٨٢، حديث رقم )١٥٠ـ  ١٤٩ص (اخلصال،  )١(
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صدق الناقل ولو بانضامم غريه إليه بحيث يطمئن إىل عدم اجتامع الناقلني 
ًعىل الكذب، وال حيتاج إىل العدالة ال ثبوتا وال نفيا ً. 

 قد قال ذلك يف مجع عظيم » وآلهعليهصىل اهللا «وال سيام بمالحظة أنه 
 .يعد بعرشات األلوف

صىل اهللا «ولقد كذب عىل رسول اهللا «: »عليه السالم« قال عيل :ًثالثا
ًمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ «: ً عىل عهده حتى قام خطيبا، فقال» وآلهعليه

 .)١(»مقعده من النار

 كالمه ببيان أقسام نقلة احلديث عن »عليه السالم«وقد أتم عيل 
 .»عليه السالم«فراجع كالمه .. » وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 

ذا الكالم كيف حيكم بعدالة وصدق كل من رأى النبي فمن يقول ه
 .ًمن البرش إذا كان مميزا، ولو كان قد رآه مرة واحدة» صىل اهللا عليه وآله«

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٩٤ (١٥٨السؤال رقم 
تدوا بعد موت النبي صىل اهللا عليه وسلم ـ كام إذا كان الصحابة ار

                                     
سفينة النجاة  و٢١٠اخلطبة رقم  ١٨٨ ص٢ج) برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 .٢٧٩صلتنكابني ل



 ٩١                                                                                              .  .الصحابة:  الفصل الرابع 

فكيف قاتلوا املرتدين من أصحاب مسيلمة وأصحاب طليحة  تزعمون ـ
بن خويلد وأصحاب األسود العنيس، وأصحاب سجاح وغريهم 

أو تاركني، ماداموا  فهال كانوا منارصين هلم،! ؟اإلسالموأرجعوهم إىل 
 !مثلهم مرتدين ـ كام تدعون ـ؟

 :ة أخرىويف صياغ

هل الردة كمسيلمة الكذاب أ يقاتلوا أن املرتدين للصحابة كيف
 وأصحابه، وطليحة الكذاب وأعوانه،  واألسود العنيس،وأصحابه

 دعوهتم ويقيموا ينرصوهم مل فلامذا ، اإلسالمإىل الرجوع عىل أرغموهمو
 !؟ الفريقنيعند مشرتك قاسم الردة نأ طاملا

  :اجلواب
 يمالرح الرمحن اهللا بسم

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

 أن الشيعة ال : ويف غريه١٨ السؤال رقم يف اجلواب عىلا  لقد بينًَّ:أوال

: بل هم يقولون. يكفرون الصحابة، فال مورد هلذا السؤال من األساس

ويف األحداث التي خالفوه يف موضوع اخلالفة إهنم عصوا اهللا والرسول و

 ..بعدهحصلت بسبب ذلك 

استدالله غري سليم وال قويم، ألن القرآن السائل  عليه ى إن ما بن:ًثانيا
 :ينقض كالمه، فإن املؤمنني قد يتقاتلون مع املؤمنني كام رصحت به آية
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ْوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأص﴿ َ ََ َِ َُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُْْ َ َلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل ِ َ ْ َ َ َُ ُْ َ ْ َِ َِ ْ َ َ ُ ِ

َّاألخرى فقاتلوا التي تبغي حتى َ َْ ِْ ِ َِّ ُ َ َ َ ُ ِتفيء إىل أمر اهللاِ ْ ْ َ َ ِ َ ِ َ﴾)١(. 

 كام رصحت ، كقتال الفرس مع الروم،وقد يتقاتل الكفار مع الكفار
ُغلبت الروم﴿ :به اآلية يف سورة الروم ُّ ِ َِ َيف أدنى األرض و ُ ِْ ْ َ ْ َ َ ْهم من بعد غلبهم ِ ِْ ِ َ َ ِ ِْ َ ْ ُ

َسيغلبون ُ ِ ْ َ َيف بضع سنني هللاِِ األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون َ ُْ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِْ ُْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ُ ْْ ُ َ َ َ ِ ْ ِ ِ﴾)٢(. 

ُفاقتلوا املرشكني حيث ﴿: كقوله تعاىل.. وقد يقاتل املسلم الكافر ْ ُ ْْ َ َ ِ ِ ُ ُ َ

ْوجدمتوهم ُ َ َُ ُ ْ﴾)٣(. 

 .. إىل القتال ختتلف وتتفاوتوذلك ألن الدوافع

 :بالنسبة لقتال مانعي الزكاة نقول :ًثالثا

 أنه مل يكن هناك غري مالك بن نويرة وأصحابه، وهؤالء كانوا :الظاهر
مسلمني، ومل يرتدوا عن اإلسالم، ولكن ذنبهم أهنم كانوا ال يعرتفون 

 ..»عليهم السالم«بحكومة أيب بكر، ويرصون عىل البيعة ألهل البيت 

وقد عرض أبو بكر عىل .. وقد قتلهم خالد بعد أن أعطاهم األمان
وحاول اخلروج من املأزق، بإعادة ما أخذ منهم متمم بن نويرة دية أخيه مالك، 

 .اجتهد فأخطأ: ًلد متذرعا بمقولةولكنه مل يقدهم من خا.. إليهم، وغري ذلك

                                     
 .احلجرات من سورة ٩ اآلية )١(

 .الروممن سورة  ٣ ـ ١ات اآلي )٢(

 .التوبةمن سورة  ٥ة اآلي )٣(
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واها البخاري  أن املراد باإلرتداد يف األحاديث التي ر:ذكرنا: ًرابعا
هللا  هو االرتداد عن الطاعة : عند أهل السنةوسائر اجلوامع احلديثية املعتربة

 فيام أمر وهنى، وليس املراد االرتداد تهللرسول التي كانوا عليها، إىل معصيو
 .١٨ فراجع اجلواب عىل السؤال ،عن الدين واخلروج منه بالكلية

ًال ترجعوا بعدي كفارا : ح ماذا تقول يف األحاديث التى ترص:قد يقال

يرضب بعضكم رقاب بعض، وما ورد من أن من أصحابه من ال يرد عليه 
 !احلوض؟

 :ونجيب

 وصدقيته، بأن هذا احلديث ينهى عن الكفر احلقيقي، وهو باق عىل قوته
ال ترشك باهللا، وال ترسق، وال تقتل : وليس فيه أي حمذور، فهو كقوله تعاىل

 ..غري ذلك من املناهي عن املوبقات واملعايصالنفس التي حرم اهللا، و

ًفهو صحيح أيضا، ألهنم لو وردوا احلوض .. وأما عدم ورود احلوض

لدخلوا اجلنة مبارشة، ومل يتعرضوا للتطهري من ذنوهبم بعد رشهبم من ماء 
أن ينالوا نصيبهم من العقوبة عىل ما اقرتفوه، : مع أن املطلوب هو.. الكوثر

 .من أمته وغريها. ذلك شأن آخر كسائر العصاةثم يكون هلم بعد 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٩٥ (١٥٩السؤال رقم 
ألنبياء هم أفضل أهل اَّالسنن الكونية والرشعية تشهد بأن أصحاب 
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 .أصحاب الرسل :لقالوا ،َّدينهم، فإنه لو سئل أهل كل دين عن خري أهل ملتهم

ل التوراة عن خري أهل ملتهم لقالوا أصحاب موسى ـ ـفلو سئل أه
 .عليه السالم ـ

أصحاب عيسى  : لقالوا،ل ملتهمـل عن خري أهـولو سئل أهل اإلنجي
 .ـ عليه السالم ـ

 بالوحي الرسل أصحاب عهد َّألن األنبياء، سائر أصحاب وكذلك
 .وأوثق أقوى السالم عليهم األنبياءو بالنبوة ومعرفتهم وأعمق، أقرب

 اهللا َّاختصه الذي والسالم الصالة عليه حممد نبينا ُبال ما فإذن 
 لظهوره َّوطأ والذي الكاملة، السمحة والرشيعة الشاملة، اخلالدة بالرسالة

ُيكفر السابقة، َّالساموية الكتب به َّوبرشت قبله، من واألنبياء الرسل ُ  يف ـ به َ
 !ووقروه؟ وعزروه ونرصوه، ،به آمنوا الذين ُابهأصح ـ زعمكم

 الرشيعة هلذه أقمتم ٍوزن ُّوأي َّاملحمدية، الرسالة هلذه أبقيتم ًمعنى ُّفأي
 ُّوارتدوا ، ملسو هيلع هللا ىلصحممد أصحاب ُّخواص زعمكم يف عنها َّختىل أن بعد الربانية،

 !أعقاهبم؟ عىل

 لنرصة رقوافا َّممن واخلرسان،اإلرتداد و بالكفر أوىل بعدهم جاء فمن
 بعد من وافتتحوا واإلخوان، اآلباء دونه وقاتلوا واألوطان، األهل الرسول

 .والسنان بالسيف َّثم والتبيان، والقرآن بالعلم والبلدان، األقطار وفاته
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد..  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

 :فإننا نجيب بام ييل

 عنها السائل تشهد بخالف ما قال، فإن َّحتدث إن السنن التي ً:أوال

قد اختار من قومه سبعني » عليه وعىل نبينا وآله الصالة والسالم«موسى 

 .ًرجال، ثم ظهر من حاهلم، ما ال يرس القلب

فلقه اهللا هلم، رسائيل مل جتف أقدامهم من البحر الذي إكام أن بني 

ًوأنجاهم من فرعون وأهلكه غرقا، حتى مروا عىل قوم يعكفون عىل أصنام 

ٌاجعل لنا إهلا كام هلم آهلة﴿: هلم، فقالوا ملوسى ً َ َْ َُ َِ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ﴾)١(. 

 مل تلبثوا : لرأس اجلالوت حني قال له»عليه السالم«وهذا ما قاله عيل 

 .)٢(ض بالسيفبعد نبيكم إال ثالثني سنة حتى رضب بعضكم بع

                                     
 . من سورة األعراف١٣٨ اآلية )١(

بحار  و٣٢٤ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٤٦ ص٢ مناقب آل أيب طالب ج)٢(

تفسري امليزان و ١٣٦ ص٢جمستدرك سفينة البحار و ١٦٠ ص٤٠جاألنوار 

 .٥٧١ ص٢ج.)  هـ١٤١٥ط سنة ) (تفسري(والربهان  ٢٥٤ ص٨ج
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عليه «كام أن أصحاب موسى ارتدوا وعبدوا العجل حني غاب عنهم 
هم، ِّ، مع وجود أخيه هارون بينهم، وسعيه لردعهم عن غي»السالم

 كام أن السامري الذي كان من أصحاب .فاستضعفوه، وكادوا أن يقتلوه
مر كان له السهم األوىف يف املساعدة عىل خمالفة أوا» عليه السالم«موسى 

وكان . »عليهام السالم«النبي موسى واخلروج والتمرد عليه وعىل هارون 
مه، وأخوه، واخته، أأبوه، و: أفضل بني إرسائيل أهل بيت موسى، وهم

 .وذرية أخيه

 أن حيصل عليه من »عليه السالم« إن غاية ما استطاع عيسى :ًثانيا
دهم إىل أعدائه، احلواريون، وقد وشى به أح: قومه هو بضعة أفراد يقال هلم

وسائر الناس أسلموه إليهم ليقتلوه ويصلبوه، فألقى اهللا شبهه عىل نفس 
 . من بينهم»عليه السالم«الذي وشى به، ورفع اهللا عيسى 

ْوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ﴿ : قال تعاىل:ًثالثا َ ُِ َِ َ ُ َ َ َُ ُّ ُ َ َّ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ٌٌ َّ

ْمات أو قتل انقلب َْ َ َ ُْ ِ َ َ َّتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض اهللاَ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ ُُ ِ َ

ًشيئا ْ َ﴾)١(. 

ْوإن تتولوا يستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا أمثالكم﴿ :وقال ْ َ َّ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ََ َ ُ ً َ ََّ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َ ْ ِ﴾)٢(. 

َيا أهيا الذين آمنوا من يرتد منكم ع﴿:وقال ْ َْ ْ َ َ َ َُ ْ َّ َ ُِ َِ َّ َ ُّ ٍن دينه فسوف يأيت اهللاُ بقوم َ ْ ْ َْ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(

 . من سورة حممد٣٨ اآلية )٢(
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ِحيبهم وحيبونه أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين جياهدون يف سبيل اهللاِ  ِ َِ ِْ َ ُْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ُ َُ َ َ ُ ُّ َ َُّ َْ َ َ ََّ ََ ُُْ

ٌوال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللاِ يؤتيه من يشاء واهللاُ واسع  َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ َْ َُ َ َْ ََ َُ ََ ٍ َ ٌعليمَ ِ َ﴾)١(. 

 ال صحة ملا ذكره السائل من تكفري الصحابة، بل ما يقوله :ًرابعا
هو أن الصحابة مل يرتدوا إىل الرشك أو الكفر، بل ارتدوا عن : الشيعة

 ..الطاعة وعن الوفاء بام أخذوه عىل أنفسهم، ونكثوا بيعتهم

 تصح إهنا إنام:  بالنسبة ملا أثنى به السائل عىل الصحابة نقول:ًخامسا
 ..بالنسبة لبعضهم ال جلميعهم

 هناك روايات كثرية وردت تؤكد عىل أن الذين يأتون بعد :ًسادسا

ً أفضل من الصحابة أنفسهم، وأشد حبا » وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 

وهذه الروايات رواها الشيعة .  منهم» وآلهعليهصىل اهللا «لرسول اهللا 

 :والسنة عىل حد سواء، وهي كام ييل

  :الذين هم أفضل من الصحابة
 :ورد من طرق السنة :ألف

 رجل من الصحابة : قلت أليب مجعة: عن خالد بن دريك قال ـ١
 .» وآلهعليهصىل اهللا « سمعته من رسول ًحدثنا حديثا

 عليهصىل اهللا « تغدينا مع رسول اهللا :ً جيداً أحدثك حديثا،نعم :قال

                                     
 . من سورة املائدة٥٤ اآلية )١(
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 !؟ أحد خري منا، يا رسول اهللا: فقال.ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح، »وآله
 !!أسلمنا وجاهدنا معك

ً، جيدون كتابا  يؤمنون يب ومل يروين، قوم يكونون من بعدكم،نعم :قال
 .)١(بني لوحني فيؤمنون به ويصدقون به، فهم خري منكم

 عليهصىل اهللا « مع النبي ً كنت جالسا:عن عمر بن اخلطاب قال  ـ٢
 .ًيامناإيامن ل اإلين بأفضل أهو أنبؤ: فقال،»وآله

 . رسول اهللا املالئكة يا:قالوا

 وقد أنزهلم اهللا املنزلة التي ، وما يمنعهم، وحيق هلم،هم كذلك :قال
 .أنزهلم هبا

 . األنبياء الذين أكرمهم اهللا برساالته والنبوة،يا رسول اهللا :قالوا

 وما يمنعهم وقد أنزهلم اهللا املنزلة التي ، وحيق هلم،هم كذلك :قال
 .أنزهلم هبا

                                     
وكنز  ٣١٩ ص٢٣جتاريخ مدينة دمشق و ١٧٢ ص٤ج  اجلامع ألحكام القرآن)١(

 قانع،  عن أمحد، والبارودي، وابن٤٦ ص١٤ج) ط مؤسسة الرسالة(العامل 

إمتاع األسامع : وراجع. والطرباين، واملستدرك، وأيب نعيم، وابن عساكر وغريهم

 ١٨٨ ص١جتذكار ساإل و٢٣ ص٤جلطرباين لاملعجم الكبري و ٣٤٠ ص١٢ج

 ٤ج )ط دار اجليل (ستيعاباإل و٢٤٩ص ٢٠جبن عبد الرب  ال التمهيدو

 .١٥٨ ص١١جالوايف بالوفيات  و١٦٢١ص
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 . الشهداء الذين استشهدوا مع األنبياء، يا رسول اهللا:قالوا

 وما يمنعهم وقد أكرمهم اهللا بالشهادة مع ، وحيق هلم،هم كذلك :قال
 . بل غريهم،األنبياء

 !؟ فمن يا رسول اهللا:قالوا

 يؤمنون يب ومل ، يأتون من بعدي،أقوام يف أصالب الرجال :قال
 ، فيعملون بام فيه، جيدون الورق املعلق،روين ويصدقوين ومل ي،يروين

 .)١(ًيامناإيامن فهؤالء أفضل أهل اإل

 : يلً إن أشد أمتي حبا:» وآلهعليهصىل اهللا « عن أيب هريرة، عن النبي ـ٣
 .)٢(، يعملون بام يف الورق املعلقتون من بعدي يؤمنون يب ومل يروينقوم يأ

                                     
 ١٤ وكنز العامل ج١٤٥ ص١مسند شمس األخبار ج: ة راجع املصادر التالي)١(

 عن ابن رهوايه، وابن زنجويه، واملرهبي يف فضل العلم، والبزار، ٤٢ و ٤١ص

 ٢٤٨ ص ٢٠ والتمهيد البن عبد الرب ج١٤٧ ص١ومسند أيب يعىل ج. وغريهم

 عن أيب يعىل، والبزار، ٦٥ ص١٠ عن الطياليس، وجممع الزوائد ج٢٤٩و 

الدر  و١٢٦ ص٥ والباعث احلثيث ج٣٤ و ٣٣ث صورشف أصحاب احلدي

 ٣٤ ص١جفتح القدير و ٣٣٩ ص١٢جإمتاع األسامع  و٢٦ ص١جاملنثور 

 .٨٢صفتح الدين احلنفي لفلك النجاة و

ط دار إحياء الرتاث (البداية والنهاية و ٢٤٤ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق  )٢(

 ٢ جوكنز العامل ١٠٠ ص١٠جسبل اهلدى والرشاد و ٢٤٣ ص٧ج) العريب
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يكونون بعدي أناس  ً إن من أشد الناس يل حبا:ويف بعض النصوص
 .أو نحو ذلك. )١(يود أحدهم لو رآين بأهله وماله

 فقال .ً جالسا» وآلهعليهصىل اهللا « كنت مع النبي :قال، عن عمر  ـ٤
 !؟ًيامناإيامن أفضل ي أهل اإلأ أتدرون :» وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 

 . املالئكة،يا رسول اهللا :قالوا

 وما يمنعهم وقد أنزهلم اهللا املنزلة ، وحيق ذلك هلم،هم كذلك :قال
 . بل غريهم،التي أنزهلم هبا

 . فاألنبياء، يا رسول اهللا:قالوا

 وما يمنعهم وقد أنزهلم اهللا املنزلة ، وحيق هلم ذلك،هم كذلك :قال
 .التي أنزهلم هبا بل غريهم

 !؟ فمن هم يا رسول اهللا:قلنا :قال

 ، فيؤمنون يب ومل يروين،ل يف أصالب الرجايأقوام يأتون من بعد :قال

                                     
 . عن ابن عساكر وغريه١٨٣ ص١٢ وج٥٨٩ص

 و ١٦٣ ص١٢ عن مسلم، عن أيب هريرة وج١٨٣ و ١٨٢ ص١٢ كنز العامل ج)١(

 ١٤٥ ص٨ج )ط دار الفكر(صحيح مسلم و ٤١٧ ص٢جمحد أمسند  و١٨٣

بن الستذكار اإلو ٢٤٨ ص٢٠جالتمهيد و ٢١٤ ص١٦جصحيح ابن حبان و

 ١١ ص٦جفيض القدير  و٥٤٢ ص٢جاجلامع الصغري و ١٨٨ ص١جعبد الرب 

 .٤٣٠ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و٢١ ص٢الشفا بتعريف حقوق املصطفى جو
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 .)١ً(يامناإ يامن فهؤالء أفضل أهل اإل،وجيدون الورق املعلق فيعملون بام فيه
 !؟ منا أحد خريهل :قلنا:  عن أيب مجعة قال،صالح بن جبري  ـ٥

 . قوم يكونون من بعدي آمنوا يب ومل يروين، نعم:فقال

 .)٢( منكم، فهم خري ويصدقون بام جئت به، ويعملون به:زاد يف نص آخر قوله

                                     
بن الالتمهيد  و١٨٨ ص١ واإلستذكار ج٨٦و  ٨٥ ص٤جلحاكم لاملستدرك  )١(

 ٤١ ص١٤ وج١٨٣ و ١٨٢ ص١٢ وكنز العامل ج٢٤٨ ص٢٠جعبد الرب 

 ١٧٢ و ١٧١ ص٤جواجلامع ألحكام القرآن  ١٤٧ ص١جتفسري الثعلبي و

 .١٦٩ص النصائح الكافية و٣٣٩و  ٣٣٨ ص١٢جإمتاع األسامع و

 ٢٥٠ و ٢٤٩ ص٢٠ والتمهيد البن عبد الرب ج١٠٦ ص٤جمحد أمسند  )٢(

 ٢٢ وراجع ص٢٣ ص٤ واملعجم الكبري للطرباين ج١٨٨ ص١واإلستذكار ج

 واجلامع ٤٤٩ ص٥فيض القدير ج و١٦٢١ ص٤ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإلو

الطبقات الكربى  و٤٤ ص١ جلقرآن العظيمتفسري ا و١٧٢ ص٤جألحكام القرآن 

تاريخ مدينة  و٣١٠ ص٢لبخاري جلالتاريخ الكبري  و٥٠٩ ص٧بن سعد جال

 ١٥٨ ص١١الوايف بالوفيات ج و١٥٩ ص٥أسد الغابة ج و٣٢٠ ص٢٣دمشق ج

 أليب » وآلهعليهصىل اهللا  « واملفاريد عن رسول اهللا١٢٨ ص٣ومسند أيب يعىل ج

 ١٤ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٥١ ص٤حاد واملثاين ج واآل٧٠يعىل ص

 ٦٦ ص١٠ عن أيب نعيم، وابن قانع، والبارودي وغريهم، وجممع الزوائد ج٤٦ص

 .عن أمحد، والطرباين، وأيب يعىل بأسانيد، وأحد أسانيد أمحد رجاله ثقات
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 حدثني معاوية بن ،ثنا عبد اهللا بن صالححد ،حدثنا بكر بن سهل ـ ٦
 صاحب رسول ي قدم علينا أبو مجعة األنصار: عن جبري أنه قال،صالح

 ومعنا رجاء بن حياة ،ببيت املقدس ليصيل فيه » وآلهعليهصىل اهللا «اهللا 
 َّ إن لكم عيل:نرصاف قالدنا اإل فلام أر،عهِّ فلام انرصف خرجنا معه لنشي،ٍيومئذ

 .» وآلهعليهصىل اهللا « أن أحدثكم بحديث سمعته من رسول اهللا :ًجائزة وحقا

 ..هات يرمحك اهللا :فقلنا

معنا معاذ بن جبل عارش  » وآلهعليهصىل اهللا «كنا مع رسول اهللا  :فقال
 !؟ناك آمنا بك واتبعً، يا رسول اهللا هل من قوم أعظم منا أجرا:فقلنا، عرشة

بني  » وآلهعليهصىل اهللا « ورسول اهللا ،ما يمنعكم من ذلك :قال
 ، بىل قوم يأتيهم كتاب بني لوحني.. يأتيكم الوحي من السامء،أظهركم

 أولئك أعظم منكم ،ً أولئك أعظم منكم أجرا،فيؤمنون به ويعملون بام فيه
 .)١(ًأولئك أعظم منكم أجرا، ًأجرا

صىل اهللا « لرسول اهللا ًهللا ألنتم أشد حبا وا:عن عامر بن يارس قال  ـ٧
 .)٢( أو من عامة من رآه،ممن رآه » وآلهعليه

                                     
 ٣ جمسند الشاميني و١٥٢ ص٤ واآلحاد واملثاين ج٢٣ ص٤املعجم الكبري ج) ١(

هتذيب  و٥٧ ص٧اإلصابة ج و٣٩٠ ص١تذكرة احلفاظ ج و١٩٥ و ١٩٤ص

 ١ جلقرآن العظيمتفسري ا و٣١٩ ص٢٣تاريخ مدينة دمشق ج و٢٥ ص١٣الكامل ج

 .واختلف يف رجاله:  عن الطرباين قال٦٦ و ٦٥ ص١٠ وجممع الزوائد ج٤٤ص

و  ١٨٧صفتوح مرص وأخبارها  عن البزار والطرباين، و٦٦ ص١٠جممع الزوائد ج) ٢(
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صىل « قال رسول اهللا : أن أبا ذر أخربه قال:عن رجل من بنى أسد  ـ٨
 بعدي يود )أو خيرجون( قوم يكونون ًأشد أمتي يل حبا: » وآلهعليهاهللا 

 .)١(نه يراينأأحدهم أنه أعطى أهله وماله و

 عليهصىل اهللا « خرج رسول اهللا :بن أيب أوىف قالو من حديث ا  ـ٩
 .خواينإ إين أشتاق إىل ، يا عمر: فقال، فقعد،ً يوما»وآله

 !؟إخوانكب أفلسنا ،يا رسول اهللا :قال عمر

 . ولكن إخواين قوم آمنوا يب ومل يروين، أنتم أصحايب،ال :قال

، وعن ابن عمر، وبمعناه غريه عن أيب هريرة، وعن أنس، وعن الرباء
 .)٢(وعوف بن مالك

                                     
 بنالالكربى  الطبقات و١٧٧٧ ص٤ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل:  وراجع٤٤٩

 ٥أسد الغابة ج و٤٦٠ ص٩جللرازي اجلرح والتعديل  و٥٠٣ ص٧سعد ج

 .٣٨١ ص٧اإلصابة ج و٣٢٤ص

ومل يسم : قال.  عنه٦٦ ص١٠ وجممع الزوائد ج١٧٠و  ١٥٦ ص٥جمحد أمسند  )١(

 .ال الصحيحالتابعي، وبقية رجال أحد الطريقني رج

 والتمهيد ٢٦٤ ص٥جسرية ابن إسحاق  و١٣٩ و ١٣٨ ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق ) ٢(

 ٤٨ ص١٤ وكنز العامل ج١٨٧ ص١بن عبد الرب جالستذكار اإل و٢٤٧ ص٢٠ج

 عن أيب نعيم يف فضائل الصحابة، وأيب الشيخ، ١٨٥ و ١٨٤ و ١٨٣ ص ١٢وج

 .جالس للمفيد عن امل١٣٢ ص٥٢وبحار األنوار ج. وابن عساكر، وغريهم
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 ، يا أهيا الناس:قال» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : عن ابن عباس  ـ١٠
 !؟ًمن أعجب إيامنا

 .املالئكة :قالوا

 !؟مروكيف ال تؤمن املالئكة وهم يعاينون األ :قال

 !فالنبيون يا رسول اهللا :قالوا

 !؟من السامءوكيف ال يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم  :قال

 !فأصحابك يا رسول اهللا :قالوا

 ولكن أعجب !؟وكيف ال يؤمن أصحايب وهم يرون ما يرون :قال

ويصدقوين ومل  ، قوم جييئون من بعدي يؤمنون يب ومل يروينًالناس إيامنا

 .)١(يروين أولئك إخواين

 : من طرق الشيعة:ب

 :ونذكر من طرق الشيعة ما ييل

 عليهصىل اهللا « يف وصية النبي» السالمهعلي«  الصادق اإلمامعن ـ ١

                                     
بن عبد الالتمهيد  و١٨٧ ص١جستذكار اإل و٦٩ و ٦٨ ص١٢جاملعجم الكبري  )١(

 ٣٣٩ ص١٢جإمتاع األسامع  و٢٦ ص١جالدر املنثور  و٢٤٨ ص٢٠جالرب 

رواه الطرباين يف :  وقال٦٥ ص١٠ وج٣٠٠ و ٢٩٩ ص٨ججممع الزوائد و

 . والبزار وأمحد،الكبري واألوسط باختصار
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 قوم يكونون يف ً وأعظمهم يقيناً أعجب الناس إيامنا،يا عيل «:قال» وآله
 فآمنوا بسواد عىل ، مل يلحقوا النبي، وحجب عنهم احلجة،آخر الزمان

 .)١(»ضبيا

 يف » وآلهعليهصىل اهللا «، عن رسول اهللا »السالم عليه«عن الباقر   ـ٢
 . م يف آخر الزمان آمنوا ومل يروينإخواين قوو: حديث قال

ألحدهم أشد بقية عىل دينه من خرط القتاد يف الليلة  :إىل أن قال
 ينجيهم اهللا ،أولئك مصابيح الدجى.  أو كالقابض عىل مجر الغضاء،ظلامءال

 .)٢(من كل فتنة غرباء مظلمة

اهللا ، عن أيب عبد الفضل، عن ابن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان  ـ٣
سيأيت قوم من : » وآلهعليهصىل اهللا «قال رسول اهللا :  قال»السالم عليه«

 .ل الواحد منهم له أجر مخسني منكم الرج،بعدكم

                                     
ط ( و ٤٠٥ ص١ وكامل الدين ج٥٦ ص٧٤ وج١٢٥ ص٥٢ج بحار األنوار )١(

 ٤جمن ال حيرضه الفقيه  و٢٨٨ص) هـ١٤٠٥مركز النرش اإلسالمي سنة 

ط دار ( و ٩٢ ص٢٧ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٦٦ص

 ٣٠٠ ص١٧ ومستدرك الوسائل ج٨ ص١أمل اآلمل ج و٦٥ ص١٨ج) اإلسالمية

 . األمايل عن١٠٣سنة ص وتدوين ال٤٤٠لطربيس صلمكارم األخالق و

مستدرك  عنه، و١٣٢ و ١٢٤ ص٥٢وبحار األنوار ج ١٠٤صبصائر الدرجات  )٢(

 .٦٩ و ٦٨ ص١جسفينة البحار 
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 !! القرآنحد وحنني، ونزل فيناأ نحن كنا معك ببدر و،يا رسول اهللا: قالوا

ِّا محِلوا ملَّمُإنكم لو حت: فقال  .)١(لوا مل تصربوا صربهمُ

 !؟ما أشد اجتهادك: قلت أليب: ابنة رشيد اهلجري قالتعن قنوة   ـ٤

 قوم بعدنا بصائرهم يف دينهم أفضل من اجتهاد يء سيج، يا بنية:فقال
 .)٢(أوليهم

أن رشيد اهلجري ال يقول ذلك من عند نفسه، بل سمعه من : وواضح
 .. »عليهم السالم«أهل بيت العصمة 

 :وبعد ما تقدم نقول

  :خري القرون قرين
 » وآلهعليهصىل اهللا « فام تصنع بام روي عن رسول اهللا :ول قائلقد يق

 .)٣(!الذين يلوهنم؟ ثم الذين يلوهنم، ثم ،خري القرون قرين: أنه قال

                                     
اخلرائج  عنه، و١٣٠ ص٥٢ وبحار األنوار ج٤٥٧و  ٤٥٦صلطويس لالغيبة  )١(

 .٤٩صبهاء الدين النجفي لمنتخب األنوار املضيئة  و١١٤٩ ص٣جواجلرائح 

 ٥٢ وج١٣٩و  ١٢٣ ص٤٢جبحار األنوار  و٢٥١لربقي ص املحاسن ل)٢(

 ٧٨صلمفيد لختصاص اإلو ١٤٠ ص٤جمستدرك سفينة البحار  و١٣٠ص

 .٣٤٨صلسيد رشف الدين لصلح احلسن و

 ٤لرشبيني جلمغني املحتاج و ٢٨٨ص ٢اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ج) ٣(
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املبسوط و ٢٣ و ٢٢آليب صلالثمر الداين و ٣٣٣ص ٤إعانة الطالبني جو ٤٣٦ص

 ١تكملة حاشية رد املحتار جو ٢٧٠ص ٦بدائع الصنائع جو ٣ص ١لرسخيس جل

 ٥لبهويت جلكشاف القناع  و٣٣١ص ١١بن قدامه جالالرشح الكبري و ٤٩٦ص

 الكايفو ٢٤٨معجم لغة الفقهاء ص و٢٣١  و٢٣٠ص ٩نيل األوطار جو ٢٩ص

 و ١١٣ و ٢٦ و ٢٥ص الصوارم املهرقة و٣٣ص ١يل جعوايل الآل و١٨٠ص ٣ج

 ١٦٧ص ٣خالصة عبقات األنوار ج و٤٣٤ص ١رياض السالكني جو ١١٧

 ٥ص ٧فتح الباري جو ٢٠ص ١٠جممع الزوائد ج و١٧٩ص ٢سنن أيب داود جو

حتفة األحوذي و ١٨٥ص ٢٤جو ١٨٠ص ١٤عمدة القاري جو ١٨ص ١٣جو

التمهيد و ٤٩ ص٣١٠بغية الباحث صو ٤ص ١٠عون املعبود جو ٣٧٤ص ٦ج

فيض و ٦٤٣ص ٣املواقف لإلجيي جو ٢٥١ص ٢٠جو ١١ص ٤بن عبد الرب جال

أحكام و ١٩٩ص لكتاينلنظم املتناثر من احلديث املتواتر و ٥٧١ص ٦القدير ج

 كبريتفسري الوال ٤٤٥ص ٣املحرر الوجيز جو ٦١٥ص ١ج القرآن للجصاص

 التسهيل لعلومو ٣٩١ص ٦ جواجلامع ألحكام القرآن ١٥٨ص ١٢للرازي ج

 لقرآن العظيمتفسري او ٧١ و ٧٠ص ٤لبحر املحيط جتفسري او ٨٨ص ٤التنزيل ج

 ٤فتح القدير جو ١١١ص ٣تفسري أيب السعود جو ٣٠٥ص ٤جو ٣٣١ص ٣ج

أضواء البيان و ٧٣ص ٢١جو ٨١ و ٨٠ص ١١تفسري اآللويس جو ٧٨ص

 ٥٨٤ص املنخول للغزايل و١٤١ص املستصفى للغزايلو ٥١٥ص ٧للشنقيطي ج

 ١اإلصابة جو ٣٧ص ٦٧ دمشق جتاريخ مدينةو ١٣٣ص ٦املحصول للرازي جو
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 ! منهم؟ثم يكون الذين مل يروه أفضل.. فكيف يكون قرنه خري القرون
 :ونجيب

 بأنه يمكن اجلمع بني هذا احلديث، عىل فرض ثبوته، وبني ما تقدم من
 أفضل » وآلهعليهصىل اهللا «بأن القرن الذي فيه رسول اهللا : أحاديث

، والذي  نفسه، ثم القرن الذي يليه» وآلهعليهصىل اهللا «القرون برسول اهللا 
 . فيه» وآلهعليهصىل اهللا «لوجود أوصيائه أفضل من القرون التي تليها بعده 

صىل «صحابه واألحاديث املتقدمة إنام تفاضل بني سائر الناس، من أ

                                     
 ١١٤ و ١١٣ص ١البداية والنهاية جو ٣٣٢ص ٤معجم البلدان جو ٣٠  و٢١ص

 ١أعيان الشيعة جو ٣٦٦ و ٣٤١ص ١٢إمتاع األسامع جو ٢٨٣ص ٦جو

الصحاح و ٧٥ص ١بن كثري جاألنبياء ال قصصو ٨٠ص ٧جو ٤٢٣ و ١١٥ص

 ٤٤٤ص ١٨تاج العروس للزبيدي جو ٢١٨٠ و ٢١٧٩ص ٦للجوهري ج

 ٣٧٣ص ٨رشح املواقف للقاىض اجلرجانى ج و٥٥ص ٤مامة جالشايف يف اإلو

نور و ٢٠١ص سليامن الظاهر العاميللالقاديانية و ٢٦٧ص) األصل(إحقاق احلق و

رشح إحقاق  و٤ص ٢األفهام يف علم الكالم للسيد حسن احلسيني اللواساين ج

فتح الدين لفلك النجاة يف اإلمامة والصالة و ٩١٣ص ٣٣ ج)امللحقات(احلق 

التوسل بالنبي و ١٣١ص كشف االرتياب للسيد حمسن األمني و٨١ص احلنفي

الفتوحات و ٥٢ص يب حامد بن مرزوقأل وجهلة الوهابيون »صىل اهللا عليه وآله«

 .١٧٣ص ٢بن العريب جاملكية ال
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، وسائر الناس الذين سيأتون بعدهم، بغض النظر عن وجود » وآلهعليهاهللا 
 .. بينهم»السالم معليه« واألئمة » وآلهعليهصىل اهللا «النبي 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧٩ (١٦٠السؤال رقم 
 وعمر بكر أبا أن واخلاصة العامة عىل خيفى ال الذي بالتواتر عرف قد
 من وكانوا .عظيم اختصاص ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي هلم كان »معنه اهللا ريض« وعثامن

 .ًأعظم الناس صحبة له وقربا إليه، وقد صاهرهم كلهم، وكان حيبهم ويثني عليهم

 وبعد حياته يف ًوباطنا ًظاهرا ستقامةاإل عىل يكونوا أن فإما وحينئذ
 .موته بعد أو حياته يف ذلك بخالف يكونوا أن وإما موته،

 إما :الزم األمرين فأحد القرب هذا مع االستقامة غري عىل كانوا فإن
 يف القدح أعظم من فهو كان وأهيام هلم، مداهنته أو بأحواهلم، علمه عدم

 :قيل كام ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 أعظم فاملصيبة ريدـت تـنـك وإن    مصيبة فتلك دريـت ال كنت فإن

 يف للرسول اهللا من خذالن فهذا ،االستقامة بعد انحرفوا كانوا وإن
 كله، الدين عىل دينه يظهر أن وعد ومن أصحابه، وأكابر أمته، خواص

 !مرتدين؟ خواصه أكابر يكون فكيف

 قال كام ؛ ملسو هيلع هللا ىلصالرسول يف الشيعة به يقدح ما أعظم من ونحوه فهذا
 رجل :القائل ليقول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يف الطعن هؤالء أراد إنام :الرازي أبوزرعة
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 .صاحلني أصحابه لكان ًصاحلا ًرجال كان ولو سوء، أصحاب له كان سوء

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

صىل اهللا  «برسول اهللاأيب بكر وعمر ختصاص من أين عرف ا ً:أوال
 يف »صىل اهللا عليه وآله« هم من كالم رسول اهللا فإن كان قد! ؟»عليه وآله

ينقل ما ن إثبات بصورة علمية صحيحة، حيث إفيحتاج ذلك إىل  حقهام،
يت من وويسعى بكل ما أ ليهام،إنام رواه الفريق الذي ينسب نفسه إمن ذلك 

بام ال  ولو ويل ما صدر منهام من خمالفات،أشكاالت عنهام، وتدفع اإلقوة ل
 .يسمن وال يغني من جوع

ال يف موقع العاتب إومجيع من حيوم حوله  »عليه السالم« ًومل نجد عليا
والناقد، والساكت عىل مضض، واملرصح بام ال يرضاه هذا السائل ومن 

 ..ومن وراءه معه،

 ذين الرجلنيستفيد من كثرة حضور هختصاص قد اوإن كان هذا اإل
، وتصدرمها جمالسه، وسعيهام »صىل اهللا عليه وآله «يف جملس رسول اهللا

ورضاه  يف الداللة عىل أنسه ًللتدخل يف كل كبرية وصغرية، فهو ال يفيد شيئا
 . وشغفه هبام، عىل أن سكوته عنهام كان بسبب حبه هلامُّدلبفعلهام، وال ي
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 عىل عدم الرضا عن بعض ُّدل والروايات ما يبل قد نجد يف اآليات
ال ما ورد يف شأن نزول اآلية األوىل من ثراجع عىل سبيل املفتدخالهتام، 

حداها يف إ وكانت ،كثر من مرةأهنا نزلت أسورة احلجرات، حيث يبدو 
 .)١(يب بكر وعمرأحق 

عن هذه فسأله » عليه السالم«مري املؤمنني أىل إًن رجال ٍ قام أ :وروي
 .)٢(يف رجلني من قريش :اآلية يف من نزلت، فقال

صىل اهللا عليه  «ىل رسول اهللاإقرب أيب بكر وعمر غري أ لقد كان :ًثانيا
وقد يعد البعض من هؤالء عثامن بن مظعون، وجابر بن عبد اهللا،  ،»وآله

وسعد بن معاذ، وعامر بن يارس، وأيب ذر، وسلامن، لكن ال شك يف أن هناك 
صىل اهللا «النبي كد أ، وقد »عليه السالم«وهو عيل ه أحد، من ال يقاس ب

 ورصح بمحبته العظيمة له يف عرشات املوارد، بل ، نفسه ذلك»عليه وآله

                                     
 ٣٨٧ ص٥ واجلامع الصحيح للرتمذي ج١٢٢ ص٣صحيح البخاري ج )١(

 ٤تفسري القرآن العظيم البن كثري ج و٢١٨وأسباب النزول للواحدي ص

 واجلامع ٦١ ص٥ وفتح القدير ج١٦٤ ص٤ ولباب التأويل ج٢٠٦ و ٢٠٥ص

) هبامش جامع البيان( وغرائب القرآن ٣٠١ و ٣٠٠ ص١٦ألحكام القرآن ج

 .٨٣ ص٦ والدر املنثور ج٧٢ ص٢٦ج

 ١ج) تفسري( والربهان ١٢٨صختصاص اإل و٢٧٦ ص٣٠جبحار األنوار  )٢(

 . عنه٢٠٣ص
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 ويف مصادرهم ال تكاد حتىص كثرة، هل السنة،أ طرقحاديث الواردة من األ
ة ألعطني الراي«: اية يف خيربيوم أعطاه الر» صىل اهللا عليه وآله«ومنها قوله 

ًغدا رجال حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله ً«)١( . 

                                     
 و ٣٥٣ و ٣٣٣ص ٥وج ١٨٥ و ٩٩ص ١ج أمحد ومسند ٥ص ٨ج بغداد تاريخ )١(

 وتاريخ ١٧١ص ٥ج) بمرص صبيح عيل حممد ط (البخاري وصحيح ٣٥٨

 فام ١٨٤ص ٤ج والنهاية والبداية ١١٥ص ٤وج ١١٥ص ٢ق ١ج البخاري

 اخلواص وتذكرة ١٩٥ص ٥وج ١٢٠ و ١٢١ص ٧ج مسلم وصحيح بعدها،

 وأسد ٢٢٠ و ٢١٩ص ٢ج) صادر دار ط (اريخالت يف والكامل ٢٥ و ٢٤ص

 ابن وسنن ٧٤ص) القديس مكتبة ط (العقبى وذخائر ٢٨ و ٢٥ص ٤ج الغابة

 ٥ج للرتمذي الصحيح واجلامع ٥٦ص ١ج) بمرص التازية مكتبة ط (ماجة

 و ٦ و ٣٢ و ٥ و ٤ص) بمرص التقدم مكتبة ط (للنسائي واخلصائص ٦٣٨ص

 ١٢٨ و ١٢٧ و ١٣٠ص ٤وج ٤٨ و ٤٤ص ٥ج العامل كنز ومنتخب ٨ و ٧

 ط (املرتضوية واملناقب ٧٤ص) بمرص امليمنية املكتبة ط (املحرقة والصواعق

 ١٢٣ص ٩ج الزوائد وجممع ٣٢٣ص للدهلوي النبوة ومدارج ١٥٨ص) بمبي

) دهيل ط (املصابيح ومشكاة ٢٣٧ص ١ج) الرشفية مطبعة (احليوان وحياة

 ١٩ص الصباغ نالب املهمة والفصول ٥٠٢ص ٢ج واإلصابة ٥٦٤ص

) بمرص السعادة مطبعة (اخللفاء وتاريخ ٢٥١ص ١ج الكربى واخلصائص

) األبصار نور هبامش (الراغبني وإسعاف ٨١ص األبصار ونور ١٦٨ص
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من  لكانت إحدى ثالث ،وقد متنى عمر أن تكون الراية له، ولو كانت له
 .)١( قولهأحب إليه من محر النعم عىل حد، هي »عليه السالم«فضائل عيل 

                                     
 ٤١ص) بمبي ط (املودة وينابيع ١٣٣ص ٧ج العروس وتاج ١٦٩ص

 ١٥٧ و ١٥٦ص ٣ج) اإلسالمية الثقافة مطبعة (سعد البن الكربى والطبقات

 الطالب وكفاية ٢٩٢ص ٢ج) األستانة مكتبة ط (للصغائي األنوار ومشارق

 مكتبة ط (الفريد والعقد ٦٢ص ١ج األولياء وحلية ١٣٠ص) الغري ط(

 اإلمام ومناقب ٣٠ص ٣ج وامللوك األمم وتاريخ ٩٤ص ٣ج) بمرص اجلاملية

 ٣٨ص ٣ج احلاكم ومستدرك ١٧٦ص) اإلسالمية املكتبة ط (املغازيل البن عيل

 حممد ط (النرضة والرياض ٢٧٢ص ١ج) مرص ط (والشفاء ٤٣٧ و ١٣٢ و

 ١٥٢ص ٤ج التأويل ولباب ١٩٠ و ١٨٨ص ٢وج ١٨٨ ـ ١٨٤ص ١ج) بمرص أمني

) اإلصابة مع مطبوع (واإلستيعاب ١٦٣ص) دهيل ط (الصغري واملعجم ١٥٣ و

 ومعامل ٢٠١ص ٢ج) بمرص اخلريية املكتبة ط (السنة ومصابيح ٣٦٦ص ٣ج

 وتاريخ ٤٧٢ و ٤٧١ و ٤٦٩ص ٩ج األصول وجامع ١٥٦ص ٤ج التنزيل

 واجلرايح اخلرايج عن ٢٠ و ٢١ و ٢٨ص ٢١ج األنوار وبحار ٤٨ص ٢ج اخلميس

 .١٢٤ و ١٢٠ص ٢ج اخلصال وعن ١٠٨ و ١٠٧ص الورى إعالم وعن

 الزوائد وجممع ١٢٥ص ٣ج للحاكم واملستدرك ٢٦ص ٢ج أمحد مسند: راجع )١(

 ٢ج طالب أيب آل ومناقب ٩باب ٣الفصل املحرقة والصواعق ١٢٠ص ٩ج

 ٤٥٣ص ٩ج يعىل أيب ومسند ٥٠٠ص ٧ج شيبة أيب البن واملصنف ٣٧ص
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فلامذا يتجاهلها فريق من الناس، وحياول التشكيك يف صحتها، وال 
ولو عرش معشار األثر الذي يرتبه عىل ما يدعي هو دون يرتب عليها، 

 !سواه، أنه ورد يف حق أيب بكر وعمر وعثامن؟

إن للمصاهرة أسباهبا املختلفة، وظروفها :  قد قلنا كرات ومرات:ًثالثا
كان مع أنه أبا سفيان، » صىل اهللا عليه وآله«اخلاصة، وقد صاهر رسول اهللا 
هبا مرة بعد أخرى، »  اهللا عليه وآلهصىل«جيمع اجليوش، ويغزو النبي 

 .ويسعى يف سفك دمه بكل ما أويت من قوة وحول

وال شك يف أن النسب أوثق من السبب، فإذا كان ختلف ابن النبي نوح 

                                     
 ٧ج الباري وفتح ١٧٦ص البطريق البن والعمدة ١٢٩ص السمطني درر ونظم

 ٤٤٥ص األربعني وكتاب ٣١ و ٢٨ص ٣٩ج األنوار وبحار ١٣ص

 .٦٤ص للمظفر والسقيفة ٢١٨ص واملراجعات

 والقول ١٣٩ص ١٠ج األحوذي وحتفة ٦٨ص ١٠وج ٢٠٣ص ٣ج الغدير: وراجع

 ١١٠ص ١٣ج العامل وكنز ٧٧ص العقبى وذخائر: وراجع ٣٣ص املسدد

 املبني الوحي وخصائص ٤١٧ص ٩وج ٥٢٥ص ٣ج اجلامع جوامع وتفسري

 و ١٢١ص ٤٢ج دمشق مدينة وتاريخ ٢٦٢ص ٩ج الثعلبي وتفسري ١٦٤ص

 ١٧٤ص ؤولالس ومطالب ٣٣٢ و ٢٧٧ص للخوارزمي واملناقب ١٢٢

 البن املطالب وجواهر ٤٤٢ص اإليامن وهنج ٣٣٨ص ١ج الغمة وكشف

 .١٧٠ص ٢ج املودة وينابيع ١٨٧ص ١ج الدمشقي
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عن ركوب السفينة قد أودى به إىل الغرق واهلالك، فام نفع املصاهرة إذا مل 
يف ركوب سفينة » صىل اهللا عليه وآله«يصاحبها عمل بقول رسول اهللا 

 !النجاة، ويف التمسك بالثقلني؟

وهذا سعد بن معاذ مل تنفعه الصحبة يف املنع من أن تناله ضمة القرب 
، وسم »عليه السالم«لسوء خلقه مع أهله، فكيف بمن قتل اإلمام احلسني 

، وقتل آالف املسلمني من أجل احلكم »عليه السالم«اإلمام احلسن 
 !والسلطان؟

 فقد يكون الزواج من هذه أو تلك ألجل إرصار من أمر،ومهام يكن 

 ..أبيها وذوهيا عليه بام ال يسعه التملص والتخلص منه

 ..وقد يكون السبب هو معاجلة حالة إنسانية

وقد يكون السبب تأليف قلوب عشريهتا، وترغيبهم باإلسالم كام كان 
  احلارثمن ميمونة بنت» صىل اهللا عليه وآله«احلال بالنسبة لزواجه 

 .اهلاللية

وقد يكون ألجل أمر يرتبط بالترشيع كزواجه بزينب بنت جحش، 
 ..التي كانت حتت زيد بن حارثة

من صفية » صىل اهللا عليه وآله«وقد يكون ألسباب أخرى كزواجه 
 .بنت حيي بن أخطب اليهودي

 : كام أن عمر يقول البنته حفصة

نا أ ولوال ، ال حيبك»صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :لقد علمت
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بأن » صىل اهللا عليه وآله«، وذلك أنه كان قد أرص عىل النبي )١(لطلقك
 .يتزوجها

: ًوزواجه بعائشة أيضا كانت له ظروفه وأسبابه، وقد جاء يف كتاب
َّما دل عىل أن أبا بكر » صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم 

 .)٢( بالزواج منهاَّاللذان أرصا عليهوزوجته مها 

َّأما سائر الروايات التي تتحدث عن حاالت وأمور أخرى يف هذا 
 .الزواج، فإنام جاء من طريق عائشة نفسها

أما تزويج رقية وأم كلثوم من عثامن، فهناك كالم كثري حول كون 
لصلبه، أو أهنام بنتاه » صىل اهللا عليه وآله«هاتني البنتني ابنتي رسول اهللا 

 .والرتبيةبالكفالة 

 بالنسبة ملا ذكره السائل عن استقامة أيب بكر، وعمر، وعثامن يف :ًرابعا
 :، وهل استمر ذلك بعد موته نقول»صىل اهللا عليه وآله«حياة النبي 

 :إن طريقة استدالله غري صحيحة، ألسباب عديدة، نذكر منها ما ييل

                                     
 ١جمسند أيب يعىل  و٢٥٠ ص٩جفتح الباري  و١٨٨ ص٤جصحيح مسلم  )١(

 )ط الرسالة(كنز العامل  و٤٩٧ و ٤٩٦ ص٩جصحيح ابن حبان  و١٥٠ص

املحرر الوجيز  و٥٥٣ و ٥٥٢ ص٣ج بن العريبالأحكام القرآن  و٥٢٨ ص٢ج

 .٢٤٢ ص٦جالدر املنثور  و١٩٠ ص١٨ج  واجلامع ألحكام القرآن٨٤ ص٢ج

 .١٣ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي :  راجع)٢(
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أنه  فإماـ  القرب هذا معـ  ستقامةاإل غري عىل كانواإن :  إنه قال:ألف

 ..ًا هلممداهنكان  أو بأحواهلم، مل يكن يعلم» صىل اهللا عليه وآله«

 :ونجيب

بأنه وإن علم بحاهلم، فليس له ترتيب األثر عىل علمه هذا، ألن عليه 

 ..ًأن يعاملهم بحسب ظاهر حاهلم، ال طبقا لعلومه اخلاصة

 . اهللا لرسوله منستقامة فهذا خذالنوإن كانوا انحرفوا بعد اإل:  ثم قال:ب
 :وجياب

َوال تزر وازرة وزر أخرى﴾﴿: بأن اهللا تعاىل يقول َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ ، فإن من خيطئ )١(َ

 .هو الذي يتحمل مسؤولية خطأه

ًكام أن أبا هلب مل يؤمن، وابن نوح كذلك، فهل يمكن أن يعد هذا خذالنا 

ن بأن وقد رصح القرآ! ؟»عليه السالم«، ولنوح »صىل اهللا عليه وآله«للنبي 

 !ً أيضا؟الذين آمنوا مع األنبياء كانوا ثلة قليلة، فهل هذا خذالن لألنبياء

ً إن اخلطأ أو املعصية ألجل شبهة أو هوى ليس ارتدادا، فلامذا :ًخامسا

 !ًيكون مطلوب السائل دائام هو إثبات اإلرتداد عىل أيب بكر وعمر وعثامن؟

النبي ب الناس إىل  إن خطأ بعض األصحاب حتى لو كانوا أقر:ًسادسا
ال يلزم منه عدم ظهور الدين، وال القدح يف الرسول » صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 . سورة األنعام١٦٤ اآلية )١(
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بل هو خذالن ملن عصاه، وختلف عن . ، وال خذالنه»صىل اهللا عليه وآله«
 .»عليهم السالم«طاعته، وطاعة األئمة من عرتته 

آن ًفإن موسى اختار قومه سبعني رجال، وكان حاهلم هو ما ذكره القر
أو أن اهللا تعاىل مل ! بذلك؟» عليه السالم«عنهم، فهل نقص مقام موسى 

 !يظهر دينه؟

كام أن زوجتي نوح ولوط، وابن نوح كانوا يف مجلة أهل لوط ونوح، 
ومل يمنع ذلك من ظهور دينهام، وال كان من أسباب الطعن هبذين النبيني 

 ..العظيمني

الذين رأوه »  عليه وآلهصىل اهللا« لقد كان أصحاب رسول اهللا :ًسابعا
ً األلوف، وكان األخيار فيهم كثريين جدا، فلو أن أحد عرشاتيعدون ب

عبد اهللا بن أيب، أو احلكم بن أيب العاص، أو الوليد بن عقبة مل : أصحابه كـ
رجل سوء، وهل » صىل اهللا عليه وآله«ًيكن صاحلا، هل يصح اعتبار النبي 

أهنم » عليهم السالم«ويوسف يصح أن يقال عن نوح ولوط وموسى 
 !رجال سوء، ألن الزوجات واألخوة واألبناء كانوا سيئني؟

» صىل اهللا عليه وآله«عىل أن املعروفني بالصالح يف أصحاب الرسول 
ال ينحرصون بأشخاص ثالثة أو أربعة، إذ هناك مصعب بن عمري، وسعد 

و ذر، وأبو بن معاذ، وعثامن بن مظعون، وسلامن، وعامر، واملقداد، وأب
أيوب، وحجر بن عدي، وأبو اهليثم بن التيهان، وجعفر بن أيب طالب، 
وعبد اهللا بن رواحة، وعيل بن أيب طالب وكثريون، فلامذا ال ينظر إىل هؤالء 

 !وأرضاهبم، وينظر فقط إىل ثالثة رجال دون كل أحد سواهم؟
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َّ هناك من غري وبدل بعد رسول اهللا :ًثامنا ـ كام » وآلهصىل اهللا عليه «َّ

وقد استحلوا دماءهم، . ّيقول أهل السنة ـ وهم من يسموهنم بأهل الردة

فلامذا ال يرضون .. ًوقد ارتد طليحة بن خويلد وغريه أيضا.. وقتلوهم

باحتامل أن يكون بعض الصحابة قد انقاد هلواه، وخالف بعض األوامر، أو 

أبو بكر وعمر فليكن ما فعله ! وقع يف بعض األخطاء لشبهة عرضت له؟

، وإسقاط »عليها السالم«وعثامن، من غصب اخلالفة، ورضب الزهراء 

 .جنينها من هذه املخالفات عىل أقل تقدير

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٢٣ (١٦١السؤال رقم 
 ، ملسو هيلع هللا ىلصموته بعد ارتدوا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول أصحاب أن :عي الشيعةيد

  .عليه وانقلبوا

 اثني شيعة« ـ موته قبل ـ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أصحاب كان هل :والسؤال
  !؟»سنّة أهل« إىل ملسو هيلع هللا ىلص موته بعد انقلبوا ثم ،»ّعرشية

 شيعة لبواانق« ثم ،»سنّة أهل« ـ ملسو هيلع هللا ىلص النبي موت قبل ـ كانوا أهنم أم

 !؟»ّعرشية اثني

 !!ل؟حا إىل ٍحال من ٌانتقال االنقالب ألن
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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

ْوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن  ﴿:تعاىل قال ً:أوال َ ُِ َِ َ ُ َ َ َُ ُّ ُ َ َّ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ٌٌ َّ

ُمات أو ق ْ َ َ ًتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض اهللاَ شيئا َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َْ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُُ ِْ َ

َوسيجزي اهللاُ الشاكرين ْ َِ ِِ َّ َ َ﴾)١(. 

 طائفة من روايات ١٣٩كام أننا قد ذكرنا يف اإلجابة عىل السؤال رقم 

تداد كثرية وردت يف الصحاح كالبخاري ومسلم وسوامها ذكرت ار

 عىل أعقاهبم القهقرى، حتى » وآلهعليهصىل اهللا «الصحابة بعد رسول اهللا 

 .ال يبقى منهم إال مثل مهل النعم

فإذا كان أهل السنة هم الذين يروون هذه األحاديث، وحكموا بصحة 

 !أسانيدها، وال يرضون التشكيك بصحة أي منها، فام ذنب الشيعة؟

إن املقصود باإلرتداد :  الصحابة وقلنا إننا قد حاولنا الدفاع عن:ًثانيا
 والتخلف عن » وآلهعليهصىل اهللا «هو اإلرتداد عن الطاعة لرسول اهللا 

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(
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أوامره، وعدم الوفاء بعهدهم بأن يبقوا عىل ما هم عليه، يف مقابل الشاكرين 
الذين قاموا بواجباهتم عىل أتم وجه، وليس املراد االرتداد عن اإلسالم إىل 

 ..كفرالرشك، أو ال

ً إن االنتقال من التشيع االثني عرشي إىل التسنن ليس ارتدادا، :ًثالثا

 .ذهب إسالمي إىل مذهب إسالمي آخربل هو انتقال من م. وكذلك العكس

 إن االنقالب من حال إىل حال ال ينحرص باالنقالب عن :ًرابعا
عة بل يراد به هنا االنقالب عن خط الطا.. التسنن إىل التشيع، أو العكس

 .. إىل خط املعصية كام قلنا» وآلهعليهصىل اهللا «لرسول اهللا 

صىل «إن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول اهللا :  قال السائل:ًخامسا
أهنم : ًوليس هذا التعبري دقيقا، ألن معناه. ، وانقلبوا عليه» وآلهعليهاهللا 

َّيدع ، ومل »صىل اهللا عليه وآله«وضعوا أنفسهم يف موقع العداء للرسول 
أهنم انقلبوا عىل أعقاهبم، أي عن خط : الشيعة ذلك، والتعبري الصحيح هو

الطاعة، وعدم الوفاء بالتعهدات حسبام ورد يف اآلية الكريمة، أو ارتدوا 
عىل أعقاهبم القهقرى حسب التعبري الوارد يف روايات البخاري، ومسلم، 

 ..وهناك فرق ظاهر بني التعبريين.. وغريمها

ن الذي كان عليه الصحابة قبل موت الرسول وبعده هو  إ:ًسادسا
، وحدد القرآن » وآلهعليهصىل اهللا «اإلسالم الذي جاءهم به رسول اهللا 

 .معامله وخطوطه العريضة

ًوقد تضمن هذا اإلسالم حديثا عن وجود اثني عرش خليفة، أو أمريا،  ً

 .» وآلهعليهصىل اهللا «ًأو إماما بعد رسول اهللا 
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كلهم « :للناس، وقال هلم» صىل اهللا عليه وآله«الرسول وقد ذكرهم 
 . »كلهم من بني هاشم«: ويف بعض الروايات عنه. »من قريش

اهللا، ورسوله، والذين :  أن الويل للناس هو:وقد تضمن هذا اإلسالم
 .آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

 يف يوم الغدير قبل وفاة »الم السعليه« أخذ البيعة لعيل :ًوتضمن أيضا
 ً. بسبعني يوما» وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 

 ومفاهيمه، وال بد من االلتزام هبذا اإلسالم، واحلفاظ عىل أحكامه وقيمه
 ..وعقائده وسياساته، وتنفيذ أوامر اهللا ورسوله

أن أمته ستفرتق إىل ثالث » صىل اهللا عليه وآله«وحني أخرب رسول اهللا 
إنام كان يتحدث عن . واحدة ناجية، والباقون يف النار..  فرقةوسبعني

 ..افرتاق سيحصل بعده

صىل اهللا عليه «فال معنى للسؤال عن مذهب الصحابة زمن رسول اهللا 
، فإهنم كانوا يظهرون ويعلنون أهنم أتباع الرسول، وهلم مذهب »وآله

يف زمن متاخر واحد هو اإلسالم، وقد نشأ اإلفرتاق واإلختالف واملذاهب 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«عن حياته 

ًفليجبنا هذا السائل عن أيب بكر، هل كان حنفيا، أو حنبليا، أو .. وإال ً

 !ىل ذلك؟إًشافعيا، أو ما 

!  أو من أهل احلديث؟!ًأو مرجئا؟! ًأم أشعريا؟! ًوهل كان معتزليا؟
 !أم ماذا؟! ًأو خارجيا؟

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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  :)٥٠ (١٦٢السؤال رقم 
 قليلة قلة إال ًا وكفارمنافقني كانوا الصحابة أغلب أن :يعتقد الشيعة

 القليلة القلة عىل الكفار هؤالء ينقض مل ملاذا :كذلك األمر كان فإذا، ًجدا

 !؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مع كانت التي

 عىل ينقضوا مل فلامذا سبعة، إال ملسو هيلع هللا ىلص وفاته بعد ارتدوا إنام بأهنم :واإن قال

 !وأجدادهم؟ همؤآبا عليه كان كام األمر ويرجعوا القلة املسلمني

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .. فراجع٨٨ و ٢٣م ما يشبه هذا السؤال سؤاالن آخران برقم فقد تقد

 :ونكتفي هنا بام ييل

بل هم .. إن الشيعة ال يعتقدون بكفر أكثر الصحابة، ونفاقهم: ًأوال
َ ﴿أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل:يقولون، كام قال اهللا يف حقهم َ َ َ َُ ْ ْْ َُ َْ ِ َ َْ ِ ْ أعقابكم﴾َ ُ ِ َ ْ َ)١(. 

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٢٤

أهنم : يف حق مجاعات منهم» ىل اهللا عليه وآلهص«وكام قال رسول اهللا 

صىل اهللا «سوف يردون عليه احلوض، ثم يؤخذ هبم ذات الشامل، فيقول 

ال تدري ما أحدثوا بعدك، إهنم ارتدوا : فيقول. يا رب أصحايب: »عليه وآله

 .)١(..الخ ..عىل أعقاهبم القهقرى

 ..وهذا خاص بجامعات من الصحابة ال كلهم

هو .  إن املقصود باإلرتداد واالنقالب عىل األعقاب:ًويقولون أيضا

 وليس املراد به العودة إىل ..»صىل اهللا عليه وآله«عدم الطاعة لرسول اهللا 

 .نا ذلك عدة مرات يف أجوبتنا هذهوقد رشح.. الرشك أو الكفر بمعناه املعروف

نا فرسوا ل:  إننا نرد السؤال عىل أهل السنة أنفسهم، ونقول هلم:ًثانيا

اآليات الدالة عىل وجود املنافقني يف مجلة الصحابة، وبينوا لنا املراد من قوله 

ْ﴿أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلن : تعاىل َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ُ َُ ِْ َ َ َْ ِ

ًيرض اهللاَ شيئا﴾ ْ ََ َّ ُ)٢(. 

: حول ارتداد أصحابه» آلهصىل اهللا عليه و«واملراد بقول رسول اهللا 
. إهنم ارتدوا عىل أعقاهبم القهقري، حتى ال يبقى منهم إال مثل مهل النعم

                                     
دراسات وبحوث يف : يف كتابنا» عدالة الصحابة يف الكتاب والسنة«:  راجع مقال)١(

 .التاريخ واإلسالم

 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )٢(



 ١٢٥                                                                                            . .الصحابة: الفصل الرابع

فأي تفسري ختتارونه لآلية وللرواية .. فإهنا روايات مذكورة يف الصحاح
 ..فنحن نرىض به

فإن عدم الطاعة يف .  إذا كان املعنى املقصود هو ما ذكرناه:ًثالثا
يوم الغدير هو رغبة منهم » عليه السالم«عة لعيل موضوع اإلمامة والبي

ملاذا مل حياربوا : ًبالدنيا، ال ارتدادا عن أصل اإلسالم، فال يصح قول السائل
بعد . وملاذا حياربون وهم قد حصلوا عىل مطلوهبم الدنيوي! املسلمني إذن؟

فإهنم . أن رضبوا بنت رسول اهللا، وأسقطوا جنينها، وحاولوا إحراق بيتها
 !عد حصوهلم عىل ما أرادوا مل تبق حاجة الستعامل العنف، والبطش؟ب

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)١٢١ (١٦٣السؤال رقم 
ة يف الصحابة هبذه الكثرة والعدة التي يدعيها َّإذا كان أهل النفاق والرد

 وفتح بيت ،وكيف سقطت فارس والروم! انترش اإلسالم؟الشيعة، فكيف 
 !املقدس؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٢٦

 :فإننا نجيب بام ييل

ستئثار بأمر ًإن فريقا من الصحابة هم الذين سعوا إىل اال: قلنا: ًأوال
، وأخذوها من صاحبها »صىل اهللا عليه وآله«اخلالفة بعد الرسول 

وسكت معظم الصحابة، إما .. فعارضهم بنو هاشم، وآخرون.. الرشعي
ًرهبة، أو حبا بتجنب املتاعب، وإيثارا للراحة والسالمة، كام هو حال عامة  ً

 ..الناس يف كل زمان

لعوائد، التي يطمع الكثريون أو رغبة يف احلصول عىل بعض الفوائد وا
 ..باحلصول عليها يف أمثال هذه احلاالت

فلم يرتد الصحابة بذلك عن اإلسالم إىل الرشك، بل هم ختلفوا عن 
 .القيام بواجباهتم، وعن العمل بتعهداهتم

 إن فتح البالد له ظروفه وأسبابه، فقد يندفع الناس إىل الفتوحات :ًثانيا
 .هبدف نرش دينهم

ًعون هلا دفاعا عن وجودهم وعن أنفسهم، إذا كانت املاملك وقد يندف

 ..ًالتي حتيط هبم تشكل خطرا عليهم، وتعمل عىل إسقاطهم

ًوقد يندفع الكثريون للحرب طمعا بالغنائم والسبايا، أو رغبة ببسط 

 .النفوذ واالستيالء عىل البالد، والسيطرة عىل العباد

ً تبقي هلم جماال للتملص أو وقد يندفعون استجابة لقيادة صارمة، ال

 .التخلص، أو التواين يف تنفيذ أوامرها

ويف تاريخ الفتوحات ما يشري إىل هذه الدوافع املختلفة، التي تتجىل 



 ١٢٧                                                                                            . .الصحابة: الفصل الرابع

 .مفرادهتا وشواهدها يف هذا الفريق أو ذاك

بل إن املراجع للنصوص جيدها رصحية بأن الفاحتني قد انشغلوا 
ً أصبح ترك الصالة أمرا مألوفا، بل بالفتوحات، وأضاعوا الصلوات، حتى ً

: كام رواه لنا حذيفة بن اليامن، حيث يقول.. ًصارت القلة منهم تصيل رسا
 .)١(»ًفابتلينا حتى جعل الرجل منا ال يصيل إال رسا«

إن ف.  إن انتشار اإلسالم يشء، واتساع الفتوحات يشء آخر:ًثالثا
ً أسباب لعلها ختتلف كثريا للفتوحات أسباهبا ووسائلها، والنتشار اإلسالم

ولعل أقوى عوامل انتشار اإلسالم هو قوة .. عن وسائل الفتوحات
تعاليمه، وصفاؤها ونقاؤها، وكوهنا متوافقة مع الفطرة، والعقل، ولعل 
بعض الفتوحات التي مل يلتزم فيها الفاحتون بأخالق اإلسالم وتوجيهاته، 

ًقد أخرت نرش اإلسالم، وأعطت انطباعا سيئا  عن الدين، بسبب املامرسات ً
 ..وهلذا األمر شواهد كثرية.. التي رآها الناس من املنتسبني إىل هذا الدين

أن اإلسالم مل ينترص بالكثرة العددية، :  واألهم من ذلك كله:ًرابعا
فرار الكثرة، وانكسارها يف حنني وأحد، واخلندق، : ويدل عىل ذلك

بل انترص بأيدي أهل البصرية، .. و.. وخيرب، وذات السالسل، وقريظة، و
 .واليقني الراسخ، واإلخالص التام

                                     
 ٢ج )ق ـه ١٣٠٩ سنة ط( البخاري وصحيح ٩١ص ١ج مسلم صحيح )١(

 .٣٨٤ص ٥ج أمحد ومسند ١١٦ص



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٢٨

وقد أشار القرآن إىل معادلة جديدة عن انتصار القلة عىل الكثرة، 
ِكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللاِ﴿: فقال ْ ِ ِ ً َ ََ

ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ًِ َ َ ََ ْ ََ َْ َيا أهيا ﴿: ، وقال)١(﴾ْ ُّ َ َ
ُالذين آمنوا إن تنرص ُ ْ َ ُْ ِ َ َ َ ِ ْوا اهللاَ ينرصكم ويثبت أقدامكمَّ َ ُ ْ َُ َ ْ ْْ ََ ِّ َ ُ ْ ُ﴾)٢(. 

والعدو يعني عىل نفسه برشكه وظلمه واستكباره، والنرص إنام يستحقه 
 .ُّأهل اإليامن بإيامهنم، وإخالص املخلصني منهم، وإن قلوا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)٥٦ (١٦٤السؤال رقم 
 بعضه حيسد ًا متباغضًا جمتمعالشيعة يصفه كام الصحابة جمتمع كان لو

 من اإليامن عىل يبق مل ًا جمتمعباخلالفة، الفوز أفراده من ٌكل وحياول ،ًبعضا
 حيث من إليه وصل ما إىل وصل قد اإلسالم نجد مل قليل، نفر إال أهله

 .»مريض اهللا عنه« البرش له يف زمن الصحابة واعتناق آالف الكثرية، الفتوحات

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 . من سورة البقرة٢٤٩ اآلية )١(

 . من سورة حممد٧ اآلية )٢(



 ١٢٩                                                                                            . .الصحابة: الفصل الرابع

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

أن حييلنا عىل الكتاب التي أخذ منه هذه :  إننا نطلب من السائلً:أوال
 !!َّردات التي سطرها يف سؤاله عن جمتمع الصحابةاملف

ًإن أحدا من الشيعة مل يقل هذا :  إننا نقول بكل قوة وجزم وحزم:ًثانيا

الكالم، إال إن كان قد عثر هذا السائل عىل معتوه، ال يدري ما يصدر منه 
 ..وعنه، واملعتوه ليس بشيعي وال سني

 جمتمع الصحابة متباغض،  إن:ًنعم، إن أحدا من علامء الشيعة مل يقل
 ً.حيسد بعضه بعضا

 .وال غري ذلك مما تقدم

ً إن ثلة قليلة جدا هي التي سعت لإلستئثار :بل الشيعة يقولون

وقد أعاهنم من الناس، من كانوا يلتقون معهم يف النظرة، أو من .. باألمر
وسكتت فئة كبرية من . »عليه السالم«وجدوا أن من مصلحتهم إبعاد عيل 

ابة، إما لضعفهم، أو لعدم مباالهتم بام جيري، أو لغري ذلك من الصح
 ..وعارضهم بنو هاشم، ومجاعة من غريهم.. أسباب

إن اهللا تعاىل، أخرب أن الصحابة سينقلبون عىل :  قلنا أكثر من مرة:ًثالثا
إهنا : ًأعقاهبم، وروى لنا أهل السنة أخبارا كثرية بأسانيد قالوا هم عنها

فام .. عات من الصحابة سريتدون عىل أعقاهبم القهقرىأن مجا: صحيحة
 !ذنب الشيعة يف ذلك؟



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٣٠

وملاذا حيقد الناس عىل الشيعة إذا طالبوا أهل السنة بتفسري اآلية 
 !الكريمة، وبيان املراد من هذه األحاديث؟

أن املراد باإلنقالب عىل األعقاب، وباإلرتداد :  إن الشيعة يرون:ًرابعا
يث هو اإلرتداد عن الطاعة، واإلخالل باإللتزامات التي الوارد يف األحاد

واخلروج من .. أخذوها عىل أنفسهم، وليس املراد به اإلرتداد عن الدين
 ..اإلسالم واإليامن إىل الكفر

لو أن األمر أعطي من أول يوم إىل أهله، :  إن الشيعة يقولون:ًخامسا
وم الغدير، لكانت وملن نص اهللا ورسوله عليه، وأخذت له البيعة يف ي

الفتوحات أعظم، وأوسع، ولكان املعتنقون لإلسالم أضعاف أضعاف 
 ..»عليه السالم«الذين اعتنقوه يف خالفة غريه 

وألخرجت األرض خرياهتا، وأنزلت السامء بركاهتا، وألكل الناس 
من فوقهم ومن حتت أرجلهم، ولعاش الناس يف األمن واألمان، ومل حتصل 

وب، ومل يقتل عثامن، وال عيل، وال كانت اجلمل، وال الفتن، وال احلر
عليه «صفني، وال النهروان، وال كان ظلم بني أمية، وال قتل يزيد احلسني 

ّ، ومل يعتد أحد عىل الكعبة، وال كانت وقعة احلرة، وال كان هناك »السالم
 ..وال.. وال.. سنة وشيعة، ومذاهب

من كل الكوارث واملحن ولكان وجه التاريخ قد تغري، وسلم الناس 
ولبلغوا أقىص الدرجات يف الرخاء واهلناء، والرقي والسمو . التي واجهوها

 .يف خمتلف جماالت احلياة

عدة سنوات، ومل نر » عليه السالم« لقد استخلف عيل :ولعلك تقول



 ١٣١                                                                                            . .الصحابة: الفصل الرابع

 !أن ذلك قد حتقق؟

ًاخلالفة مل يرتكوا له جماال » عليه السالم«بأنه حني أعطي : ونجيب
ح ما فسد، بل واجهوه باحلروب، واملؤامرات، واملتاعب املتواصلة إلصال

 .ثم قتلوه، وقتلوا أبناءه من بعده.. طيلة حياته

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٦٦ (١٦٥السؤال رقم 
 اهللا ريض« وعثامن وعمر ربك أبا أن ينكروا أن الشيعة يستطيع ال

 قد بأنه أخرب اهللا وأن الشجرة، حتت ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بايعوا قد أمجعني »معنه
 يكفروا أن هذا بعد بالشيعة يليق فكيف ،)١(قلوهبم يف ما وعلم عنهم ريض
 تعلم ال رب يا أنت«: يقولون فكأهنم !خالفه؟ ويزعموا تعاىل، اهللا بخرب
 .ـ  ـ والعياذ باهللا!»نعلم ما عنهم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
ِلقد ريض اهللاُ عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف ﴿: عاىلقال ت )١( َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َّ ََ ْْ َْ َِ ِ ْ َ َِ َ ُْ َ

ًقلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا َ ً َ َ َ ُ ُِ ْ َ ََ َْ ُ َ ْ ْ َّ َْ َِ َ ِ َ َ ِ   .]٨١:الفتح[﴾ِ



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٣٢

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإن علينا أن نالحظ األمور التالية

لقد ريض اهللا عن الذين يبايعونك حتت :  إن اهللا تعاىل مل يقلً:أوال
لقد : بل قال..  شمل برضاه كل من بايعإن اهللا تعاىل قد: ليقال. الشجرة

ًريض اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك، فجعل الرضا ثابتا للذين بايعوه 
 ..متصفني بصفة اإليامن

 : يشهد ملا نقول:ًثانيا

أن رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب سلول وأصحابه كانوا حارضين يف 
جلد بن قيس الذي كان ذلك املقام، وقد بايع الناس كلهم، ومل يتخلف إال ا

ً، مع أن أحدا ال يشك يف أن املنافقني غري مشمولني )١(يسرت نفسه ببعريه

 ..للرضا اإلهلي ال قبل البيعة وال بعدها

 إن هذه اآلية مسبوقة بآية أخرى حتذر الذين يبايعون رسول اهللا :ًثالثا
َّ﴿إن ال: من نكث البيعة، فقد قال تعاىل» صىل اهللا عليه وآله« َّ َذين يبايعونك ِ َ ُ َ َِ ُ ِ

ْإنام يبايعون اهللاَ يد اهللاِ فوق أيدهيم فمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن  َ َ ْ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ُِ ِ ِْ َ َ ََ ُ َّ َ َ ََّ ُ َ َْ َُ َِ ِ َِ َ ِ

ًأوىف بام عاهد عليه اهللاَ فسيؤتيه أجرا عظيام﴾ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ًْ ََ َْ ُ َ َْ َ َ ِ)٢(. 

                                     
بيعة : فصل ١٦ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع )١(

  .الرضوان

 . من سورة الفتح١٠ اآلية )٢(
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 : طني ذلك عىل أن نيلهم للرضا اإلهلي دائر مدار رشَّدلف

 . الوفاء بالبيعة:أحدمها

 .. اإليامن:واآلخر

بل هي ختتص ..  إن آية الرضا هذه ال تشمل سائر الصحابة:ًرابعا

أنه تعاىل جاء : نا عىل ذلكُّدلباملبايعني يف حال إجراء البيعة وبقائها، وي

 .ً عىل أنه مل يمنحهم الرضا مطلقاَّدلالزمانية، لي» إذ«بكلمة 

ًوذلك يدل أيضا  عىل أن الرضا عنهم مل يكن ألجل صحبتهم، ليشمل :ُّ
حتى زمان ما قبل البيعة، وإنام ألجل بيعتهم، وعىل سبيل اجلزاء هلم عىل 

 ..هذا الفعل بخصوصه

ِ ﴿إذ يبايعونك حتت الشجرة﴾:كام أنه قد قال َ َُ ُ ََّ ََ ْ َ َ ِ ْ إذ «:  ومل يقل .)١(ِ

أن الرضا : ًلقا، بمعنى عىل أن البيعة مل تكن علة للرضا مطَّدل، لي»بايعوك

قد حتقق بالبيعة وانتهى األمر، بل هو مرشوط باالستمرار عىل البيعة، الذي 

ما داموا ملتزمني بالبيعة، وما دامت : يفيده الفعل املضارع، فكأنه تعاىل قال

هذه البيعة سارية وباقية بذاهتا وعينها، فإن الرضا موجود، فإذا انقطع 

 .رسياهنا انقطع الرضا

وقد روي عنه .. ياهنا إنام يتحقق بااللتزام هبا وبرتتيب آثارهاورس

                                     
 . من سورة الفتح١٨ اآلية )١(
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 .)١(»وإنام األعامل بخواتيمها«: قوله» صىل اهللا عليه وآله«

ً أن الشيعة يلتزمون بمفاد كالم اهللا تعاىل حرفيا، وال ينقصون :فظهر

 .منه وال يزيدون فيه

.. بايعونكوأما غريهم، فيأخذون بآية لقد ريض اهللا عن املؤمنني إذ ي

، وعن سائر اخلصوصيات التي ذكرناها، كام »املؤمنني«ويغفلون عن قيد 

أهنم ال ينظرون إىل اآلية األخرى التي تشرتط عليهم الوفاء ببيعتهم، إىل 

 ..غري ذلك مما قلناه

 أن األخذ ببعض كالم اهللا دون بعض غري مريض وال :ومن الواضح

: الذين يفعلون ذلك يقولون هللامقبول، بل هو مساوق لعدم األخذ، فكأن 

ًأنت يا رب ال تعلم ما نعلم، فإنك اشرتطت رشوطا ال نوافقك عليها، 

 ..ال بد من إسقاطها، ألننا أعرف منك. وقيدت كالمك بقيود

 !فهل هذا املنطق صحيح؟

 : ومع غض النظر عام تقدم، مع أنه ال يمكن غض النظر عنه، نقولً:خامسا

أهل البلد الفالين كرماء، : الب، فإنك إذا قلتإنه كالم وارد مورد الغ
أن : ًأو شجعان، فال يعني ذلك أنه ال يوجد فيهم بخيل أصال، بل املقصود

                                     
 ٢١٣ ص٧ججممع الزوائد  و١٨٨ ص٧ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  )١(

 .١٤٧ ص١جكشف اخلفاء  و٢٤٧ ص٥جلطرباين لاملعجم األوسط و
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وهكذا يقال بالنسبة لآليات .. احلالة الغالبة عليهم هي الكرم، أو الشجاعة
 .َّالتي حتدثت عن اجلامعات، كالصحابة أو غريهم

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٨٨ (١٦٦السؤال رقم 
 ال ، منهمًقليال ًعددا إال كلهم ارتدوا الصحابة أن :يزعم الشيعة

 ).تقدير أكثر عىل( سبعة يتجاوز

 وغريهم، ..عيل وأوالد ،جعفر كأوالد البيت؛ أهل بقية أين :والسؤال

 !ارتد؟ من مع ارتدوا هل

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

 .١٣٩رقم قد أجيب عنه يف السؤال هذا السؤال نفسه 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)٩٧ (١٦٧السؤال رقم 
 الذين اخلوارج حتى خصومه، يكفر مل »عنه اهللا ريض«ًا علي وجدنا لقد
 يكفرون الذين وهم !به؟ يقتدون ال الشيعة بال فام .وكفروه وآذوه حاربوه

 !املؤمنني؟ أمهات وزوجاته بل وسلم، عليه اهللا صىل حممد أصحاب خرية
 :ويف صياغة أخرى

، بل وزوجاته أمهات األخيار النبي صحابة يكفروا نأ للشيعة ىَّنأ
 الذين اخلوارج يكفر أن» ريض اهللا عنه« عيل يرفض حني يف املؤمنني
 يدتقت ال فلامذا ،»اهم من الكفر فرو«:  عنهموقال وقاتلوه وأذوه حاربوه

 تباعاو املزعوم اهلوى إنه أم ،»ريض اهللا عنه« األول بإمامهم الرافضة
 !؟مالرجي الشيطان

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

  :التشنيع على الشيعة
صىل « إن الشيعة ال يكفرون الصحابة، وال زوجات رسول اهللا ً:أوال

 قاله القرآن يف سورة األحزاب، نفس ما، وإنام يقولون ًأيضا» اهللا عليه وآله
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ًويف سورة التحريم، وال يزيدون عىل ذلك حرفا واحدا، وهم يتبعون فيهم  ً

ًنفس ما يقوله اهللا ورسوله، ال يزيدون حرفا، وال ينقصون حرفا أبدا ً ً. 

فالقرآن أثنى عىل قسم كبري منهم، فهم يثنون عليهم بنفس ما أثنى به 
هم عىل أمور فعلوها، فهم يلوموهنم بنفس ًالقرآن، وهو أيضا قد الم بعض

 ..ما المهم به

» صىل اهللا عليه وآله«وذكر أن فيهم بعض املنافقني، مل يكن النبي 
والشيعة .. ِّيعرف أشخاصهم، ووعده أن يعرف بعضهم يف حلن القول

 ً.يقولون بذلك أيضا

هن ، فالشيعة يقولون في»صىل اهللا عليه وآله«إما بالنسبة لزوجات النبي 
نفس ما قاله القرآن يف سورة األحزاب، ويف سورة التحريم، ال يزيدون عىل 

ًذلك حرفا واحدا وال ينقصون ً. 

 إننا ال نرى أن أهل السنة خيالفون الشيعة فيام يرتبط بالصحابة إال :ًثانيا
صىل اهللا «يف يشء واحد، وهو أن أهل السنة يرون أن كل من رأى النبي 

 ..ًسلام فقد ثبتت عدالتهًمميزا، م» عليه وآله

ً بل احلق أن قسام من الصحابة مسلمون عدول، :فقال هلم الشيعة

وقسم منهم غري عدول، وادعاء عدالة مجيعهم خيالف إقراركم بوجود 
وخيالف إقراركم .. خمالفات من بعضهم استحقوا اللوم اإلهلي ألجلها

كفر ويظهرون ًأيضا بمضمون اآلية التي تقول بوجود منافقني يبطنون ال
اإليامن من أهل املدينة ومن األعراب الذين كانوا حوهلا، ومل يكن رسول 

وقد ذكرهم اهللا يف سورة .. يعلمهم، واهللا يعلمهم» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
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 ..املنافقون، ويف سورة التوبة، ويف سورة البقرة وغريها

ص ادعاء  إن اخلالف بني السنة والشيعة إنام هو يف خصو:واخلالصة
ًمميزا مسلام» صىل اهللا عليه وآله«أهل السنة عدالة مجيع من رأى النبي  ً.. 

 إن أهل السنة قد رووا يف صحاحهم أحاديث عن ارتداد :ًثالثا
فلامذا . الصحابة عىل أعقاهبم القهقرى، فال يبقى منهم إال مثل مهل النعم

 !ُّيرص أهل السنة عىل اعتبار العدالة يف مجيع الصحابة؟

 أن الشيعة استدلوا عىل أهل السنة :وهنا أمر حيسن التنبه عليه، وهو
ًهبذه األحاديث، إلزاما هلم بام ألزموا به أنفسهم، فلم يمكنهم الرد عليهم، 

وصاروا حيرضون العامة .. فلجأوا إىل اهتام الشيعة بتكفري الصحابة
 ..عليهم

 بام يلزم نفسه مع أن االستدالل بيشء عىل سبيل اإللزام للطرف اآلخر
فأنت تستدل عىل .. ًال يعني أن يكون املستدل معتقدا بمضمون االستدالل

مع أنك ال تعتقد بصحة كتابه، واليهودي يستدل .. اليهودي بام يف كتابه
 ..عليك بام يف قرآنك، مع أنه ال يعتقد بصحته

 إن املقصود بروايات االرتداد عىل األعقاب القهقرى ليس هو :ًرابعا
، أو  أو إنكار اآلخرة،»صىل اهللا عليه وآله«فر باهللا، أو إنكار نبوة حممد الك

بل .. أو اخلروج من الدين إىل دين آخر.. إنكار سائر األمور اإلعتقادية
صىل اهللا عليه « من اإلنقياد والطاعة لرسول اهللا املقصود ترك ما كانوا عليه

نيا إىل حد االقتتال  الدطلب و،، والدخول يف املعايص، ويف الفتن»وآله
 ..عليها
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 عىل الروايات هبذه يستدلون حني الشيعة يقصده الذيهو  املعنى وهذا

 ..السنة أهل

 : أما بالنسبة لكفر اخلوارج، وأهنم من الكفر فروا، فنقول:ًخامسا

التي أشار ، ألن الرواية »عليه السالم«هذا الكالم مكذوب عىل عيل 
من هؤالء يا :  بعد قتل اخلوارج»السالمعليه « سئل :تقولإليها السائل 

 !أمري املؤمنني، أكفار هم؟

 . من الكفر فروا:قال

 !فمنافقون؟: قيل

ًإن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال، وهؤالء يذكرون اهللا كثريا: قال ً. 

 !فام هم؟: قيل

 .قوم أصابتهم فتنة، فعموا فيها، وصموا: قال

 .)١(علينا ببغيهم فقاتلناهم علينا، بغوا خوانناإ :ويف نص آخر قال

                                     
و  ٢٧٦ و ٢٨٦ ص١١ وكنز العامل ج١٥٠ ص١٠ جلصنعايناملصنف ل:  راجع)١(

 ٥١ ص١٠ج ةبن قدامالاملغني وعنه،  ٢٩٩ ص١١ج)  مؤسسة الرسالةط(

الرشح و ٣٣٥ ص٢٣جبن عبد الرب الالتمهيد  و٥٠١ ص٢جستذكار اإلو

ط دار إحياء (و  ٢٩٠ ص٧والبداية والنهاية ج ٥٢ ص١٠جالبن قدامة الكبري 

 والعقود الفضية للحارثي ،عن ابن جرير وغريه ٣٢١ ص٧ج) الرتاث العريب
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  :توضيح حول كفر اخلوارج
 :ونوضح ما نرمي إليه فيام ييل

 وإخالص، ً إن ذكر اهللا تعاىل كثريا، كام يمكن أن يكون نتيجة إيامن، ـ١
ٍومظهرا لعبادة حقيقية ٍكون نتيجة تقمص كاذب لشخصية ي كذلك قد ،ً

 ..اإلنسان املؤمن

يتظاهر بالعبادة والصالة وذكر من فقني  املنامن أن :ولذلك نالحظ
إن : حتى لقد ورد. اهللا، وقراءة القرآن، وكأنه شغله الشاغل يف ليله وهناره

 أهل احلق كل ذلك من أجل أن خيدع. )١(أحدكم ليحقر صالته إىل صالهتم

                                     
 ٧٣ ص٥ وتاريخ األمم وامللوك ج١٣٤صشعثيات  واأل٦٣األبايض ص

عن ابن  ٣١٠ص ٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: وراجع .٧٣واألباضية ص

السنن الكربى و ٧٤٣ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف :  وراجع.ديزيل يف صفينه

 .٣٢٤ و ٣٢٣ ص١٦ج اجلامع ألحكام القرآن:  وراجع١٧٤ ص٨ج لبيهقيل

 ٤٦٠ و ٤٥٨صبن البطريق العمدة  وال٦٨ ص١جرائح اخلرائج واجل:  راجع)١(

 ٢١ وج١١٣ ص١٨جبحار األنوار  و٢٢٧صبن طاووس الاملالحم والفتن و

 ٦٥ و ٣٤ و ٣٣ ص٣جمسند أمحد :  وراجع٣٣٥ و ٣٢٦ ص٣٣ وج١٧٣ص

 ٧ وج١٧٩ ص٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٨٤ ص٢ج و٢٢٤و 

 ١٧١ ص٨جهقي لبيلالسنن الكربى  و١١٢ ص٣جصحيح مسلم  و١١١ص

 .١٤٧ ص٢جلحاكم لاملستدرك  و٦٠ ص١جسنن ابن ماجة و
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 .. ويسقط أطروحتهم وهنجهم، أو لغري ذلك من مقاصد،والصدق

 ،»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول عن روي ما يناقض القول هذا إن  ـ٢
 كام الدين من يمرقون تراقيهم، جياوز ال القرآن يقرأون  اخلوارجأن من

 .)١(واخلليقة اخللق رش هم التحليق، سيامهم الرمية، من السهم يمرق

                                     
 و ٨٨ص ١ج أمحد مسند: ييل ما العبارات هذه أمثال يف املثال سبيل عىل راجع )١(

 و ٤٠٤ و ٢٥٦ و ١٦٠ و ١٥٦ و ١٥١ و ١٤٧ و ١٣١ و ١١٣ و ١٠٨ و ٩٢

 ١٥ و ٥ص ٣وج ٢١٩ و ٢٠٩ص ٢وج ٣٩٥ و ٣٨٠ و ٤٣٥ و ٤٤١ و ٤١١

 و ٧٣ و ٦٨ و ٦٥ و ٦٤ و ٦٠ و ٥٦ و ٥٢ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٤ و ٣٣ و ٣٢ و

 ٥وج ٤٢٥ و ٤٢٢ص ٤وج ٤٨٦ و ٣٥٣ و ٢٢٤ و ١٩٧ و ١٨٣ و ١٥٩

 و ٢٢٩ و ٢٢٨ص ٦ج الزوائد وجممع ٢٥٣ص: وراجع ١٤٦ و ٤٢ و ٣١ص

 لحاكمل ستدركاملو ١٢٩ص ٩وج ٢٣٩ و ٢٣٥ و ٢٣٢ و ٢٣٠ و ٢٧ و ٢٣١

 البزاز مسند عن األستار شفوك ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٨ و ١٤٧ و ١٥٤ص ٢ج

 »السالم عليه« عيل نسب يف واجلوهرة ٣٦٤ و ٣٦٣ و ٣٦١ و ٣٦٠ص ٢ج

 ١٤٦ص ١ج للصنعاين واملصنف ١٠٠ص ٢ج الصغري واملعجم ١٠٩ص وآله

 و ١٢٧ و ١٨٠ و ١٢٦ص ١١ج العامل وكنز ١٥٧ و ١٥٤ و ١٥١ و ١٤٨ و

 ،كثرية رمصاد عن ٣١٢ و ٢٧١ و ١٨٢ و ١٧٥ و ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩ و ١٢٨

 ٣٠٥ص ١٠وج ٤٨٠ص ١٢ج بغداد وتاريخ ١٧٦ و ١٧٥ص الطالب وكفاية

 ٢ج واإلصابة ٩٤٨ص ٣ج للواقدي واملغازي ٧٠ و ٦٦ص الفضية والعقود
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 البيهقي وسنن ٣٧ص ٩ج الرتمذي عن ٥٥ و ٥٤ص ١٠ج والغدير. ٣٠٢ص

 و ٣٢ و ٣١ص ٤ج األصول علم إىل الوصول وتيسري ١٧١ و ١٧٠ص ٨ج

 ١ج السمطني وفرائد ٢٨٤ص ٢ج داود أيب وعن كلها لستةا الصحاح عن ٣٣

 واخلصائص ٣٥ص ١ج واإلملام ١١٦ص السمطني درر ونظم ٢٧٦ص

 ترمجة ٢٦٣ص ٢ج االعتدال وميزان ١٤٩ص حتى ١٣٧ و ١٣٦ص للنسائي

 والتنبيه ١٩٩ص واسط وتاريخ ١٤٠ص ٢ج الغابة وأسد ،عائشة أيب بن عمر

 ومناقب ١٢٢ و ٤٨ص ٤وج ١٧٣ص ٢ج البخاري وصحيح ١٨٢ص والرد

 برقم للرتمذي الصحيح واجلامع ٥٧ و ٥٣ص املغازيل البن طالب أيب بن عيل

 عن املغازيل مناقب هامش ويف ١٠٦٤ و ١٠٦٣ص ١ج مسلم وصحيح ٣٨٩٦

 الوصية إثبات وراجع ١٧٢ص اخللفاء تاريخ وعن ٥٣٤ص ٢ج اإلصابة

 كاموأح ١٨٢ص للخوارزمي واملناقب ١١٠ص العقبى وذخائر ١٤٧ص

 .١٠٢ص األبصار ونور ٤٠٠ص ٣ج للجصاص القرآن

 و ٢٢٦ص وراجع ٢٢٥ص ٣ج النرضة والرياض ٦١ ـ ٥٧ص األبرار نزل: وراجع

 حتى ٣٧٩ص ٧ج والنهاية والبداية ٩٤ص الصباغ البن املهمة والفصول ٢٢٤

 وتذكرة .أراد من فلرياجعه ،ًجدا كثرية طرق ومن ،كثرية مصادر عن ٣٥٠

 ٢٠١ص ١وج ١٨٣ص ١٣ج للمعتزيلالبالغة  هنج ورشح ١٠٤ص اخلواص

 وإن. ٣٤٧ص ٣ج التاريخ يف والكامل ٢٦٩ و ٢٦٨ و ٢٦٦ و ٢٦١ص ٢وج

 .القدر هبذا هنا فنكتفي متعذر احلديث هذا مصادر تتبع
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 ال يكون ،السهممروق فهل رش اخللق واخلليقة ومن يمرق من الدين 
ًكافرا وال منافقا؟ ً! 

سواء  ثم حرفها املحرفون، ،رواية ابن أعثم : إىل االعتباراألقربولعل 
 :من اخلوارج، أو من غريهم، قال ابن أعثمأكانوا 

فلم يزل خيرج رجل بعد رجل، من أشد فرسان عيل، حتى قتل منهم «
 :زدي، فقال وأقبل التاسع، واسمه حبيب بن عاصم األ.مجاعة، وهم ثامنية

 !قاتلهم، أكفار هم؟يا أمري املؤمنني، هؤالء الذين ن

 . من الكفر فروا، وفيه وقعوا:فقال عيل

 !أفمنافقون؟: قال

 ً.إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال: قال

 !فام هم يا أمري املؤمنني، حتى أقاتلهم عىل بصرية ويقني؟: قال

هم قوم مرقوا من دين اإلسالم، كام مرق السهم من الرمية، : فقال عيل
 .فطوبى ملن قتلهم. فال جياوز تراقيهميقرأون القرآن 

فعندها تقدم حبيب بن عاصم هذا نحو الرشاة، وهو التاسع من : قال
 . فقاتل حتى قتل،أصحاب عيل

ًبني الفريقني، فاقتتلوا قتاال شديدااحلرب واشتبك  ومل يقتل من . ً
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 .)١(»..أصحاب عيل إال أولئك التسعة

بل هم .. ً أيضا غري صحيحوأما تكفري الشيعة أمهات املؤمنني، فهو
 .فيهن ما يقوله القرآن كام تقدميقولون 

 أن هذا الكالم جمرد ذريعة يراد هبا التحريض، وإثارة :ويبدو لنا
والوهابيون هم الذين يكفرون مجيع املسلمني إال من كان .. الفتنة

 .شأهنم يف ذلك شأن اخلوارج. )٢(..ًوهابيا

مسلمي نجد واحلجاز واليمن وقد أغار حممد بن عبد الوهاب عىل 
 ..َّوغريهم عىل أساس أهنم كفار وعباد أصنام

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

’ 

  :)١١٤ (١٦٨السؤال رقم 
 بعضهم ًأناسا يتوىل ًتقيا ًصاحلا ًمؤمنا ًقياديا ًرجال بأن :لو قيل لك

 بلحن النفاق أهل يعرف عليه اهللا لفضل وأنه منافق، وبعضهم منمؤ
 النفاق أهل اختار ثم الصالح، أهل بتجنب الرجل هذا قام هذا ومع قوهلم،

 إليهم تقرب بل حياته، يف الناس عىل وسودهم ،القيادية املناصب وأعطاهم

                                     
 .٢٧٢ ص٤ج) ط دار األضواء( و١٢٨ و ١٢٧ ص٤فتوح البن اعثم جال )١(

 .راجع كتاب كشف الشبهات ملحمد بن عبد الوهاب )٢(
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  !الرجل؟ هذا يف قائل أنت فام .عنهم راض وهو ومات بعضهم وصاهر

 ! ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول يف الشيعة يعتقده ما هذا

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

أنه » صىل اهللا عليه وآله« إن الشيعة ال يعتقدون يف رسول اهللا ً:أوال
ح، وقدم عليهم أهل النفاق، وليس هذا من عقائدهم جتنب أهل الصال

فإن كان هناك من هو غري متوازن يف فكره، فال . التي يأخذون الناس هبا
ينبغي أن حيسب عىل الشيعة، كام أن غري املتوازن ال ينبغي أن حيسب عىل 

عليها «إن أهل السنة قد هجوا الزهراء : أهل السنة، فليس لنا ان نقول
أن أبا َّوها بالطحن، ألن ابن سكرة قد هجاها وعريها، وَّوعري» السالم

وال أن .. ، ألن بعض علامء السنة قد قال ذلكالغادية قاتل عامر جمتهد
ًننسب إليهم أهنم يعتربون ابن ملجم جمتهدا، وتقيا، ألن عمران بن حطان  ً

 .الذي يروي له البخاري قد وصفه بذلك

أصحابه عىل أساس الغيوب التي أعلمه  إن نبينا األكرم ال يعامل :ًثانيا
فإذا كان ظاهرهم .. اهللا تعاىل هبا، بل يعاملهم عىل حسب ظواهر حاهلم

اإلسالم عاملهم به، وطبق عليهم أحكامه، فيبيح للناس أكل ذبائحهم، 
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 .ويورثهم، ويرث منهم، ويزوجهم، ويتزوج منهم

ًأن إنسانا قد عامل شخصا عىل أساس إس:  لنفرتض:ًثالثا المه، وإيامنه ً
ًالظاهر، وعىل ظاهر عدالته، فإن ذلك ال يعني أنه سيكون ضامنا بقاء هذه 

صىل «العدالة يف حياته وبعد وفاته، فلعل الدنيا حتلو يف عينه بعد وفاة النبي 
 ..ولعل.. ولعل.. »اهللا عليه وآله

ُممن حولكم من األعراب منافقَو﴿:  تقول اآلية:ًرابعا َِ ِ َِ ُ َ ِْ ْ َ ْ َ َْ ْ ُ ِون ومن أهل َّ ْ ْ ََ ِ َ
ْاملدينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم﴾ ُ ْ ُ َ َُ َُ َ َْ ُ ْ ْ َ َُ َ َ ِّ ََ َِْ َ ِ ِ)١(. 

يف » صىل اهللا عليه وآله« إن اإلشكال حيل بأنه تعاىل ذكر لنبيه :فقد يقال
ِ﴿ولتعرفنهم يف حلن القول﴾: آية أخرى طريقة معرفتهم، فقال ْ ْ ََ ْ َِ ْ ِ ْ ُ َّ ََ ِ)٢(. 

 :ونجيب

 : هذه اآلية ليس هلا مدخلية هبذا اإلشكال، ملا ييلبأن

 ! إن هذه اآلية تشمل مجيع املنافقني؟:  من الذي قال:ألف

لو شملتهم، فلعل معرفته هبم ستكون يف آخر حياته، ال سيام وأن : ب
 ..ًسورة التوبة كانت من أواخر السور نزوال

 بعض ومعرفته هبم يف هذا الوقت قد ال تكون كافية يف تاليف
 .وحل بعض املعضالت.. املشكالت

                                     
 . من سورة التوبة١٠١ اآلية )١(

 . من سورة حممد٣٠ اآلية )٢(
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ًبل إن معرفتهم يف حلن القول ال تسوغ له ترتيب اآلثار عمليا عىل : ج

ًبل يبقى حمكوما بالتكليف املبني عىل الظواهر املوجبة للبناء .. معرفته هذه

 ..ًعىل إسالمهم وفقا ملا يدعونه ويظهرونه

 ..لهوالصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآ

 

  :)١١٨ (١٦٩السؤال رقم 
 بعد نفر بضعة إال ارتدوا الصحابة أن :يدعي الشيعة ـ كام هو معلوم ـ

  .شهوة أو لشبهة يرتد إنام املرتد :هلم فيقال . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وفاة

 إيامهنم كان فمن أقوى، كانت اإلسالم أوائل يف الشبهات أن :ومعلوم
 راياته ظهور بعد إيامهنم يكون كيف ، اإلسالمضعف حال يف اجلبال مثل

  !أعالمه؟ وانتشار

 كانوا ما وتركوا وأمواهلم، ديارهم من خرجوا فمن :وأما الشهوات
 أهنم هبم يظن كيف إكراه، غري ًطوعا ولرسوله، هللا ًحبا ورشف عز من عليه

 هو إليهم املنسوبرتداد  اإلبأن ًعلام !تركوها؟ التي الشهوات ألجل ارتدوا
 .اإلمامة وهو؛ الشيعة عند اإليامن أركان أهم يف

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين
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 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

 : قد قلنا مرات، وكرات، وال نزال نقولً:أوال

إن الشيعة يقولون يف الصحابة ما قاله القرآن، ورسوله، وهو أنه يوجد 
يف الصحابة منافقون، وما عدا هؤالء فإن الشيعة ال يكفرون الصحابة، وال 

إن كثريين منهم ارتدوا : حيكمون بارتدادهم عن اإلسالم، بل هم يقولون
 ..عن الطاعة، وعن الوفاء بتعهداهتم

ْأفإن مات أو قتل انقلبتم ﴿: ود باآلية الرشيفة إن املقص:ًويقولون أيضا َُ َْ َْ َ َ ُْ ِ َ َْ ِ َ
ْعىل أعقابكم ُ ِ َ َْ : ، وبالروايات التي رويتموها أنتم يف صحاحكم)١(﴾ََ

َّالبخاري، ومسلم وغريمها، وحتدثت عن ارتداد الصحابة عىل أعقاهبم 
د عن القهقرى ـ يقولون ـ ليس املراد اإلرتداد عن الدين، بل املراد اإلرتدا

 .الطاعة، وعن الوفاء بام التزموا به

 إن قلة قليلة من الصحابة هي التي أثارت هذه : إهنم يقولون:ًثانيا
أما بقية الصحابة . املشكلة، ألهنا كانت تطمح إىل األموال، وإىل املناصب

 :كانوا فريقني

عليه «ً وهم بنو هاشم ومجاعات أخرى كانوا يؤيدون عليا :أحدمها
 ..حقهيف » السالم

                                     
 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )١(
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كانوا ال يرون أنفسهم معنيني بام :  وهم األكثرية الساحقة:واآلخر
وكانت أكثر .. جيري، وحيبون السالمة، واإلبتعاد عن املتاعب واملشاكل

 .. فتمكنت من حرف ورصف األمر عنه»عليه السالم«قريش ضد عيل 

إنه قد يكون هناك إنسان خملص يف أكثر حياته، ثم حتلو :  قلنا:ًثالثا
ًلدنيا يف عينيه، فتزل قدمه بعد ثبوهتا عىل رصاط اإلستقامة دهرا، ويبحث ا

عن املال واجلاه، وتأخذه العصبيات املختلفة، وقد ينتهي األمر به إىل القتل 
 .كام جرى لطلحة والزبري

ًوبعد أن نخرج الصحابة ـ أيا كانوا ـ عن موضوع البحث، حتى ال 

 يف نوايانا، وبعد أن نؤكد مرة بعد يتخذ السائل وحزبه ذلك ذريعة للطعن
: أخرى عىل أننا ال نقصدهم بكالمنا هذا، ال من قريب وال من بعيد، نقول

ًإن بعض الناس يكونون عىل ظاهر الصالح دهرا، وإذ هبم ينقلبون إىل 

 .الضد من ذلك

َ إبليس اللعني الذي عبد اهللا تعاىل مع املالئكة ستة :ومن أمثلة ذلك َ َ
وقد طرده ! ُ يدرى أمن سني الدنيا هي، أم من سني اآلخرة؟آالف سنة، ال

 .اهللا من رمحته حني استكرب عن سجدة، ومل يندم ومل يرتاجع

ُواتل عليهم نبأ الذي آتيناه ﴿: ومن أمثلته ما أشار اهللا تعاىل إليه بقوله َ َ ََ َ ْْ ْ َْ ِ َّ َ َُ َ ِ

َآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ف َ َُ َ ْ َ ََّ ُْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ِ َِ َكان من الغاوينَ َِ َ َْ ِ َولو شئنا لرفعناه هبا  َ َِ ُ ْ ْ ََ َ َْ َ َِ

ِولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه  ِ ِْ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ َْ ِ ِِ ِِ َ َ َ َّ َ ْ ََّ ْ َ
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َيلهث أو ترتكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتن َِ ِ َِ َ َ ََ ِ ُ َ ْ ُ َّْ ََ ْ َّْ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ِْ َ َ َُ ِا فاقصص َ ُ ْ َ
َالقصص لعلهم يتفكرون ُ َ َّْ َ َ ُ َّ َ َ َْ َ َ﴾)١(. 

إن الشبهات يف أول اإلسالم كانت أقوى، غري :  قول السائل:ًرابعا
ظاهر الوجه، فقد كانت أعالم النبوة ظاهرة، واملعجزات والكرامات 

، » وآلهعليهصىل اهللا «متوالية متضافرة، وبركات ودالالت رسول اهللا 
 وسائر العرتة الطاهرة، وبحور علومهم الزاخرة، كانت وباب مدينة علمه

 ..راياته أمام كل ناظر وناظرة، قريبة وحارضة

إن إيامن الصحابة كان يف حال ضعف : قول السائلبالنسبة ل :ًخامسا
َأفإن مات أو قتل ﴿: إن قوله تعاىل: نقول مثل اجلبال الروايس، اإلسالم ُِ ْ َ ََ َ ْ ِ َ

َانقلبتم عىل أعق َ َ َْ َ َْ ْ ُ ِابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض اهللاَ شيئا وسيجزي اهللاُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ًْ َ َ ََ ََّ ُ ِ ِ ِ ْ ُ ِ

َالشاكرين ِ ِ  . عىل عدم صحة هذا الكالمُّدلي.. )٢(﴾َّ

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٢٣ (١٧٠السؤال رقم 
 عيل يرد«: بحديثملسو هيلع هللا ىلص ة الصحابة بعد وفاة النبي َّيستدل الشيعة عىل رد

                                     
 . من سورة األعراف١٧٦ و ١٧٥ اآليتان )١(

 . من سورة آل عمران١٤٤ اآلية )٢(
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 أصحايب، :فأقول احلوض، عن فيذادون ويعرفونني، أعرفهم رجال
  .)١(»بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :فيقال !أصحايب

 عامر يستثني وال أحد، دون ًأحدا ِّيسم مل عام احلديث :فيقال للشيعة
 مل ممن ،الفاريس سلامن وال ،ذر أبا وال ،األسود بن املقداد وال ،يارس بن

 فلامذا !نفسه طالب أيب بن عيل يستثني ال بل !الشيعة نظر يف يرتدوا
 من أحد عىل غل قلبه يف من كل إن !بعض؟ دون ٍببعض خصصتموه

 !عنه خيرب احلديث هذا بأن يدعي أن يستطيع الصحابة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..د، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله احلم

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 إن هذا السائل قد اعرتف بوجود أحاديث يف كتب الصحاح ً:أوال
 .. طائفة من الصحابةةَّردَّعندهم تتحدث عن 

 بأن: يرصح بل ..الصحابة مجيع ةَّرد عىلُّدل ي ال احلديث هذا إن :ًثانيا

 عيل يرد« :يقول حيث ،هممن مجاعة »وآله عليه اهللا صىل« النبي ودمقص

 يكون أن فيمكن ..أصحايب عيل يرد :يقل ومل، »ويعرفونني أعرفهم رجال

                                     
 . رواه البخاري )١(



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٥٢

ال يعلم مقدارها بالتحديد  مجاعة هم حاهلم هذا ويكون، عليه يردون الذين

 :نافقنيامل عن تعاىل قوله إىل تشري الرواية بل لعل .الصحابة لسائر بالنسبة

َوممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق ال ﴿ َْ ِْ َ ِّ َ ََ ُ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِّ َ ُ

ْتعلمهم نحن نعلمهم ُ ْ ُُ َُ َْ ُ ْ َْ َ َ﴾)١(. 

ً، وكثريا غريهم »السالم عليه«ً إن سلامن وأبا ذر، واملقداد، وعليا :ًثالثا

الشيعة والسنة امجعوا ي تدخل النار، ألن قد خرجوا عن هذه اجلامعة الت

َّ حتدث عنهم بأسلوب واضح ورصيح، » وآلهعليهصىل اهللا «النبي عىل أن 
وذكر فضائلهم وكراماهتم، ومقاماهتم عند اهللا، وجعلهم أعالم هداية، 

 .وأكد دخوهلم اجلنة

وهذه األحاديث ختصص حديث ارتداد مجاعة من الصحابة بغري 

ًلو فرض أن له عموما وشموال، مع أنه ليس له هذا هؤالء وأمثاهلم،  ً

 ..العموم والشمول

وهذا أمر . أما غري هؤالء، فقد انفرد أهل السنة برواية الفضائل هلم

 ..يثري الريب لدى الفرقاء اآلخرين

ّ الشيعة ال يكفرون الصحابة، ال مجيعهم وال مجاعة إن :قلنا :ًرابعا

 ..عىل ما نقولمنهم، وتلك هي كتب عقائدهم تشهد 

                                     
 . من سورة التوبة١٠١ اآلية )١(
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ولكنهم خيطئون بعض الصحابة، بسبب ما صدر منهم من خمالفات 
ُّوال يعتد بقول شاذ من الطائفة إذا قال .. » وآلهعليهصىل اهللا «لرسول اهللا 

 .بخالف ما قلناه، وال تصح نسبة قوله إىل الطائفة كلها

الشيعة ينكرون صحة ما يقال، من أن مجيع الصحابة عدول، .. نعم
 .وهذا ال ربط له بتكفري أحد.. ذلكقشون يف داللة اآليات الرشيفة عىل وينا

 الصحابة إن: ، بل املقصودأنه ال يعني صحة نسبة الفسق إىل مجيعهمكام 
كغريهم من سائر املسلمني، فيهم الذكي والغبي، والعامل واجلاهل، واملطيع 

 ..والعايص

داد الصحابة عىل إن املقصود بأحاديث ارت: ً وأخريا، قلنا:ًخامسا
أعقاهبم ليس هو الكفر والرشك، بل املقصود هو اإلرتداد عن الطاعة، 
وعدم الوفاء بتعهداهتم، فهو من قبيل الكفر الذي نسبه اهللا تعاىل ملن 

 ..يستطيع احلج، وال حيج، فإن املقصود به جمرد عدم الطاعة

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٤٨ (١٧١السؤال رقم 
 يتناقضون ثم شنيعة، كل به علقونيو ،احلكم بن مروان الشيعة هياجم

 .)١(! كانا يصليان خلفه»امريض اهللا عنه«أن احلسن واحلسني  :فريوون يف كتبهم

                                     
 . )١٦٣ص( النوادر للراوندي ).١٠/١٣٩(بحار األنوار،   )١(
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 اهللا ريض« عيل ابنة رملة تزوج قد هذا مروان بن معاوية أن والعجيب
 »املثنى« احلسن بنت زينب وكذلك .)١(النسابون ذلك ذكر كام !!»عنه

 تزوج وكذلك .)٢(امللك عبد بن الوليد :مروان حفيد من متزوجة كانت
 .)٣(عيل بن احلسن بن زيد بنت نفيسة :الوليد

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد..  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

 :فإننا نجيب بام ييل

 إن ما يذكره الشيعة عن مروان بن احلكم ال يأتون به من كتب ً:أوال
الشيعة، بل من كتب أهل السنة، وبعضه يرويه أهل السنة عن رسول اهللا 

 فهل كذب عليه علامء أهل السنة ونسبوا إليه .)٤(»صىل اهللا عليه وآله«

                                     
ومجهرة أنساب العرب البن حزم، ). ٤٥ص (نسب قريش ملصعب الزبريي،   )١(

 ). ٨٧ص (

 ). ١٠٨ص (، ومجهرة أنساب العرب، )٥٢ص (نسب قريش،  )٢(

، )١١١ص (عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، البن عنبة الشيعي،  )٣(

 ). ٣٤/ ٥(وطبقات ابن سعد، 

 ١٨ واجلامع ألحكام القرآن ج٤٨١ و ٤٧٩ ص٤املستدرك للحاكم ج:  راجع)٤(
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 !الباطل؟

 »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  والشيعة أهل السنة لقد روى:ًثانيا
 .)١(»صلوا خلف كل بر وفاجر«: قال

                                     
 . لتجد بعض ما يدل عىل حقية مروان وموقفه من هذا الدين١٩٧ص

 ٨٤جامع اخلالف والوفاق ص و٦٣الباب : سنن أيب داود كتاب الصالة: راجع) ١(

 مغنيو ٢٦٨ ص٥لنووي جلاملجموع و ٣٣١ ص٤لرافعي جلفتح العزيز و

حتفة الفقهاء و ٤٠ ص١خيس جاملبسوط الرسو ٧٥ ص٣لرشبيني جلاملحتاج 

اجلوهر النقي و ١٥٦ ص١بدائع الصنائع جو ٢٢٩ ص١لسمرقندي جل

 ٦١٠ص ١ي جبن نجيم املرصالالبحر الرائق و ١٩ ص٤لامرديني جل

رشح أصول و ٤٢٩ ص١نيل األوطار جو ٣٣١ ص٤تلخيص احلبري جو

 ٢٠٢لشيخ املفيد صلاإلفصاح و ،لطربيلاملسرتشد و ٢٥٤ ص٥الكايف ج

 ٢٣٢بن طاووس صالالطرائف و ٥٤لشيخ املفيد صلئل العكربية املساو

عمدة القاري و ١٩ ص٤لبيهقي جلالسنن الكربى و ٣٧ ص١ جيل الآلعوايلو

سنن و ١٤٥بن قتيبة صالتأويل خمتلف احلديث و ٤٨ ص١١لعيني جل

 ١لذهبي جلتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق و ٤٤ ص٢الدارقطني ج

أحاديث  الدراية يف ختريجو ٣٤ و ٣٣ ص٢جنصب الراية و ٢٥٧ و ٢٥٦ص

 ٦كنز العامل جو ٩٧ ص٢لسيوطي جلاجلامع الصغري و ١٦٨ ص١اهلداية ج

 رشح السري الكبريو ٣٢ و ٢٩ ص٢لعجلوين جلكشف اخلفاء و ٥٤ص
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وقد أفتى العلامء من غري الشيعة بمضمون هذا احلديث، فالعمل 
ًبمضمونه ال يفيد شيئا يف إثبات أية فضيلة ملروان، أو يف امتناع نسبة ما 

 .ارتكبه من رذائل إليه

احلسنني أن اإلمامني : ًري الشيعة أيضاغالشيعة و لقد روى :ًثالثا
 .)١(كانا يصليان خلف مروان وال يعيدان صالهتام» عليهام السالم«

 :ُّوهذا يدل عىل أمور ثالثة

أن مروان مل يكن من أهل التقوى والورع، ألن من يشرتط : أحدها

 ومل، ً لو كان خمتارا يف صالتهالعدالة يف إمام اجلامعة ال يكتفي بصالته خلفه

 ..بل يعيدهايكن يامرس التقية، 

ال يعني عدالة مروان، ألن صالهتام خلفه . وال يعيدان صالهتام: فقوله
ًكانت عىل سبيل التقية التي ال حتتاج إىل إعادة، حتى لو كان اإلمام فاسقا، 

 .وال يرى جواز الصالة خلف الفاسق

                                     
 .١٥٦ ص١لرسخيس جل

الرصاط املستقيم  و١٦٣صلراوندي لالنوادر  و٤٥٦ ص٦جمستدرك الوسائل  )١(

كتاب املسند  و٩٢ ص٨٥ وج١٢٣ ص٤٤جار بحار األنو و٢١٨ ص٣ج

بن الاملصنف  و١٢٢ ص٣جلبيهقي لالسنن الكربى  و٥٦ و ٥٥صلشافعي ل

سري أعالم النبالء  و٣٩٩ ص٢جمعرفة السنن واآلثار  و٢٧١ ص٢جأيب شيبة 

 .٢٨٣ص ٨البداية والنهاية ج و٢٣٢ ص٥ وج٤٧٨ ص٣جلذهبي ل



 ١٥٧                                                                                            . .الصحابة: الفصل الرابع

ر منه، خلف مروان مل تكن عن اختيا» عليه السالم« أن صالته :الثاين
ًمكرها عىل حضور اجلامعة، إذ ال يستسيغ عاقل أن » عليه السالم«بل كان 

ًيعمل ـ باختياره ـ عمال يراه باطال، ثم يعيده ً. 

أن التقية تبيح لإلنسان اإلكتفاء بصالته التي :  من املعلوم:الثالث
كان يعيد صالته » عليه السالم«ولكنه .. صالها خلف اإلمام غري العادل

زيد من اإلرصار عىل مناوأة مروان، حيث إنه بإعادته هذه خيرب الناس ربام مل
كلهم بأنه جمرب عليها، وأنه ال يؤمتن عىل صالة آحاد املسلمني، فهل يؤمتن 

 ! عىل حياهتم، وأعراضهم وأمواهلم، وتدبري شؤوهنم وفق الرشع الرشيف؟

حلسنني أن ا: »عليه السالم« روى ابن سعد عن اإلمام الباقر :ًرابعا
عليه «كانا يصليان خلف مروان، وأن اإلمام احلسني » عليهام السالم«

 .)١(كان يسبه وهو عىل املنرب حتى ينزل» السالم
 :ونقول

ًليس سبابا، وال سفيها، وال يمكن أن » عليه السالم«إن اإلمام احلسني  ً

َّخيالف سرية جده وأبيه يف التنزه عن هذا األمر، وهو املعصوم الذي طه ره ِّ
ّوكام أن مروان مل يكن حليام، وال ريض اخللق.. اهللا ً. 

كان يرد عىل مروان بعض ترهاته التي » عليه السالم«أنه : والظاهر

                                     
 ٤جسري أعالم النبالء  و٢٨ صترمجة اإلمام احلسني من طبقات ابن سعد:  راجع)١(

 .احلسن بن عيل: ٢٧٢ ص٢جبن أيب شيبة الاملصنف  ويف ٤٠٦ص
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أنه كان يسبه، ليطعنوا : كان يسعى لنرشها بني الناس، فزعم أتباع بني أمية
م ِّ، وليعظموا بذلك مروان وينسبوا إليه احلل»عليه السالم«باإلمام احلسني 

الرجل السفيه املعتدي عىل » عليه السالم«وليصبح احلسني .. ُّعمن يسبه
 .األبرياء واحللامء

 أن الرواية غري دقيقة يف تعابريها، فإن اإلمام ال يمكن أن :ونحن نرى
ًيكون سبابا، فلعله كان يذكر أفعاله القبيحة، والراوي يعترب ذلك سبا ً َّ. 

األبناء، ال يعني وثاقة اآلباء، كام ال  حديث الزواج املتبادل بني :ًخامسا
ًيعني وثاقة الزوج والزوجة أنفسهم، كام أنه ال يصلح دليال عىل حمبة، وال 
عىل كراهة، فللزواج دوافعه وأسبابه املختلفة اخلاصة بالزوجني، وال ربط 

 ..هلا بغريمها

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

’ 
  :)١٦٢ (١٧٢السؤال رقم 
 عدل بأنه املنتظر مهدهيم رأى أنه زعم ملن فيحكمون الشيعة يتناقض

 اهللا عجل ـ احلجة برؤية الرجل ترشف«: شيخهم املمقاين يقول .وصادق
 كونه عىل بذلك فنستشهد غيبته، بعد ـ!فداه مكروه كل من وجعلنا فرجه

  .)١(»رضورة العدالة مرتبة من أعىل مرتبة يف

                                     
 ).١/٢١١(تنقيح املقال،  )١(
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 وهو !؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول رأى من عىل احلكم هذا جترون ال وملاذا :فيقال
 !حجتكم؟ من وأوىل ُأعظم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :يلفإننا نجيب بام ي

يف حال حياته كانت ميسورة » صىل اهللا عليه وآله«إن رؤية رسول اهللا 
يف » عليه السالم«ولكن رؤية اإلمام املهدي .. مؤمنهم وكافرهم: للناس

حال غيبته، ال تكون إال للثقاة املأمونني، احلافظني له، الساعني يف نرصته 
 غيبة من يطلب بل هي.. ألن غيبته ليست كغيبة مسافر يف حاجة.. وإعزازه

 .مجيع الطغاة واجلبابرة والبغاة دمه، ويبحث عن الفرصة السانحة لإليقاع به

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٨٠ (١٧٣السؤال رقم 
 ريض« إن مذهب الشيعة يف تكفري الصحابة يرتتب عليه تكفري عيل ـ

 .ِّـ؛ لتخليه عن القيام بأمر اهللا» هعن اهللا

، بل بطالهنا ما دام »عليه السالم«ويلزم عليه إسقاط تواتر الرشيعة 



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٦٠

 .نقلتها مرتدين

ويؤدي إىل القدح يف القرآن العظيم، ألنه وصلنا عن طريق أيب بكر 
 .وعمر وعثامن وإخواهنم

 .وهذا هو هدف واضع هذه املقالة

  :اجلواب
 يمبسم اهللا الرمحن الرح

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

ِّإن الشيعة ال يكفرون الصحابة، بل يقولون فيهم ما قاله اهللا : ًأوال

َمردوا عىل تعاىل ورسوله، وأن بينهم املنافقون، الذين كانوا حول املدينة  َ ُ َ َ
ِالنِّفاق  ..، واهللا يعلمهم»صىل اهللا عليه وآله« ال يعلمهم رسول اهللا ،َ

صىل اهللا «ًوهناك فئة قليلة جدا استولت عىل اخلالفة بعد رسول اهللا 
ًرغم اهنا كانت قد بايعت ـ قبل سبعني يوما فقط ـ عليا » عليه وآله عليه «ً

 .يوم الغدير» السالم

ة، وهتتم بزراعتها، ومعيشتها، وهناك أكثرية من الناس، حتب السالم
 .وختاف عىل مصاحلها

 . وحاسد، شانئ له، متحامل عليه،»عليه السالم«وهناك حاقد عىل عيل 

وهناك بنو هاشم ومجاعات أخرى من الصحابة مل يتمكنوا من دفع 
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أن مقاومتهم : ، ألهنم وجدوا»عليه السالم«الظلم الذي حاق هبم وبعيل 
 ..تلحق باإلسالم وأهلهستؤدي إىل كارثة حقيقية 

 إن املراد باإلرتداد عىل األعقاب، الذي ذكر يف :ًويقول الشيعة أيضا
صىل اهللا «اآلية الكريمة، ورواه أهل السنة يف أصح كتبهم عن رسول اهللا 

، هو اإلرتداد عن الطاعة، ونقض العهد والبيعة، ال اإلرتداد عن »عليه وآله
 .الدين واإلسالم

 عن بعض الواجبات لو فرض حصوله، فهو معصية  إن التخيل:ًثانيا
ًوليس كفرا، وأهل السنة .. ًبال ريب، ولكنه ليس ارتدادا عن الدين

 ..ِّال يكفرون الناس بذلكوالشيعة 

 ..وبذلك ال يبقى أي أثر للمحاذير التي أوردها السائل يف سؤاله

 جيب  إن عدم القيام بأمر اهللا، ال يوجب الكفر، بل هو معصية:ًثالثا
إن كان يستطيع يف قيامه بأمر اهللا إصالح .. الرجوع عنها والتوبة منها
 ..األمور وإعادهتا إىل نصاهبا

ً إنه إذا كان يعلم أن قيامه سوف ال يؤثر شيئا، بل هو يزيد يف :ًرابعا

 .البالء والعناء دون طائل، فإن وجوبه يسقط، بل يتحول الوجوب إىل حرمة

بصورة صحيحة، ومن طريق مأمون، إلينا قد وصل  القرآن :ًخامسا
بل يشرتط .. ، وال يشرتط يف التواتر العدالة وهو التواتر القطعيوموثوق

 .عدم إمكان اجتامع الرواة عىل الكذب

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)١٣٩ (١٧٤السؤال رقم 
 يف جاء حيث !!األول القرن يف البيت أهل مجيع ونرِّيكف الشيعة نإ

 إال ارتدوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بعد الناس أن :املعتمدة ومصادرهم أخبارهم
 فيهم وليس ،٧ إىل يوصلهم وبعضهم واملقداد، ،ذر وأبو ،سلامن( ثالثة

 .)١()البيت أهل من واحد

 .ـ باهللا والعياذ ـ ةَّوالرد بالكفر اجلميع عىل حكموا فقد

  :اباجلو
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

 أصح يف السنة أهل رواها إنام الصحابة ةَّرد أحاديث إن: ًأوال
 املسانيد وسائر أمحد، ومسند ومسلم البخاري ومنها احلديثية، جماميعهم

 القهقرى إهنم ارتدوا عىل أعقاهبم: وهي التي قالت عن الصحابة.. والصحاح

                                     
 و ٢٤٥ ص٨ج وكتاب الروضة من الكايف ٩٢صكتاب سليم بن قيس  :انظر  )١(

 .٦٤٠ ص٢ج )فاريس( للمجليس »حياة القلوب«
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، أي التي ال يلتفت إليها وال يعتد )١(النعم مهل مثل إال منهمحتى مل يبق 
 !فام ذنب الشيعة يف ذلك؟.. هبا

ت عنه الروايات املشار إليها ليس َّحتدث إن املراد باإلرتداد الذي :ًثانيا
ع إىل الكفر، أو الرشك، وإنام اإلرتداد عن الطاعة والتسليم هو الرجو

 .. حيث مل يفوا له بام أخذوه عىل أنفسهم» وآلهعليهصىل اهللا «لرسول اهللا 

َ﴿وهللاِِ : وهو ما يعرب عنه بكفر الطاعة، فهو من قبيل الكفر قوله تعاىل
ِعىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبي َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َِ َ َ ُّ ََ َ َِّ ِال ومن كفر فإن اهللاَ غني عن ِ َ ْ ٌَّ َ َِ َ ًَّ ِ َ َ َ

ِالعاملني﴾ َ َ ْ)٢(. 

 .آخرَّوقد حتدثنا عن أقسام الكفر ومراتبه يف إجابة أخرى لنا عىل سؤال 

نقضهم لبيعتهم يف يوم : ولعل من أوضح مصاديق عدم الوفاء هذا
 عليهصىل اهللا «الغدير، وعدم وفائهم بالعهد الذي أخذه عليهم رسول اهللا 

 .. وتراجعهم عن إقرارهم له بالوالية يف ذلك اليوم»وآله

وهذا صادق عىل أكثر الصحابة، فإهنم إما عملوا عىل نقض ما أبرمه 

                                     
ط (كنز العامل  و٢٠٨ ص٧ج )ط دار الفكر( و ١٥٠ ص٨جصحيح البخاري  )١(

 ٤٠٦ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و١٣٢ ص١١ج )مؤسسة الرسالة

 ١٠٨ ص٨جتاريخ مدينة دمشق  و١١١ ص٥جبن عبد الرب الاالستذكار و

 .١٦ ص٣جمسند الشاميني  و٢٢٣ ص١٤جإمتاع األسامع و

 . من سورة آل عمران٩٧ اآلية )٢(
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، أو سكتوا ومل هيتموا باألمر، أو ضعفوا عن » وآلهعليهصىل اهللا «الرسول 
ومل يبق منهم إال من غلب عىل أمره، وهم مجاعة .. مواجهة من فعل ذلك

، وبنو »عليه السالم«وهم عيل .. أثر هلا يف إرجاع األمور إىل نصاهباقليلة ال 
 .هاشم، ومجاعة آخرون

هو ارتداد الناس عن أهل البيت :  إذا كان املقصود باإلرتداد:ًثالثا
فال يكون أهل .. ، حيث مل يفوا هلم بام أخذوه عىل أنفسهم»عليهم السالم«

 ..ب من األساسالبيت مشمولني حلديث اإلرتداد عىل األعقا

 إن الناس قد كفروا باألنبياء، فال يشمل هذا األنبياء :فإذا قال قائل
ًإن هذا معناه أن األنبياء أنفسهم قد كفروا أيضا، ألهنم : أنفسهم، فال يقال

 ..وذلك واضح ال خيفى.. من مجلة الناس

 إن ورود نص يف مصدر معتمد عند طائفة، ال يعني أن تلك :ًرابعا
إال إذا .. عتقد بمضمون ذلك النص، أو أهنا تعتقد بصحتهالطائفة ت

.. رصحت تلك الطائفة بتصحيح سند ذلك النص، وبااللتزام بمضمونه
بأن كل نص يف أي كتاب عندهم ـ ما عدا : فكيف إذا كان الشيعة يرصحون

أنه : ويعلنون. القرآن الكريم ـ ال بد أن خيضع للبحث السندي والداليل
 ً.يكون كل ما فيه صحيحاليس لدهيم كتاب 

وذلك عىل عكس معظم إخواهنم من أهل السنة، فإهنم يرصحون 

َّبتصحيح كل ما رواه البخاري ومسلم، بل ويطرد التصحيح عند بعضهم 

إىل بقية الصحاح الستة، إن مل يكن إىل سنن الدارمي، ومسند أمحد، 

 .روربام يستثنون منه أربعة أحاديث، أو أقل، أو أكث.. وغريمها
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 حبذا لو أن هذا السائل قد رصح لنا باسم قائل هذا القول من :ًخامسا
الشيعة، وباملصدر الذي اعتمد عليه حني نسب إىل الشيعة القول بأهنم 

  ..، أو مجيع الصحابة»عليهم السالم«يكفرون مجيع أهل البيت 

َّ إننا نذكر هنا طائفة من الروايات التي حتدثت عن ارتداد :ًسادسا
ة عىل أعقاهبم، وكثري منها صحيح السند، حسب املنهج املتبع يف الصحاب

 :التصحيح عند إخواننا أهل السنة، وهي التالية

  :أحاديث عن ارتداد الصحابة
 :»وآله عليه اهللا صىل« النبي قال :اهللا عبد قال :قال وائل أيب عن  ـ١

 أهويت إذا حتى منكم، رجال َّإيل لريفعن احلوض، عىل فرطكم أنا«

 ما تدري ال :يقول أصحايب، رب أي :فأقول دوين، اختلجوا ألناوهلم

 .)١(»بعدك أحدثوا

 النبي سمعت :يقول سعد بن سهل سمعت :قال حازم أيب عن  ـ٢

  :يقول »وآله عليه اهللا صىل«

 يظمأ مل منه رشب ومن منه، رشب ورده من، احلوض عىل فرطكم أنا«

                                     
 ٨ج) ار الفكرط د(و  ١٤٨ ص٨جو ، كتاب الفتن٥٨ ص٩صحيح البخاري ج )١(

 ١٧٦ ص٢٤جعمدة القاري و ،ً أنه نقل أيضا عن حذيفة:ويف آخره ٨٧ص

 . مع تفاوت يسري٤٣٩ ص١محد جأومسند 
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 ..وبينهم بيني حيال ثم عرفوين،وي أعرفهم أقوام ّعيل لريد، ًأبدا بعده

: ، فقالهذا أحدثهم وأنا ّعياش أيب بن النعامن فسمعني :قال أبو حازم

 !؟ًهكذا سمعت سهال

 .نعم: فقلت

 إهنم :قال، فيه يزيد لسمعته، اخلدري سعيد أيب عىل أشهد وأنا: قال

 ّبدل ملن ًسحقا ًسحقا :فأقول بعدك، ّبدلوا ما تدري ال إنك :فيقال مني،

 .)١(»عديب

  :يقول »وآله عليه اهللا صىل« النبي سمع أنه عمر ابن عن  ـ٣

 .»بعض رقاب بعضكم يرضب .ًكفارا بعدي ترجعوا ال«

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«ونفس ذلك رواه أبو بكرة، وجرير، وابن عباس عنه 

                                     
 ٨٧ ص٨ج) ط دار الفكر(و  ١٥٠ ص٨ وج٥٩ و ٥٨ ص٩صحيح البخاري ج )١(

ما روي يف  و١٧٦ ص٢٤جعمدة القاري  و٢٢٣ ص١٤جإمتاع األسامع و

 ٩٦ ص٧وصحيح مسلم ج ١٤١ص بن خملد القرطبيالاحلوض والكوثر 

 وراجع ٣٣٣ ص٥ ومسند أمحد ج١٥٩ ص١ ج)امش اإلصابةهب(ستيعاب واإل

 .٢٨ ص٣ج

 ١٩٢ و ١٩١ و ٣٨ ص١ج) ط دار الفكر(و  ٦٤ و ٦٣ ص٩صحيح البخاري ج )٢(

 ٩١ و ٣٦ و ١٦ ص٨ وج١١٢ ص٧ وج٢٣٦ ص٦ وج١٢٧ و ١٢٦ ص٥وج
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  :»وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول قال :قال اهللا عبد عن  ـ٤

 :فأقول عليهم، فأغلب ًرجاال سأنازع وإين حلوض،ا عىل فرطكم إين«
 .أصحايب رب يا

 .)١(»بعدك حدثوا أما تدري ال :فيقال

  :قال »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول أن :حذيفة عن  ـ٥

، أصحايب رب :فأقول، دوين فيختلجون أقوام احلوض عيل لريدن«
 .)٢(»بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :فيقال، أصحايب رب

                                     
 ٥ وج٥٨ ص١ج) ط دار الفكر( و ٥٨ ص١وصحيح مسلم ج ١٨٦و 

 ٤ وج١٠٤ و ٨٧ و ٨٥ ص٢ وج٤٠٢ و ٢٣٠ ص١جمحد أمسند  و١٠٨ص

 و ٦٨ و ٤٩ و ٤٥ و ٤٤ و ٣٩ و ٣٧ ص٥ وج٣٦٦ و ٣٦٣ و ٣٥٨ و ٣٥١ص

سنن أيب داود  و١٣٠٠ ص٢جسنن ابن ماجة  و٦٩ ص٢جسنن الدارمي  و٧٣

 و ١٢٦ ص٧جسنن النسائي  و٣٢٩ ص٣جسنن الرتمذي  و٤٠٩ ص٢ج

السنن الكربى  و٧٠ ص٣ وج٩٣ ص١جلحاكم لاملستدرك  و١٢٨ و ١٢٧

 .١٨٩ و ٢٠ ص٨ وج٩٧ و ٩٢ ص٦ وج١٦٦ و ١٤٠ ص٥جلبيهقي ل

 و ٤٠٦  و٤٠٢ ص١ ومسند أمحد ج، بعدة أسانيد٦٨ ص٧صحيح مسلم ج )١(

 .٢٩٢ ص٢جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤٥٣  و٤٢٥  و٣٨٤  و٤٠٧

 ٤٣٣ ص١٤ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٣٨٨ ص٥مسند أمحد ج )٢(

:  وراجع.١٤٩ و ١٤٨ ص٨ وأشار إليه يف صحيح البخاري ج٣٩٣ صوراجع

 



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ١٦٨

 :فيه »وآله عليه اهللا صىل« يقول عنه له حديث يف عباس ابن عن ـ ٦
! أصحايب؟ :فأقول الشامل، ذات هبم يؤخذ أصحايب من ًأناسا وإن«

 !أصحايب؟

 قال كام فأقول، فارقتهم، منذ أعقاهبم عىل مرتدين يزالوا مل إنه: فيقول
ِ﴿وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه :الصالح العبد ِ ِِ ُ ُ ْْ َ ْ ُْ َ ًَ ََ َم فلام توفيتني كنت أنت ُ َ ْ َ َْ َ ُ ِ ْ َّْ ََ َّ َ

ٌالرقيب عليهم وأنت عىل كل يشء شهيد َِ َ َِ ٍ ِ
ْ َ ِّ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ْإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر  َّ ْ ُ ْ ُ ِْ ِْ َ ُْ ِْ ِ َِ ُ َ َّ ََ َِّ

ُهلم فإنك أنت العزيز احلكيم﴾ ِْ َْ ُ َِ َ ْ ْ ََّ َ ِ َ َُ)٢(»)١(. 

  :قال »وآله عليه اهللا صىل« النبي عن أنس وعن  ـ٧

                                     
 .٦ص ٢جذكر أخبار إصبهان  و٢٣٤ ص٣جطبقات املحدثني بأصبهان 

 . من سورة املائدة١١٨ و ١١٧ اآليتان )١(

 ١٣٦ ص٨ وج٧٠ و ٦٩ و ١٢٢ ص٦ وج٢٠٤ و ١٦٩ ص٨صحيح البخاري ج )٢(

 ٨لم ج وصحيح مس١٩٢ ص٥ وج١٤٣ و ١١٠ ص٤ج) ط دار الفكر(و 

 ١ج) هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ٢٥٣ و ٢٣٥ ص١ ومسند أمحد ج١٥٧ص

املستدرك  و٣٨ ص٤سنن الرتمذي ج وعن اجلمع بني الصحيحني، و١٦٠ص

ما روي يف  و٣٨ ص١٦ وج٢٤١ ص١٥عمدة القاري ج و٤٤٧ ص٢لحاكم جل

املعجم  و١٣٩ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف  و١٤٦و  ٢٤احلوض والكوثر ص

 ٢جلنحاس لمعاين القرآن  و١٤٦جزء بقي بن خملد ص و٨ ص١٢الكبري ج

 .٢٤٥ و ٢٤٣ ص٦جتاريخ مدينة دمشق  و٧٧ ص٢تفسري السمعاين ج و٣٩١ص
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 اختلجوا عرفتهم )إذا( حتى احلوض، أصحايب من ناس ّعيل لريدن«
 .بعدك أحدثوا ما تدري ال :فيقول .أصحايب :فأقول دوين

 رأيتهم إذا حتى صاحبني ممن رجال احلوض ّعيل ّلريدن :وعبارة مسلم
 .)١(»أصحايب أصحايب رب أي :ّفألقولن، دوين اختلجوا ّإيل ورفعوا

» صىل اهللا عليه وآله« كان حيدث أن رسول اهللا أنه:  عن أيب هريرة ـ٨
 احلوض، عن فيحلؤون أصحايب، من رهط القيامة يوم ّعيل يرد«: قال

 .أصحايب رب يا :فأقول

 أدبارهم عىل ارتدوا إهنم، بعدك أحدثوا بام لك علم ال إنك: فيقول

 .)٢(»القهقرى

                                     
وصحيح مسلم  ٢٠٧ ص٧ج) ط دار الفكر(و  ١٤٩ ص٨صحيح البخاري ج )١(

رشح مسلم  و٧١ ص٧ ومسند أمحد ج٧١ و ٧٠ ص٧ج) ط دار الفكر(

وعن اجلمع بني  ٢٢٢ ص١٤جإمتاع األسامع و ٦٤ ص١٥جلنووي ل

 باب ما رواه اجلمهور يف حق ، ويف إحقاق احلق١٣١الصحيحني احلديث رقم 

 وسعيد بن ،سامء بنت أيب بكرأ و،هنم رووا مثل ذلك عن أم سلمةأ :الصحابة

 . وأيب الدرداء، وحذيفة،املسيب

وبعده نفس  ٢٠٨ ص٧ج) ط دار الفكر(و  ١٥٠ ص٨صحيح البخاري ج )٢(

عمدة ، و»صىل اهللا عليه وآله«واه ابن املسيب عن أصحاب النبي احلديث الذي ر

 ٢جبن عبد الرب الالتمهيد  و١١١ ص٥جستذكار اإل و١٤١ ص٢٣جالقاري 
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  :قال أنه »وآله عليه اهللا صىل« عنه هريرة أيب عن  ـ٩

 إبل الرجل يذود كام عنه، الناس أذود وأنا احلوض أمتي ّعيل ترد«
 ..إبله عن الرجل

 !؟أتعرفنا، اهللا نبي يا :قالوا

ًغرا ّعيل تردون، غريكم ألحد ليست سيام لكم، نعم: قال  من حمجلني ّ
 هؤالء رب يا :فأقول، يصلون فال منكم طائفة عني ّوليصدن، الوضوء آثار
 .)١(!؟»بعدك أحدثوا ما تدري هل :فيقول ،ملك فيجيبني! ؟أصحايب من

  :قال »وآله عليه اهللا صىل« النبي عن ًأيضا هريرة أيب وعن  ـ١٠

، وبينهم بيني من رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة، إذا قائم أنا بينا«
 .هلم :فقال

 !؟ أين:فقلت

 .واهللا النار إىل: قال

                                     
 ٢٧ و ٢٥ ص٢٨جبحار األنوار  و١٠٨ ص٨جتاريخ مدينة دمشق  و٢٩٧ص

مسند الشاميني و ١٦٣جزء بقي بن خملد صو ١٦٣صما روي يف احلوض والكوثر و

 ١تفسري نور الثقلني ج و٤١٧ ص١٤ ج)ط مؤسسة الرسالة(العامل كنز  و١٦ ص٣ج

 .٢٢٣ ص١٤إمتاع األسامع ج و١٦٨ ص٤ ج واجلامع ألحكام القرآن٦٤١ص

 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٥٠ ص١ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم  )١(

 .٢٨ ص٢٨جبحار األنوار  و٤١٨ ص١٤ج
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 !؟وما شأهنم: قلت

 ..القهقرى همأدبار عىل بعدك ارتدوا إهنم: قال

 .هلم :فقال، وبينهم بيني من رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة إذا ثم

 !أين؟ إىل: قلت

 .واهللا النار إىل: قال

 !؟ما شأنكم: قلت

 منهم خيلص أراه فال القهقرى، أدبارهم عىل بعدك ارتدوا إهنم :قال
 .)١(»النعم مهل مثل إال

  :ًأيضا عامر عن وروي  ـ١١

 فيهم ًمنافقا عرش اثني »وآله عليه اهللا صىل« يالنب أصحاب يف إن«
 .)٢(»اخلياط سم يف اجلمل يلج حتى اجلنة يدخلون الثامنية 

                                     
عمدة  و٢٠٨ ص٧ج) فكرط دار ال(و  ١٥١ و ١٥٠ ص٨صحيح البخاري ج )١(

 ١٣٢ ص١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ١٤٢ ص٢٣جالقاري 

 .٢٦٧ وعن اجلمع بني الصحيحني احلديث ٤٠٦ ص١١ جلصنعاينواملصنف ل

 ١٢٢ ص٨ج) ط دار الفكر( و ١٢٣ و ١٢٢ ص٧ صحيح مسلم ج:راجع) ٢(

اآلحاد واملثاين  و١٣٧ ص٦جالديباج عىل مسلم  و٣٩٠ ص٥جمحد أمسند و

ط مؤسسة (كنز العامل  و٢٢٥ ص٢جلسيوطي لاجلامع الصغري  و٤٦٦ ص٢ج

 .١٦٩ ص١ج )الرسالة
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  :قال »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول أن :بكرة أيب عن  ـ١٢

 إيل رفعوا إذا حتى ورآين، صحبني ممن رجال احلوض ّعيل ّلريدن«
 ال إنك :فيقال أصحايب، أصحايب رب :فألقولن، دوين اختلجوا ورأيتهم

 .)١(»بعدك أحدثوا ماذا تدري

 :قال أنه »وآله عليه اهللا صىل« النبي عن اخلدري سعيد أيب عن  ـ١٣
 الدنيا يف موصولة رمحي إن واهللا! قومي؟ تنفع ال قرابتي أن تزعمون
 فيقول، اليسار ذات هبم يؤمر قوم يل يرفع القيامة يوم كان إذا.. واآلخرة

 .فالن بن فالن أنا :اآلخر ويقول.. فالن بن فالن أنا، حممد يا :الرجل

 عىل وارتددتم، بعدي أحدثتم ولكنكم، عرفت قد النسب أما: فأقول

 .)٢(القهقرى أعقابكم

                                     
 ٧جبن أيب شيبة الاملصنف ، و بسند آخر٥٠ وص٤٨ ص٥مسند أمحد ج) ١(

 ٨ ص٣٦جتاريخ مدينة دمشق  و٢٩٣ ص٢جبن عبد الرب الالتمهيد  و٤١٥ص

 .٢٣٩ ص١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و

 و ٢٤٧٢ رقم١١ وكنز العامل ج١٨ ويقرب منه ما يف ص٣٩ص ٣مسند أمحد ج )٢(

 ٣جلقرآن العظيم تفسري ا و٤٣٤ ص١٤ وج٣٨٧ ص١ج) ط مؤسسة الرسالة(

 ٢جبن عبد الرب الالتمهيد و ٣ ص١١جسبل اهلدى والرشاد و ٢٦٧ص

 ٣٠٤صمنتخب مسند عبد بن محيد  و٧٤ ص٤جلحاكم لاملستدرك  و٢٩٩ص

 .٤٣٤ ص٢جمسند أيب يعىل و
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  :»وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول قال :بكر أيب بنت أسامء قالت  ـ١٤

، يندو أناس وسيؤخذ .منكم عيل يرد من أنظر حتى احلوض عىل إين«
 !؟أمتي ومن مني رب يا :فأقول

 يرجعون بعدك برحوا ما واهللا! بعدك؟ عملوا ما شعرت أما :فيقال
 .)١(».. الخأعقاهبم عىل

 يقول، »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول سمعت :عائشة قالت  ـ١٥
  :الصحابة ظهراين بني وهو

 دوين ليقتطعن فواهللا، منكم ّعيل يرد من أنتظر احلوض عىل إين«
 عملوا ما تدري ما إنك :فيقول! ؟أمتي ومن مني رب أي :فألقولن .رجال
 .)٢(»أعقاهبم عىل يرجعون زالوا ما. بعدك

                                     
وصحيح  ٢٠٩ ص٧ج) ط دار الفكر(و  ١٥٢ و ١٥١ ص٨ح البخاري جصحي )١(

ط مؤسسة ( و ٢٤٦١ رقم ١١ وكنز العامل ج٦٦ ص٧ج) ط دار الفكر(مسلم 

ما روي يف احلوض  و١٤٤ ص٢٣جعمدة القاري  و٤١٩ ص١٤ج) الرسالة

بن الالتمهيد  و٩٤ ص٢٤جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٦٥ و ٢٤صوالكوثر 

 ٦٩جتاريخ مدينة دمشق  و١٦٥صزء بقي بن خملد ج و٣٠٨ ص٢جعبد الرب 

 .٤٣١ ص٨جهتذيب الكامل  و٥٢٩ ص٣جفيض القدير  و٤ص

امش هب(ستيعاب واإل ١٢١ ص٦جمحد أمسند و ٦٦ ص٧صحيح مسلم ج )٢(

بن أيب الاملصنف  و١٤١٦رقم حديث  وكنز العامل ١٥٩ ص١ ج)اإلصابة
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  :قال »وآله عليه اهللا صىل« أنه :سلمة أم وعن  ـ١٦

 بكم ّفتفرقت ًزمرا، بكم جيء احلوض عىل أنا بينام، الناس أهيا«

 إهنم :فقال بعدي، من ٍمناد داينفنا الطريق، إىل ّهلموا أال :فناديتكم، الطرق

 .بعدك ّبدلوا قد

 .)١(»ًسحقا أال ًسحقا أال :فقلت

  :قال »وآله عليه اهللا صىل« أنه :سلمة أم عن  ـ١٧

 فيذب أحدكم يأتني ال، فإياي، احلوض عىل فرط لكم إين، الناس أهيا«

 ! ؟هذا فيم :فأقول الضال، البعري يذب كام عني

 .)٢(ً»سحقا :فأقول بعدك، حدثواأ ما تدري ال إنك :فيقال

  :»وآله عليه اهللا صىل« النبي قال :قالت سلمة أم عن  ـ١٨

                                     
بن اللسنة كتاب ا و١٦٨صما روي يف احلوض والكوثر  و٤١٤ ص٧جشيبة 

 ١٦٨صجزء بقي بن خملد  و٤٣٤ ص٧جمسند أيب يعىل  و٣٤٤صأيب عاصم 

 .٣٠٦ ص٣جإمتاع األسامع و

 السنن الكربى و٢٠٠ ص٤جمسند ابن راهويه  و٢٩٧ ص٦مسند أمحد ج )١(

 .٤٤٩ ص٦ج للنسائي

إمتاع  و٢٩٧ ص٢٣جلطرباين لاملعجم الكبري  و٦٧ ص٧صحيح مسلم ج )٢(

 .٣٠٤ ص٣جاألسامع 
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ْمن «  .)١(»ًبداأ أموت أن بعد يراين وال أراه ال من أصحايبِ

 :  يف كتاب املواهب ملحمد بن جرير الطربي الشافعي، عن أيب علقمة قالـ ١٩

 فيام تدخل أال :بكر أيب بيعة إىل الناس مال وقد عبادة بن لسعد قلت«

 !املسلمون؟ فيه دخل

 »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول سمعت لقد فواهللا، مني إليك :قال

ّتضل ُّمت أنا إذا :يقول  يومئذ فاحلق، أعقاهبم عىل الناس ويرجع األهواء، ِ

 .)٢(»غريه ًأحدا تبايع وال بيده، اهللا وكتاب عيل مع

 اهللا عبد بن وجابر، عباس وابن، اهللا عبيد بن طلحة وكان  ـ٢٠

 رسول وقال، أحد قتىل عىل »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول صىل :يقولون

 .شهيد هؤالء عىل أنا :»وآله عليه اهللا صىل« اهللا

 أسلمنا كام أسلموا إخواننا، أليسوا اهللا رسول يا :فقال أبو بكر

 !؟ جاهدنا كام وجاهدوا

 ما أدري وال، ًشيئا أجورهم من يأكلوا مل هؤالء ولكن، بىل« :قال

 ..بعدي حتدثون

                                     
ط دار (ستيعاب اإل و١١٢ ص١ججممع الزوائد  و٢٩٨ ص٦د أمحد جمسن )١(

 .٣٠٧ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٨٤٩ ص٢ج )اجليل

 .٣٢٦صالدرجات الرفيعة  و٣٤٨ و ٢٩٦ ص٢ج) امللحقات(إحقاق احلق  )٢(
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 .)١(!؟»بعدك لكائنون إنا :فبكى أبو بكر وقال

 عليه اهللا صىل« النبي أصحاب من رجل حدثني :قال مرة عن  ـ٢١
، خمرضمة محراء ناقة عىل »وآله عليه اهللا صىل« اهللا رسول فينا قام :قال »وآله

 !هذا؟ يوم أي أتدرون :فقال

 بكم مكاثر وإين، أنظركم، احلوض عىل فرطكم وإين أال« :إىل أن قال
 .وجهي ّتسودوا فال، األمم

 .أال وقد رأيتموين وسمعتم مني، فمن كذب عيل فليتبوأ مقعده من النار

 رب يا :فأقول، آخرون مني ومستنقذ، ًإناثا أو ًرجاال مستنقذ وإين أال
 .)٢(»بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك :فيقال! أصحايب؟

» ال تدري ما أحدثوا بعدك«إن أحاديث : فقد قال املقبيل ..ًاوأخري
 .)٣(متواترة باملعنى

                                     
 . عنه٣٨ ص١٥ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤١٠ ص١مغازي الواقدي ج )١(

 عن العالء :١٦٠ ـ ١٥٩ ص٥ البخاري ج ويف صحيح٤١٢ ص٥مسند أمحد ج )٢(

 طوبى لك، :فقلت) رض(  لقيت الرباء بن عازب:بن املسيب عن أبيه، قال

 يا بن أخي ال : وبايعته حتت الشجرة، فقال»صىل اهللا عليه وآله «صحبت النبي

 .تدري ما أحدثنا بعده

: وراجع. بيلً نقال عن العلم الشامخ للمق٣٥٠أضواء عىل السنة املحمدية ص: راجع )٣(

 يف ابن خملد القرطبيوقد نقل تواتر أحاديث احلوض  .١١٢ ص٥االستذكار ج
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 . )١(وإن أردت التوسع يف هذا املوضوع فراجع املصادر املوجودة يف اهلامش
 :نقول تقدم ما كل وبعد

 يبقى ال أنه ويروون الروايات، هذه يروون وغريه البخاري كان إذا
 ..النار إىل مصريهم يكون والباقون .مالنع مهل مثل إال الصحابة من

                                     
 عن ابن عبد الرب، والقايض ٢٠ ـ ١٨ما روي يف احلوض والكوثر ص: كتابه

 . عياض، والنووي، وابن حجر، والبيضاوي، والقرطبي، والسيوطي، والكتاين

 وتنوير ٤٠٧ـ  ٤٠٦ ص١١ جللصنعاينصنف امل : راجعما تقدم إىل باإلضافة) ١(

 وكنز ٣٦ حتى ٢٦ كتاب الفتن ص٢٨األنوار ج وبحار ٥١ ص١احلوالك ج

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك مرتدين «:  ويف ذيله٦٤٥ رقم ١٥٧ ص١١العامل ج

ولكنكم ارتددتم بعدي ورجعتم «:  وفيه٧٤٧ ورقم ٧٤٦ورقم » عىل أعقاهبم

ًا بعدي كفارا يرضب بعضكم فال ترجعو«:  وفيه٧٧٦ رقم ١٥٥وص» القهقرى

إنك ال علم لك بام «:  وفيه، عن أيب هريرة٢٤١١ رقم ٢٢١ ص١١وج» ًبعضا

، ويف بعضها عن حذيفة »أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى

 وعن أيب هريرة رقم ٢٤٨١ وعن سمرة رقم ٢٤١٤ وعن أنس رقم ٢٤١٢رقم 

 وعن أنس ٤١٧ أم سلمة رقم  وعن٢٤٧١ و ٢٤٧٦ وعن حذيفة رقم ٢٤١٥

 ٢٤٧٠ وعن ابن مسعود رقم ٢٤٢٤ وعن زيد بن خالد رقم ٢٤١٨وحذيفة رقم 

 وغري ذلك ٢٤٧٢ وعن أيب سعيد رقم ٢٤١٦وعن أسامء بنت أيب بكر وعائشة رقم 

 .مما ال يمكن استقصاؤه يف هذه العجالة
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 !وملاذا تكفروهنم، وهتامجوهنم هبذه الشدة واحلدة؟! فام ذنب الشيعة؟

 أن املقصود هبا ليس اإلرتداد عن الدين إىل الكفر أو :عىل أننا قد ذكرنا
 ..فالحظ ذلك.. الرشك

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

. 

. 

.
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  اإلجتهاد واألحكام

  سابعالباب ال
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  :فصل األولال

 ..اإلجتهــــــــــــاد
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  :)٤٩ (١٧٥السؤال رقم 
، العربية اللغة يعرفون ال إيران يف ًوخصوصا الشيعة علامء من كثري

ُعجم فهم  وسنة تعاىل اهللا كتاب من كاماألح يستنبطون فكيف .األلسنة ُ
 .العامل رضورات أحد هي بالعربية املعرفة أن العلم مع !؟ ملسو هيلع هللا ىلصنبيه

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

ً أن كثريا من علامء الشيعة ال يعرفون اللغة  من أين علم السائلً:أوال

ُالعربية فهم عجم األلسنة، هل امتحنهم وعرف مدى معرفتهم باللغة  ْ ُ
 !العربية أو غريها؟

 إن كان هناك كثري من علامء الشيعة ال يعرفون اللغة، فهناك كثري :ًثانيا
ح ذا خربة ألنه قد تعلمها، وأتقنها خري إتقان، وأصبآخر يف املقابل يعرفها، 

وهذا ما يفعله الناس حني هياجرون لطلب العلم يف البالد التي . كافية فيها
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تتكلم بلغة غري لغتهم، كالذين هياجرون إىل أوربا وإىل غريها من العرب، 
وليس هناك مانع من استنباط هذا الفريق األحكام، لريجع .. أو من غريهم

 ..اجلاهل إىل العامل يف هذه احلال

ًن كثريا من علامء السنة، وخصوصا باكستان، وأندونيسيا،  إ:ًثالثا ً

ُونيجرييا وغريها ال يعرفون اللغة العربية، فهم عجم األلسنة، فكيف  ْ ُ
 !؟»صىل اهللا عليه وآله«يستنبطون األحكام من كتاب اهللا وسنة نبيه 

  :محلة العلم هم العجم
  : قال ابن خلدون ـ١

 . يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم أن محلة العلم:من الغريب الواقع«
 وإن كان ، وال من العلوم العقلية إال يف القليل النادر،ال من العلوم الرشعية
 مع أن امللة ، فهو عجمي يف لغته ومرباه ومشيخته،منهم العريب يف نسبته

 ..عربية وصاحب رشيعتها عريب

 ملقتىض ،ناعةأن امللة يف أوهلا مل يكن فيها علم وال ص :والسبب يف ذلك
 وإنام أحكام الرشيعة التي هي أوامر اهللا ونواهيه ،أحوال السذاجة والبداوة

 وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة ،كان الرجال ينقلوهنا يف صدورهم
 والقوم يومئذ عرب مل يعرفوا أمر ،بام تلقوه من صاحب الرشع وأصحابه

 .وال دعتهم إليه حاجة ، وال دفعوا إليه،التعليم والتأليف والتدوين

 وكانوا يسمون ،مر عىل ذلك زمن الصحابة والتابعنيوجرى األ
 أي الذين يقرأون الكتاب وليسوا ،املختصني بحمل ذلك ونقله إىل القراء
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 فقيل حلملة ،ًن األمية يومئذ صفة عامة يف الصحابة بام كانوا عربا أل،أميني
 لكتاب اهللا والسنة املأثورة عن  فهم قراء،إىل هذا  قراء إشارة:القرآن يومئذ

 ومن احلديث الذي هو يف ، ألهنم مل يعرفوا األحكام الرشعية إال منه،اهللا
 .غالب موارده تفسري له ورشح

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم «: »صىل اهللا عليه وآله «قال
 .)١(»هبام كتاب اهللا وسنتي

 وأن العرب ،منتحل احلرض أن الصنائع من :وقد كنا قدمنا: إىل أن قال
 وبعد عنها العرب وعن ، فصارت العلوم لذلك حرضية،أبعد الناس عنها

 ، واحلرض لذلك العهد هم العجم أو من هم يف معناهم من املوايل.سوقها
وأهل احلوارض الذين هم يومئذ تبع للعجم يف احلضارة وأحواهلا من 

راسخة فيهم منذ دولة  ألهنم أقوم عىل ذلك للحضارة ال،الصنائع واحلرف
 ، والفاريس من بعده، فكان صاحب صناعة النحو سيبويه،الفرس

 ، وإنام ربوا يف اللسان العريب، وكلهم عجم يف أنساهبم،والزجاج من بعدمها
 . ملن بعدهمً وفناًا وصريوه قوانين،فاكتسبوه باملربى وخمالطة العرب

ثرهم عجم أو وكذا محلة احلديث الذين حفظوه عن أهل اإلسالم أك

                                     
إال أن تكون » تيوسن«بدل » وعرتيت« هذه رواية البخاري، والرواية عند غريه هي )١(

ًإحدى الروايتني تفسريا لألخرى، أي السنة التي تنقلها العرتة، وتؤيد صدورها 

 .»صىل اهللا عليه وآله«منه 
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 . كام يعرفً وكان علامء أصول الفقه كلهم عجامى،مستعجمون باللغة واملرب

 ومل يقم بحفظ العلم ، وكذا أكثر املفرسين،وكذا محلة علم الكالم
لو تعلق « :»صىل اهللا عليه وآله« وظهر مصداق قوله ،وتدوينه إال األعاجم

 .»العلم بأكناف السامء لناله قوم من أهل فارس

ا العرب الذين أدركوا هذه احلضارة وسوقها وخرجوا إليها عن وأم
 مع ما ، فشغلتهم الرئاسة يف الدولة وحاميتها وأويل سياستها،البداوة

نفة عن انتحال العلم حينئذ بام صار من مجلة الصنائع يلحقهم من األ
 ودفعوا ذلك . يستنكفون عن الصنائع واملهن وما جير إليهاًبداأوالرؤساء 

 فإنه ، وما زالوا يرون هلم حق القيام به،من قام به من العجم واملولدينإىل 
مر من  حتى إذا خرج األ.دينهم وعلومهم وال حيتقرون محلتها كل االحتقار

العرب مجلة وصار للعجم صارت العلوم الرشعية غريبة النسبة عند أهل 
ون أهنم بعداء  وامتهن محلتها بام ير،امللك بام هم عليه من البعد عن نسبتها

عنهم مشتغلني بام ال يغني وال جيدي عنهم يف امللك والسياسة كام ذكرناه يف 
 فهذا الذي قررناه هو السبب يف أن محلة الرشيعة أو ..نقل املراتب الدينية
 .عامتهم من العجم

 فلم تظهر يف امللة إال بعد أن متيز محلة العلم ،ًوأما العلوم العقلية أيضا
 وتركتها العرب ، فاختصت بالعجم،تقر العلم كله صناعة واس،ومؤلفوه

 فلم حيملها إال املعربون من العجم شأن الصنائع كام ،وانرصفوا عن انتحاهلا
 فلم يزل ذلك يف األمصار ما دامت احلضارة يف العجم وبالدهم ،قلناه أوال

 . وما وراء النهر،من العراق وخراسان
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كالم بعض علامئهم من تآليف وصلت  :نا عىل ذلكَّدلوقد  :إىل أن قال
 فلم ، وأما غريه من العجم..إلينا إىل هذه البالد وهو سعد الدين التفتازاين

 يعول عىل ً ونصري الدين الطويس كالما،نر هلم من بعد اإلمام ابن اخلطيب
 .)١(» فاعترب ذلك وتأمله،هنايته يف اإلصابة

 : قال أبو هالل العسكري عن احلجاج

.  إليهاّرده من نقش عىل يد كل رجل اسم قريته، ووهو أول..«
أن : ذلك إىل وكان الذي دعاه: أن قال إىل ..وأخرج املوايل من بني العرب

ّوكانوا جل من خرج عليه مع ابن . أكثر القراء، والفقهاء، كانوا من املوايل
دب، وخيلطهم بأهل د أن يزيلهم من موضع الفصاحة واأل فأرا؛االشعث

وكان سعيد بن جبري منهم، وكان عبد رجل من . مل ذكرهم فيخ؛القرى
 . )٢(»..إلخ فأعتقه، ؛بني أسد، اشرتاه ابن العاص

 :  روى احلاكم بسنده عن الزهري، قال ـ٢

 ! من أين قدمت يازهري؟:امللك بن مروان، فقال يل قدمت عىل عبد

 . من مكة: قلت

 !فمن خلفت يسود أهلها؟: قال

                                     
 .٥٤٥ ـ ٥٤٣ ص١ مقدمة ابن خلدون ج)١(

 ٤١٧ و ٤١٦ص ٣ج الفريد العقد :وراجع ٦٢ و ٦١ص ٢ج للعسكري وائلاأل) ٢(

 .٣٧٣ص ٢ج نعيااأل وفيات: راجعو ١٠٩ص ١ج الذهب وشذرات
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 .  رباحعطاء بن أيب: قلت: قال

  !فمن العرب، أم من املوايل؟: قال

 . من املوايل: قلت: قال

 !؟م سادهمبو: قال

 . بالديانة والرواية:قلت: قال

 فمن يسود أهل ؛إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا: قال
 !؟اليمن

 . طاووس بن كيسان:قلت: قال

 !؟ أم من املوايل،فمن العرب: قال

 !؟ من املوايل:قلت: قال

 !؟وبم سادهم: قال

 . بام سادهم به عطاء:قلت: قال

 !؟فمن يسود أهل مرص. إنه لينبغي: قال

 . يزيد بن أيب حبيب:قلت: قال

 !؟ أم من املوايل،فمن العرب: قال

 . من املوايل:قلت: قال

 !؟فمن يسود أهل الشام: قال

 .ولحكم: قلت: قال
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  ؟ أم من املوايل،فمن العرب: قال

 . أعتقته امرأة من هذيل، عبد نويب،ملوايل من ا:قلت: قال

 !؟فمن يسود أهل اجلزيرة: قال

  . ميمون بن مهران:قلت: قال

 !؟ أم من املوايل،فمن العرب: قال

 . من املوايل:قلت: قال

 !؟فمن يسود أهل خراسان: قال

 . الضحاك بن مزاحم:قلت: قال

  !؟ أم من املوايل،فمن العرب: قال

 .من املوايل: قلت: قال

 !لبرصة؟فمن يسود أهل ا: قال

 . احلسن بن أيب احلسن: قلت: قال

 !فمن العرب، أم من املوايل؟: قال

 .من املوايل: قلت: قال

 !ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟: قال

  . إبراهيم النخعي: قلت: قال

 !فمن العرب، أم من املوايل؟: قال

 . من العرب: قلت: قال
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 املوايل عىل العرب، َّهللا، ليسودن وا .ويلك يا زهري، فرجت عني: قال

 !هلا عىل املنابر، والعرب حتتهاحتى خيطب 

هللا ودينه، من حفظه ساد، ومن  نام هو أمر اإيا أمري املؤمنني، : قلت: قال

 .)١(ضيعه سقط

 : وعن العباس بن مصعب، قال ـ ٣

مام إخرج من مرو أربعة من أوالد العبيد، ما منهم أحد إال وهو 

 .داهللا بن املبارك، ومبارك عبدعب: عرصه

 .وميمون عبد. يم بن ميمون الصائغبراهإو

 . وواقد عبد. واحلسني بن واقد

 . )٢(وأبو محزة، حممد بن ميمون السكري وميمون عبد

ثم ذكر احلاكم مجاعة من كبار التابعني وأئمة املسلمني، كلهم من 

                                     
 ١جحتفة األحوذي :  وراجع١٩٩ ـ ١٩٨صللحاكم  احلديث علوم معرفة) ١(

 ٢٢٥ و ٢٢٤صمقدمة ابن الصالح  و٢١٧ و ٢١٦ ص٨ وج٦٢ و ٦٢ص

 ٢٠جهتذيب الكامل  و٣٠٥ ص٥٦ وج٣٩٣ ص٤٠جتاريخ مدينة دمشق و

 .٨٥ ص٥جسري أعالم النبالء  و٨٢ و ٨١ص

 ٣جلسمعاين لاألنساب : ع وراج١٩٩صللحاكم  احلديث علوم معرفة) ٢(

 .٥١٥ص
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معرفة علوم احلديث : املوايل، فمن أراد االطالع عىل ذلك، فلرياجع كتابه
 .٢٠٠ ـ ١٩٩ص

من : ان، فقالودخل حممد بن أيب علقمة عىل عبدامللك بن مرو ـ ٤
 !سيد الناس بالبرصة؟

 . احلسن: قال

 !موىل، أو عريب؟: قال

 . موىل: قال

  !؟مك، موىل ساد العربأثكلتك : قال

 . نعم: قال

 !بم؟: قال

ما عنده من العلم إىل  يدينا من الدنيا، وافتقرناأاستغنى عام يف : قال
 . )١(..إلخ

يد ًقال يل عيسى بن موسى، وكان جائرا شد: وقال ابن أيب ليىل ـ ٥
 !من كان فقيه البرصة؟: العصبية

 . احلسن بن أيب احلسن: لتق

 !ثم من؟: قال

                                     
 .٨١١ص ١ج األبرار ربيع) ١(
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 .  حممد بن سريين:قلت

 !فام مها؟: قال

 . موليان: قلت

 !فمن كان فقيه مكة؟: قال

 ح وجماهد بن جرب، وسعيد بن جبري، وسليامن عطاء بن أيب ربا: قلت

 .بن يسار

 !فام هؤالء؟: قال

 .مواىل: قلت

 !فمن فقهاء املدينة؟: قال

 . سلم، وحممد بن املكندر، ونافع بن أيب نجيحأزيد بن : قلت

 !؟فمن هؤالء: الق

  .موايل: قلت

 !؟فمن افقه أهل قباء: فتغري لونه، ثم قال

  . الزناد وابن أيب،ربيعة الرأي: قلت

 !؟فام كانا: قال

  .من املوايل: قلت

 !؟فمن كان فقيه اليمن: فاربد وجهه، ثم قال

  . ومهام بن منبه، وابنه،طاووس: قلت
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 !؟فام هؤالء: قال

  .من املوايل: قلت

 .فمن فقيه خراسان: ًوداجه، وانتصب قاعدا، ثم قالأفانتفخت 

  .اساين اهللا اخلرعطاء بن عبد: قلت

 !؟ن عطاء هذافام كا: قال

  .موىل: قلت

ًفازداد وجهه تربدا، واسود اسودادا، حتى خفته، ثم قال فمن كان : ً
 !؟فقيه الشام

  .مكحول: قلت

 !؟فام مكحول هذا: قال

  .موىل: قلت

ًفازداد تغيظا وحنقا، ثم قال  !؟فمن كان فقيه اجلزيرة: ً

  .ميمون بن مهران: قلت

 !؟فام كان: قال

  .موىل: قال

 !؟ فمن كان فقيه الكوفة: ثم قال،فس الصعداءفتن: قال

 . وعامر بن أيب سليامن، احلكم بن عيينة:ّفواهللا لوال خوفه لقلت: قال

  . والشعبي،إبراهيم: ولكن رأيت فيه الرش؛ فقلت
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 !فام كانا؟: قال

 . عربيان: قلت

 .هللا أكرب ا: قال

 . )١(وسكن جأشه

اهللا بن  عبد: ات العبادلةملا م: وقال عبدالرمحان بن زيد بن أسلم ـ ٦

اهللا بن عمرو بن   بن الزبري، وعبد اهللا اهللا بن عمر، وعبد عباس، وعبد

 : املوايل إىل العاص، صار الفقه يف مجيع البلدان

 . عطاء: فقيه مكة

 . طاووس: وفقيه اليمن

 . حييى بن أيب كثري: وفقيه الياممة

 . سن البرصياحل: وفقيه البرصة

 . راهيم النخعيإب: وفقيه الكوفة

 . مكحول: وفقيه الشام

 .  عطاء اخلراساين:وفقيه خراسان

 .)١(..ّسعيد بن املسيب إلخ: هللا حرسها بقريش، فقيه غري مدافع ن اإال املدينة؛ فإ

                                     
 .٤١٦ و ٤١٥ص ٣ج الفريد العقد) ١(
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ًولكن ذكر إبراهيم النخعي يف مجلة املوايل ال يصح، فإنه كان عربيا من 

 . النخع من مذحج

ملاذا كانت احلراسة بقريش : فنقول ،وقد جيوز لنا أن نتساءل هنا
ن فيها الكعبة خلصوص املدينة، مع أن مكة أرشف منها وأقدس، أل

صل أهللا بقريش، و  فلامذا مل حيرسها ا،املرشفة، قبلة املسلمني، وبيت اهللا
 .  كام يف معجم البلدان، خصها:صحلعل األف !؟قريش منها

 إىل  يرتبط بنسبة الفقاهةن لنا احلق يف تسجيل حتفظ فيامأ :كام أننا نرى
ال سيام وأن عبد اهللا بن عمر مل حيسن هم، ؤسامأكثر العبادلة، الذين ذكرت أ

 .)٢(أن يطلق امرأته كام قال عنه أبوه

                                     
 .٣٥٤ص ٢ج البلدان ومعجم ١٠٣ص ١ج الذهب شذرات) ١(

 ٣ج) األعلمي مؤسسة ط (و ٢٢٨و  ٢٢٧ص ٤ج وامللوك األمم تاريخ) ٢(

 وبحار ٢٤٨و  ٣٤٣ص ٣ج سعد البن الكربى والطبقات ٢٩٣و  ٢٩٢ص

 و ٣٨٥ و ٣٥٦ و ٣٥٤ و ٧٨ و ٧٧ص ٣١وج ٣٨٤ و ٣٨٣ص ٢٨ج اراألنو

 ٢ج) النعامن دار ط (و ٣٢٠ص ٢ج واإلحتجاج ٢٧٩ص ٤٩وج ٣٩٤

 وخالصة ١٦٤ص ٦ج األوطار ونيل ٦٥ص ٣ج التاريخ يف والكامل ١٥٤ص

 ٣٩ص ١٠وج ٣٦٠ص ٥ج والغدير ٣٣٤ و ٣٣٠ص ٣ج األنوار عبقات

 ٣ج اإلمامة يف والشايف ٦٨١ص ٢ج العامل وكنز ٥٤ص ٧ج الباري وفتح

 البن واإليضاح ١٠٠ص اإلسناد وقرب ٣٤٩ص املعارف وتقريب ١٩٧ص
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 . مر موضع آخروملناقشة هذا األ

أما العلم؛ فهم فرسانه، وساداته ف«: وقال ياقوت عن أهل خراسان ـ ٧
 . )١(»..سامعيل البخاري إلخإمد بن حم:  لغريهم مثلىعيانه، ومن أنأو

 :ًونقول أخريا

إن أهم علامء أهل السنة، وأكثر أئمة مذاهبهم الفقهية والعقائدية، 
أبو حنيفة، : ومنهم.. وأعظم حمدثيهم، ومؤلفيهم هم من غري العرب

والشافعي، ومالك، والبخاري، والرتمذي، والنسائي، وأبو داود 
، وعطاء بن أيب رباح، ومكحول، وسعيد السجستاين، وابن ماجة، وجماهد

، والليث بن سعد، واحلاكم النيسابوري، وابن سريين، وعضد ريبن جب
الدين األجيي، والتفتازاين، وعرشات بل مئات وآالف غريهم من أعالم 

 ..أهل السنة هم من غري العرب

بل إن حممد بن عبد الوهاب قد تربى، ونشأ وتثقف عىل أيدي الفرس 
 .)٢(، بني كردستان، ومهذان، وأصفهان، كام يقول أمحد أمنييف بالدهم

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

                                     
 ٢ج اليعقويب وتاريخ ٩٢٢ص ٣ج شبة البن املدينة وتاريخ ٢٣٧ص شاذان

 .١٤٥ص اخللفاء وتاريخ ١٩٠ص ١ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ١٦٠ص

 .٣٥٣ص ٢ج البلدان معجم) ١(

 .١٠ديث ص زعامء اإلصالح يف العرص احل)٢(



 ١٩٧                                                                                                .  .اإلجتهاد: الفصل األول

 

  :)١٤٤ (١٧٦السؤال رقم 
 عن الشيعة كتب يف التي واألحاديث الروايات من كبرية جمموعة هناك

 غري أو البدع وإنكار العقيدة يف سواء ة؛السن أهل عند ما توافق البيت آل
 أهواءهم توافق ال ألهنا ،ظاهرها عن يرصفوهنا الشيعة ولكن ذلك،

 !التقية من أهنا بدعوى

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :بام ييلفإننا نجيب 

يف صحة الرواية هو عنده  أن امليزان : يبدو من كالم هذا السائلً:أوال
مع أن العكس هو الصحيح، فإن املعيار .. موافقتها ملا هو عند أهل السنة

فإن أهل . »عليهم السالم «هو موافقة روايات أهل السنة لروايات أهل البيت
 ..، وهم سفينة نوحالبيت هم أحد الثقلني الذين لن يضل من متسك هبام

، »عليهم السالم « أهل البيتفعىل أهل السنة أن يبحثوا عن روايات
 ..ًليجعلوا منها معيارا للصحة والفساد لكل ما عداها

 روايات  أن يبني لنا املوارد التي رصفوا فيها: جيب عىل هذا السائلً:ثانيا
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ويف أي كتاب،  وادعوا أهنا من التقية ، ظاهرهانالعقيدة، وإنكار البدع ع
للنظر فيه، فإن إعراض العلامء عن أية رواية ال وجد ذلك وأية صفحة 

فإن كانت .. ونه، ويرشحونه، ويتبنّ بهحونِّيكون إال بدليل وسبب يرص
 ألهنا ،ًهلي، أو اجلرب، مثال، فال بد من تأويلهاالروايات تثبت التجسيم اإل

ات غسل الرجلني يف وإن كانت ختالف القرآن كرواي. ختالف البدهييات
 ..ها أو تأويلها بام يوافق القرآن الذي نزل باملسحّفال بد من رد. الوضوء

أما إن كان هذا السائل يريد أن يدعي أن الشيعة يردون الروايات 
، ّوحيملوهنا عىل التقية ملجرد اهلوى، ومن دون سبب ظاهر، وبرهان جيل

 .. عليهالك دعوى ال تصح، ونحن نطالبه بتقديم الدليلتف

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٥٨ (١٧٧السؤال رقم 
 طريق من صح ما عىل« األحاديث يف يعتمدون أهنم :يدعي الشيعة

 أئمتهم من الواحد يعدون ألهنم وخداع؛ متويه فيه وهذا .)١(»البيت أهل

 ينطق عن اهلوى، وقوله كقول اهللا ورسوله، ولذلك الملسو هيلع هللا ىلص االثني عرش كالرسول 

  .أئمتهم يندر وجود أقوال الرسول يف مدوناهتم؛ ألهنم اكتفوا بام جاء عن

                                     
 ). ٨٣ص (أصل الشيعة وأصوهلا؛ ملحمد حسني آل كاشف الغطا،  )١(
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 البيت أهل طريق عن جاء ما عىل يعتمدون أهنم بصحيح ليس :ًأيضا

 ً.مثال »احلسن« بذرية يعتدون ال فهم فقط، أئمتهم طريق عن إنام ؛)كلهم(

  :اجلواب
 هللا الرمحن الرحيمبسم ا

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

هم الذين قالوا لنا عىل  »السالم معليه« إن األئمة املعصومني ً:أوال

حديثي حديث أيب، وحديث أيب : » السالمعليه«لسان اإلمام الصادق 

وحديث أمري املؤمنني حديث : إىل أن قال. . وحديث جدي،حديث جدي

 .)١(، وحديث رسول اهللا، قول اهللا عز وجل» وآلهعليهصىل اهللا «رسول اهللا 

                                     
آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢١١صروضة الواعظني  و٥٣ ص١ الكايف ج)١(

 ٢جلمفيد لاإلرشاد  و٥٨ ص١٨ج) يةاإلسالمط دار  ( و٨٣ ص٢٧ج) البيت

  و٣٧٣صلشهيد الثاين لمنية املريد  و٨٩٥ ص٢جاخلرائج واجلرائح  و١٨٦ص

 و ١٧٨ ص٢جبحار األنوار  و١٥٣صوصول األخيار إىل أصول األخبار 

إعالم  و٣٣ ص١٩جتفسري امليزان  و١٤٨ ص٥ج تفسري نور الثقلني و١٧٩

 .٣٨٤ ص٢ وج٥٣٦ ص١جالورى 
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ًوقد ذكرنا شطرا من الروايات الكثرية الدالة عىل هذا املعنى يف إجابتنا 

 .٢٢عىل السؤال رقم 

 مع »السالم معليه«بيت  إن حديث الثقلني قاض ببقاء أهل ال:ًثانيا
أي أهنم مع القرآن ليكونوا هم . القرآن إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

املرجع لألمة واحلجة هلا يف دينها، ورشعها، ومعارفها، عىل حد مرجعية 
 معصومني »السالم معليه«القرآن، وحجيته، وال يكون ذلك إال إذا كانوا 

 ..عن أي خطأ أو زلل

طيع أحد أن يثبت خطأ أو زلل آصف بن برخيا الذي  هل يست:ًثالثا
وكذلك احلال بالنسبة ! جاء بعرش بلقيس من اليمن إىل بيت املقدس؟

 !لغريه من أوصياء األنبياء؟

 !من دون حجة، ودليل؟»م السالمعليه«فام معنى إنكار عصمة األئمة 

 هل هناك مشكلة يف أن يشبه الويص النبي يف العصمة، كام :ًرابعا
وكام يشبهه يف برشيته، ويف ! بهه يف معرفته التامة بأحكام الرشع والدين؟يش

 !غري ذلك؟

 بمنزلة هارون من موسى فمعنى »السالم عليه« إذا كان عيل :ًخامسا
أنه بمنزلته يف كل يشء باستثناء صفة النبوة، فيشمل معنى العصمة : ذلك

 ..كام يشمل معنى األخوة، والوزارة، واخلالفة، وغري ذلك

 نفس النبي »السالم عليه«ًوملاذا ال تكون آية املباهلة الدالة عىل أن عليا 
 !مؤيدة ملا استفدناه من حديث الثقلني؟



 ٢٠١                                                                                                .  .اإلجتهاد: الفصل األول

 إذا كانت آية التطهري دالة عىل عصمة أصحاب الكساء، أال :ًسادسا

 عليهصىل اهللا «أن صفة العصمة يمكن أن تكون لغري النبي : يعني ذلك

 !ً أيضا؟»وآله

ه إذا كانت مريم وخدجية، وآسية بنت مزاحم وفاطمة الزهراء كام أن

أن فيهن صفة العصمة، مع أن : هن اللوايت كملن من النساء، فذلك يعني

 ..ّالنساء ال يكن من األنبياء

صلوات اهللا عليهام وعىل « إن املرويات عن رسول اهللا وعيل :ًسابعا

سند املتصل عنهم، بحيث  بالمة من أبنائهاإنام وردت من حديث األئ» آهلام

عليهم «رواه إمام عن إمام، وكذلك احلال بالنسبة للحسنني والسجاد 

، » وآلهعليهصىل اهللا «، فليس للشيعة موقف سلبي من الرواية عنه »السالم

 ..»م السالمعليه«بل موقفهم هو نفسه املوقف من روايات عيل واحلسنني 

 قد اعتربوا سنة الشيخني من أن غري الشيعة من املسلمني:  ذكرنا:ًثامنا

 .» وآلهعليهصىل اهللا «الدين كسنة رسول اهللا 

 .)١(» يأخذ بفتواهم عىل أهنا من السنةًوجدنا مالكا« :قال أبو زهرة

ن قول الصحايب فيام و لكًأهنم يعقدون يف كتب أصوهلم بابا :وقد رأينا

 .  بالنسبة لغري الصحايب بالسنةًايمكن فيه الرأي ملحق

                                     
 .٢٩٠صأليب زهرة   ومالك٢٥٢  ـ٢٥١ صابن حنبل )١(
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  .)١(»إن ذلك خاص بقول الشيخني أيب بكر وعمر«: وقيل

 بعد كتاب اهللا عز وجل، ّإن لكم عيل:  فقال،وخطب عثامن حينام بويع
تباع من كان قبيل فيام اجتمعتم عليه ا«: ً ثالثا»صىل اهللا عليه وآله«وسنة نبيه 

  .)٢(»..الخ.. وسننتم، وسن سنة أهل اخلري فيام مل تسنوا عن مأل

 »صىل اهللا عليه وآله«ما سنه رسول اهللا «: السنة هي: لبعضاوقال 
  .)٣(»والصحابة بعده عندنا

احلياة السياسية (: وأمثال ذلك كثري، فراجع كتب أصول الفقه، وكتابنا

 . ٩٠ ـ ٨٦ ص)»عليه السالم«لإلمام احلسن 

  : لفت نظر
 .)٤(إن أقوال احلاخامات كالرشيعة: بأن اليهود يقولون :ونعود فنذكر

                                     
 ٢ جارية والرتاتيب اإلد١٨٦ ص٢ جفواتح الرمحوت: راجع عىل سبيل املثال )١(

 وراجع ٤١٠ ص٤السؤل ج وسلم الوصول يف رشح هناية ٣٦٧  ـ٣٦٦ص

 .١١٥  ـ١١٤ ص٢ جيس وأصول الرسخ٤١٠ ص٤السؤل جهناية 

 ٣ج )ط مؤسسة األعلمي(مم وامللوك تاريخ األ و٨٦صالفتنة ووقعة اجلمل  )٢(

 .ه عن٥٠٥ ص٣ جحياة الصحابة و٤٤٦ص

 .٤١٦ ص٤ل جالسؤهناية :  وراجع١١٣ ص١ جصول الرسخيسأ )٣(

مكتبة ط ( و ٢٢٢ صتأليف الدكتور أمحد شلبي )اليهودية(مقارنة األديان  )٤(
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  :×نة الشيخني واخللفاء سوى علي س
 :  يف كتب األصول يذكرون فيهً أهنم يعقدون بابا:قد تقدم

إن ذلك : الصحايب فيام يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة، وقيل أن قول
 .الشيخني أيب بكر وعمر خاص بقول

أال إن ما سنه أبو بكر وعمر، فهو دين «: وقال عمر بن عبد العزيز
 . »هنأخذ به، وندعو إلي

 .)١(»ا نرجيهَّ فإن،وما سن سوامها«: وزاد املتقي اهلندي

عليكم بسنتي وسنة ف«: قوله» صىل اهللا عليه وآله«ورووا عن النبي 

  .)٢(»اخللفاء الراشدين

                                     
 .٢١٩ص) النهضة املرصية

) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣٣٢ ص١كنز العامل ج و٣٨٥ ص١١جتاريخ مدينة دمشق  )١(

 . والنص له٦ ص١عن ابن عساكر، وكشف الغمة للشعراين ج ٣٧٠ ص١ج

بن الكتاب املجروحني  و١٥١ ص٢و ج ٤ ص١ جنالثقات البن حبا: راجع )٢(

 ٣السؤل جوهناية  ٤٦ص نعيم يبألكتاب الضعفاء  و١٠ ص١جحبان 

 وأصول ٤١٠ ص٤السؤل ج وسلم الوصول يف رشح هناية ٢٦٧  و٢٦٦ص

املحصول  و١١٦ و ١٠٦ ص٢ وج٣٨٠ و ٣١٧و  ١١٤ ص١ جالرسخيس

  واألحكام يف٣٣ 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

 سنن ابن و٤٥ ص١جسنن الدارمي  و١٢٧ و ١٢٦ ص٤جمحد أمسند و: وراجع

 ١٥٠ ص٤جسنن الرتمذي  و٣٩٣ ص٢جسنن أيب داود  و١٦ ص١جماجة 

 ١١٤ ص١٠جلبيهقي لالسنن الكربى  و٩٧ و ٩٦ ص١جلحاكم لاملستدرك و

رشح  و٣٠ و ٢٩صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و١٠صجزء ابن عاصم و

املعجم  و١٧٩ ص١جصحيح ابن حبان  و٢٥٨ و ٨١ ص١جمعاين اآلثار 

 ٢٥٧ و ٢٤٨ و ٢٤٧ و ٢٤٦ ص١٨جاملعجم الكبري  و٢٨ ص١جاألوسط 

 ٢٩٩ و ١٩٧ ص٢ وج٤٤٦ و ٤٠٢ و ٢٥٤ ص١جمسند الشاميني و

 ١٣ و ٨ ص٨ وج٧١ ص٢ وج٢٨٨ ص١جبن عبد الرب الستذكار اإلو

بن عبد الالكايف  و٢٧٩ ص٢١ وج١١٧ و ٦٦ ص٨جبن عبد الرب الالتمهيد و

األربعني  و١٨٣ و ١٨٢ و ٩٠ ص٢ججامع بيان العلم وفضله  و٧٤صالرب 

العهود املحمدية و ٢٠٥ ص١جموارد الظمآن  و١٢١صبن عساكر الالبلدانية 

رشح مسند  و١٧٣ ص١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٦٣٥ و ١٧ص

 ١جلجصاص لأحكام القرآن  و٢٠٦ ص٢جكشف اخلفاء  و٢٤٥صأيب حنيفة 

لرازي ل كبريتفسري ال وال١٤٥ ص٢جتفسري البغوي  و٨٢ ص٣ وج٥٣٠ص

تاريخ مدينة دمشق  و٢١٧ و ٢١٦ ص١٢ وج٢٧٠ و ٢٠٩ و ١٨٩ ص١ج
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 . )١( الشافعي عىل حجية قول أيب بكر وعمرَّدلوهبذا است

  أن هذا احلديث ـ لو صح ـ فاملقصود باخللفاء إىل:مع أننا أرشنا
، الذين ذكرهم النبي »عليهم السالم«الراشدين هم األئمة االثنا عرش 

 ، والبخاري، مسلم:يحي مرات كثرية، كام يف صح»صىل اهللا عليه وآله«
 .)٢( وغري ذلك،أيب داودسنن و

صىل اهللا عليه  « هو ما تلقوه عن رسول اهللا:واملقصود بسنة اخللفاء
 .م وسنن وترشيعاتمن أحكا كتاب اهللا ، واستفادوه من»وآله

، »عليه السالم«وأما إخراج عثامن، فلعله ألجل تسهيل إخراج عيل 
 .ولعله ألجل ظهور عوار سلوكه، حتى إن الرعية مل تتحمل سياساته، فقتلته

 . )٣(»إن السنة سنة رسول اهللا وسنة صاحبيه«: ويقول عثامن

                                     
 ٣جأسد الغابة  و٣٧٥ ص٦٤ وج١٨٠ و ١٧٨ ص٤٠ وج٢٨ ص٣١ج

 ٥٣٩ ص٣١ وج٣٠٦ ص١٧ وج٤٧٣ ص٥جهتذيب الكامل  و٣٩٩ص

 . ومصادر كثرية أخرى٤٢٠ و ١١٥٠ ص٣جلذهبي لتذكرة احلفاظ و

 .راجع املصادر التي يف اهلامش السابق )١(

 .٧٠ ـ ٦١ صالغدير واملعارضون: راجع كتابنا )٢(

كنز و ٤٢٩ ص٢جمعرفة السنن واآلثار و ١٤٤ ص٣ جبيهقيكربى للسنن ال ال)٣(

 ٢٥٥ ص٣٩جتاريخ مدينة دمشق و ٢٣٤ ص٨ج )ط مؤسسة الرسالة(العامل 

 ٢ قسم ٢ جالطبقات الكربى البن سعد:  وراجع١٠٠ ص٨ جوالغدير
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 عيل ويف قضية الشورى يعرض عبد الرمحن بن عوف عىل أمري املؤمنني

، وسنة »صىل اهللا عليه وآله«أن يبايعه عىل العمل بسنة النبي : »عليه السالم«

 . )١(ذلك، فحولت البيعة إىل عثامن» عليه السالم« فأبى ؛أيب بكر وعمر: الشيخني

أننا نجد ربيعة : وقد بلغ من تأثري الشيخني عىل الناس، ونفوذمها فيهم

 عىل كتاب اهللا »عليه السالم«املؤمنني أمري ً عليا بن شداد ال يرىض بأن يبايع

 . وسنة رسوله

 . عىل سنة أيب بكر وعمر: وقال

بغري كتاب  ويلك، لو أن أبا بكر وعمر عمال«: »عليه السالم«فقال له 

                                     
  و١٠٦ ص والزهري يف تقييد العلم،وراجع رواية صالح بن كيسان. ١٣٥ص

 . ويف هامشه عن العديد من املصادر١٠٧

 ٢ جأصول الرسخيس: وراجع. تئراجع قصة الشورى يف أي كتاب تارخيي ش )١(

رشح هنج و ١٣٣ ص٤ جمدي واألحكام يف أصول األحكام لآل١١٤ص

 ٢جتاريخ اليعقويب  و٣٢ ص٤جأسد الغابة و ١٨٨ ص١جللمعتزيل البالغة 

 )حتقيق الشريي( و ١٢٥ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و١٦٢ص

 .١٦٦ ص١ج

 ١٧٠ ص١٣فتح الباري ج و١٨٥ ص٥جممع الزوائد ج و٧٥ ص١محد جأمسند  :راجعو

  .٣٠٤ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٢٠٢ ص٣٩تاريخ مدينة دمشق جو
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 . )١(»اهللا وسنة رسوله مل يكونا عىل يشء

وهذا الكالم ال يعني أن الشيخني قد عمال بكتاب اهللا وسنة رسوله، 
ًليم ذلك اجلاهل ما ينبغي أن يكون بدهييا عنده بغض النظر تع: بل معناه

 .. عن حقيقة سلوك الشيخني يف هذا املجال

فأمحد بن حنبل وكثري من «: قال ابن تيميةومهام يكن من أمر، فقد 
فيام سنه، كام يتبعون عمر وعثامن فيام سناه، وآخرون من ً عليا العلامء يتبعون

وكلهم متفقون عىل اتباع . فيام سنهً عليا يتبعونالعلامء ـ كاملك وغريه ـ ال 
 .)٢(»سناه عمر وعثامن فيام

  :سنة كل إمام عادل
ثم ملا مست احلاجة إىل فتاوى وتربيرات أخرى اقتضتها سياسات 
احلكام، وتصدى احلكام لسن بعض السنن، جاء املربر اآلخر املنسوب إىل 

ا ال نوافق عىل نسبته إن كن لدى أهل العلم، وًابن عباس، ليكون أكثر قبوال

                                     
الكامل يف  و٥٦ ص٤ج مم وامللوكتاريخ األ و٢٠٣ ص١٢ جهبج الصباغة )١(

رشح إحقاق  و٢٠٧صلشريواين لمناقب أهل البيت و ٣٣٧ ص٣جالتاريخ 

طبع دار إحياء  (أيام العرب يف االسالم عن ٦ ص١٨ج )اتامللحق(احلق 

 .٣٩٠ص) الكتب العربية

 .٤٤٦ ص وقواعد يف علوم احلديث٢٠٥ ص٣ جمنهاج السنة )٢(
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 .)١(»من نبي، أو من إمام عادل: السنة سنتان «:له، ليقول

  :سنة وفتوى كل أمري
وحني زاد تدخل احلكام يف رشع اهللا، ويف دينه، واتسع نطاقه، وتعدى 

 : ً من تربير ذلك أيضا، قالواال بددائرة اخللفاء، وكان 

 عرص عمر، وبعده، تزايد إنه بعد موت أيب بكر، وفتح سائر البالد يف

 . )٢(فكان أمري كل بلد جيتهد، لو مل يكن فيها صحايب.  الصحابة يف البالدتفرق

بأن ذلك قد  :حياءوكأهنم يريدون بصياغة األمور عىل هذا النحو اإل
 مع أن املخرج ،مة خمرج إال ذلككان بسبب الرضورة، حيث مل يكن ث

» صىل اهللا عليه وآله«ل النبي موجود، بمرأى منهم ومسمع وهو األخذ بقو
  .فيام يرتبط بالتمسك بالعرتة

عنها غرق، وهم أحد  فإهنم سفينة نوح من ركبها نجا، ومن ختلف
 .الثقلني، اللذين لن يضل من متسك هبام

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
عن الديلمي يف  ١١ ص٦ وج١٨٠ ص١ج) ط مؤسسة الرسالة( كنز العامل )١(

 .١٩٢ ص٤جفيض القدير  و٧١ ص٢جلسيوطي لاجلامع الصغري ، والفردوس

و  ٩٠ ص وتاريخ حرص االجتهاد٣٣٢ ص٢ ج اخلطط واآلثار للمقريزي:راجع )٢(

 .٩٣ و ٩٢



 ٢٠٩                                                                                                .  .اإلجتهاد: الفصل األول

 

  :)١٦٣ (١٧٨السؤال رقم 
 فردوا أئمتهم، من ًاإمام أنكر من رواية فريدون الشيعة يتناقض

 أنكر من مع ذلك يفعلون ال نجدهم ثم هذا، ألجل الصحابة روايات
 أن عىل العاميل احلر شيخهم أكد فقد !الشيعة أسالفهم من أئمتهم بعض

 وأخبار )٢(»الواقفية« وأخبار )١(»الفطحية« بأخبار عملت اإلمامية
 االثني الشيعة أئمة بعض تنكر الثالث الطوائف هذه وكل ،)٣(»سيةالناوو«

 مع هذا يفعلون وال .)٤(ثقات رجاهلا من مجلة يعدون ذلك ومع عرشية،
 ! ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول صحابة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

                                     
 .  ابن جعفر الصادق»األفطح«أتباع عبداهللا  )١(

 . ر فلم يقولوا بإمامة من بعدهفهم الذين وقفوا عىل موسى بن جع )٢(

يقولون بأن جعفر بن حممد مل يمت، . أتباع رجل يقال له ناووس أو ابن الناووس )٣(

 . املهديوهو 

، ٦١٢، ٥٧٠، ٥٦٥، ٥٦٣:الصفحات(رجال الكيش،  :انظر عىل سبيل املثال  )٤(

٦١٥، ٥٩٧، ٦١٦ .( 
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 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :فإننا نجيب بام ييل

ُّ إن الشيعة ال يردون خرب من ثبتت وثاقته، فقد رووا عن من أنكر ً:أوال
كام . بعض أئمتهم من أسالفهم الشيعة، كالفطحية واإلسامعيلية وغريهم

أهنم قد عملوا بأخبار كثري من الصحابة الذين ثبتت هلم وثاقتهم 
بأن : حاديث، فام معنى ادعاء السائلواستقامتهم، وكتبهم مملوءة هبذه األ

 ..ًالشيعة ال يعدون أحدا من الصحابة يف الثقاة، وال يأخذون عنهم أخبارهم

صىل «من هنى اهللا تعاىل ورسوله أخبار يردون أن الشيعة : واحلقيقة هي
الوليد بن عقبة، ومروان بن مثال أ من ،خذ بروايتهمعن األ» اهللا عليه وآله

ة ن بقريتفَّحال فيام ا، ومعاوية، وطلحة والزبري، إةن شعباحلكم، واملغرية ب
 كام لو كان ،خفائهطمسه وإً ككونه اعرتافا منهم بام حيرصون عىل ،الصحة

 ، وحيقدون عليهالذي كانوا يعادونه،» عليه السالم« من فضائل عيل
ًقرارا منهم عىل إيمثل ما كان و أ ..نكار فضائلهإ و،وحياولون تنقصه

 ..  يدينهمنفسهم بامأ

 هل ،إن الشيعة يسألون الذين حيكمون بعدالة كل صحايب :ًثانيا
ً الصحايب الذي كان واليا لعثامن عىل ،الوليد بن عقبة يأخذون بأخبار

. )١( وتقيأها يف مسجد الكوفة يف حمراب الصالة، ورشب اخلمر،الكوفة

                                     
الصحيح من سرية : وراجع كتابنا. قاموس الرجال، ترمجة الوليد بن عقبة:  راجع)١(
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َ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فت :وفيه نزل قوله تعاىل ََ ٍَ َِ َِ ٌ ْْ ُ َ ٍبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ِ َِ ً ََ َ ْ ُ َِ ُ ُْ َ َّ
َفتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني﴾ ِ ِ َ ْ َُ ُْ ََ َ ُ َْ َِ)١(. 

هنم كانوا بني إ: وهل يأخذون بأخبار املنافقني الذين يقول اهللا يف القرآن
ال بأفعاهلم إ وكيف يميزوهنم عن املخلصني من الصحابة !؟الصحابة

 أو عدم ،مهم بالرشع وتقيدهم بأحكامه عىل التزاُّدلوممارساهتم التي ت
 !إبائهم عن هذا التقيد؟و، التزامهم

مثال الوليد الذي وصفه اهللا بالفاسق أال يمكن معرفة من هم من أو
 !وك الذي ظهر يف ترصفات الوليد؟من السلهذا النوع من خالل 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٦٤ (١٧٩السؤال رقم 
 فيه نييللكل »الكايف« كتاهبم بأن الشيعة علامء من كبري فريق يعتقد

 قد الكتاب هذا أن الشيعة بني املقرر ومن واملوضوع، والضعيف الصحيح
 ،)٢(»لشيعتنا ٍكاف« بأنه فقال ـ يزعمون كام ـ الغائب مهدهيم عىل عرض

                                     
 .، جتد بعض مصادره هذه احلادثة»عليه السالم«اإلمام عيل 

 . من سورة احلجرات٦ اآلية )١(

 للخوانساري، ت، روضات اجلنا)٢٥ص(قدمة الكايف، حلسني عيل، م  )٢(
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 !املوضوعات؟ من فيه ما ىلع يعرتض مل ملاذا :والسؤال

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

حيتاج إىل توثيق وإثبات، وال » الكايف كاف لشيعتنا« إن حديث ً:أوال
ه يف لزوم العمل به، ما مل يثبت صدوره عن يكفي إطالق الكالم بمجرد

ًاملعصوم حتام وجزما، واحلديث املشار إليه ليس له سند يمكن التحقق منه  ً
 ..بصورة تثبت به حجيته أمام اهللا تعاىل

ًإن هذه الكلمة لو كانت صحيحة وصادرة عن اإلمام جزما، فإهنا  :ًثانيا

أن :  مهام كانت، بل معناهاال تعني لزوم العمل بكل رواية يف كتاب الكايف

العمل بالكايف وفق الضوابط الصحيحة، سواء من حيث السند، أو من 

حيث اجلمع بني األحاديث املتعارضة، أو من حيث التأكد من عدم خمالفتها 

 ..للقرآن كاف لعامة الناس، ألنه حيوي املسائل التي هي موضع احلاجة

ًتي يكون سندها مرضيا،  إذا عمل الناس بالروايات ال:وبتعبري آخر

                                     
 ). ١٢٢ص (، الشيعة ملحمد صادق الصدر، )٦/١٠٩(
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وليست فيها مشكلة أخرى تسقط حجيتها، فإن ما يف الكتاب يكفيهم، 
سواء من حيث اشتامله عىل األحكام التفصيلية التي تكثر احلاجة إليها، أو 

 ..من حيث اشتامله عىل القواعد العامة، التي يستفاد منها يف أكثر من مورد

، »عليه السالم«مام املهدي  إن مسألة عرض الكايف عىل اإل:ًثالثا
 .وتأييده ملا فيه ليست من املقررات عند الشيعة، كام قال السائل

 ال يشء يثبت أن يف الكايف أحاديث موضوعة، وإن كان ال :ًرابعا
واحلديث الضعيف وإن مل يكن حجة، .. خالف يف وجود أحاديث ضعيفة

 .ولكن ال دليل عىل أنه موضوع وخمتلق

اد من غريه، كام أنه قد ضعيف قد يكون قرينة عىل املرعىل أن احلديث ال
 .. من تواتر مفيد للقطع بالصدورًيكون جزءا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٦٧ (١٨٠السؤال رقم 
 القولني أحد وكان مسألة يف اختلفوا إذا أنه :الشيعة عجائب من

 ال الذي القول هو عندهم فالصواب قائله، ُيعرف ال اآلخرو قائله ُيعرف
 حتى !املعصوم اإلمام قول يكون قد أنه :يزعمون ألهنم !قائله ُيعرف

 دخول باشرتاط وقوهلم«: ًقائال وتعجب العاميل احلر شيخهم انتقدهم



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٢١٤

 مع حيصل وكيف !عليه؟ دليل وأي وأغرب، أعجب فيهم النسب جمهول
 .)١(»به الظن أو ملعصوما هو بكونه العلم ذلك

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

سيام وأهنا ط هلا بصحة املذهب أو بطالنه، ال إن هذه املسألة ال ربً:أوال
ء، يف مسألة من املسائل التي قد ال يتفق ألحد من جمرد قول لبعض العلام

 .. املجتهدين أن حيتاجها يف عمره كله

مع العلم بأهنا ليست من املسائل التي استقر عليها رأي الشيعة 
 .باعرتاف السائل نفسه، حيث أشار إىل عدم قبول احلر العاميل هبذا القول

ة سليمة، فإن الشيعة ال  مل يستطع السائل تقرير هذه املسألة بصور:ًثانيا
يعملون بالقول املجهول قائله، ويرتكون القول الذي يعرف قائله، 

أنه إذا اتفق العلامء عىل احلكم يف مسألة، فإن هذا : والصحيح يف تقريرها هو
 .كشف عن قول املعصومال يكون حجة إال إذا اإلتفاق 

                                     
 ). ٣/٦٣(مقتبس األثر،  :عن )١(
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إن كان  لو وجد قول خيالف هذا اإلمجاع، ف:ولكن بعض العلامء قال

ذلك الشخص معروف النسب، فإن خالفه ال يرض بكاشفية اإلمجاع عن 

 .وجود نص صادر عن اإلمام

وأما إن كان املخالف غري معروف، فيحتمل أن يكون هذا الشخص 

الحتامل . ًغري املعروف هو اإلمام نفسه، فال يعود اإلمجاع كاشفا عن قوله

 ..جتمع األمة عىل اخلطأأن يكون قد أخفى نفسه، وأظهر قوله، لكي ال 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٨٦ (١٨١السؤال رقم 
 والية عن انحرافهم هي الشيعة عند الصحابة اقرتفها التي اجلريمة إن

 فترصفهم باخلالفة، له التسليم وعدم َّيدعون، كام ـ» عنه اهللا ريض« ـ عيل

 .الشيعة عند عدالتهم أسقط هذا

َالفرق مع ذلك مثل يفعلوا مل باهلم فام  أنكروا الذين، األخرى الشيعية ِ

 حيتجون جتدهم بل !وغريهم؟ »الواقفة«و »الفطحية«كـ أئمتهم بعض

 !التناقض؟ هذا فلامذا، )١(!ويعدلوهنم برجاهلم

                                     
 ورجال النجايش ٤٦٥ و ٤٤٥ و ٢١٩ و ٢٧رجال الكيش ص: انظر عىل سبيل املثال) ١(
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  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .. احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرينوله

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :ونعود، فنقول.. تقدم نفس هذا السؤال، وقد أجبنا عنه

 هم فريق »عليه السالم« إن الذين رصفوا األمر عن أيب احلسن ً:أوال
ًم كان قويا، ًبعينه، وهم الفريق األقل عددا يف الصحابة، ولكن نفوذه

وإذا نظرنا إىل من عدا هؤالء، فسنجد أهنم إما مل .. وكانت هيمنتهم طاغية
 وهم بنو هاشم »عليه السالم«يتابعوهم عىل ذلك، بل كانوا إىل جانب عيل 

 ..وكثري غريهم

 .ًوإما مل جيرؤا عىل املخالفة، خوفا من البطش واألذى

ة الناس الذين ال وإما مل يكونوا أصحاب قرار، بل كانوا من عام
ًيعنيهم هذا الشأن كثريا، وهم األكثر عددا ً. 

 !فام معنى إسقاط عدالة مجيع الصحابة من أجل ما فعله فريق بعينه؟

 إن االحتجاج برجال هذه الطائفة أو تلك يف التصحيح :ًثانيا
والتضعيف للروايات، ال حيتاج إىل احلكم بعدالة أولئك الرجال، بل حيتاج 

                                     
 .٤١٣ ص١ج وجامع الرواة لألردبييل ١٣٩ و ٩٥ و ٨٦ و ٧٦ و ٥٣ و ٢٨ص
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وهذا األمر كام يوجد يف . ثاقتهم يف النقل، وعدم كذهبم فيهإىل ثبوت و
. الفطحية والواقفة، فإنه يوجد يف غريهم من سائر الفرق اإلسالمية

 ..والتعديل يشء، والتوثيق يشء آخر

يأخذون بخرب الثقة، سواء َّإال من قل  أن الشيعة :من أجل ذلك وجدنا
ًأكان فطحيا، أو واقفيا، أو حنفيا، أو حن ً ًبليا، أو معتزليا، أو أشعرياً ً وتلك . ً

فلامذا اقترص السائل عىل الثقات .. ًهي كتبهم الرجالية تشهد بذلك أيضا
 ..من هذه الفرقة دون تلك

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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 ٢١٩                                                                                            .  .اإلجماع: الفصل الثاني

 

 

  فصل الثانيال

 ..اإلمجــــــــــــــــــــاع
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 ٢٢١                                                                                            .  .اإلجماع: الفصل الثاني

 

 

 

  :)٩٨ (١٨٢السؤال رقم 
 كام ـ املعصوم وجود بسبب بل بذاته، بحجة ليس الشيعة عند اإلمجاع

 .إذن لإلمجاع داعي ال ألنه القول؛ من فضول وهذا ،)١( ـ يقولون

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد..  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

 أن السائل مل يعرف املراد يف هذا املورد، ونحن نوضحه له، :يبدو لنا
 :فنقول

املطلوب يف اإلمجاع هو استكشاف رأي املعصوم يف املسألة، وإحراز 

موافقته عىل احلكم الذي يراد اعتامده فيها، فإن كان العرص عرص احلضور 

                                     
، واملرجعية الدينية العليا )٧٠ص (هتذيب الوصول البن املطهر احليل،  :انظر )١(

 ). ١٦ص (حلسني معتوق، 
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وظهر لنا أن مجيع أهل ذلك البلد ال عرص الغيبة، وكان املعصوم يف بلد، 

يقولون بأن احلكم يف هذه املسألة كذا، ومل نستطع أن نكتشف أي خمالف، 

فإننا نعرف أن املعصوم موافق عىل هذا، وإن مل يبلغنا كالم حمدد عنه 

بخصوصه، فإنه لو كان يرى أن احلكم الرشعي هو خالف ما أمجع عليه 

 ..أهل البلد لبني هلم خطأهم

ا فرض أن هذا الذي تداولوه قد فرضه عليهم السلطان بالقهر إال إذ

 ..والغلبة، بحيث ال يستطيع أحد إعالن اخلالف فيه

، فإذا اتفق العلامء عىل حكم »عليه السالم«أما يف عرص غيبة اإلمام 

رشعي، عىل نحو تقيض العادة، وحيكم العقل والعقالء بأن املعصوم موافق 

عليه «ه، للقطع بأنه لو كان احلكم غريه لوجد عىل ما أمجعوا عليه أخذ ب

حفظ الرشيعة، » عليه السالم«وسيلة لتعريفهم به، ألن وظيفته » السالم

 ..وعدم السامح باخلروج التام عنها

أن وجود اإلمام بني جممعني إنام هو بصورة : وكأن السائل فهم

و إن وجوده بينهم يفضحه، مع أن املقصود ه: مكشوفة وظاهرة، فقال

يف املسألة » عليه السالم«وجوده غري الظاهر، بل من حيث أن رأيه 

 .يستكشف بمالزمات ال بد من رعاية الضوابط فيها

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله
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  :)١٦٥ (١٨٣السؤال رقم 
 حجية عىل املدار إن«: فقيهيقول شيخ الشيعة اهلمداين يف مصباح ال

 وال بل الكل، اتفاق عىل ليسـ  املتأخرين رأي عليه استقر ما عىلـ  اإلمجاع
 بطريق املعصوم رأي استكشاف عىل بل واحد، عرص يف اتفاقهم عىل

 .)١(»..احلدس

ّاملعرض باحلدس لإلمجاع املؤيد غائبهم رأي يعرفون فهم  بينام، للخطأ ُ
 جيعلون حدسهم !التناقض هلذا فانظر !رتكونهي باحلس الثابت اإلمجاع

 !وظنهم هو العمدة، وإمجاع السلف ليس بعمدة؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

لتكهن واإلحتامل، وإنام املراد به اإلنتقال املراد باحلدس ليس هو ا ً:أوال
أن ترى : العقيل واإلدراك الذي ينشأ من غري طريق احلس، واملراد باحلس

 .وتسمع املعصوم قد رصح برأيه لينضم إىل سائر األقوال التي توافقه

                                     
 ). ١٧ص (، االجتهاد والتقليد، )٤٣٦ص (مصباح الفقيه،   )١(
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 :واخلالصة

إن احلدس هو إدراك العقل للمالزمة بني هذا اإلمجاع وبني رأي 
مكن أن يكونوا قد اتفقوا عىل أمر ال أساس له، فإن املعصوم، حيث ال ي

فاحلدس هو هذا .. إمجاعهم يكشف عن أن لدهيم دليل قطعي عىل حكمهم
 .اليقني الذي مل ينشأ عن سامع مبارش

 بالنسبة إلمجاع السلف الذي ال يؤخذ به، فإن سبب عدم األخذ :ًثانيا

قرب إىل إصابة حكم به هو أنه خمالف لقول أتباع أهل البيت، الذين هم أ

ًاهللا الواقعي من غريهم، فإمجاع غريهم عىل يشء ال أثر له إذا كان خمالفا ملا 

عليهم «، لن اإلمجاع ال يتحقق بدون أهل البيت قالوه وملا هم عليه

 ..، ومن يتبع هنجهم ومدرستهم»السالم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٦٦ (١٨٤السؤال رقم 
 صاحب القمي بابويه ابن وهو علامئهم أبرز أحد بأن الشيعة يعرتف

 عندهم، العمل عليها التي األربعة الكتب أحد »الفقيه حيرضه ال من«
 )١(»خالفها عىل آخر ًإمجاعا ويدعي مسألة يف اإلمجاع يدعي« بأنه يعرتفون

                                     
 ). ١٥ص (جامع املقال فيام يتعلق بأحوال احلديث والرجال، الطرحيي،  )١(
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 يتم كيف اإلمجاع دعوى يف تهطريق هذه ومن« علامئهم أحد قال حتى
 .)١(»بنقله والوثوق عليه االعتامد

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

 .الهنا ال ربط بأمثال هذه املسائل بسالمة العقيدة، وبطً:أوال

 إن مسألة حتصيل اإلمجاع يشء وموضوع الوثاقة يف نقل :ًثانيا
ًاألحاديث يشء آخر، فقد يكون الرجل مأمونا، ويف غاية الوثاقة يف نقل 

كاألصول، أو التفسري، أو . احلديث، ولكنه ال خربة كافية له يف علم آخر
 .غري ذلك

أن : ، فلو فرضنا إن اآلراء يف موضوع اإلمجاع ومكوناته خمتلفة:ًثالثا
امليزان يف اإلمجاع هو اجتامع آراء تكفي إلحراز قول املعصوم، عىل سبيل 

فقد حيصل لبعض الناس حدس لقول املعصوم .. احلدس املفيد لإلطمينان
باجتامع ثلة من أساطني املذهب، املعروفني بالتنقيب والتحري الدقيق عىل 

                                     
 . املرجع السابق )١(
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أهنا : ء عىل فتوى بعينها معناهأن اجتامع هؤال: أمر بعينه، فيسبق إىل الذهن
ال خالف فيها، ألن هؤالء العلامء بنظره ال بد أن يكونوا قد أشبعوا املسألة 

ًبحثا ومتحيصا وتدقيقا وحتريا، فيدعى اإلمجاع عىل هذا األساس ً ً ً. 

 أن هناك ثلة أخرى قد تكون أعظم :ثم إنه بمرور الزمن يكتشف
ًشأنا، وأجل قدرا، وأثبت قدما يف ا ً لتتبع والتحقيق، وأن هذه الثلة ماهرة ً

ًجدا يف رد الفروع إىل األصول، إال أنه ال ينظر إىل عمل من عداها، وال يقام 

 .أي وزن ملا يعارضها

فيدعي اإلمجاع عىل ما يوافق رأي هذه الفئة، وينرصف إىل حماكمة رأي 
 ..ًوال جيد حرجا يف اعتباره كأن مل يكن.. الناقد اآلخر

ً عن أن السائل هل كان دقيقا يف رصفه احلديث عن الشيخ أما احلديث

فإننا نغض النظر .. الطويس إىل الشيخ الصدوق، أو أن األمر كان بالعكس
 .عنه، مكتفني بام ذكرناه

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

 ..التقيـــــــــــــــــــة
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× 

  :)٩١ (١٨٥السؤال رقم 
 حمزونا أصحابه عىل خرج ملا أنه »عنه اهللا ريض« عيل عن :يروي الشيعة

 املال ويتخذ احلدود فيه تـعطل أظلكم قد وزمان أنتم كيف( :قال يتنفس،
 !؟) اهللاأعداء فيه ويواىل، اهللاّ أولياء فيه ويعادى، دوال فيه

 نصنع؟ فكيف نالزما ذلك أدركنا فإن املؤمنني أمري يا :قالوا

نرشوا باملناشري، وصلبوا  :»عليه السالم«كونوا كأصحاب عيسى ( :قال
 . )١()عىل اخلشب، موت يف طاعة اهللاّ عز وجل خري من حياة يف معصية اهللاّ

 !الشيعة؟ تقية من هذا فأين
 :ويف صياغة أخرى

 وهو حيدثهم عن ألصحابه» ريض اهللا عنه« عيل قول نوجه كيف: ألف
 عىل  نرشوا باملناشري وصلبوا، كونوا كأصحاب عيسى:أيت عليهمزمان صعب ي

 .. معصيةفموت عىل طاعة خري من حياة يف، اخلشب عند تعرضهم لزمن الفتن

 يف عقيدة الشيعة يف التقية أهنا تعني »عنه اهللا ريض« قال عيل: ب

                                     
 . )٢/٦٣٩( ، السعادةهنج )١(
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 ..املداهنة، والنفاق، واجلبن وعدم مواجهة الباطل ومداهنته

  :اجلواب
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

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

 ..وبعد

ًفإن هناك شقا آخر هلذا السؤال أفردناه بالذكر، وجعلناه سؤاال  ً

 ..ًمستقال، وسنورده بعد إجابتنا عن هذا السؤال مبارشة

 :بام ييلونجيب عىل السؤال اآلنف الذكر 

ألصحابه الذي نقله السائل ال يريد » عليه السالم« إن قول عيل ً:أوال
بل .. به حتريم التقية عليهم، حني تتعرض حياهتم للخطر» عليه السالم«

ألهل الباطل، الذين ًال تتخلوا عن دينكم انصياعا : يريد أن يقول هلم
ما رصح وهذا ًالبا، ً وإخراجهم منه قلبا وق، عن دينهمة املؤمننييريدون فتن

 !!»عند تعرضهم لزمن الفتن« : بقوله»عليه السالم«هو نفسه به 

ال  إن التقية يف عقيدة الشيعة هي حفظ النفس من التلف إذا كان :ًثانيا
 .يرتتب عىل املخاطرة هبا أية فائدة أو عائدة للدين

 . بأنفسهمالنرص والتضحية، فهم أسخى الناسإىل أما حني حيتاج الدين 

 ويمكن مراجعة كتاب ..والعامل كله والتاريخ يشهد هلم هبذه التضحيات

شهداء الفضيلة للعالمة األميني، ملعرفة تضحيات علامء الشيعة يف سبيل 
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 .حفظ العقيدة احلقة

ٌّإال من أكره وقلبه مطمئن ﴿ :تعاىل قوله نفسهي  عندهم التقيةو ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ َّ ِ

ِباإليامن َ ِ ْ ِ﴾)١(. 

ُوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيامنه﴿: ىلوقوله تعا ْ َ ْ ٌ ُ ََ َْ ِ ُ َ ْ ُ َُ َ ِْ ِ ِِ َ ٌ ََ﴾)٢(. 

 عىل والتاريخ واحلديث القرآن من الكثرية والشواهد الدالئل ولدهيم
 ..األمر هذا

 :البيان وإليك

  :والسنة الكتاب يف التقية
 إذا التقية، مرشوعية عىل دليل فيه اآلية ونزول لعامر جرى ما إن  ـ١

  .وماله نفسه عىل اإلنسان فخا

 عىل خيف إذا للكفار، حتى املواالة وإظهار التقية بجواز رصحوا وقد
 يلحق كبري رضر من خيف أو األعضاء، بعض تلف أو التلف، النفس

  .)٣(نفسه يف اإلنسان

 وإن جوازه، عىل املسلمون أمجع مما التقية« :بل لقد قال حممد بن عقيل

                                     
  .النحل من سورة ١٠٦ اآلية )١(

 . غافر من سورة ٢٨ اآلية )٢(

 . ٩ص ٢ص جأحكام القرآن للجصا: راجع عىل سبيل املثال )٣(
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 أو الرضورة ألجل بالكذب بعضهم امهافس هلا، تسميتهم اختلفت
 وعكس األبرار، املتقني دين من فهي الصاحلون، هبا عمل وقد املصلحة،

  .)١(»ظاهر كذب فيها القول

َومن يفعل ذلك فليس من ..﴿ :تعاىل قوله ًأيضا ذلك عىل ويدل  ـ٢ َ َ َِ ِْ َ ََ َْ َْ َ
ًاهللا يف يشء إال أن تتقوا منهم تقاة َ ْ ُ َُ ْ َّ َْ ُ ِ ٍَ َّ ِ ْ ِ﴾)٢(. 

َإن الذين توفاهم املآلئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم ﴿ :تعاىل قال  ـ٣ ْ ُِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ ُ َِّ َُ َّْ ََ َْ ُ َ ََ َّ ِ

ِكنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض ْ ْ ُ َْ ِ َ ِ َ ْ ُ َُ َّ ُْ ُ ِواجعل لنا من ..﴿ :قوله إىل .)٣(﴾..َ َ َّ َ ْ َ
ًلدنك نصريا َِّ َ َ ُ﴾)٤(.  

 أمر ما ترك من يمتنعون ال الذين املستضعفني اهللا فعذر« :قال البخاري
 .)٥(»به أمر ما فعل من ممتنع غري ًمستضعفا إال يكون ال واملكره اهللا،

  :مالحظة
 غري األخرية الفقرة ولكن ٩٧ اآلية النساء سورة يف كام موجودة اآلية

                                     
 . ٣٨صتقوية اإليامن  )١(

 .  من سورة آل عمران٢٨ اآلية )٢(

 .  من سورة النساء٩٧ اآلية )٣(

 .  من سورة النساء٧٥ اآلية )٤(

 املجموع و٥٥ ص٨ج) ط دار الفكر( و ١٢٨ ص٤ ج)ط امليمنية( البخاري صحيح )٥(

 .٩٧ ص٢٤القاري ج عمدة و٢٧٩ص ١٢ج الباري فتح و٩ص ١٨ج لنوويل
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 .كذلك ذكرها قد البخاري لكن بعدها اآليات يف وال فيها موجودة
  .عنه النقل انةمأل ًرعاية فيه هي حسبام فذكرناها

َوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيامنه أتقتلون ﴿ :تعاىل وقال  ـ٤ َ ُْ ْ ٌ َُ َ َُ ُ ْ َ ْ ٌ ُ ََ َْ ِ ُ َ ْ ِّ ُّ َِ ِِ َ

ًرجال ُ َ أن يقول ريب َ ِّ َ ََ ُ   .)١(﴾..اهللاَ

 اإلمام عن روي لقد بل له، مثبت ال نسخت قد اآلية هذه بأن والقول
 عبد عن الكليني روى فقد ،ذلك خالف عىل يدل ما» عليه السالم «الباقر

 رجل وعنده ـ يقول» عليه السالم «جعفر أبا سمعت« :قال سليامن، بن اهللا
 البرصي احلسن إن :يقول وهو عمى،األ عثامن :له يقال البرصة، أهل من

  .النار أهل بطوهنم ريح يؤذي العلم يكتمون الذين أن :يزعم

 زال ما فرعون، آل من مؤمن ًإذا فهلك :»عليه السالم«فقال أبو جعفر 
ً يمينا احلسن فليذهب ؛»السالم عليه «ًنوحا اهللا بعث منذ ًمكتوما العلم

  .)٢(»ههنا إال العلم يوجد ما فواهللا ً؛شامالو

                                     
  . من سورة غافر٢٨ اآلية )١(

دار الكتب ط (و  ٤١و  ٤٠ ص٢ج) منشورات املكتبة اإلسالمية ( األصول،الكايف) ٢(

 ٢٧ج) آل البيتط مؤسسة (شيعة الووسائل  ٥١ ص١ج) ـ طهراناإلسالمية 

حتجاج اإل و٢٩بصائر الدرجات ص و٨ ص١٨ج) اإلسالميةط دار ( و ١٨ص

 ٦٥ ص٢بحار األنوار ج و٥٢١ ص١لحر العاميل جلالفصول املهمة  و٦٨ ص٢ج

  .١٤٢ ص٤٢ وج١٠١ ص٢٣ وج٩١و 
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 كوهنا عدم أن عىل يدل باآلية »السالم عليه «اإلمام ستداللاف

 .ٍآنئذ العلامء لدى عليه ًمتساملا كان منسوخة

  :فنذكر السنة، من وأما
 يميتون أئمة عليكم ستكون :»صىل اهللا عليه وآله «عنه ذر، أيب عن  ـ١

 معهم صالتكم واجعلوا لوقتها، الصالة فصلوا دركتموهمأ فإن الصالة،

 .)٢(فلرياجع ،املعنى هبذا آخر حديث وثمة ،)١(نافلة

 ينأ تعلم :حدمهاأل فقال برجلني، أيت الكذاب مسيلمة أن :جاء ما  ـ٢

 !اهللا؟ رسول

  .فقتله ،اهللا رسول حممد بل :لقا

                                     
 ١١٣ ص١جسنن الرتمذي  و٤٠٥ ص١ وراجع ج١٥٩ص ٥جسند أمحد م )١(

 )ط دار الفكر(صحيح مسلم و ١٢٤ ص٣جلبيهقي لالسنن الكربى : وراجع

 ٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٠٦ ص١جسنن أيب داود  و١٢٠ ص٢ج

 ١٩٠ ص٨وج ٦٤١ ص٧ج )ط مؤسسة الرسالة( كنز العامل و ١٥١ص

 ١٣٣ ص٢جمعرفة السنن واآلثار  و٢١٠و  ٢٠٩ ص١٣جإمتاع األسامع و

 .٣٢٤ ص١ججممع الزوائد : وراجع

صحيح ابن  و٦٨ ص٣جصحيح ابن خزيمة  و١٦٨ و ١٦٠ص ٥جمسند أمحد  )٢(

  .٣٤٦ ص٤جحبان 
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 .سبيله فخىل ؛اهللا رسول وحممد أنت :وقال لآلخر ذلك، فقال

 عىل فمىض األول أما: ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«فبلغ ذلك رسول اهللا 
 .)١(عليه تبعة فال اهللا برخصة فأخذ خر،اآل وأما ،ويقينه عزمه

 .)٢(له ثقة ال ملن دين ال :»صىل اهللا عليه وآله «عنه السهمي رواه ما  ـ٣

 رواه ما عليه يدل كام» تقية ال«: وهو تصحيف عىل الظاهر، والصحيح

  .)٣(»عليهم السالم «عنهم البيت أهل شيعة

                                     
 وأحكام القرآن ٤٠٩ ـ ٤٠٨ص ٤جصفهاين دباء للراغب األحمارضات األ )١(

  .١٣٧ص وسعد السعود ١٠ص ٢ج صللجصا

  .٢٠٠صتاريخ جرجان  )٢(

 ٦٠ ص١ج اإلسالمدعائم  و٢٢٤و  ٢١٧ص ٢ج) خنديط اآل(الكايف : راجع )٣(

من ال حيرضه و ٣صلصدوق لصفات الشيعة و ٢٢صدوق لصلاخلصال و

ط (ووسائل الشيعة  ١٠١صخمترص بصائر الدرجات و ١٢٨ ص٢جالفقيه 

 و ٢٣٧ و ٢١٥ و ٢١٠ و ٢٠٤ ص١٦ وج١٣١ ص١٠ج) آل البيتمؤسسة 

 بحار و٤٨٥ و ٤٦٨ و ٤٦٥ و ٤٦٠ص ١١ج ٩٤ ص٧ج) يةاإلسالمط دار (

 ٦٣ وج١٥٣ ص٣٣ وج٣٢٧ ص٣٠ وج١٥٨ ص١٣ وج٧٤ ص٢جاألنوار 

 و ٤١٤ و ٤١٢ و ٣٩٩ و ٣٩٤ و ٧٧ ص٧٢ وج٣٠٣ ص٦٤ وج٤٨٦ص

تفسري  و٢٥٤ ص١٠٩ وج٢٦٧ ص٧٧ وج١٧٢ ص٧٦ وج٤٢٣ و ٤٢٢

 ٢جينابيع املودة و ٥١٩ ص٤جتفسري نور الثقلني و ٤٣٧ ص٨ججممع البيان 
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 :له» صىل اهللا عليه وآله «النبي وقول املعروفة، يارس بن عامر قصة  ـ٤
  .والتفسري احلديث كتب خمتلف يف مروية وهي ،فعد عادوا إن

َمن كفر ﴿ :تعاىل قوله نزل املناسبة هذه ويف ََ ْ من بعد إيامنه إال من باهللاَ ْ ََ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ

ِأكره وقلبه مطمئن باإليامن َ ِ ِ ٌّ ُ ُ َ َِ َ ُْ ْ َ ِ ْ ُ﴾)٢(»)١(.  

 ثالث بقي حيث للتقية، نفسه» صىل اهللا عليه وآله «النبي إستعامل  ـ٥
 أحد، يهف يرتاب وال عليه، جممع وهذا ،ًرسا اهللا إىل يدعو سنوات مخس أو

                                     
رشح إحقاق احلق  و٩٦ ص٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٨٤ص

ط دار (حمد أبو زهرة مل ،اث عند اجلعفريةاملري عن ٣٨٢ ص٢٨ج )امللحقات(

 .٤٠ص)  بريوتـالرائد العريب 

 . من سورة النحل١٠٦ اآلية )١(

معرفة  و١٩٧ ص١عمدة القاري ج و٢٧٨ ـ ٢٧٧ ص١٢فتح الباري ج: راجع) ٢(

 ٢ جلقرآن العظيمتفسري ا و١٣٢ ص٤الدر املنثور ج و٣١٦ ص٦السنن واآلثار ج

تفسري  و٢٣٧ ص١٤امع البيان جج و١٩٨ ص٣فتح القدير ج و٦٠٩ص

 ٩إمتاع األسامع ج و٣٧٤ ص٤٣تاريخ مدينة دمشق ج و٢٩٣ ص٢السمرقندي ج

: وراجع .٢٠٤ ص٣تفسري السمعاين ج و٦٧ ص٢الكامل يف التاريخ ج و١٠٧ص

 )آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٤٩ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى 

 ٩١ ص١٩بحار األنوار جو ٤٧٦ ص١١ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٢٦ ص١٦ج

 .٣٥٩ و ٣٥٨ ص١٢تفسري امليزان ج و٩٠ ص٣جتفسري نور الثقلني و
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صىل اهللا عليه « الصحيح من سرية النبي األعظم : يف كتابناذكرنا قد كنا وإن
 .ذلك هي ليست احلقيقة أن: »وآله

 واجلزية، اإلسالم بني معينة ظروف يف الكفار ّريخي اإلسالم إن  ـ٦
  .والسيف

 بمعناها اللغوي، ألهنم هنا يكتمون بالتقية إغراء ذلك أن :وواضح
 لن كهذه ظروف يف اإلسالم يف دخوهلم ألن ،ن اإلسالمالكفر، ويظهرو

 .راسخة قناعة عن وليس دمائهم، حلقن إال يكون

، ألن حاهلم هذا جيعلهم يف صف »التقية بمعناها اللغوي«: وإنام قلنا
املنافقني، والتقية عىل العكس من ذلك، فإهنا كتامن اإليامن وإظهار غريه، 

.  ألنه حيفظ الدين وأهله يف مواقع اخلطرفهي أمر حسن أمر اهللا تعاىل به،
 .والنفاق أمر قبيح ومدان

 عىل فهميلأوت ي، اإلسالماملجتمع يف املنافقني قبول نظري وهذا
 ..قلوهبم يف اإليامن ويستقر الدين، هذا مع يتفاعلوا أن أمل عىل ،اإلسالم

ن، وعىل اقل التقادير، فإن أوالدهم سينشؤون يف اجلو اإلسالمي، ويتأثرو
 .وقد خرج بالفعل من أوالدهم مؤمنون

ْولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإليامن يف قلوبكم﴿: لذلك قال تعاىل َ ْ ُْ ِ ُ ُ َ ُ ُ َِ ُ َ ِ ْ ََِّ ُ ْ ََ ْ ََ ِ﴾)١(. 

 :»صىل اهللا عليه وآله «للنبي عالط بن حجاج قال خيرب فتح وحني  ـ٧

                                     
 . من سورة احلجرات١٤ اآلية )١(
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 نلت أنا إن حل يف ناأف ،آتيهم أن أريد ينإو ،ًأهال يل نإو ً،ماال بمكة يل نإ
 مع أن املوضوع .)١(شاء ما يقول أن اهللا رسول له ذنأف !ًشيئا؟ وقلت منك

 .هنا يتعلق باملال

  :التاريخ يف التقية وأما
  :املثال سبيل عىل فنذكر

  !األمراء؟ إىل الزكاة أدفع« :فقال عمر ابن سأل ًرجال إن  ـ١

  .واملساكني الفقراء يف ضعها: فقال ابن عمر

 :قال الرجل أمن إذا عمر ابن إن :لك أقل أمل :احلسن يل قالف: قال

  .)٢(!؟»واملساكني الفقراء يف ضعها

                                     
 ٩جلبيهقي لالسنن الكربى و ١٣٨ ص٣جمحد أمسند و ١٨٩صذخائر العقبى  )١(

 ٤٦٦ ص٥جلصنعاين لاملصنف و ١٥٤ ص٦ججممع الزوائد و ١٥١ص

 ٣٩٠ ص١٠جصحيح ابن حبان و ٣٨٥صمنتخب مسند عبد بن محيد و

تاريخ مدينة دمشق  و١٩٤ ص٦جمسند أيب يعىل و ٢٢٠ ص٣جاملعجم الكبري و

البداية و ٢٩ ص٢جاإلصابة  و٣٢٤ ص٥جموارد الظمآن و ١٠٢ ص١٢ج

 ٣٨١ ص١جأسد الغابة و ٢٤٦ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريبط (والنهاية 

 .٤٠٩ ص٣ج كثري بنالالسرية النبوية و ٩٦ ص١١جسبل اهلدى والرشاد و

  .٤٨ص ٤جاملصنف للصنعاين  )٢(



 ٢٣٩                                                                                                   ..التقية: الفصل الثالث

 الركوع قبل القنوت حديث روى قد مالك بن أنس أن :عواَّاد وقد  ـ٢
  .)١(عرصه أمراء بعض من تقية

 يولون فيمن وخواصه ابهّكت احلسن بن العباس شاور وحني  ـ٣

 واحد بكل ينفرد بأن الفرات ابن عليه أشار في،املكت موت بعد اخلالفة

 الباقني بحرضة رأيه واحد كل يقول أن ماأف« عنده وما رأيه فيعرف منهم

 فعل ثم ،صدقت :قال ،هّوطي كتامنه يف التقية سبيل يسلك ما عنده كان فربام

  .)٢(»عليه به أشار ما

 وستأيت ،عقبةال بيعة يف واحلمزة» صىل اهللا عليه وآله «النبي تقية  ـ٤

 .مستقل فصل يف نصوصها

 أي( عنها سألته ما قط يشء عن احلسن سألت ما :قال أيوب عن  ـ٥

  ).الزكاة عن

  .إليهم أدها :مرة يل فيقول :قال

  .مراءلأل أي )٣(إليهم تؤدها ال :ويقول يل مرة

 وضوح عدم ألجل هو إنام احلسن، من الرتدد هذا إن :إال أن يقال

                                     
  .١٤١ص ٤جاملحىل : راجع )١(

  .١٣٠صيب االوزراء للص )٢(

  .املصدر السابق )٣(
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 ً.منعا أو ًجوازا ه،ل الرشعي احلكم

 القوم هؤالء اتق األمة، تفارق ال :احلنفية بن ملحمد خطبة ويف  ـ٦

  .معهم تقاتل وال ،بتقيتهم )موينياأل يعني(

  !تقيتهم؟ وما :قلت :قال

 وعن عنك، بذلك اهللا فيدفع ؛دعوهتم عند وجهك حترضهم :قال

 .)١(به أحق نتأ الذي اهللا مال من وتصيب ودينك دمك

 :له وقيل احلسن، بن اهللا عبد بن حممد مع باخلروج مالك ستفتيا  ـ٧
  .املنصور جعفر أليب بيعة عناقناأ يف

 .)٢(يمني مكره عىل وليس ،مكرهني بايعتم إنام :فقال

 عند بالتقية القول :والكوفيني الشافعي، عن القرطبي، ونقل  ـ٨

 .)٣(»ذلك عىل العلم أهل أمجع« :وقال القتل، من اخلوف

 :فقال» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول مع كنا :قال حذيفة عن  ـ٩

                                     
  .٣٤٥ ص٥٤جتاريخ مدينة دمشق  و٧٠ ص٥جبن سعد لكربى الطبقات ا ال)١(

تاريخ األمم و ١٩٠ص) منشورات املكتبة احليدرية(و  ٢٨٣صمقاتل الطالبيني  )٢(

 ١٩٠ ص٦ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٠٠ص ٣ج )ورپاأط ( لوكوامل

 .٢٣ ص٩جلذهبي ل اإلسالمتاريخ  و٥٣٢ ص٥جالكامل يف التاريخ و

  .١٨١ص ١٠ج اجلامع ألحكام القرآن )٣(
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  . اإلسالميلفظ كم يل حصواأ

 إىل الستامئة بني ما ونحن علينا أختاف اهللا، رسول يا :فقلنا :قال
  !؟السبعامئة

  .تبتلوا أن لعلكم تدرون ال إنكم :قال

  .)١(ًرسا إال يصيل ال منا الرجل جعل حتى فابتلينا :قال

 فهذا ،ًيوما بأربعني» عليه السالم «لعيل البيعة بعد مات قد يفةوحذ
ـ أي قبل خالفة عيل  ذلك قبل كانوا املؤمنني الناس أن عىل يدل النص

 الشارع عىل يسيطرون الذين نأل شديد، ضغط يف يعيشونـ » عليه السالم«
 وحياربون وهيزؤون واملتدينني، الدين عىل حيقدون كانوا الذين الناس هم
 .بصلة الدين إىل يمت يشء كل

 القول إىل وأجابوا العلامء وكبار احلديث، أهل عامة اتقى لقد ـ ١٠
 حنبل، بن أمحد إال منهم يمتنع ومل بقدمه، يعتقدون وهم القرآن، بخلق

 إىل وصل إذا فكان ذلك، يف قىتا قد فإنه ؛أمحد وحتى ،)٢(نوح بن وحممد

                                     
عمدة  و٣٨٤ص ٥ج ومسند أمحد ٩١ص ١ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم  )١(

ابن صحيح  و٢٧٦ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و٣٠٦ ص١٤جالقاري 

إمتاع  و٢٢٨ ص١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٧١ ص١٤جحبان 

 .٦١٩ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٣٤٦ ص٩جاألسامع 

بن أعثم الكتاب الفتوح  و٤٦٥ص )مطبوع مع العيون واحلدائق(جتارب األمم  )٢(
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 .بمتكلم أنا ليس :قال املخنق

 !؟القرآن يف تقول ما :ه حني قال له الوايلكام أن

 ..اهللا كالم هو :أجاب

 !هو؟ أخملوق :قال

  .)١(عليها أزيد ال اهللا كالم هو :قال

 ًعلام علمت رجل أنا« :قال ذلك عن أمحد سئل ملا إنه :يببل قال اليعقو

 .هبذا فيه أعلم ومل

 فناظره، إبراهيم بن إسحاق إليه عاد سياط، عدة ورضبه املناظرة وبعد

 !؟تعلمه مل يشء عليك فيبقى :له قال

 .عيل بقي: قال

                                     
 ٤٢٧ ـ ٤٢٣ ص٦جالكامل يف التاريخ و ٤٢٣ ص٨ج) ط دار األضواء(

 ـ ١٩٩ ص٧ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ١٩٣ص ٥ج لوكمم واملتاريخ األو

 ٢٥ ـ ٢٠ ص١٥جلذهبي ل اإلسالمتاريخ و، ـ ه٢١٨يف حوادث سنة  ٢٠٥

  ٢٨٨ ص١٠جسري أعالم النبالء :  وراجع٩٧ ص١٨وج

الكامل يف التاريخ و ٢٠١ ص٧ج) ط مؤسسة األعلمي( مم وامللوكتاريخ األ )١(

البداية والنهاية و ٢٢ ص١٥جلذهبي ل اإلسالمتاريخ  و٤٢٦و  ٤٢٥ ص٦ج

  .٤٧ ومذكرات الرماين ص٢٧٤آثار اجلاحظ ص: وراجع ٢٩٩ ص١٠ج
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 !؟املؤمنني أمري مكهّلع وقد ؛تعلمه مل مما فهذا: قال

  .املؤمنني أمري بقول أقول فإين: قال

  !القرآن؟ خلق يف: قال

  .القرآن خلق يف: قال

  .)١(منزله إىل طلقهأو عليه، وخلع عليه، فأشهد :قال

 من فهو ؛ووقف اهللا، كالم القرآن :قال من إن :مع أنه هو نفسه يقول

  .)٢(امللعونة الواقفة

  .)٣(اخلوارج مواجهة يف بالتقية الزبري ابن عمل وقد

  .احلجاج من اهللا عبد بن ومطرف الشعبي ًأيضا واتقى

 بن صعةعوص اخلوارج من الطاق ومؤمن سارية بن عرباض واتقى
  .)٤(معاوية من صوحان

 وابن محاد، بن إسامعيل القرآن خلق قضية يف يةالتق استعمل وممن

                                     
  .٤٧٢ص ٢ج تاريخ اليعقويب )١(

 الرد عىل اجلهمية البن نع ١٨٤ و ١٨٣صبحوث مع أهل السنة والسلفية  )٢(

  .٨٢صحنبل يف كتاب الدومي 

  .٣٩٣ص ٢ج العقد الفريد البن عبد ربه :راجع )٣(

  .٤٦٥ ـ ٤٦٤ص ٢جفريد العقد ال )٤(
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 به ويقتدي املعتزيل، دؤاد أيب القايض جملس يلزم املديني ابن وكان املديني،
  .)١(وأصحابه حنبل بن أمحد وجيانب الصالة، يف

 احلاكم ذلك سأله عندما» السالم عليه «إبراهيم إن :ويقولون  ـ١١
  .فراجع )٢(اهللا يف لكوذ »أختي هذه« :قال امرأته عن اجلبار

                                     
  .ً وهامشاً متنا٤٠٠ ـ ٣٣٩ص ١جراجع لسان امليزان  )١(

 ٤ وج٣٨ ص٣ج) ط دار الفكر(و  ١٢٩ص ٤ج )ط امليمنية(صحيح البخاري  )٢(

 ٤٠٤و  ٤٠٣ ص٢جومسند أمحد  ٥٩ ص٨ وج١٦٨ ص٦ وراجع ج١١٢ص

 ومسند أيب ٩٩ ـ ٩٨صاألنبياء للنجار  صداود والرتمذي، وقصوبأوأخرجه 

لنسائي لفضائل الصحابة  و١٥٤ ص١٢جبحار األنوار و. ٤٢٧ص ١٠جعىل ي

لنسائي لالسنن الكربى  و٣٦٦ ص٧جلبيهقي لالسنن الكربى  و٨٠ و ٧٩ص

 ١جاملعجم األوسط  و٤٦ و ٤٥ ص١٣جصحيح ابن حبان  و٩٨ و ٩٧ ص٥ج

 ٤٥ ص١جختريج األحاديث واآلثار  و٢٨٧ ص٤جمسند الشاميني  و٢٩١ص

الفتح الساموي  و٤٨٧ و ٤٨٥ ص١١ج )سة الرسالةط مؤس(كنز العامل و

 مدينة تاريخ و٤٩ ص١جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٤١ ص١جلمناوي ل

 ٦٣صفتوح مرص وأخبارها  و١٨٢  و١٨١ ص٦٩ج و١٩٢ ص٦جدمشق 

 ١٠١ ص١جالكامل يف التاريخ  و١٧٢ و ١٧١ ص١ج مم وامللوكتاريخ األو

قصص  و١٧٤ و ١٧٣ ص١ج )لعريبدار إحياء الرتاث اط (البداية والنهاية و

 .٣٠٣ ص١جسبل اهلدى والرشاد  و١٩٥ و ١٩٣ ص١ج بن كثريالاألنبياء 
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 شعبة إىل كتبت« :قال أبيه عن العنربي، معاذ بن اهللا عبيد وعن  ـ١٢
 ومزق عنه، تكتب ال :إيل فكتب واسط، قايض شيبة، أيب عن أسأله

  .)١(»يباكت

 املستورد خروج قصة يف خطبته يف بالتقية صعصعة عمل وقد  ـ١٣
 .)٢(معاوية أيام

 عبد بن جابر وشكوى املدينة، عىل طاةأر أيب بن برس غارة ويف  ـ١٤
 ضالل، بيعة هوهذ يقتل، أن خيش أنه :النبي زوج سلمة مأل األنصاري اهللا

 يلبسون كانوا أن عىل الكهف أصحاب محلت التقية فإن ؛فبايع إذن، :قالت
  .)٣(قومهم مع عياداأل وحيرضون الصلب

 احلسن أخاه ًمؤبنا» السالم عليه «احلسني اإلمام خطب وقد  ـ١٥
 عند اهللا آثر قد نهأ :به متدحه مما فكان تويف، حينام» السالم عليه «السبط

                                     
رشح مسلم و ٣٠٩ ص٣جبن حيان الأخبار القضاة و ١٨ص ١جصحيح مسلم  )١(

 ١ج ضعفاء العقييل و١٣٦صم احلديث وومعرفة عل ١١٠ ص١جلنووي ل

 ١جدي بن عالالكامل  و١٣٣ ص١جلرازي لاجلرح والتعديل  و٥٩ص

 .٢٣٩ص

 ١٤٤ ص٤ج مم وامللوكتاريخ األ: وراجع ١٢١ص ٧جالصباغة  جهب: راجع )٢(

 .٤٢٩ ص٣جالكامل يف التاريخ  و١٩٨ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و

 .٢٠٨ و ٢٠٧ ص١٢جلتسرتي لقاموس الرجال  و١٩٨ص ٢جتاريخ اليعقويب  )٣(
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  .)١(الروية بحسن التقية مكان يف الباطل، مداحض

  .)٢(القيامة يوم إىل التقية ):البرصي( احلسن قال  ـ١٦

يف من يكرهه اللصوص، : وقال ابن عباس«:  وقال البخاري ـ١٧
  .)٣(» واحلسن ابن عمر، وابن الزبري، والشعبي، وبه قال،فيطلق، ليس بيشء

 خاف إذا أخوه، أنه :لصاحبه الرجل يمني« :ًأيضا البخاري وقال  ـ١٨
 الظامل، عنه يذب فإنه خياف، مكروه كل وكذلك نحوه، أو القتل عليه

                                     
بن عساكر ال ترمجة اإلمام احلسنو ٢٩٦ ص١٣جتاريخ مدينة دمشق : راجع )١(

 ٢ج وعيون األخبار البن قتيبة ٢٣٠ص ٤جق شهتذيب تاريخ دمو ٢٣٣ص

رشح  و٤٣٩ص ١ج للقريش <عليه السالم> وحياة اإلمام احلسن ٣١٤ص

خمترص تاريخ  عن ٥٩٩ ص٢٦ وج٥٩٧ ص١١ج )امللحقات(إحقاق احلق 

  .٤٦ ص٧ج) ط دار الفكر(دمشق 

 ٥٥ ص٨ج) دار الفكرط ( و ١٢٨ص ٤ج) ط امليمنية(صحيح البخاري  )٢(

عمدة  و٢٧٩ ص١٢جفتح الباري  و٤١٦ ص١٠جمستدرك سفينة البحار و

 ١جلقرآن العظيم تفسري ا و٢٦٠ ص٥جتغليق التعليق  و٩٧ ص٢٤جالقاري 

 .٣٦٥ص

 ١٢جفتح الباري  و٥٦ ص٨ج) ط دار الفكر( و ١٢٨ص ٤جصحيح البخاري  )٣(

 ١٨٤ ص١٠ج واجلامع ألحكام القرآن ٩٧ ص٢٤جعمدة القاري  و٢٧٩ص

  .٢١ ص٧جنيل األوطار : وراجع .٢٦٠ ص٥جتغليق التعليق و
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  .قصاص وال عليه قود فال ،املظلوم دون قاتل وإن خيذله، وال دونه ويقاتل

 تقر أو عبدك، لتبيعن أو امليتة، كلنألت أو اخلمر، نلترشب :وإن قيل له
 اإلسالم يف أخاك أو أباك، لتقتلن أو عقدة، حتل أو هبة هتب أو ن،ْيَبد

  ..ذلك وسعه

 وإن احلالف، ةّيفن ًظاملا املستحلف كان إذا :النخعي قال: إىل أن قال
  .)١(»املستحلف فنية ؛ًمظلوما كان

ارد ال حتل، فإن التقية ال جتوز إذا بلغ مع أن التقية يف بعض هذه املو
 !األمر فيها الدم، فكيف يقتل املسلم أباه أو أخاه عىل التقية؟

 كراه،اإل كتاب عىل البخاري صحيح عىل الرشوح بمراجعة سأب وال
  .)٢(املجال هذا يف مفيدة ومطالب توضيحات ففيها

 بالتقية يعمل ًعليا عيبه يف أنه يدعي فإنه شعبة بن املغرية حتى ـ ١٩
 عيبه بإظهار خذناأ وقد ظهر، قد السلطان هذا« :ةعلصعص يقول فهو

 ًداب منه نجد ال الذي اليشء ونذكر به، أمرنا مما ًكثريا ندع فنحن للناس،

                                     
فتح  و٥٩ ص٨ج) ط دار الفكر( و ١٢٨ص ٤ج) ط امليمنية(صحيح البخاري  )١(

سنن الرتمذي :  وراجع١٠٧ ص٢٤جعمدة القاري  و٢٨٨ ص١٢جالباري 

 .٢٦٣ ص٥جتغليق التعليق  و٤٠٤ ص٢ج

 ٢٨٩ ـ ٢٧٧ص ١٢الباري ج وفتح ١٠٨ ـ ٩٥ص ٢٤جعمدة القاري : راجع )٢(

 .١٠٢ ـ ٩٣ص ١٠جرشاد الساري وإ



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٢٤٨

 بينك فاذكره فضله ًذاكرا تكن فإن تقية أنفسنا عن القوم هؤالء به ندفع
 .)١(..لخا ًرسا منازلكم ويف أصحابك وبني

 أهل من رجل عىل احلنفية بن حممد محل اجلمل حرب ويف  ـ٢٠
 الذي عرفت فلام ..طالب أيب دين عىل ناأ :قال غشيته فلام :قال البرصة،

 .)٢(عنه كففت رادأ

 أن أمره» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول إن :سالم ابن ويقول  ـ٢١
 .)٣(فلةنا الصالة يؤخرون الذين األمراء مع يصيل ثم ،لوقتها الصالة يصيل

 من بموقفه يرتبط ما يف بالتقية يعمل بأنه :اخلدري رصح وقد  ـ٢٢
ِادفع بالتي ﴿ :بآية واستدل ..أمية بني من دمه ليحقن ،»السالم عليه «عيل َّ ِ ْ َْ

َهي أحسن السيئة َ ِّ َّ َ َُ ْ َ ِ﴾)٥(»)٤(.  

                                     
 ١٤٤ ص٤ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ١٢ص ٤جك واألمم وامللتاريخ  )١(

 ٣جالكامل يف التاريخ وتاريخ  و١٩٩ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال و

  .١٠٠صالنصائح الكافية  و٤٣٠ص

مناقب و ٩٣ ص٥ج) ط دار صادر( و ٦٧ص ٥جالطبقات الكربى البن سعد  )٢(

  .٣٣٧ ص٢جلكويف لاإلمام أمري املؤمنني 

  .٢٠٥ص ٦جهتذيب تاريخ دمشق  )٣(

 .ؤمنون من سورة امل٩٦ اآلية )٤(

  .٥٣ص) يرانإمؤسسة البعثة ـ قم ـ (سليم بن قيس  )٥(
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 عديدة موارد ٧٣ و ٧٢ ص٣ج للبيايض املستقيم الرصاط يف ذكر وقد
 .فراجع ،أخرى

 ..حلمد هللا، والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوا

 

  :السؤال املرفق
 يف عقيدة الشيعة يف التقية أهنا تعني املداهنة، »عنه اهللا ريض« قال عيل

 ..والنفاق، واجلبن وعدم مواجهة الباطل ومداهنته

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..لسالم عىل حممد وآله الطاهريناحلمد هللا، والصالة وا

 ..وبعد ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

، وحددتم لنا »عليه السالم«حبذا لو ذكرتم لنا نص كالم عيل  ً:أوال
 .مصدره لنرجع إليه، وننظر فيه، ونتحقق من نسبته إليه

ًإذا كانت التقية جبنا ومداهنة ونفاقا وهروبا من مواجهة الباطل: ًثانيا ً ً ،
فهل جبن ونافق، وداهن عامر بن يارس حني اتقى من املرشكني، ونزل فيه 

َمن كفر ﴿: قوله تعاىل ََ ِ من بعد إيامنه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامنباهللاَ َ َِ ِ ٌّ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ َّ ِ﴾)١( . 

                                     
  . من سورة النحل١٠٦ اآلية )١(
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 ! مجيع أولئك الذين ذكرناهم يف اإلجابة السابقة؟وهل داهن ونافق

نت التقية تعني اجلبن، والنفاق، واملداهنة، واهلروب وغري  إذا كا:ًثالثا
ًإال أن تتقوا منهم تقاة﴿ :ذلك، فلامذا رشعها اهللا تعاىل بقوله َ ْ ُُ ْ َّ َْ ُ ِ َ َّ ِ﴾)١(. 

ِإال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن﴿: وبقوله عن عامر َ ِ ِ ٌّ ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ َّ ِ﴾)٢(. 

ُّوقال رجل م﴿: وقال عن مؤمن آل فرعون ٌَ َُ ُؤمن من آل فرعون يكتم ََ َ ْ ُِّ ْ َ ْْ َ ْ ٌِ ِِ

ًإيامنه أتقتلون رجال َُ َُ َ ُ ُْ َ َ َ َ أن يقول ريب ِ ِّ َ ََ ُ  . )٣(﴾اهللاَ

 إن التقية ال جتوز إذا كان فيها ضياع أصل الدين، بل جيب البذل :ًرابعا
وإنام جتوز التقية يف املورد . والتضحية بالنفس واملال يف سبيل إقامته وحفظه

ً بذل النفس بال موجب، ويكون هدرا للطاقة البرشية الذي يكون فيه
أن التعرض : وتعرض لألذى بال سبب يعتد به العقالء، ومن الواضح

 ..للقتل أو ملا هو دونه بال سبب حيتم ذلك مما ال يرضاه اهللا تعاىل

 لو أخذك ظامل يريد قتلك، أو سلب مالك، أو هتك عرضك :ًخامسا
ًوة لك، أال تتفادى ذلك باخلروج متنكرا، ًبال سبب موجب إال جمردا لعدا

! أال يعد ذلك تقية؟! والتواري يف بعض البيوت أو عند بعض األصدقاء؟
 !ًوأليس هذا مرشوعا؟

                                     
  . من سورة آل عمران٢٨ اآلية )١(

  . من سورة النحل١٠٦ اآلية )٢(

  . من سورة غافر٢٨ية  اآل)٣(
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ولو كنت تستطيع أن تتفادى هذا القتل بال موجب للقتل أو التعذيب 
 ..أم ال! بكلمة أو نحوها هل تفعل ذلك؟

، وتسلم معاوية »ليه السالمع«وأنت تعلم أنه بعد استشهاد اإلمام 
للسلطة قد الحق معاوية وعامله من أمثال املغرية بن شعبة، وزياد بن أبيه، 

وكان من ضحاياه حجر ..  حتت كل حجر ومدر»عليه السالم«شيعة عيل 
 .بن عدي، وعمرو بن احلمق، وغريمها من الصحابة

مام احلسني ثم اشتد األمر عليهم بعد تويل يزيد لعنه اهللا واستشهاد اإل
 أن يستسلموا »عليه السالم«فهل تريد من شيعة عيل ..  بأمره»عليه السالم«

 !..للقتل واألذى حتى يستأصلهم بنو أمية ثم بنو العباس وغريهم؟

 إن غري الشيعة مل حيتاجوا إىل التقية، ألهنم دانوا اهللا تعاىل بقبول :ًسادسا
ب الطاعة، وجتب نرصته، ًحكومة الظاملني، واعتربوا الظامل إماما واج

ًوحفظه، وتأييده، ومعونته، فكان ذلك سيئا يف صريورهتم وسيلة ظلمه، 

وآلة بطشه، وأشاع فيهم أجواء احلقد والعداء ملن ال يعرتفون برشعيته، 
وهيأ للفتن العمياء اهلادفة إىل كرس شوكة أولئك الذين يقولون ببطالن إمامته، 

 . وهم الشيعة عىل وجه اخلصوص..ويعرتضون عىل من أعانه وأطاعه

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

’ 

  :)٩٦ (١٨٦السؤال رقم 
 والشيعة عصيبة، مواقف يف بالتقية يعمل مل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وجدنا لقد
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 أئمتهم أنو !الدين أعشار تسعة التقية هذه أن ـ سبق كام ـ تدعي
 !؟ ملسو هيلع هللا ىلصكجدهم يكونوا مل باهلم فام .ًاكثري استعملوها

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

صىل «ي أن هناك فرتة ثالث سنوات كان النب: ذكر مؤرخوا أهل السنة
ًيامرس الدعوة فيها باخلفاء، خوفا من مضايقات قريش، » اهللا عليه وآله

َ﴿فاصدع بام تؤمر وأعرض عن املرشكني: حتى نزل قوله تعاىل ِ ِ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ْْ ِ َ ُ َ ْ ُ ََ ِ َإنا كفيناك  َ َ ْ َ َ َّ ِ

َاملستهزئني﴾ ِْ ِ َ ْ ُ)١(.. 

كان وال يزال يامرس عمله منذ » عليه السالم«كام أن نبي اهللا اخلرض 
 .آالف السنني يف اخلفاء

 ..ًوكان مؤمن من آل فرعون يكتم إيامنه أيضا

ًإال أن تتقوا منهم تقاة﴿: َّوقد رصح القرآن بالتقية يف قوله تعاىل َ ْ ُُ ْ َّ َْ ُ ِ َ َّ ِ﴾)٢(. 

                                     
 . من سورة احلجر٩٥ و ٩٤ اآليتان )١(

 . من سورة آل عمران٢٨ اآلية )٢(
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فال مانع إذن، من اإلستفادة من التقية يف احلدود التي ال تضيع فيها 
ًسب، ويكون املكلف معذورا أحكام الرشيعة، ويتم بياهنا يف الوقت املنا

عند اهللا يف اإلستفادة من التقية، حيث يكون التعرض لسطوة السلطان بال 
ًفائدة وال عائدة، بل يكون هدرا للطاقات، وتضييعا للقدرات ً.. 

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 
  :)١١١ (١٨٧ال رقم السؤ

 َّباحلجة هللا قائم من الزمان خلو يصح ال َّبأنه تقولون أنتم :يقال للشيعة
 له وهي الدين، أعشار تسعة ـ عندكم ـ التقية كانت فإذا اإلمام، وهو

 احلجة ُّتتم فكيف الناس، أتقى إنه إذ وفضيلة، منقبة بل مندوبة، بل سائغة،
 !اخللق؟ عىل به

  :اجلواب
 الرمحن الرحيمبسم اهللا 

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

من ) أو األرض(ال جيوز خلو الزمان :  لسنا نحن الذين نقولً:أوال
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«قائم هللا باحلجة، بل هذا هو املروي عن رسول اهللا 

                                     
 ٥١٤ ص٦فيض القدير ج و٣٦٨ ص١٠سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(
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 عىل بقاء اإلمام من أهل ُّدل أن حديث الثقلني ي:ًوقد ذكرنا أيضا
قال » صىل اهللا عليه وآله«ًحيا إىل يوم القيامة، ألنه » عليهم السالم«البيت 

فال يكفي التمسك .. »َّلن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض«: عن الثقلني
 .بالكتاب وحده لألمن من الضالل

 ..أن األرض ال ختلو من حجة: ًومن البدهييات أيضا

وال بد من أن تكون احلجة معصومة عن اخلطأ، إذ لو مل تكن 
معصومة، فإن احلجة يف مورد اخلطأ تكون مفقودة، فتخلو األرض من 

 .احلجة يف هذا املورد، وهذا ال جيوز

 إن التقية التي ال يمكن أن حتصل من اإلمام هي التي توجب :ًثانيا
عدم متامية احلجة عىل اخللق، ولكن األمر يف تقية ضياع معامل الدين، و

فإن ما حيتاج فيه إىل التقية هو تلك األحكام التي لو .. اإلمام ليس كذلك
جتاهر الشيعة هبا لتعرضوا للخطر من قبل احلكام الذين يرون أن تروجيها 

أو نحو ذلك من أسباب، .. يضعف حكمهم وسلطاهنم، أو يظهر جهلهم
عتهم بتوجيههم نحو العمل بالتقية، ثم إهنم حني يرتفع فيحقنون دماء شي

ِّاخلطر، يعيدون األمور إىل نصاهبا، ويصححون املسار، دون أن يتعرضوا 
 ..هم أو شيعتهم ألي مكروه

ًوهذا إنام يكون يف أحكام يسرية جدا، فالعمل بالتقية فيها ال بد أن 

                                     
 .٣٧٩ ص١لزركيش جلالربهان و
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، أو أي اختالل يصاحبه، أو يعقبه ما يضمن أن ال حيصل أي تضييع للحق
 .يف بيان أحكام الرشيعة

 إنه بعد ثبوت مقام اإلمامة لشخص، من خالل وسائل اإلثبات :ًثالثا
الصحيحة، ويتوىل هو هذا املقام، فإنه سيكون هو املسؤول عن حفظ 

 ..الدين، وعليه هو أن يبتكر وسائل إيصال احلق إىل الناس

.. ريش يف دار األرقممن ق» صىل اهللا عليه وآله«وقد استخفى النبي 
ويف مجيع األحوال لسنا نحن .. وكان يف آل فرعون مؤمن يكتم إيامنه

مسؤولني عن وظائف األوصياء أو األنبياء بعد ثبوت نبوهتم أو وصايتهم 
ألننا نحن الذين نأخذ ديننا منهم، ومنهم نتعلم، .. لنا بالدليل القطعي

 .فهمِّولسنا نحن الذين نعلمهم، أو نحدد هلم وظائ

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٨٧ (١٨٨السؤال رقم 
 ـ سبق كام ـ وغريهم لألئمة بالتقية العمل عىل الشيعة مصادر تتفق

 يستعمل ومن .احلق غري يقول وقد ُيبطن، ما غري اإلمام ُيظهر أن وهي
 !معصية بوالكذ سيكذب، التقية

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين
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 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 إن العمل بالتقية ال يالزم الكذب، إلمكان االستفادة من ً:أوال

 » وآلهيهعلصىل اهللا «وقد كان رسول اهللا . ًالتورية، ألن التورية ليست كذبا
 » وآلهعليهصىل اهللا «فهل كان رسول اهللا . )١(َّإذا أراد غزوة ورى بغريها

 !ًيكذب ـ والعياذ باهللا ـ وبالتايل ليس معصوما؟

ً أن يستعمل كالما ذا وجهني، يقصد هو أحدمها، فإذا :والتورية هي

 !ًفهم السامع منه املعنى اآلخر، فهل يكون القائل مسؤوال عن ذلك؟

 رسول بعد الويص عنً رجال لأس أحدهم إن :قبيل قوهلموهذا من 

                                     
 .٧٦٥ص ٢ج تيمية البن واملنتقى ٣٩٨ص ٥جللصنعاين  املصنف:  راجع)١(

 ٣٦٦ و ٣٦٥ص للصدوق األخبار ومعاين ٢١٩ص ٢ج الدارمي سنن :راجعو

 والتفسري ٢٤١ و ٢٤٠ص ٢١وج ٣٦٩ص ٧٢ج) بريوت ط(األنوار  وبحار

 ٢ج البخاري وصحيح ٢٣٢ص »السالم عليه« لعسكريلإلمام ا املنسوب

 ٥٦ص ٨ج وطاراأل ونيل ١٥٠ص ٩جللبيهقي  الكربى والسنن ١٠٥ص

 داود أيب نوسن ١٠٦ص ٨ج مسلم وصحيح ٩٩٠ص ٣ج للواقدي واملغازي

 وتاريخ ١٦٧ص ٢ج) صادردار  ط( سعد البن الكربى والطبقات ٤٣ص ٣ج

 ٦وج ٤٥٧ و ٤٥٦ص ٣ج أمحد ومسند ٥٤٢ص) املغازي (للذهبي اإلسالم

 ٢ج اخلميس وتاريخ ١٥٩ص ٤ج هشام البن النبوية والسرية ٣٨٧ص

 .١١٠ص ١ج دمشق تاريخ وهتذيب ١٢٣ص
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 .)١(حتته ابنته كانت من :فأجاب ليمتحنه بذلك، ،»وآله عليه اهللا صىل« اهللا

 .أنه أبو بكر: ففهم السني

 .»عليه السالم«أنه عيل : وفهم الشيعي

ومن قبيل ما جرى بني عقيل ومعاوية، حيث أمره معاوية بلعن عيل 
ًإن أمري املؤمنني أمرين أن ألعن عليا، فالعنوه، : املنرب، وقالعىل املنرب فصعد 

 .)٢(عليه لعنة اهللا، واملالئكة، والناس أمجعني

 إن األئمة ما كانوا يستعملون أمثال هذه التعابري :فمن الذي قال
 !للتخلص من اخلطر املحدق؟

ًلو أن طاغوتا كان يبحث عن نبي أو ويص، أو عن مؤمن  :ًثانيا
وسألك ذلك الطاغوت عنه، فهل جيوز لك أن .. وخبأته عندك. .ليقتله

أم أن الصدق يف مثل هذا املورد ! ختربه بمكانه، وتتسبب بذلك بقتله؟

                                     
زهر  و٦٧ ص١ججرة طوبى وش ٥صبن اجلوزي النواسخ القرآن :  راجع)١(

لتسرتي لقاموس الرجال  و٣١٥ ص٢جلزركيش لالربهان  و٨٢صالربيع 

 ٤جتذكرة احلفاظ  و٢١ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات  و١٧٦ ص١٢ج

 ٤٢جلذهبي ل اإلسالمتاريخ  و١٤١ ص٣جوفيات األعيان  و١٣٤٥ص

 .٢٤٧ ص١جالكنى واأللقاب  و٩٠ ص٤٥ وج٢٩٣ص

 والدرجات الرفيعة ٢٩ ص٤ والعقد الفريد ج١٥٩ و ١٥٨ ثمرات األوراق ص)٢(

 .٢٦١ و ٢٦٠ ص٣ والغدير ج٥٤ ص١ واملستطرف ج١٦١ص
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 !حرام، ألنه يؤدي إىل قتل مؤمن، أو نبي، أو ويص؟

 عىل أنه ليس كل كذب حرام، وليس كل صدق :ُّأال يدلك ذلك
 !الكذب واجب؟بل الصدق معصية يف هذا املورد، و! حالل؟

ًإال أن تتقوا منهم تقاة ﴿:بقوله التقية تعاىل اهللا رشع قد :ًثالثا َ ْ ُُ ْ َّ َْ ُ ِ َ َّ فإن . )١(﴾ِ
 !ًكانت التقية كذبا ومعصية، فكيف يرشعها اهللا تعاىل لعباده؟

ً عامرا باستعامل التقية مع املرشكني، » وآلهعليهصىل اهللا «وقد أمر النبي 

 .)٢(إن عادوا فعد: وقال له

 .إن احلسن ما حسنه الرشع، والقبيح ما قبحه الرشع: وأنتم تقولون

موارد كثرية استعمل فيها :  قد ذكرنا يف إجابة عىل سؤال آخر:ًرابعا
 .املسلمون والعلامء، بل واألنبياء التقية

                                     
 . من سورة آل عمران٢٨ اآلية )١(

 واجلامع ٢٣٧ ص١٤ وجامع البيان ج٢٤٩ ص٣ الطبقات الكربى البن سعد ج)٢(

املستدرك  و٣٧٣ ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق  و٢٤٩ ص٣ألحكام القرآن ج

فتح  و٢٠٩ و ٢٠٨ ص٨لبيهقي جلالسنن الكربى  و٣٥٧ ص٢جلحاكم ل

أحكام القرآن  و٣١٦ ص٦معرفة السنن واآلثار ج و٢٧٨ ص١٢الباري ج

 لقرآن العظيمتفسري ا و٢٠٤ ص٣تفسري السمعاين ج و٢٤٩ ص٣لجصاص جل

الكامل و ١٣٢ ص٤الدر املنثور جو ١٠٤ص العثامنية اجلاحظ و٦٠٩ ص٢ج

 .٦٧ ص٢جيف التاريخ 
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 تقية وذكر إيامنه، يكتم كان الذي فرعون، آل مؤمن القرآن ذكر وقد
ٌإين سقيم﴿ :هلم قال حني قومه من »عليه السالم «اخلليل إبراهيم َِ ِّ ِ﴾)١(، 

 .)٢(أصنامهم حيطم أن أراد ألنه معهم، خيرجوه لئال

عليهام «النبي يعقوب، حيث يقول لولده النبي يوسف : ًوذكر أيضا
ًيا بني ال تقصص رؤياك عىل إخوتك فيكيدوا لك كيدا﴿: »السالم َ َ ْْ َ َ ُ َّ ََ َ َُ ْ َ َِ َِ َ َ ْ ُ ُِ َ ْ َ﴾)٣( .

 .التقيةوهذا من موارد 

إن مذهب «: فقد قال الرازي يف تفسريه.. وقد أفتى الشافعي بالتقية
 واملرشكني، أن احلالة بني املسلمني إذا شاكلت احلالة بني املسلمني: الشافعي

 .)٤(»حلت التقية، حماماة عن النفس

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
 .ن سورة الصافات م٨٩ اآلية )١(

صحيح مسلم  و١١٢ ص٤جكتاب بدء اخللق ) ط دار املعرفة(صحيح البخاري  )٢(

 ٥سنن الرتمذي ج و٤٩٣ ص١سنن أيب داود ج و٩٨ ص٧ ج)ط دار املعرفة(

لنسائي لفضائل الصحابة  و٢٤٤ ص٣ وج٤٠٣ ص٢جمحد أمسند  و٤ص

 .١٩٨ ص١٠ وج٣٦٦ ص٧لبيهقي جلالسنن الكربى  و٧٩ص

 .من سورة الصافات ٨٩ اآلية )٣(

 .١٣ ص٨ مفاتيح الغيب للرازي ج)٤(
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.
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 : الرابعالفصل

 

  فصل الرابعال

 ..فقهيـــــــــــــــــــات
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  :)١٣٣ (١٨٩السؤال رقم 
 احلرمني بالد يف السنة أهل علامء عىل الزمان هذا يف الشيعة شنع

 .املرتدين البعثيني مواجهة يف »للرضورة« بالكفار ستعانةاإل بجواز لفتواهم

 منتهى« كتابه يف ينقل احليل املطهر ابن الشهري شيخهم وجدنا ثم

 عىل ـ الطويس شيخهم عدا ما ـ الشيعة إمجاع )١(»املذهب حتقيق يف الطلب

 !!»البغي أهل حرب عىل الذمة بأهل« ستعانةاإل جواز

 !التناقض؟ هذا فام

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

                                     
)٢/٩٨٥( )١ .( 
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 إنام كان يف جواز »منتهى املطلب« ما ذكره العالمة احليل يف كتابه ً:أوال
اإلستعانة بأهل الذمة الذين هم حتت سلطة الدولة اإلسالمية عىل قتال 

وهو رصيح كالم العالمة احليل كام ورد يف السؤال، ومل يرصح .. البغاة
 املعاهد، وال بالكافر املحارب، بجواز اإلستعانة بالكافر» رمحه اهللا«

 .ًواملستعمر، واملرتبص رشا باملسلمني

 إن ما أخذه علامء الشيعة وكثري من علامء السنة عىل احلكومة :ًثانيا
السعودية هو أهنا استعانت بالقوات الغربية واألمريكية لدفع قوات صدام 

 ..حسني عن الكويت

ي دول استعامرية طاغية  أن أمريكا والدول األوروبية ه:ومن الواضح
تسعى للسيطرة عىل بالد املسلمني وهنب ثرواهتم، وهي من أعظم أعوان 

ع حقوقهم، وإذالل يإرسائيل يف احتالهلا لفلسطني، ويف سعيها لتضي
 ..املسلمني والعرب، وهنب ثرواهتم

كام أن السعودية نفسها كانت قد آزرت صدام حسني وجيشه يف 
 .احلرب ضد إيران

نونه هنا، ثم يستعينون عليه بقوات اإلستكبار واإلستعامر فكيف يعي
 !العاملي هناك؟

ه، بحجة أنه ُوحني أعدم صدام حسني اعرتضوا من جديد عىل إعدام
ًفكيف يكون بعثيا مرتدا، ثم يصبح .. سيام يوم العيدرئيس عريب مسلم، وال ً

ًرئيسا مسلام؟ ً! 

 ..آلهوالصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد و
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  :)١٦٨ (١٩٠السؤال رقم 
 يكن مل وإن الزم أمر القرب استقبال إن«: يقول شيخ الشيعة املجليس

  !!أرضحتهم زيارة ركعتي أداء عند وذلك ،)١(»للقبلة ًموافقا

 كتبهم يف ورد قد وقبلة مساجد القبور اختاذ عن النهي أن :والعجيب
 كل يف كعادهتم ـ التقية عىل ذلك حيملون ولكنهم البيت، آل من أئمتهم عن

  !ـ أهواءهم يوافق ال ما

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

ر لزوم استقبال القرب حني قراءة قد ذك» رمحه اهللا« إن املجليس ً:أوال
ًبد من استقبال القبلة مطلقا عند مجيع أما حني أداء الصالة فال. لزيارةنص ا

 ..الشيعة إال يف صالة الغريق، واملطارد

 »عليه السالم« كان يرشح ما روي عن اإلمام الصادق »رمحه اهللا«ألنه 

                                     
 ).٣٦٩/ ١٠١(بحار األنوار،  )١(
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من بعيد، فقد » سالمعليه ال«م حنان بن سدير كيفية زيارة احلسني ِّوهو يعل
صعد إىل موضع يف دارك، أو الصحراء، فاستقبل القبلة بوجهك، ا: قال له

ُفأينام تولوا فثم وجه ﴿ :بعد ما تبني أن القرب هنالك، يقول اهللا تعاىل ْ َ ََّ َْ َُّ َُ ََ َ

السالم عليك يا موالي وابن موالي، وسيدي وابن  «:، ثم قل)١(﴾اهللاِ
 .)٢(»..الخ سيدي

بأن من : »فاستقبل القبلة بوجهك« : قوله»رمحه اهللا«يس ففرس املجل
 إنام قاله ملن أمكنه استقبال القرب والقبلة »عليه السالم«املحتمل أن يكون 

إن استقبال القرب أمر . بعد ما تبني أن القرب هنالك: ًمعا، وملا ظهر من قوله
 .)٣(»..ًالزم، وإن مل يكن موافقا للقبلة الخ

 إن :اءة نص الزيارة ال بد من استقبال القرب، ومل يقلأي أنه يف حال قر
استقبال القرب الزم يف حال الصالة، فإن الصالة ليست موضع شك 

 ..وشبهة، وال كان هلا أي ذكر يف هذا النص، ال من قريب وال من بعيد

أن الشيعة حيملون النهي عن اختاذ القبور مساجد :  ادعى السائل:ًثانيا
من الذي رصح من الشيعة : وسؤالنا هو.. ارد مورد التقيةًوقبلة، عىل أنه و

 !بأن هذا النهي حممول عىل التقية، ويف أي كتاب؟

                                     
 . من سورة البقرة١١٥ اآلية )١(

 .٣٦٨ ص٩٨ بحار األنوار ج)٢(

 .٣٦٩ ص٩٨ بحار األنوار ج)٣(
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 : بالنسبة ألحاديث النهي عن اختاذ القبور قبلة نقول:ًثالثا

أن ال تستبدل الكعبة بالقرب، فيكون القرب هو القبلة : إن املقصود به
فإن الشيعة ال يرضون عن .. الكعبة إليه من مجيع اجلهات كَّدوهنا، فيصىل

فإهنم حني يزورون األنبياء واألوصياء، ال . وهذا هو دينهم.. ًالقبلة بديال
ًبدعة وحمرما، ًجيعلون قبورهم قبلة عوضا عن الكعبة، ويعتربون ذلك 

 .الرشكًومبطال للصالة، ألن جعل القرب قبلة ال يالزم 

 : نقولًقرب النبي مسجدا بالنسبة ألحاديث النهي عن اختاذ :ًرابعا

روايات ال ويف .. عدم جواز السجود عىل القرب نفسه:إن املقصود به

 .)١(ترصيح هبذا، فراجع

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٧ (١٩١السؤال رقم 
ِبل اهللاَ ﴿ :وتعاىل سبحانه يقول وحده؛ هللا إال تكون ال العبودية َ

                                     
ط دار  ( و٢١٠ ص٣ وج١٦١ و ١٦٠ ص٥ج) آل البيتط مؤسسة ( وسائل الشيعة )١(

 ٤٦١ ص١ وج٢٢٨ ص٢ وهتذيب األحكام ج٤٥٥  و٤٥٤ ص٣ج) اإلسالمية

 ١٢٨ ص٩٧ وج٣١٥ ص٨٠ وج١٦٥ ص٥٣بحار األنوار ج و٢٠١ ص٣وج

 .٣١٢ ص٢ج) ط دار النعامن( و ٤٩٠ واالحتجاج ص٤٨٢ ص١واالستبصار ج
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ْفاعبد ُ ْ  وعبد عيل، وعبد احلسني، بعبد الشيعة يتسمى فلامذا ،]٦٦:الزمر[﴾َ
 !اإلمام؟ وعبد الزهراء،

 !الزهراء؟ وعبد عيل بعبد أبناءهم األئمة يسم مل وملاذا

 استشهاد بعد )احلسني خادم( احلسني عبد معنى يكون أن يصح وهل
 !؟»عليه اهللا رضوان «احلسني

 يف الوضوء ماء له ويصب، والرشاب الطعام له يقدم أنه يعقل وهل
 !؟له ًخادما يصري حتى !!!قربه

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ..وبعد

 :فإن علينا مالحظة األمور التالية

عبادة والعبودية، فالعبادة ال تصح لغري اهللا  هناك فرق بني الً:أوال
 ..سبحانه، ومن عبد غريه فقد ضل وأرشك

العبودية بمعنى اململوكية تكون هللا تعاىل باألصالة، وقد تكون  :ًثانيا
 يملك غريه من خالل متليك اهللا تعاىل أن اإلنسان: ه تعاىل بالتبع، بمعنىلغري

ِّء، وهو تعاىل يملك غريه من عباده إياه، فهو تعاىل املالك احلقيقي لكل يش

فقد قال .. ًاألرض والشجر، واحلجر، واحليوان، واإلنسان أيضا، وغري ذلك
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ْوأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم﴿: تعاىل َ ْ ْ َ َُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ْ َّ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َ..﴾)١(. 

 .بة لذلكًفيصري زيد ملكا لعمر، وبتمليك اهللا تعاىل بأحد األسباب املوج

 !أفنبي أنت؟: »عليه السالم«ًأن حربا من األحبار قال لعيل :  رويً:ثالثا

 .)٢(»إنام أنا عبد من عبيد حممد«: »عليه السالم«فقال 

 عليهصىل اهللا « بعد استشهاد رسول اهللا »عليه السالم«ولعله قال ذلك 

اد رسول وإن كان قد قاله يف أيام خالفته، فيكون قد مىض عىل استشه، »وآله

أنه » عليه السالم«فهل قصد . أكثر من ربع قرن» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 !الطعام والرشاب وهو يف قربه؟» صىل اهللا عليه وآله«يقدم للنبي 

 .)٣(»ًيا بني كن عبدا لألخيار«:  من كلامت لقامن البنه:ًرابعا

                                     
 . من سورة احلجرات١ اآلية )١(

 ١ وعوايل الآليل ج٩٠ ص١ والكايف ج٢٨٣ ص٣بحار األنوار ج:  راجع)٢(

مستدرك  و٣١٣ص) ط أخرى( و ٤٩٦ ص١جلطربيس لاالحتجاج و ٢٩٢ص

 وكتاب التوحيد ٢٣٣ ص٥جتفسري نور الثقلني  و٦٤ ص٧جسفينة البحار 

 .٥٣٤ واألمايل للصدوق ص١٧٤للصدوق ص

وسائل  و١٨٦ و ١٧٦ ص٧١ وج٤١٨ و ٤١٦ ص١٣بحار األنوار ج: راجع) ٣(

 ٥٠٩ ص٨ج) ميةاإلسالط دار  ( و١٥٦ ص١٢ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 

 .١٩٤لراوندي صلقصص األنبياء  و٣٥٣ و ٢٥١ ص٧هنج السعادة جو
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، إن ً واحداًأنا عبد من علمني حرفا: »عليه السالم«وقد ورد عن عيل 
 .)١(، وإن شاء اسرتقشاء باع، وإن شاء أعتق

 . )٢(ً عبدا فقد صريينً،من علمني حرفا: »عليه السالم«وقال أمري املؤمنني 

، رصت ًمن تعلمت منه حرفا: أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«وعن النبي 
 .)٣(ًله عبدا

ًمن علمني حرفا كنت له عبدا: ومن الكلامت املأثورة ً)٤(. 

أنه ال يقدر عىل يشء، :  إن أبرز خصوصيات العبد جتاه مواله:ًخامسا
وأن سيده هو الذي يملك قراره ومساره، فإذا كان اهللا تعاىل قد اعترب نبيه 
ًوليا للمؤمنني، بل أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وإذا كان هذا بالذات هو 

 يوم » وآلهعليهصىل اهللا «ًحال اإلمام مع الناس، وفقا لقول رسول اهللا 
 !ألست أوىل بكم من أنفسكم؟« :الغدير

 .بىل: قالوا

                                     
آداب  عن ٤٢١صلريشهري لالعلم واحلكمة يف الكتاب والسنة :  راجع)١(

 .يم املتعلم طريق التعلم للزرنوجي عن تعلً نقال، هبامشه٧٤صاملتعلمني 

 .١١٢ ص٣جلنراقي لجامع السعادات :  راجع)٢(

مستدرك سفينة  و١٦٥ ص٧٤جبحار األنوار  و٢٩٢ ص١جيل الآلعوايل :  راجع)٣(

 .٣٦٠ ص٧ وج٤٠٤ ص٤جالبحار 

 .٢٦٥ ص٢جكشف اخلفاء :  راجع)٤(
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 .»..فمن كنت مواله فهذا عيل مواله: قال

 » وآلهعليهصىل اهللا « أن الناس عبيد للنبي حممد :فإن النتيجة هي
بالطاعة ملقام النبوة واإلمامة، بمعنى لزوم طاعته واإلنقياد له، عىل حد 

 ..طاعة العبيد ألسيادهم

ام حكاه َّبني املراد ب قد »عليه السالم«اإلمام الرضا  أن :وقد روي
الناس عبيد لنا  «:»عليه السالم« بقوله من أن الناس عبيد هلم، ،الناس عنهم

 .)١(»يف الطاعة، موال لنا يف الدين

: ، فال معنى لقول السائل أننا عبيد له باخلدمة واملعونة:وليس املراد
 !؟» ويصب له ماء الوضوء يف قربه،ابهل يعقل أنه يقدم له الطعام والرش«

الفرق بني العبودية باملالكية، والعبودية يف :  فإن هذا يوضح لنا..وبعد
 .الطاعة، فإن املالكية تدور مدار احلياة، وتنقطع باملوت

أما العبودية بالطاعة، فال يقطعها املوت، بل تتواصل وتستمر بعده كام 
.. ياة وبعد املامت، لبقاء العبودية بالطاعةفتجب طاعة األسياد يف احل. كانت قبله

 .. موت سيدهأما العبودية باملالكية، فتزول، لزوال امللك عن العبد بمجرد

                                     
ط (وسائل الشيعة  و١٨٧ ص١جالكايف  و٢٧٩ ص٢٥بحار األنوار ج:  راجع)١(

 ١٦١ ص١٦ج) يةاإلسالمط دار  ( و٢٦٢ ص٢٣ج) آل البيتمؤسسة 

موسوعة أحاديث أهل  و٢٢صلطويس لاألمايل  و٢٥٣صلمفيد لاألمايل و

 .١١٩بشارة املصطفى ص و٥٢ ص٤نور الثقلني ج و٤٩١ ص٣جلنجفي لالبيت 
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 يف الصحابة أناس كثريين هلم أسامء تتوافق مع التسمية باسم :ًسادسا
عبد عيل، وعبد احلسني، ونذكر من ذلك عىل سبيل املثال بعض من ذكرهم 

قد » صىل اهللا عليه وآله« يستطع أن يثبت لنا أن النبي صاحب اإلصابة، ومل
 : مثل.. غري أسامءهم

 ).أبو مكنف(عبد رضا   ـ١

 . عبد شمس بن احلرث بن كثري بن جشم ـ٢

 .عبد شمس بن عفيف بن زهري  ـ٣

 .عبد عمرو بن عبد جبل الكلبي  ـ٤

 .عبد عمرو بن نضلة اخلزاعي  ـ٥

 .رييشعبد عمرو بن يزيد بن عامر اجل  ـ٦

 .عبد عوف بن احلرث بن عوف األمهيس  ـ٧

 .عبد قيس بن الي بن عاصم  ـ٨

 .عبد املطلب بن ربيعة بن احلرث  ـ٩

 .عبد يزيد بن هاشم بن املطلب  ـ١٠

 .عبد ياليل بن عمرو بن عمري الثقفي  ـ١١

 .عبد اجلد بن عبد العزيز األزدي  ـ١٢

 .عبد احلجر بن رساقة  ـ١٣

 .زيدعبد خري بن ي  ـ١٤

 .عبد القيس الياممي احلنفى  ـ١٥

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد



 ٢٧٣                                                                                                   ..فقهيات: الفصل الرابع

× 

  :)٢٢ (١٩٢السؤال رقم 
  !الشيعة؟ عليها يسجد التي احلسينية الرتبة عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سجد هل

 ..نعم :إن قالوا

  .الكعبة ورب كذب هذا :قلنا

 .يسجد مل :وإن قالوا

  !سبيال؟ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من أهدى أنتم فهل كذلك، كان إذا :قلنا

صىل اهللا عليه  «النبي إىل أتى جربيل أن تذكر مروياهتم أن العلم مع
 .كربالء تراب من بحفنة» وآله

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

ً إن السجود عىل الرتبة احلسينية ليس واجبا عند الشيعة، بل ً:أوال

الواجب هو السجود عىل األرض أو ما أنبتت، ما عدا املأكول وامللبوس، 
هي من مجلة الرتاب الذي يصح السجود » عليه السالم«وتربة احلسني 

 جواز السجود عليه، فإن مجيع املسلمني جييزون عليه، فلامذا يسأل عن دليل
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 ..السجود عىل الرتاب

وكان من ( هجرية ٦٢أن مرسوق بن األجدع املتوىف سنة :  رويتم:ًثانيا
 .)١(كان إذا خرج خرج بلبنة يسجد عليها يف السفينة) أصحاب ابن مسعود

كتب : سمعت رزين موىل ابن عباس يقول :  عن ابن عيينة قال:ًثالثا

 أن ابعث إيل بلوح من :»عنه اهللا ريض«  عيل بن عبد اهللا بن عباسإيل

 .)٢(أحجار املروة أسجد عليه

ومل يكن ذلك من عيل بن عبد اهللا بن عباس إال ألنه يرى لزوم 
السجود عىل احلجر والرتاب، وألنه يريد أن يتربك يف سجوده يف صالته 

 .عىل حجر من أحجار املروة

 األجدع بأنه مبتدع، وكذلك احلال وال يمكن وصف مرسوق بن
 .بالنسبة لعيل بن عبد اهللا بن عباس

  :’ حديث الرسول ^حديث األئمة 
 بأن كل :يرصحان» عليهام السالم«ًإن كال من اإلمام الصادق والباقر 

ما يروونه، إنام يروونه عن اإلمام السجاد بعد الباقر، والسجاد عن أبيه 

                                     
 ٥٣ ص٦ والطبقات الكربى البن سعد ج٨٣ ص٢ املصنف للصنعاين ج)١(

 .١٧٢ ص٢واملصنف البن أيب شيبة ج

 .١٥١ص ٢أخبار مكة لألزرقي ج )٢(
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عن رسول اهللا » عليهم السالم«عن عيل احلسني، واإلمام احلسني يرويه 

 .)١(، عن جربئيل عن اهللا تعاىل»صىل اهللا عليه وآله«

ًقد رصحوا بأهنم ال يقولون شيئا من عند أنفسهم، » عليهم السالم«كام أهنم 

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«بل كل ما يقولونه إنام هو يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

 واهللا لو كنا ،يا جابر :»عليه السالم«ويف نص آخر عن أيب جعفر 
ولكنا نحدثهم بآثار . .حدثناهم برأينا لكنا من اهلالكنينحدث الناس أو 

 نكنزها ، يتوارثها كابر عن كابر»صىل اهللا عليه وآله«عندنا من رسول اهللا 
 .)٣(كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم

 وال نقول ،وائناواهللا ما نقول بأه :»عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 
 .)٤(أينا، وال نقول إال ما قال ربنابر

 فهو عن رسول ء،مهام أجبتك فيه بيش :لرجل» عليه السالم«وعنه 
 .)٥(ء لسنا نقول برأينا من يش»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 .املريد، وأمايل املفيد ومنية ١٧٩ ـ ١٧٢ ص٢بحار األنوار ج:  راجع)١(

 . عن االختصاص١٧٤ ـ ١٧٣ ص٢بحار األنوار ج:  راجع)٢(

 عن بصائر الدرجات، وعن ١٧٣ و ١٧٢ ص٢بحار األنوار ج:  راجع)٣(

 .اإلختصاص

 . عن جمالس املفيد، وبصائر الدرجات١٧٣ ص٢بحار األنوار ج:  راجع)٤(

 . عن بصائر الدرجات١٧٣ ص٢بحار األنوار ج:  راجع)٥(
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 .)١(وبمعناه غريه

عليهم «فإذا كان اإلمام الباقر والصادق وسائر أئمة أهل البيت 
ون وال يعملون برأهيم، بل بام عندهم من آثار رسول اهللا ال يقول» السالم

فلنرجع إىل ما .. يكنزوهنا كام يكنز أحدنا ذهبه وفضته» صىل اهللا عليه وآله«
عليه «حول السجود عىل تربة احلسني » عليهم السالم«روي عنهم 

 ..»السالم

  :من روايات السجود على الرتبة احلسينية
ً مجع شطرا من أحاديث السجود عىل وبام أن العالمة األمحدي قد

 :، كام ييل»رمحه اهللا«الرتبة، فنحن نورد هنا بعض ما ذكره 

عليه «السجود عىل طني قرب احلسني : »عليه السالم«قال الصادق  ـ ١
، ومن كانت معه سبحة من طني قرب ينور إىل األرضني السبعة »السالم

 .)٢(هبا وإن مل يسبح ً كتب مسبحا»عليه السالم«احلسني 

 مخرة : شيعتنا عن أربعال يستغني: »عليه السالم«عن أيب احلسن  ـ ٢
 وسبحة من طني قرب ،، وسواك يستاك بهتم يتختم به، وخايصيل عليها

                                     
 عن اإلختصاص للمفيد، وبصائر ١٧٣ و ١٧٢ ص٢بحار األنوار ج:  راجع)١(

 .الدرجات للصفار

 .٢٦٨ ص١ ومن ال حيرضه الفقيه ج٦٠٧ ص٣ وسائل الشيعة ج)٢(
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 .)١(»عليه السالم«احلسني 

 خريطة من ديباج »عليه السالم«كان أليب عبد اهللا جعفر بن حممد  ـ ٣
، فكان إذا حرضته الصالة »يه السالمعل«صفراء فيها من تربة أيب عبد اهللا 

إن السجود عىل تربة : »عليه السالم« قال .صبه عىل سجادته وسجد عليه
 .)٢( خترق احلجب السبع»عليه السالم«أيب عبد اهللا 

عليه « ال يسجد إال عىل تربة احلسني »عليه السالم«كان الصادق  ـ ٤
 .)٣( واستكانة له، هللاً تذلال»السالم

 عن استعامل الرتبتني من طني قرب »عليه السالم« عبد اهللا سئل أبو ـ ٥
 السبحة :»عليه السالم« فقال ، والتفاضل بينهام»عليه السالم«محزة وقرب احلسني 

 .)٤( تسبح بيد الرجل من غري أن يسبح»عليه السالم«التي من طني قرب احلسني 

 الرجل  هل جيوز أن يسبح:كتبت إىل الفقيه أسأله: قال احلمريي ـ ٦
:  ومنه نسخت، فأجاب وقرأت التوقيع.. وهل فيه من فضل،بطني القرب

 .)٥( من السبح أفضل منهءتسبح به فام يف يش

                                     
 .١٣٢ ص١٠١ وبحار األنوار ج٤٢١ ص١٠ وج٦٠٣ ص٣ وسائل الشيعة ج)١(

 . ١٥٣ ص٨٥وج ١٣٥ ص١٠١جاألنوار  وبحار ٦٠٨ ص٣جالشيعة وسائل  )٢(

 .١٥٨ ص٨٥جاألنوار  وبحار ٦٠٨ ص٣جالشيعة وسائل  )٣(

 . ١٣٣ ص١٠١جاألنوار  وبحار ١٠٣٣ ص٤جالشيعة وسائل  )٤(

 . ١٣٣ و ١٣٢ ص١٠١جاألنوار  وبحار ٤٢١ ص١٠جالشيعة وسائل  )٥(
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، واأللف »عليه السالم« أن املراد من القرب قرب احلسني :والظاهر

 »عليهم السالم« عند أهل البيت ً مشهوراً، لكون ذلك معهوداوالالم للعهد

 .وشيعتهم

: »عليه السالم«بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي عن صاحب الزمان حممد ـ  ٧
 !؟ هل فيه فضل،أنه كتب إليه يسأله عن السجدة عىل لوح من طني القرب

 .)٢(»..)١( وفيه الفضل، جيوز ذلك:»عليه السالم«فأجاب 

  :’ عند رسول اهللا ×تربة احلسني 
برتبة من » صىل اهللا عليه وآله«إن حديث إتيان جربئيل لرسول اهللا 

 ..كربالء قد رواه السنة والشيعة
 :»رمحه اهللا«قال العالمة األمحدي 

 ملا نزل عىل رسول اهللا »عليه السالم«قد استفاض فيها أن جربائيل «

ة من تربة  أتى بقبض»عليه السالم« بخرب قتل احلسني »صىل اهللا عليه وآله«

 من املالئكة »المعليه الس«، وكذا غري جربائيل مرصعه صلوات اهللا عليه

                                     
األنوار وبحار  ٤٢١ ص١٠وج ١٠٣٤ ص٤وج ٦٠٨ ص٢جالشيعة وسائل  )١(

 .١٤٩ ص٨٥ج

الطبعة الرابعة سنة ( و ١٠٧ و ١٠٦ األمحدي لشيخ عيللالسجود عىل األرض  )٢(

 .١٢٤ و ١٢٣ص) هـ١٤١٤
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 أتى إليه  هبذا اخلرب املؤمل»صىل اهللا عليه وآله« ملا جاء إىل الرسول ًأيضا

 .)١(بقبضة من تربة كربالء

                                     
 وكامل ، عن أمايل الطويس٢٢٩ ص٤٤جاألنوار بحار :  راجع املصادر التالية)١(

 ، واملصباح، والكامل، عن األمايل١٣٥ و ١٢٧ و ١١٨ ص١٠١ وجاتالزيار

 ٣ء ج وسري أعالم النبال١٧٤ وذخائر العقبى ص١٤٥ و ١٤٤واملعجم الكبري ص

 وتلخيص املستدرك ١٠٨ و ١١٢ و ١١١ ص١٣ وكنز العامل ج١٩٥ و ١٩٤ص

 واملناقب ١٢٥ ص٢ واخلصائص للسيوطي ج٣٩٨ و ١٧٦ ص٤للذهبي ج

 ومفتاح النجاة ١١١ و ١١٠ ص٥ ومنتخب كنز العامل ج٣١٤للمغازيل ص

 وميزان ٢١٩ ص٢ والعقد الفريد ج١٨٢ ووسيلة املآل ص١٣٤ و ١٣٥ص

 ١٥٤الصباغ ص املهمة البن  والفصول٧٥اريخ الرقة ص وت٨ ص١االعتدال ج

 والغنية ١٩١ و ١٨٩ و ١٨٨ ص٩ وجممع الزوائد ج١١٦ونور األبصار ص

 ١٥٨ و ١٥٩ ص١للخوارزمي ج  ومقتل احلسني٥٦ ص٢لطالبي طريق احلق ج

 والينابيع ١٩٠ و ١٩١ والصواعق املحرقة ص٢٣٠ ص٦والنهاية البن األثري ج

 ١٠ ص٣ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٢٩٤ ص٦ ج ومسند أمحد٣١٩ و ٣١٨ص

 ، واملطالب العالية٤٤ وأخبار احلبائك للسيوطي ص٤١ ص١وطرح التثريب ج

 وأخبار الدول ٢٣٠ ص٦ والبداية والنهاية ج١٧٦ ص٣واملستدرك للحاكم ج

 ٣وتاريخ اإلسالم للدمشقي ج ٢٢ ص١ والفتح الكبري للنبهاين ج١٠٧ص

 ٤١٦ و ٣٣٩ ص١١ هامش إحقاق احلق جوهذه املصادر أخذناها عن. ١١ص
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 أن تربة أهداها اجلليل إىل رسوله األقدس :فريى الشيعي اإلمامي

 ويكرمها  هدية غالية عالية ثمينة جلديرة بأن حيرتمها»صىل اهللا عليه وآله«

 .نة اهللا تعاىل لسًاتباعا

 ملا تسلمها من »صىل اهللا عليه وآله« أن الرسول :ويرى الشيعي

 . قبلها فيقبلها»عليه السالم«جربائيل 

رسول اهللا ـ ثم اضطجع « :»اريض اهللا عنه«قالت أم سلمة أم املؤمنني 

ما هذه :  فقلت،فاستيقظ ويف يده تربة محراء يقبلهاـ  »صىل اهللا عليه وآله«

 !؟سول اهللالرتبة يا ر

عليه «يعني احلسني ـ أخربين جربائيل أن ابني هذا يقتل بأرض العراق : قال

 .)١( تربتها فهذه. أرين تربة األرض التي يقتل هبا:فقلت جلربائيلـ  »السالم

                                     
 عن أيب يعىل يف مسنده، ٥٦١ والبيان للعالمة اخلوئي ص١٥١ـ  ١٤٢ ص٨وج

 عن مسند عيل، والطرباين يف الكبري ، عن منصور يف سننه، وسعيد،وابن أيب شيبة

 .عن أم سلمة، ومل نأت بألفاظها لطوهلا

 ، رشط الشيخنيهذا حديث صحيح عىل:  قال٣٩٨ ص٤املستدرك للحاكم ج )١(

وعن الطرباين يف املعجم الكبري  ، عنه٣٣٩ ص١١وهامش إحقاق احلق ج

 ١٠ ص٣وتاريخ اإلسالم للذهبي ج ١١١ ص١٣وكنز العامل ج ١٤٥ص

 .١٩٤ ص٣وسري أعالم النبالء ج
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 يف الرتبة »صىل اهللا عليه وآله« بسنة رسول اهللا ًفالشيعة يقبلوهنا عمال
خروهنا وحيتفظون هبا تأسيا َّم يد كام أهن.الرشيفة يف تقبيلها وتكريمها

 »صىل اهللا عليه وآله« حيث يرون أنه »صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 
هذه الرتبة «: ًها أم سلمة ويأمرها بحفظها قائال ويعطي،جيعلها يف قارورة
، فإذا صارت ضعيها عندكـ » عليه السالم«يعني احلسني ـ التي يقتل عليها 

 .)١(»ـ» عليه السالم«احلسني  ـ فقد قتل حبيبي ًدما

 يشم الرتبة كام يشم »صىل اهللا عليه وآله« أن الرسول :ويرى الشيعة
، فيعتقد أن شمها قبل أن هيراق فيها )٢( واملسك الطيب،الرياحني العطرة

                                     
 عن مقتل ٣٤٦ ص١١وهامش إحقاق احلق ج ٢٤١ ص٤٤جاألنوار بحار  )١(

ونظم درر السمطني  ١٦٠ و ١٦٢ ص١جو ٩٤ ص٢احلسني للخوارزمي ج

 والصواعق ١٤٧ و ١٤٦وذخائر العقبى ص ١٣٥ ومفتاح النجا ص٢٥١ص

 ١٨٢ و ١٨١ووسيلة املآل ص ٣١٩وينابيع املودة ص ١٩٠املحرقة ص

واملعجم الكبري  ٢٤٢ ص٤ومسند أمحد ج ٣٠٣ ص٣والكامل البن األثري ج

 ٣ جوسري أعالم النبالء ١٠ ص٣وتاريخ اإلسالم للذهبي ج ١٤٤للطرباين ص

 ١٨٧ و ١٩٠ ص٩وجممع الزوائد ج ٤٨٥ودالئل النبوة أليب نعيم ص ١٩٤ص

وخمترص تذكرة  ٤٤واحلبائك للسيوطي ص ١٢٥ ص٢واخلصائص للسيوطي ج

 .٢٤واإلشاعة ص  ٤٨٦ر املحمدية ص واألنوا١٩٩الشعراين ص

وديعة : »صىل اهللا عليه وآله«ثم قال رسول اهللا «: قالت أم سلمة ريض اهللا عنها )٢(
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هلية يب إنام هو لعطور معنوية وعالقات ربانية وعناية إباحلبيب ابن احلدم 
، أو ملا يأيت يف مستقبلها فعمل  أو ملا مىض عليهابالنسبة إليها إما يف نفسها،

 ، يوجد لكل مسلم حالة خاصة بالنسبة إليها»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 
 .فلتسمها أنت بام شئت من العناوين

يشم منها ما يأيت عليها من احلوادث املؤملة » صىل اهللا عليه وآله«ولعله 
 ، وسلب أمواهلم،دمائهمهراق إ من ،»عليهم السالم«عىل أهل البيت 

ولعله يشم منها ما يأيت عليها من اختالف أولياء  ورضب متوهنم وأرسهم،
 .. ولعل.. وبكائهم فيها، ولعل، ومناجاهتم، وعبادهتم، وسكوهنم،اهللا إليها

                                     
 .ويح كرب وبال:  وقال»صىل اهللا عليه وآله« فشمها رسول اهللا ،ندك هذهع

 ١٤٤ عن املعجم الكبري للطرباين ص٣٤٧ ص١١ هامش إحقاق احلق ج:راجع

 ٩ وجممع الزوائد للهيثمي ج٤١ ص١ وطرح التثريب ج٣٤٦ ص٢والتهذيب ج

 ومسند أمحد ٢٧٩ وكفاية الطالب ص٧١ وخالصة هتذيب الكامل ص١٨٩ص

 ١٩٣ ص٣ وسري أعالم النبالء ج٩ ص٣ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٣٧٢ ص١ج

 ومقتل ١١٢ ص٥ ومنتخبه هبامش مسند أمحد ج١١٢ ص١٣وكنز العامل ج

 ١٩١ والصواعق ص١٤٧ وذخائر العقبي ص١٧٠ ص١احلسني للخوارزمي ج

 ووسيلة املآل ١٢٥ ص٢ واخلصائص للسيوطي ج٢٦٠والتذكرة البن اجلوزي ص

أليب نعيم   ودالئل النبوة٣١٩ والينابيع ص١٣٤ ومفتاح النجا ص١٨٢ص

 .١٦٩ ص٨جو ٢٢٩ ص٦ والبداية والنهاية ج٤٨٥ص
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 .مل يملك عينيه أن فاضتا »صىل اهللا عليه وآله«وملا شمها رسول اهللا 

 دخلت عىل النبي :»عليه السالم« قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

أغضبك يا نبي اهللا : ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت »صىل اهللا عليه وآله«

 ! ما شأن عينيك تفيضان؟!؟أحد

 . فحدثني أن احلسني يقتل بشط الفرات،بل قام عندي جربائيل قبل: قال

 !؟هل أشمك من تربته: فقال: قال

 فلم ، فأعطانيها، ترابقبضة من فمد يده فقبض.. نعم: قلت :قال

 .)١(أملك عيني أن فاضتا

، »صىل اهللا عليه وآله«فالشيعة يقبلوهنا كام قبلها النبي الكريم 

 ، ويدخروهنا كام ادخرها،ويشموهنا كام شمها كأغىل العطور وأثمنها

                                     
  عنه،١١٢ ص١١ وهامش إحقاق احلق ج٢٤٢ ص٤جو ٨٥ ص١مسند أمحد ج )١(

 وكنز ١٩٣ ص٣ وسري أعالم النبالء ج٩ ص٣وعن تاريخ اإلسالم للذهبي ج

عجم الكبري  وامل١١٢ ص٥ ومنتخبه هبامش املسند ج١٢٢ ص١٣العامل ج

 ١٤٧ وذخائر العقي ص١٧٠ ص١ ومقتل اخلوارزمي ج١٤٤للطرباين ص

 والتذكرة البن ٣٤٦ ص٢ وهتذيب التهذيب ج١١٩والصواعق املحرقة ص

 ٣١٩ والينابيع ص١٣٤ ومفتاح النجا ص١٨٢ ووسيلة املآل ص٢٦٠اجلوزي ص

 .٤٨٥ودالئل النبوة أليب نعيم ص
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صىل اهللا عليه « اقتفاء ألثره ،ويسكبون عليها الدموع كام سكب عليها دمعه

صىل اهللا «، ولكل مسلم يف رسول اهللا  اهللا وسنة رسولهواتباعا لسنة »وآله

 .حسنة أسوة »عليه وآله

 دمعه »صىل اهللا عليه وآله« هلا من تربة سكب عليها رسول اهللا ًواها
 .)١(ل أن هيراق فيها دم مهجته وحبيبهقب

  :×على تربة احلسني  ’سجود النيب 
عليه « تربة احلسني عىل» صىل اهللا عليه وآله«وأما بالنسبة لسجود النبي 

َإنه وإن مل ينقل لنا أنه : ، فنقول فيه»السالم قد سجد » صىل اهللا عليه وآله«ُ

عليها، ولكننا نعلم أنه يتخري يف عباداته أفضل األحوال، وخيتار لسجوده 

فإنه إذا كان مرسوق بن األجدع يرسل إىل مكة .. أقدس تراب وأطهره

ًعليه طلبا للثواب، فال يمكن أن ليأتوه بحجر من أحجار املروة ليسجد 

ًأقل اهتامما من ابن األجدع يف حتري » صىل اهللا عليه وآله«يكون النبي 

غري أن املصلحة العامة قد تقيض بعدم اطالع .. أفضل تراب ليسجد عليه

 ..الناس عىل هذا األمر، ألكثر من سبب

ن  استهجاهنم فعل ذلك، أو انسياقهم إىل أوهام مل يكن م:ومن ذلك

                                     
الطبعة الرابعة سنة ( و ١١٩ ـ ١١٦دي لشيخ عيل األمحلالسجود عىل األرض  )١(

 .١٢٤ و ١٢٣ص) هـ١٤١٤
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 .أو لغري ذلك من أسباب.. املصلحة التسبب بحصوهلا وهم قريبو عهد بجاهلية

 فإن مسألة السجود عىل الرتبة احلسينية، أو عىل األرض مسألة ..وبعد

فقهية فرعية، ال ربط هلا باألمور اإلعتقادية، وهي مسألة اجتهادية يثاب 

ولكنه إن أخطأ املجتهد عىل ما يبذله من جهد فيها، سواء أخطأ أو أصاب، 

 ..ًيكون معذورا عند اهللا

واخلطأ يف املسائل الفرعية ال يعني صحة املذهب اآلخر، وال بطالن 

هذا املذهب من أساسه، مع أنه ال ريب يف عدم حصول اخلطأ يف هذه 

 .ضحناهاملسألة كام أو

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

× 

  :)٣٧ (١٩٣السؤال رقم 
اجلبهة، «: أن أعضاء السجود يف الصالة ثامنية: يرى علامء الشيعة

وهذه األعضاء جيب أن تالمس » واألنف، والكفني، والركبتني، والقدمني

 .)١(األرض يف حال السجود

ثم يقولون بوجوب السجود عىل ما ال يؤكل وال يلبس، ولذا يضعون 

                                     
 ).٣/٥٩٨(للحر العاميل  »وسائل الشيعة« )١(
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 .)١(بة حتت جباههمالرت

 !فلامذا ال يضع الشيعة تربة حتت كل عضو من أعضاء السجود؟

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :فإننا نجيب بام ييل

 السجود، بل  ال جيب وضع طرف األنف عىل األرض يفً:أوال
 ..يستحب، فاملساجد الواجبة سبعة ال ثامنية

إن السجود يتحقق بوضع اجلبهة عىل األرض، أما وضع الكفني، : ًثانيا
ولكنها .. والركبتني، وإهبامي الرجلني، فليس له دخل يف ماهية السجود

تعطي هيئة للساجد، وقد تدخل الشارع يف هذه اهليئة، فاشرتط وضع هذه 
 األرض يف خصوص الصالة، ومل يشرتط ذلك يف غريها، مثل املواضع عىل

السجود الواجب عند قراءة آيات العزائم يف آخر سوريت النجم، والعلق، 
 .١٥ ويف سورة السجدة اآلية ٣٨والسجدة التي يف سورة فصلت اآلية 

وال تعترب الطهارة يف موضع إهبامي الرجلني والركبتني والكفني، 

                                     
 ).٧٠ص (»اجلامع للرشائع«:  انظر)١(
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موضع اجلبهة، وال جيوز السجود بمعنى وضع اجلبهة وتعترب الطهارة يف 
 ..عىل امللبوس واملأكول، وجيوز ذلك يف الكفني والركبتني والرجلني الخ

والسجود عىل الرتبة يدخل يف هذا القسم من البحث، من حيث أن 
 .وضع اجلبهة عىل الرتبة احلسينية له مزيد مثوبة وفضل

 ً.ويشرتط يف مواضع السجود اإلباحة أيضا

يف هذا احلكم ـ وهم مل خيطئوا ـ  لو فرضنا أن الشيعة أخطأوا :ًثالثا
، وسائر »عليه السالم«الرشعي الفرعي، فهل يعني ذلك بطالن إمامة عيل 

 !األئمة االثني عرش، أو بطالن عقيدة التشيع من أساسها بكل تفاصيلها؟

وهل يصح اإلشكال باألمور الفقهية الفرعية إلبطال أصول 
 !دة؟العقي

َمل : وهل يسمح املسلم للمسيحي أو اليهودي أن يعرتض عليه بقوله
ِ

ِّحترم أكل حلم اخلنزير، ورشب اخلمر؟ ِّوملاذا حترم حلق اللحية؟! ُ قبل أن ! ُ
حيسم األمر معه يف موضوع التثليث والتوحيد، والنبوة، والقرآن، 

 !واإلنجيل، وما إىل ذلك؟

 ..لهآو مدحم عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

 

  :)٥٧ (١٩٤السؤال رقم 
 الرصيح األمر ورد التي اجلمعة صالة الشيعة من كثري ّيعطل ملاذا
ِيا أهيا الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم ﴿ : سورة اجلمعةيف بإقامتها ْ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ُ َّ َ ُّ َ
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َاجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللاِ وذ َ ْ َ َِ ْ ِ َِ ِ ْ َُ ُروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمونُْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َّ ْْ َ ََ ُ َُ ِ ُ ٌُ
ِ َ﴾ 

 .]٩:اجلمعة[

 !املنتظر املهدي خيرج حتى نعطلها نحن :إن قالوا

 حيث !العظيم؟ األمر هذا تعطيل ّيسوغ االنتظار هذا وهل :نقول
 الشعرية هذه يؤدوا مل وهم أكثر يكن مل إن الشيعة من األلوف مئات مات

 .الواهي الشيطاين العذر هذا بسبب ، اإلسالمشعائر من العظيمة

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ..وبعد

 :إننا نوضح هذا األمر ضمن النقاط التالية

وضوع اإلمامة، وال بغريه هذه مسألة فقهية فرعية، ال ربط هلا بم: ًأوال
 .من أمور العقيدة

هل يشرتط يف وجوهبا أن ..  هناك خالف فقهي يف صالة اجلمعة:ًثانيا
يكون الذي يقيمها هو احلاكم العادل املبسوط اليد، فإذا أقامها وجب عىل 

أم ال يشرتط فيها ذلك، ! الناس السعي إليها ولو من بعد عدة كيلومرتات؟
ًلح إلمامة الصالة اليومية، إذا كان بالغا عاقال، تقيا بل يقيمها كل من يص ًً

 ..ًحمسنا للقراءة، ونحو ذلك من الرشائط املعروفة
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وسبب هذا اإلختالف، وجود روايات كثرية تضمنت احلديث عن 
حني يمكنه ذلك، فقد فهم قسم من .. إقامتها من قبل اإلمام العادل

 ..رشطأهنا ال جتب إذا مل يتوفر هذا ال: الفقهاء

ًوبعض الفقهاء مل ير هذا رشطا، واكتفى بأن يقيمها الفقيه العادل، ألنه 

 .النائب العام عن اإلمام

 إن اآلية التي يف سورة اجلمعة مل تأمر بإقامة صالة اجلمعة ـ كام :ًثالثا
ذكره السائل ـ وإنام ذكرت وجوب السعي إىل صالة اجلمعة إذا أقيمت، 

ومل تتعرض .. الناس إليها حني تتوفر رشائطهاونودي إليها، وإنام ينادى 
اآلية إىل حقيقة هذه الرشائط، وهل من مجلتها أن يكون الذي يدعوهم إليها 

 !حاكم عادل أم ال؟

 هناك بعض األحكام خاصة باحلاكم واإلمام احلق دون سواه، :ًرابعا
وقد ذكر قسم كبري من الفقهاء من هذه .. فال حيق ألحد التصدي إليها

جهاد الدعوة إىل اإلسالم، فإنه : مور إعالن اجلهاد اإلبتدائي، أو فقلاأل
فلامذا ال تكون .. عند كثري من الفقهاء من صالحيات األنبياء واألوصياء

 !صالة اجلمعة منها؟

حيكم يف الناس بحكم آل داود، » عليه السالم«كام أن اإلمام املهدي 
ت، وليس ألحد سواه أن يفعل أي بام يقتضيه الواقع، ال باأليامن والبينا

 ..ذلك

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد
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  :)١٨٤ (١٩٥السؤال رقم 
 !األئمة؟ متتع هل

 !املتعة؟ من أبناؤهم هم ومن

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. رمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم و
 :فإننا نجيب بام ييل

 ال جيب عىل النبي واإلمام وال غريمها أن جيرب مجيع األحكام ً:أوال
ِّالرشعية بنفسه، وال جيب أن يعمل بكل ما هو جائز، ال قبل أن يعلمها 

ّلغريه، وال بعده، فإنه مبلغ، وهاد، ومرب ومعلم أي األئمة (وهم .. ِّ
 .)١(ما كل حالل ينبغي أن يفعل: يقولون) »المه عليهمصلوات اهللا وس«

ًجيوز لك أن تبني لنفسك قرصا حيق لك أن تطالبه : وهل إذا قال لك

                                     
 ٣١٢ ص٣جمن ال حيرضه الفقيه  و٢٣٥ ص٥جالكايف :  راجع عىل سبيل املثال)١(

 آلط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٧٣ ص٧ وج٢٠٥ ص٦جهتذيب األحكام و

 .١٣٠ ص١٣ج) يةاإلسالمط دار  ( و٣٩٣ و ٣٥٨ ص١٨ج) البيت
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 !ًبأن يبني لنفسه قرصا، لتصدقه يف احلكم الذي أبلغك إياه؟

ال : أن تقول له.. حيق لك أن تتزوج بأربع نساء: أو إذا قال لك
 !ً؟أصدقك إال أن تفعل أنت ذلك أوال

ًبأن زواج املتعة كان مرشعا يف عهد :  إن مجيع املسلمني يقرون:ًثانيا

َّولكن قسام منهم يدعي. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  إن هذا الزواج قد : ً
فنحن نرد هذا السؤال عليهم .. نسخ يف حياته، أو منع منه عمر بعد وفاته

 !تعة؟ومن هم أبناؤه من امل! هل متتع رسول اهللا؟: ونقول

 هل يستطيع أحد غري رب العاملني أن ينفي حصول هذا األمر من :ًثالثا
بل هل تستطيع أنت ! ، أو من غريه من األئمة؟» وآلهعليهصىل اهللا «النبي 

صىل اهللا «أن تنفي عن أيب بكر وعمر أن يكونا قد متتعا يف عهد رسول اهللا 
 !وبعده إىل أن هنى عنه عمر؟» عليه وآله

 ..لسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآلهوالصالة وا

.
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  فصـــــول مختلفـــــة

  ثامنالباب ال
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  :فصل األولال

 ..ـةعائشــــــــــــــــــ
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’ 

  :)٧٠ (١٩٦السؤال رقم 
 اإلفك قصة يف »اعنه اهللا ريض« عائشة براءة وجل عز اهللا أنزل لقد

 يرموهنا زالوا ال الشيعة بعض نجد ثم لسوء،ا هذا من وطهرها الشهرية،

 فيه ، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا برسولًا طعن فيه أن كام وهذا .ـ باهللا والعياذ ـ !!)١(باخليانة

 ـ !خائنة؟ زوجته بأن نبيه خيرب ومل الغيب، يعلم الذي وجل عز باهللا طعن

 .ـ ذلك من حاشاها

 .املؤمنني وأمهات البرش خري زوجات يف يطعنًا مذهب املذهب وبئس

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وقد .. ً أيضا عن موضوع اإلفكَّتحدث ي١٥٣فسيأيت سؤال آخر برقم 

                                     
 .٣٥٨ ص٤ج للبحراين »الربهان« و ٣٧٧ ص٢ج »تفسري القمي«: انظر )١(
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ذكرنا يف جوابه بعض ما حيسن االطالع عليه قبل قراءة إجابتنا هذه، فال 
 ..س بمراجعتهبأ

 :وما نريد أن نجيب به هنا هو ما ييل

صىل اهللا « ال ريب يف طهارة ذيل عائشة، وسائر زوجات النبي ً:أوال
، ومجيع زوجات األنبياء من فاحشة الزنا، فإن ذلك هو املقرر يف »عليه وآله

 .»رضوان اهللا تعاىل عليهم«اعتقاد الشيعة 

 :انيف جممع البي» رمحه اهللا«قال الطربيس 

 .)١(»وما بغت امرأة نبي قط«

 بأن كفر زوجة النبي ليس من املنفرات عن :ًويستدلون عىل ذلك أيضا
ولذا ال جيوز .. قبول الدعوة، أما ارتكاهبا الفاحشة، فيصد الناس عن احلق

َّأن يكون هذا األمر يف زوجات األنبياء، لكن يمكن أن يكن كافرات كام هو 
َرضب ﴿: وقد قال تعاىل. )٢(»عليهام السالم«احلال يف امرأيت نوح ولوط  َ َ

ًاهللاُ مثال َ َ للذين كفروا امرأة نوٍح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا َ َ ُِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َِ َْ َ ْ َ ْ َُ َ َْ َ َ َ َُ ََّ َ َ

                                     
 ٦٤ ص١٠ج) هـ١٤١٥ط مؤسسة األعلمي سنة ( و ٣١٩ ص١٠ججممع البيان  )١(

 .١٤٧ ص١٢ وج٣٠٨ ص١١جبحار األنوار : وراجع

 ١ وتاريخ اخلميس ج٦٢٤ ص٢ج) ملعرفةط دار ا( و ٣٠٥ ص٢ السرية احللبية ج)٢(

هبامش ( وتفسري النيسابوري ٢٢٠ ص٣ والكشاف للزخمرشي ج٤٧٧ص

 .٦٤ ص١٨ج) الطربي
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َصاحلني فخانتامها ُْ َ ََ َ ِ َِ َ..﴾)١(. 

ئشة،  إن الكالم الذي أشار إليه السائل مل يتضمن نسبة الزنا إىل عا:ًثانيا

ًوال نعرف أحدا من الشيعة يتهم عائشة أو غريها من .. وال إىل غريها

 .بيشء من ذلك» صىل اهللا عليه وآله«زوجات النبي 

 إن الكتاب املنسوب للقمي ال يصح االعتامد عليه، ألن نسبته إىل :ًثالثا

 .القمي غري ظاهرة، وال مسلمة عند علامء الشيعة

ّدوا ورفضوا بشدة ما هو أقل بكثري من هذا  إن علامء الشيعة قد ر:ًرابعا

 ،وهذا إن كان رواية«: »رمحه اهللا«الكالم بكل رصاحة، فقد قال املجليس 

 عىل ُّدل، وإن كان قد يبدو من طلحة ما يفهي شاذة خمالفة لبعض األصول

 ً، لكن وقوع أمثال ذلك بعيد عقال،أنه كان يف ضمريه اخلبيث مثل ذلك

 .)٢(»..دة وعا،ً وعرفا،ًونقال

 بالنسبة ملا ذكره السائل، من أن اهللا تعاىل أنزل براءة عائشة يف :ًخامسا

 :قصة اإلفك الشهرية، وطهرها من هذا السوء نقول

هناك خالف يف آيات اإلفك يف سورة النور، فأهل السنة : ألف

 .اإلفك كان يف حق عائشة، وقد نزلت اآليات لتربئتها: يقولون

                                     
 . من سورة التحريم١٠ اآلية )١(

 .١٠٧ ص٣٢جبحار األنوار  )٢(
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إن ما رواه أهل السنة يف صحاحهم وغريها  :ويف الشيعة من يقول

أن اإلفك : والصحيح هو.. يعاين من إشكاالت كثرية، تسقطه عن االعتبار

 ..كان عىل مارية القبطية، وأن اهللا أنزل آيات اإلفك لتربئتها

ولكن أعني الطمع بالفضائل قد جعلت األيدي متتد لتغري عىل هذه 

ة، وتسلبها من صاحبتها احلقيقية، الفضيلة التي ظهرت يف اآليات النازل

 .وتنسبها إىل عائشة

أهنم ينسبون هذا : أن السائل ينسب إىل بعض الشيعة: قد الحظنا: ب

 وبئس«: ثم يطلق حكمه عىل املذهب كله، فيقول.. األمر القبيح إىل عائشة

فكيف صار . »املؤمنني وأمهات البرش خري زوجات يف يطعنًا مذهب املذهب

 . املذهب كلهًتنسبونه أنتم إىل البعض مربرا للهجوم عىلالكالم الذي 

 ..لهآو حممد عىل والسالم والصالة، هللا واحلمد

’ 

  :)٧٥ (١٩٧السؤال رقم 
 اهللا ريض« عائشة حجرة يف وسلم ه علياهللا صىل اهللا رسول دفنُي كيف

 عىل ًدليال هذا أليس !باهللا؟ والعياذ اقوالنف بالكفر تتهموهنا وأنتم !؟»اعنه

 !عنها؟ ورضاه حبها
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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

ىل اهللا ص«أن النبي ): ٢٥( ذكرنا يف اجلواب عىل السؤال رقم ً:أوال
ثبتنا ذلك أ، وقد »عليها السالم«قد دفن يف بيت فاطمة الزهراء » عليه وآله

عليها «لكن بعد إخراج الزهراء .. ة قاطعة ال تقبل اجلدل والنقاشَّدلبأ
من بيتها بحجة أهنا أزعجتهم ببكائها عىل أبيها استولت عائشة » السالم

ء قد حصل بعد ًوليس واضحا إن كان هذا اإلستيال. عىل ذلك البيت
 !!أو قبله» عليها السالم«استشهاد الزهراء 

ِّأننا ال نكفر عائشة، وال نقول يف حقها إال ما : ّقلنا مرات وكرات: ًثانيا

ولكنكم .. »صىل اهللا عليه وآله«قاله القرآن، وما ثبت عن رسول اهللا 
ّنكفر تريدون ان متنعونا من ذكر ما صدر منها، ومن غريها، فتتهموننا بأننا 

 ..ّالصحابة تارة، وبأننا نسبهم أخرى

 أن أساليب اإلرهاب الفكري، واإلهتام بالباطل، :وقد أثبتت الوقائع
ًوجعله قرآنا يتىل، وما .. والرتهيب ال جتدي يف املنع عن ذكر ما ذكره اهللا تعاىل

حسبام رويتموه أنتم لنا، فإنه مل يقله لكي » صىل اهللا عليه وآله«قاله رسول 
 . إىل احلقيه، بل قاله ليكون يف متناول أيدي الناس، ومن أسباب هدايتهمنخف
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 عىل ُّدليف بيت عائشة ال ي» صىل اهللا عليه وآله« إن دفن النبي :ًثالثا
 ..ًحبه هلا، وال عىل رضاه عنها؛ ألن البيت ليس ملكا هلا، بل هو ملك له

 يدفن رسول اهللا أن الصحابة اختلفوا أين:  أنتم الذين رويتم لنا:ًرابعا
يدفن حيث » صىل اهللا عليه وآله«، ثم اتفقوا عىل أنه »صىل اهللا عليه وآله«

 : ذلك عىل أمرينَّدل، ف)١(مات، ألن هذا هو الواجب يف دفن األنبياء

يف موضعه إنام كان ألجل تطبيق » صىل اهللا عليه وآله« أن دفنه :أحدمها
 ..حكم رشعي ثابت بالنسبة جلميع األنبياء

أن يدفن يف بيت أحد، » صىل اهللا عليه وآله«ِّ أنه مل يقرر هو :لثاينا
» صىل اهللا عليه وآله«ولو انه . َّإنه قد قرر ذلك هلذا الغرض أو لغريه: ليقال

ًكان قد قرر شيئا من ذلك مل خيتلف الصحابة َّ. 

                                     
شفاء  و٢٤ ص١لشهرستاين جلامللل والنحل و ٥٢١ ص١سنن ابن ماجة ج:  راجع)١(

 ٤٤٢ ص١فتح الباري ج و١٣٩ ص٢ألوطار جنيل ا و٢٧٩صلسبكي لالسقام 

 ١مسند أيب يعىل ج و٢٢ ص٦عون املعبود ج و١٨٧ ص٤عمدة القاري جو

 ٤٣٧ص ٢جحتفة األحوذي  و٢٠٠ ص٣رشح سنن النسائي ج و٣٢ و ٣١ص

 ٢نصب الراية ج و٢١٨ ص١٧ وج٣٩ ص١٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و

 ٣إلجيي جلواقف امل و٢٣٧ ص٧ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٣٥٠ص

رشح  و٦٦ ص٢آلمدي جلحكام اإل و٣٦٩ ص٤لرازي جلاملحصول  و٦٥٠ص

 .٣٩٩ ص٢٤بن عبد الرب جالالتمهيد  و٣٧٦ ص٨لجرجانى جلاملواقف 
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هو الذي أمر بأن يدفن يف » صىل اهللا عليه وآله« ولو فرضنا أنه :ًخامسا

عينه، فليس بالرضورة أن يكون ذلك حلبه هلذا أو لذاك، فلعله موضع ب

ِّألجل أن يرغمها عىل اخلروج من ذلك املكان، أو لعله أراد أن يعرف 
أو . أو لعله أراد أن يغيظها بذلك. الناس بأن احلجرة له هو وليست هلا

 ..أو لعله.. لعله

 » وآلهعليهصىل اهللا «إن النبي :  لو صح قول فريق من الناس:ًسادسا

 : دفن يف بيت عائشة، فإننا نقول

صىل اهللا «إن ذلك ال يدل عىل أن أليب بكر وعمر فضيلة يف دفنهام معه 

أن عائشة هي التي أذنت بدفن أيب بكر وعمر يف : ، ألهنم قد رووا»عليه وآله

 .، وال بأمره»صىل اهللا عليه وآله«أن دفنهام مل يكن بإذن الرسول : بيتها، مما يعني

 » وآلهعليهصىل اهللا «إن النبي :  هناك روايات عن عائشة تقولً:سابعا

يف موضعه » صىل اهللا عليه وآله«أن دفنه : ، ومعنى ذلك)١(يدفن حيث يقبض

 .. غريهامل يكن بقرار أحد، كام أنه مل يكن ألجل مالحظة خاطر عائشة أو

                                     
 ٤٨٦ ص٢واخلصائص الكربى للسيوطي ج ١١٢ ص٩ججممع الزوائد :  راجع)١(

تاريخ مدينة و ٣٩٧ ص٧جالبداية والنهاية  و٢٧٩ ص٨ومسند أيب يعىل ج

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٩ ص٧جالغدير و ٣٩٤ ص٤٢جمشق د

 .٦٩٣ ص٨ج
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 عليهاهللا صىل «أن املوضع الذي دفن فيه رسول اهللا :  قد أثبتنا:ًثامنا
، ونحن »عليها السالم« مل يكن بيت عائشة، بل هو بيت ابنته فاطمة »وآله

 :ًنذكر هنا بحثا لنا حول هذا املوضوع، فنقول

  :!؟’أين دفن النيب 
أنه عليه الصالة والسالم دفن يف : قد علم بالتواتر« :قال ابن كثري

الغربية حجرة عائشة التي كانت ختتص هبا، رشقي مسجده، يف الزاوية 

 .)١(»..القبلية من احلجرة، ثم دفن بعده أبو بكر، ثم عمر

يح  يف صحرواها يف بيت عائشة »صىل اهللا عليه وآله«وقضية دفنه 

وعن ابن أختها عروة بن الزبري، .. البخاري وغريه عن عائشة بصورة عامة

 ..كام يالحظ يف أكثر الروايات

 :ألكثر من سببً ذلك كثريا، أما نحن فنشك يف
  :السبب األول

 : ألمرين،أن بيت عائشة مل يكن يف اجلهة الرشقية من املسجد

أن خوخة آل عمر املوجودة يف اجلانب القبيل يف املسجد،  :أحدمها
يتوصل إليها من الطابق الذي بالرواق الثاين من أروقة القبلة، «وهي اليوم 

 للزيارة أمام الوجه الرشيف بالقرب من وهو الرواق الذي يقف الناس فيه

                                     
  .٣٤٢ ص١٢ وسبل اهلدى والرشاد ج٥٤١ ص٤السرية النبوية البن كثري ج )١(
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ـ قد وضعت يف بيت حفصة الذي كان  خةـ هذه اخلو )١(»..الطابق املذكور
ًمربدا، وأخذته بدال عن حجرهتا حني توسيع املسجد ً.. 

 .)٢( دار حفصة يف قبيل املسجدتوقد كان

 .)٣(ة القبلةًنت عمر مالصقا لبيت عائشة من جهوكان بيت حفصة ب

 أن البيت الذي كان عىل يمني اخلارج من :ف عند الناسواملعرو«
 .)٤(»خوخة آل عمر املذكورة هو بيت عائشة

 حيث ، ال يف رشقيه،فيكون بيت عائشة يف قبيل املسجد ..وعىل هذا
 ..يوجد القرب الرشيف، أي أنه يكون يف مقابله وبينه وبينه فاصل كبري

ة القبلة من املسجد من مما يدل عىل أن بيت عائشة كان يف جه :الثاين
الرشق، ما رواه ابن زبالة، وابن عساكر، عن حممد بن أيب فديك، عن حممد 

 من جريد، »صىل اهللا عليه وآله« ر أزواج النبيَجُأنه رأى ح: بن هالل
 . مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة

 . كان بابه من جهة الشام :فقال

  !ً مرصاعا كان أو مرصاعني؟:قلت

                                     
  .٧٠٦ ص٢راجع كل ذلك يف وفاء الوفاء ج )١(

  .٧٢رحلة ابن بطوطة ص )٢(

  .٥٤٣ ص٢وفاء الوفاء ج )٣(

  .٧١٩ ص٢املصدر السابق ج )٤(
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 .)١(كان باب واحد :قال

مستورة بمسوح الشعر، مستطرية يف القبلة، ويف  :ويف عبارة ابن زبالة
 .)٢( .. ليس يف غريب املسجد يشء منها الخ. والشام،املرشق

 . )٣(وباب البيت شامي :وقال ابن عساكر
 :فيستفاد من ذلك

 :»رمحه اهللا« ما قاله املحقق البحاثة السيد مهدي الروحاين :لفأ

يف هذا داللة عىل أن ) فسألته عن بيت عائشة (:قوله يف احلديث«
 مل تكن بيت عائشة، إذ فيه »صىل اهللا عليه وآله« احلجرة التي دفن فيها النبي

 داللة عىل أن السائل يعلم أن بيتها مل يكن يف املوضع الذي دفن فيه النبي
ام عدا البيت ولذلك فهو يسأل عن موضع بيتها في.. »صىل اهللا عليه وآله«

 . انتهى».. ليعرفه أين يقع»صىل اهللا عليه وآله« الذي دفن فيه النبي

 ، أن اجلهة الشامية للمسجد هي اجلهة الشاملية منه:إن من املعلوم :ب
 : ً ويدل عىل ذلك أيضا قول ابن النجار،ًكام رصحت به الرواية آنفا

                                     
سبل اهلدى  و٩٨ ص١٠جإمتاع األسامع  و١٦٨صلبخاري لاألدب املفرد  )١(

 ٤٥٩ و ٥٤٢ ص٢وفاء الوفاء ج:  وراجع٥١ ص١٢ وج٣٤٩ ص٣ج والرشاد

 .٢١٨صسمت النجوم  وعن ٤٦٠ و

  . نفس املصادر السابقة)٢(

  .٤٦٠ و ٤٥٩ و ٥٤٢ ص٢وفاء الوفاء ج )٣(
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جرات ما بينه  احل»صىل اهللا عليه وآله«  رضب النبي:قال أهل السري«
 وكانت خارجة عنه .وبني القبلة، والرشق إىل الشام، ومل يرضهبا يف غربيه

 . )١(» وكان أبواهبا شارعة يف املسجد.مديرة به

 . )٢(»وجه املنرب، ووجه اإلمام إذا قام عىل املنرب بجهة الشام« :ًوأيضا

 إىل أن اجلالس عىل املنرب يكون ظهره إىل القبلة، ووجهه :ومن املعلوم
 ..اجلهة املقابلة هلا

 فإن ، وإذا كان باب بيت عائشة يقابل اجلهة الشاملية..إذا حتقق ذلكف
 ..  أن بيتها كان يف جهة القبلة من املسجد:ذلك معناه

 إهنا :وكان باب حجرهتا يفتح عىل املسجد مبارشة، حتى إهنا تقول
ملسجد، وهي يف ، وهو معتكف يف ا»صىل اهللا عليه وآله« ِّكانت ترجل النبي

 .)٣(بيتها، وهي حائض

                                     
  .٨٩ ص١٠إمتاع األسامع ج و٦٩٣ و ٥١٧ و ٤٥٩ و ٤٣٥ ص٢وفاء الوفاء ج: راجع )١(

  .٦٩٣ و ٥١٧ و ٤٥٩ و ٤٣٥ ص٢وفاء الوفاء ج: راجع )٢(

 ٢ج) ط دار الفكر( و ٢٢٦ و ٢٢٩ ص١ج) ه ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري  )٣(

 ٤، وفتح الباري ج١١٩ ص٨ والطبقات الكربى البن سعد، ج٢٦٠ و ٢٥٦ص

 ٤ل األوطار ج ني و٥٤٢ و ٥٤١ ص٢ عن أمحد والنسائي، ووفاء الوفاء ج٢٣٦ص

السنن  و١٥٨ و ١٤٤ ص١١عمدة القاري ج و٢٣٤ ص٦محد جأمسند  و٣٥٦ص

 . وغري ذلك٤٣٩ ص٨سبل اهلدى والرشاد ج و٢٦٧ ص٢لنسائي جلالكربى 
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بأن املراد من الباب الذي جلهة الشام هو  :وقد حاول البعض توجيه ذلك
 .ًالباب الذي رشعته عائشة ملا رضبت حائطا بينها وبني القبور، بعد دفن عمر

  :وأجاب السمهودي بقوله

ُوفيه بعد، ألنه سيأيت ما يؤخذ منه أن احلائط الذي رضبته كان يف «
 . )١(»جهة املرشق

ً أن يكون الباب فيه مقابال للمغرب، البدوإذا كان يف جهة املرشق؛ ف
 .ال جلهة الشام

ُأن احلجر كانت تبدأ من :  ويدل عىل كون بيت عائشة يف جهة القبلة:ج
بيت عائشة، وتنتهي إىل منزل أسامء بنت حسن، كام نص عىل ذلك من 

 .)٢(شاهدها

بن زبالة املتقدمة تنص عىل أنه مل يكن لبيت إن رواية ابن عساكر، وا :د
 .. عائشة إال باب واحد، بمرصاع واحد

ِّقد صيل عىلنه إ :وهم يقولون عىل وهو ، »صىل اهللا عليه وآله« النبي ُ
 ..شفري حفرته، ودفن يف حجرة هلا بابان

                                     
  .٥٤٢ ص٢وفاء الوفاء ج )١(

 ٢ ق٨ وج١٨١ ص٢ ق١ج) ط ليدن(بن سعد الكربى الطبقات ال: راجع )٢(

 سبل اهلدى والرشادو ١٦٧ ص٨ وج٤٩٩ ص١ج) ط دار صادر(و  ١١٩ص

  .٤٥٩ ص٢ووفاء الوفاء ج ٥٠ ص١٢ وج٣٤٨ ص٣ج
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صىل اهللا « ملا قبض رسول اهللا :فقد روى ابن سعد، عن أيب عسيم، قال

 !ّكيف نصيل عليه؟: الوا، ق»عليه وآله

ّرساال، فصلوا عليه، واخرجوا من أًرساال أادخلوا من ذا الباب  :قالوا ً

 .)١(..الباب اآلخر

املناقشة يف الرواية التي كان السؤال فيها عن كون الباب فيه ويمكن 
  :ًمرصاعا أو مرصاعني

 أن يطابق السؤال، فإذا كان السؤال عن مصاريع بد الن اجلواب أب

وال .. ً أن يكون اجلواب عن ذلك أيضاال بداب، ال عن عدد األبواب، فالب

 .يدل ذلك عىل أنه مل يكن للحجرة باب آخر

 كان يف مرضه »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي : أهنم يزعمون:سيأيت :هـ

فظهر يف حجرة عائشة؛ فكشف احلجاب؛ ) أي قبل انتقاله إىل بيت فاطمة(

ن أفكاد الناس للمصلني كأنه ورقة مصحف، » هصىل اهللا عليه وآل«وجهه 

 ..»صىل اهللا عليه وآله« يفتنوا وهم يف الصالة ملا رأوا رسول اهللا

 .ِّ طرف القبلة يف مقابل املصلنيوهذا يدل عىل أن حجرة عائشة كانت يف

بغري وأما ما ذكرته الرواية من صالة أيب بكر يف الناس فقد كان ذلك 

                                     
 وسائر ٥٤٢ ص٢وفاء الوفاء جو ٢٨٩ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  )١(

 .املصادر تقدمت
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 . » عليه وآلهصىل اهللا« النبيرىض من 

. ّرغم مرضه، وأخره، وصىل مكانهإليه  »صىل اهللا عليه وآله« بادروقد 
 ..وقد بحثنا هذا األمر يف موضع آخر من هذا الكتاب

أن بيت فاطمة :  باإلضافة إىل أن يف روايات بعض أهل السنة:و
 .كان يف املربعة التي يف القرب» عليها السالم«

 : السبب الثاين

من عائشة منزهلا بمئة وثامنني ) يعني معاوية(واشرتى « :قال ابن سعد
ومحل إىل عائشة . ورشط هلا سكناها حياهتا. ألف درهم، ويقال بامئتي ألف

 .املال، فام رامت من جملسها حتى قسمته

خت ُ ب مخسة أمجالـ يقال ـ اشرتاه ابن الزبري من عائشة، بعث إليها :ويقال
 .)١(»..ياهتا، فام برحت حتى قسمت ذلك الخحتمل املال، فرشط هلا سكناها، ح

أن املقصود ببيت عائشة هنا هو البيت الذي  :وال ينبغي أن يتوهم
 : أواخر خالفة عمر، إذ قديفأخذته من سودة، التي توفيت 

 إن ابن الزبري ليعتد :أسند ابن زبالة، عن هشام بن عروة، قال
بيتها وحجرهتا، وإنه إن عائشة أوصته ب: بمكرمتني ما يعتد أحد بمثلها

                                     
ووفاء  ١٦٥ ص٨ج) ط دار صادر(و  ١١٨ ص٨بن سعد جالكربى الطبقات  ال)١(

ية األولياء  حل: ولرياجع٩٣ ص١٠جإمتاع األسامع ، و عنه٤٦٤ ص٢الوفاء ج

 .٤٩ ص٢ج
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 .)١(اشرتى حجرة سودة

  إن النبي:فعائشة إذن، قد باعت بيتها وأكلت ثمنه، فكيف يقولون
 ! قد دفن يف حجرهتا؟»صىل اهللا عليه وآله«

 أن احلجرة كانت من الصغر بحيث ال تتسع لدفن ثالثة :واملفروض
 .أشخاص

ألن سياق واحتامل أن يكون املقصود هو بيتها املستحدث، ال يصح، 
ِّخصصت  التي ،»صىل اهللا عليه وآله« الكالم ناظر إىل حجر أزواج النبي ُ

 . »صىل اهللا عليه وآله«هلن من قبله 

ًن معاوية ال يدفع هذا املال الكثري إال لينال رشفا، أو ليحرم كام أ
 وهذا الرشف هو احلصول عىل مكان ينسب إىل ..ًاآلخرين رشفا بزعمه

 ..» عليه وآلهصىل اهللا«رسول اهللا 

ًومل نشعر أنه هيتم هلا كثريا،  .ن كان هدفه هو تعظيم شأن عائشةإإال 
كام أظهره موقفه منها حني عارضت سياساته يف قتل أخيها، وحجر بن 

 ..عدي، وسوامها

  :السبب الثالث

 إال موقع قرب واحد، فيهإن املوضع قد ضاق حتى مل يعد  :م يقولونأهن

                                     
 ومعرفة ٣٥ ص٦السنن الكربى للبيهقي ج:  وراجع٤٦٤ ص٢وفاء الوفاء ج )١(

  .١٩٠ ص٢٨ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٢٧ ص٤السنن واآلثار ج
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 ..فدفن فيه عمر

 أن عمر بن اخلطاب ملا أرسل إىل عائشة :ى البخاري، وغريهفقد رو
 .يسأهلا أن يدفن مع صاحبيه

 .)١(.. كنت أريده لنفيس، فألوثرنه اليوم عىل نفيس:قالت

كالمها يف قصة عمر يدل عىل أنه مل يبق ما يسع إال « :قال ابن التني
 .)٢(»موضع قرب واحد

: »عليه السالم«ام احلسن وإن كان هذا يتناقض مع قوهلا حني دفن اإلم
 .)٣(إال موضع قربواحد» صىل اهللا عليه وآله«أنه مل يبقى يف حجرة رسول اهللا 

                                     
 ١٠٧ ص٢ج) ط دار الفكر(و  ١٩١ ص٢ وج١٥٩ ص١صحيح البخاري ج )١(

 ٢٠٤ ص٣ج فتح الباريو ٥٨ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٠٥ ص٤وج

 ٧٥ ص٤جأسد الغابة  و٢٠٩ ص١٦ وج٢٢٨ ص٨جعمدة القاري و ٢٠٥و 

 ٣٣٨ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و ٤١٦ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق و

 ٥٧٦ ص٨جبن أيب شيبة  الاملصنفو ١٨٨ ص١٢ج للمعتزيلنهج الرشح و

 ٩٠ ص٣١جبحار  وال٥٥٧ ص٢ووفاء الوفاء ج ١٥٩ ص٦جنيل األوطار و

 .١٨٩ ص٦ج الغديرو

  .٥٥٧ ص٢ ووفاء الوفاء ج٢٠٥ ص٣لباري جفتح ا )٢(

 ١٣٠ ص٣جرشح األخبار  و٤٩ص الفرج األصفهانى يبألمقاتل الطالبيني  )٣(

 ١١١ ص١جبن شبة التاريخ املدينة  و٢٨٩ ص١٣جتاريخ مدينة دمشق و
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 ملا أرسل عمر إىل عائشة؛ فاستأذهنا أن يدفن مع النبي«أنه  :ويؤيد ذلك
 . وأيب بكر فأذنت»صىل اهللا عليه وآله«

: م قال فقدر طوله، ث،؛ فأيت هباإن البيت ضيق، فدعا بعصا :قال عمر

 .)١(»احفروا عىل قدر هذه

من رشقيه، فجاء عمر » صىل اهللا عليه وآله«  بيت النبي)٢(أنه جاف :ورووا
: بن عبد العزيز، ومعه عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، فأمر ابن وردان

ًأن يكشف عن األساس، فبينا هو يكشفه إىل أن رفع يده، وتنحى وامجا، فقام 
ال يروعنّك، فتانك قدما : ً العزيز فزعا، فقال عبد اهللا بن عبيد اهللاعمر بن عبد

 ..جدك عمر بن اخلطاب، ضاق البيت عنه، فحفر له يف األساس الخ

 .)٣(ما هي إال قدم عمر :ويف الصحيح، قال عروة

                                     
  .٢١٨صبن عساكر ال »عليه السالم«ترمجة اإلمام احلسن و

 ٣ج) ط دار صادر( و ٢٦٤ ص١ ق٣ج) ط ليدن(بن سعد الكربى الطبقات  ال)١(

 .٦٨٩ ص١٢جكنز العامل و ٣٦٤ص

َقعره:  جاف اليشء)٢( َّ.  

بن الكتاب الفتوح ، و عن ابن زبالة، وحييى٥٥٤ و ٥٤٥ ص٢وفاء الوفاء ج )٣(

بخاري صحيح ال : ولرياجع٢٢٧ ص٨جعمدة القاري  و٣٣٠ ص٢جأعثم 

ط (د  والطبقات الكربى البن سع١٠٧ ص٢ج) ط دار الفكر( و ١٥٩ ص١ج

بن كثري الالبداية والنهاية  و٣٦٩ ص٣ج) ط دار صادر( و ١٦٨ ص١ ق٣ج) ليدن
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 قد »صىل اهللا عليه وآله«أن احلجرة التي دفن فيها النبي  :وإذ قد عرفنا
 ..األساسضاقت حتى دفن عمر يف 

أنه : فإننا نجد.. فلننظر إىل بيت عائشة الذي كانت تسكن وتترصف فيه
ًواسعا وكبرياكان   :وبقيت تترصف فيه يف اجلهات املختلفة، فليالحظ ما ييل.. ً

 . أن عائشة قد باعت بيتها ملعاوية، أو البن الزبري:تقدم  ـ١

ع النبي  إن عائشة قد عرضت عىل عبد الرمحن بن عوف أن يدفن م ـ٢
 .)١(..»صىل اهللا عليه وآله« األكرم

عند جده، حينام  »عليه السالم«احلسن اإلمام ومنع بنو أمية من دفن 
 .)٢(يريد دفنه هناك »عليه السالم«وا أن احلسني ظن

                                     
  .٥٤٢ ص٤السرية النبوية ج و٦٠٤ ص١٤إمتاع األسامع ج و٢٩٣ ص٥ج

  . عن ابن شبة، وابن زبالة٨٩٩ ص٣ وج٥٥٧ ص٢ ج،وفاء الوفاء )١(

 ورشح ٦٥ و ٦٤ و ٦٢ و ٦٠ ص٣ج) بتحقيق املحمودي(أنساب األرشاف ) ٢(

 ٢ ووفاء الوفاء ج٧٤ ومقاتل الطالبيني ص١٣ ص١٦هج للمعتزيل جالن

 ٣٣٧احلديث رقم ) »عليه السالم«ترمجة احلسن ( وتاريخ ابن عساكر ٥٤٨ص

آل  مناقب : كام ذكره املحمودي، وراجع٩٩ ص٦٤ وج٣٨ ص٢١فام بعده، وج

 ٢لمفيد جلاإلرشاد و ١٦٨روضة الواعظني ص و٢٠٤ ص٣جأيب طالب 

) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد و ٢٤٢ ص١جلرائح جوا خلرائجوا ١٨ص

قاموس الرجال و ٩٢األنوار البهية صو ١٥٧ و ١٥٤ ص٤٤بحار جوال ١٤٩ص
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، )١(..ّإن عائشة نفسها هي التي تزعمت عملية املنع عن دفنه هناك :بل يقال
 .)٢(..ذلك، لكن بني أمية منعوا منهأهنا قد أذنت يف : ّوإن ادعى البعض

 .)٣( أن عيسى بن مريم سوف يكون رابع من يدفن هناك:كام أهنم يروون

 .)٤(»وبقي موضع قرب «:ثم إن نفس عائشة تصف القبور الثالثة ثم تقول

 إن »صىل اهللا عليه وآله«أهنا استأذنت النبي  من ،وأما ما روي عنها
 وليس يف ذلك ، وأنى لك بذلك:ال هلا فق،عاشت بعده أن تدفن إىل جانبه

  احلافظألن. )٥( وعيسى ابن مريم، وعمر، وقرب أيب بكر،املوضع إال قربي

                                     
  .٢٠٩ ص٢كشف الغمة جو ٢٣٤لشيخ املفيد صلاجلمل و ٣٠٠ ص١٢ج

إعالم  و٢٢٥ ص٢ ج)ط دار صادر ( وتاريخ اليعقويب٧٥مقاتل الطالبيني ص )١(

  .اجع املصادر السابقة ور٤١٥ ص١جلطربيس لالورى 

  .٥٥٧ ص٢ وج٩٠٨ ص٣ ووفاء الوفاء ج٧٥مقاتل الطالبيني ص )٢(

 عن حييى وسنن الرتمذي، ومنتظم ابن اجلوزي ٥٥٧ ص٢وفاء الوفاء ج )٣(

حتفة  و٢٢٥ ص٨جعمدة القاري و. والطرباين، وابن النجار، والزين املراغي

 ٧ج الباري فتح و٥٢٣ ص٤٧جتاريخ مدينة دمشق  و٦٢ ص١٠جاألحوذي 

 .٣٥٤صنعيم بن محاد املروزي لكتاب الفتن  و٥٤ص

فتح  و٣١٤ ص١ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية : وراجع .٥٥٧ ص٢وفاء الوفاء ج )٤(

 .٢١٢ ص١٦عمدة القاري ج و٦٢ ص١٠حتفة األحوذي ج و٥٤ ص٧الباري ج

 ١٦جعمدة القاري  و٥٤ ص٧جفتح الباري  و٦٢ ص١٠جحتفة األحوذي  )٥(
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 .)١(يثبتال  :يقول

وألهنا كانت تريد أن تدفن يف ذلك املوضع، لكن منعها من ذلك أهنا 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«أحدثت بعد رسول اهللا 

ع زعمهم أن املكان ضاق حتى  أن هذا ال يلتقي م:أضف إىل ذلك
 .حفروا لعمر يف األساس

تفضل يف ثيايب حتى أ ما زلت أضع مخاري، و:ثم إهنم يروون عنها أهنا تقول
  .)٣(ًدفن عمر، فلم أزل متحفظة يف ثيايب حتى بنيت بيني وبني القبور جدارا

  :وعن مالك قال

                                     
 .٦٢٠ ص١٤ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٢١٢ص

 .٥٤ ص٧جفتح الباري  و٦٢ ص١٠جحتفة األحوذي  )١(

 ٨وج ٦ص ٤ج للحاكم واملستدرك ٢٩ص ٢ج الدمشقي البن املطالب جواهر )٢(

 ١٩٣ص ٢ج النبالء أعالم وسري ٤٣ص ٢ج راهويه ابن ومسند ٧٠٨ص

 ٣٢ج) لحقاتامل (احلق إحقاق ورشح ٢٣٠ص ٣ج شيبة أيب البن واملصنف

) بريوت ـ العلمية الكتب دار ط (الفريد العقد يف النساء أخبار عن ٤١١ص

 .٣٢٧ص ٣٢ج األنوار وبحار ٤٠ص املفيد للشيخ الكافئة: وراجع. ١٥٨ص

 ٣٦٤ ص٣ج) ط دار صادر(و  ٢٦٤ ص١ ق٣بن سعد جالكربى الطبقات  ال)٣(

بن شبة الاملدينة تاريخ ، و وعن ابن زبالة، عنه٥٤٤ و ٥٤٣ ص٢ووفاء الوفاء ج

  .٩٤٥ ص٣ج
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 ،ائشةقسم كان فيه القرب، وقسم تكون فيه ع :قسم بيت عائشة قسمني
 .)١( حائطامبينه

وكل ذلك يدل داللة قاطعة عىل أن احلجرة التي تدعوهم أو تعدهم 
أن احلجرة : واملفروض. للدفن فيها، أو متنعهم من الدفن فيها كانت متسعة

دفن فيه قد ضاقت حتى دفن » صىل اهللا عليه وآله«ّالتي تدعي أن النبي 
 !حجرة واحدة؟أم ! فهل مها حجرتان؟. عمر، فوضعت يف األساس

، »عليها السالم« إن عائشة قد استولت عىل بيت فاطمة :أو يقال
 .وصارت جتيز هذا ومتنع ذاك. وأضافت عليه ما اتسع به

:  عن احتجاب عائشة حني دفن عمر وهي:ومالحظة أخرية نذكرها
 ً.أن هذه القضية قد حريتنا أيضا

 ! قبورهم؟ت وهم يفوهل بلغ هبا التقى أن صارت تتسرت من األموا

 حينام ،فكيف إذن مل تتسرت من عرشات األلوف من الرجال األحياء
 ! يف حرب اجلمل، وغريها؟»عليه السالم« خرجت لتحارب أمري املؤمنني

 ،»صىل اهللا عليه وآله« وكيف تويص ابن الزبري بأن ال يدفنها مع النبي
 .)٢(ن تزكىأألهنا ال حتب 

                                     
 ٢وفاء الوفاء جو ٢٩٤ ص٢ج )ط دار صادر (بن سعدالالطبقات الكربى  )١(

 .٢٢٧ ص٨جعمدة القاري و ٥٦٥ و ٥٦٤ص

 ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٧٠ ص٤ ج)هـ١٣٠٩ط سنة  (صحيح البخاري )٢(
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 . كام تقدم!حدثت بعده؟أأو ألهنا قد 

ْ ملَمِلَف  !؟ تعلل ذلك بوجود عمرَ

 !يف ذلك املوضع؟أليست جثة عمر ال تزال موجودة 

يف تلك » صىل اهللا عليه وآله« فإنه بعد دفن النبي ..وعىل كل حال
 ،أخليت من ساكنيها.. كام سيأيت» عليها السالم« وهي حجرة فاطمة ،احلجرة

 وسكنت .. غريهااستولت عىلواستولت عليها عائشة، و.. وأظهرت للناس
 .. هناك، مستفيدة من قوات السلطة وهيبتها

ًجدارا عمر بن » صىل اهللا عليه وآله«وكان أول من بنى عىل بيت النبي 
 ..اخلطاب

ًكان جداره قصريا، ثم بناه عبد اهللا بن « :قال عبيد اهللا بن أيب يزيد
 .)١(»..الزبري

رت عائشة كانوا يأخذون من تراب القرب، فأم :وعن املطلب قال

                                     
املعجم و ٢٢٦ ص٨جعمدة القاري و ٢٠٤ ص٣وفتح الباري ج ١٠٧ص

 ٥ج )دار إحياء الرتاث العريبط (بداية والنهاية الو ١٧ ص٢٣جالكبري 

  .٥٥٧ ص٢ووفاء الوفاء ج ٥٤٢ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية و ٢٩٣ص

 عن ابن ٥٤٤ ص٢ جوفاء الوفاء و٢٩٤ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى  )١(

 ١٢ وج٣٤٩ ص٣ج سبل اهلدى والرشاد و٢٢٧ ص٨جعمدة القاري ، وسعد

 .١٨٦ ص٧ج )لرسالةط مؤسسة ا (كنز العامل و٥١ص
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ّبجدار فرضب عليهم، وكانت يف اجلدار كوة، فكانوا يأخذون منها، فأمرت 
ّبالكوة فسدت ّ)١(: 

أو أهنم سدوا أو سرتوا عىل القرب بعد حماولة احلسني دفن أخيه احلسن 
 . حتى ال يتكرر بعد،ملثل هذا األمرمنهم ، اتقاء )٢(هناك

  :والسبب الرابع

 قد دفن يف بيت ابنته فاطمة »هللا عليه وآلهصىل ا«ن األدلة تدل عىل أنه أ
ورضبت واستقرت فيه، ، ثم استولت عليه عائشة، »عليها السالم«الزهراء 

 الذي ـ كام قدمنا ـ هذا البيت الطاهر ُّحتتل وبقيت ،ًجدارا بينها وبني القبور
 .)٣( كام ذكره ابن عمر»صىل اهللا عليه وآله«كان يف وسط بيوت أزواج النبي 

 :د يف ذلك إىل ما ييلونستن

 : ّروى الصدوق يف أماليه رواية مطولة، عن ابن عباس، جاء فيها  ـ١

ّ، وصىل بالناس، وخفف »صىل اهللا عليه وآله«فخرج رسول اهللا ..«
ادعوا يل عيل بن أيب طالب، وأسامة بن زيد، فجاءا، : الصالة، ثم قال

رى عىل أسامة، ثم  يده عىل عاتق عيل، واألخ»صىل اهللا عليه وآله«فوضع 

                                     
 ٣٤٥ ص١٢، وسبل اهلدى والرشاد ج عن ابن سعد٥٤٨ ص٢وفاء الوفاء ج )١(

  .٣٥٢ ص٨جلشنقيطي لأضواء البيان عن ابن زبالة، و

  . عن ابن سعد٥٤٨ ص٢وفاء الوفاء ج )٢(

  .١١٥ ص١سفينة البحار ج: راجع )٣(
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  .انطلقا يب إىل فاطمة: قال

 ثم .».. حتى وضع رأسه يف حجرها، فإذا احلسن واحلسني،فجاءا به
 .)١(ذكر قضية وفاته هنا

أسند ابن زبالة، وحييى بن سليامن بن سامل، عن مسلم «: قال السمهودي  ـ٢
 .ي يف القربكان باب فاطمة بنت رسول اهللا يف املربعة الت: بن أيب مريم، وغريه

ّال تنس حظك من الصالة إليها، فإهنا باب :  قال يل مسلم:قال سليامن
 . )٢(»، الذي كان عيل يدخل عليها منه»عليها السالم«فاطمة 

صىل اهللا «إن عرض بيت فاطمة بنت رسول اهللا « :وعن ابن أيب مريم
وكان : سطوانة املواجهة للزور قالسطوانة التي خلف األ إىل األ»عليه وآله

 .بابه يف املربعة التي يف القرب

 مسلم بن ، عن عن مسلم بن سامل ـ كام قال ابن شبة ـوقد أسند أبو غسان
بفاطمة بنت رسول اهللا إىل األسطوانة » عليه السالم«عرس عيل : أيب مريم، قال

 . وكانت داره يف املربعة التي يف القرب. التي خلف األسطوانة املواجهة للزور

ّال تنس حظك من الصالة إليها، فإنه باب فاطمة، التي  :وقال مسلم

                                     
والتسعون  املجلس الثاين ).ه١٣٩١ط النجف سنة (أمايل الشيخ الصدوق  )١(

روضة  و٧٣٥ص) مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثةط ( و ٥٦٩ص

 . ٧٠صجممع النورين  و٥٠٩ ص٢٢جاألنوار بحار  و٧صالواعظني 

  .٣١ ص١جأعيان الشيعة  و٤٥٠ ص٢وفاء الوفاء ج )٢(
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 .)١(»ّكان عيل يدخل إليها منها، وقد رأيت حسن بن زيد يصيل إليها

 يدخل عىل زوجته من وسط حجرة عائشة؟ » عليه السالم«فهل كان عيل 

 كانت من »صىل اهللا عليه وآله«و غريها من زوجاته أأم أن عائشة 

 ! ؟»عليه السالم«حمارمه 

إن ذلك إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل أن ذلك املوضع هو بيت فاطمة 

َّوسيعلم الذين ظلموا أي ﴿: التي ظلمت يف مماهتا، كام ظلمت يف حياهتا َ ْ ََ ُ ُ َ ََ َّ ََ ِ

َمنقلب ينقلبون ُ ِ َ َ ََ  !! وليس هو بيت عائشة، كام تريد أن تدعي هي وحمبوها.)٢(﴾ٍُ

..  وإذن.جرة كان يف بيت فاطمةإن لدينا ما يدل عىل أن رشقي احل  ـ٣

 !! بيت فاطمة حينام رضبت اجلدارفعائشة كانت تسكن يف

وبيت فاطمة اليوم حوله مقصورة، وفيه حمراب،  :قال ابن النجار«
 . »صىل اهللا عليه وآله« وهو خلف حجرة النبي

 ،احلجرة اليوم دائرة عليه، وعىل حجرة عائشة ):أي السمهودي(قلت 
ع حترتمه الناس، وال يدوسونه بأرجلهم، يذكر أنه موضع بينه وبينه موض

 . »عليها السالم« قرب فاطمة

 أن بيت فاطمة كان فيام بني مربعة القرب، :وقد اقتىض ما قدمناه

                                     
  .٣١٤ ص١جأعيان الشيعة ، وو عىل الرتتيب٤٦٩ و ٤٦٧ ص٢وفاء الوفاء ج )١(

 .رة الشعراء من سو٢٢٧ اآلية )٢(
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 .)١(»سطوان التهجدأو

أن أظهر األقوال « :يرى ابن مجاعة» عليها السالم«وعن مدفن فاطمة 
 مقصورة  داخل،حراب اخلشب وهو مكان امل.»هو أهنا دفنت يف بيتها

 وقد رأيت خدام احلرضة جيتنبون دوس ما بني .احلجرة الرشيفة من خلفها
املحراب املذكور وبني املوضع املزور من احلجرة الرشيفة الشبيه باملثلث، 

 .)٢(ويزعمون أنه قرب فاطمة

صىل اهللا « سطوان التهجد يقع عىل طريق باب النبيأن أ :ومن الواضح
 . )٣(  مما ييل الزور»عليه وآله

 .)٤(أي خلف بيت فاطمة

 : »صىل اهللا عليه وآله «قال السمهودي عن موضع هتجد النبي

 تقدم يف حدود املسجد النبوي ما يقتيض أن املوضع املذكور :قلت«

                                     
 ٥ وهبج الصباغة ج٣٦٤ ص٣ ومناقب آل أيب طالب ج٤٦٩ ص٣وفاء الوفاء ج )١(

 ٤٣ وبحار األنوار ج٢٥٤ ومعاين األخبار ص٧٠ ورحلة ابن بطوطة ص١٩ص

 ١٠ ووسائل الشيعة ج٣٨٣ ص١ج) ط دار اإلسالمية( والكايف ١٨٥ص

  .لصدوقلطويس، وعن من ال حيرضه الفقيه لل ويف هامشه عن التهذيب ٢٨٨ص

  .٩٠٦ ص٣وفاء الوفاء ج )٢(

  .٦٨٨  و٤٥٢  و٤٥٠  و٤٥١ ص٢وفاء الوفاء ج )٣(

  . املصدر السابق)٤(
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وهو موافق ملا سيأيت .  جتاه باب جربيل قبل حتويله اليوم،كان خارج املسجد

 .)١(»االسطوانةعن املؤرخني يف بيان موضع هذه 

 »صىل اهللا عليه وآله«فإن بيت عيل يقع بني باب النبي  :وإذا كان كذلك
 هو أول األبواب »صىل اهللا عليه وآله« وباب النبي .واحلجرة الرشيفة

  .. اآلنَّدُالرشقية مما ييل القبلة، وقد س

 كان »صىل اهللا عليه وآله«ي بذلك ال ألن النبي ِّمُإنه س :ويقولون
 .. نه يف مقابل حجرة عائشة بل أل،نهيدخل م

عليه « بأن هذا الباب هو نفسه باب عيل :بل نجد ابن النجار يرصح
 .)٢(»السالم

 أن ما بني احلجرة التي فيها القرب الرشيف، وباب النبي :وهذا يعني
 . ، وحيث دفنت»عليها السالم« كان من بيت فاطمة »صىل اهللا عليه وآله«

دفنت داخل مقصورة احلجرة من  »ها السالمعلي«أهنا  :ويدل عليه
ًأي متاما حيث كانت عائشة مقيمة، بعد أن رضبت اجلدار عىل .. خلفها

القبور التي كانت مكشوفة لكل أحد، فترصفت فيه عائشة بمساعدة 
 ..من إرث نبيهم كام حرموهم  بعد أن تركه أهله الذين حرموا منه،السلطة

قول السمهودي يف مقام بيان موضع  :ًويدل عىل ما ذكرناه أيضا  ـ٤

                                     
  . املصدر السابق)١(

  .٦٨٨  و٤٥٢  و٤٥٠  و٤٥١ ص٢وفاء الوفاء ج )٢(
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باب عيل، الذي : الثاين« :، وباب جربيل»صىل اهللا عليه وآله«باب النبي 
 .)١(»كان يقابل بيته الذي خلف بيت النبي

ً كان ممتدا يف رشقي »عليه السالم«وحيتمل أن بيت عيل « :ًوقال أيضا

هللا عليه صىل ا«يعني باب النبي  (،حجرة عائشة إىل موضع الباب األول

ما تقدم عن ابن شبة يف الكالم :  فسمي باب عيل بذلك، ويدل له)»وآله

عىل بيت فاطمة، من أنه كان فيام بني دار عثامن التي يف رشقي املسجد، وبني 

صىل اهللا «  ويكون تسميته الباب الثاين بباب النبي.الباب املواجه لدار أسامء

 .)٢(».. لقربه من بابه الخ»عليه وآله

ًفبيت فاطمة يكون ممتدا من شاميل احلجرة التي دفن فيها النبي  ..إذن
 فإنه يصل ، وإذا صح كالم ابن شبة هذا، إىل رشقيها»صىل اهللا عليه وآله«

 .. ًإىل قبليها أيضا

ً كان شارعا يف » السالمامعليه« ن باب فاطمة وعيلأ :واملفروض هو
 .. ًاملسجد أيضا

عىل بيت عائشة وطوقه هبذا » السالمعليها «فكيف استدار بيت فاطمة 
 !ًوحيتمل إىل القبلة أيضا؟.. ق من الشامل إىل الرش،الشكل العجيب

                                     
 ٥ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق : وراجع. ٦٨٩  و٦٨٨ ص٢وفاء الوفاء ج )١(

  .٧٦ص )  الكتب املرصيةط دار(حتقيق النرصة  عن ٥٨٤ص

  .٤٧٠ و ٤٦٩ص:  ولرياجع٦٨٩  و٦٨٨ ص٢وفاء الوفاء ج )٢(
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 !!ي عجيبأو!! عجيب

وترضب بينها وبني  ،أن تسكن عائشة يف رشقي احلجرة :وما معنى
 !ًالقبور جدارا؟

 ! بيت فاطمة؟من ًليس رشقي احلجرة كان جزءا أو

 !يف نفس حجرة عائشة؟» ليها السالمع«وكيف يكون باب بيت فاطمة 

صىل اهللا «وهل هناك مسافات شاسعة بني املسجد وبني باب النبي 
 ! جر؟ُ تسع عدة بيوت وح، أو باب جربيل،»عليه وآله

صىل اهللا « وأنه ،إن كل ذلك يدل عىل صحة رواية الصدوق املتقدمة
 ..عائشةبيت ، ال يف »عليها السالم «فاطمةبيت  قد دفن يف »عليه وآله

 يف »عليها السالم «أنه قد انتقل من دار عائشة إىل دار فاطمة :ونعتقد
وذلك ألنه يف يوم اإلثنني، ، )١(ثننينفس اليوم الذي تويف فيه، وهو يوم اإل

وحني صالة الفجر كان ال يزال يف بيت عائشة الذي كان جلهة القبلة، إذ قد 
 : روى البخاري

 وأبو بكر يصيل ،ثنني الفجر من يوم اإلأن املسلمني بينا هم يف صالة«
 قد كشف سرت حجرة »صىل اهللا عليه وآله«  مل يفجأهم إال رسول اهللا،هلم

 .. عائشة، فنظر إليهم، وهم يف صفوف الصالة

ًوهم املسلمون أن يفتتنوا يف صالهتم؛ فرحا برسول اهللا :إىل أن قال َّ 

                                     
  .٣٦ للتسرتي ص)رسالة يف تواريخ النبي واآلل( ١١قاموس الرجال ج: راجع )١(
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 .)١(»..»صىل اهللا عليه وآله«

 »صىل اهللا عليه وآله« الدالة عىل أنه ،املتقدمةوبضم رواية الصدوق 
عليه «  وخفف الصالة، ثم وضع يده عىل عاتق عيل،الناسبخرج فصىل 

عليها  « واألخرى عىل عاتق أسامة، ثم انطلقا به إىل بيت فاطمة»السالم
  .. فجاءا به حتى وضع رأسه يف حجرها،»السالم

وفاته بعد مناجاته  كانت حيثثم يذكر قضية استئذان ملك املوت، 
 ..؛ فراجع»عليه السالم«لعيل 

عليها «فبضم هذه الرواية إىل ما تقدم نفهم أنه قد انتقل إىل بيت فاطمة 
 . يف نفس اليوم الذي تويف فيه، بعد أن صىل بالناس» السالم

روه حتى تويف حسبام ذكرته َوأما أنه رفع السرت ثم عاد فأرخاه؛ فلم ي
 فال يصح؛ ألن رواية ابن جرير ترصح بأنه ..الذكررواية البخاري اآلنفة 

                                     
) ط دار الفكر(و  ٨٢ ص١ وج٦١ ص٣ ج)ه١٣٠٩ط سنة (البخاري : راجع )١(

كرت إقرار كانت قد ذ والرواية وإن ١٤١ ص٥ وج٦٠ ص٢وج ١٨٣ ص١ج

وهلذا . يب بكر عىل الصالة لكن ذلك غري صحيح أل»صىل اهللا عليه وآله «النبي

 ٣ ص٦ج عمدة القاري و١٤٤ ص٢٨بحار جال: وراجع .البحث جمال آخر

 ٧٥ ص٣ وج٤١ ص٢جصحيح ابن خزيمة  و٦٩ ص١٨ وج٢٨٠ ص٧وج

الطبقات و ١٣٠ ص٢جبن حبان الالثقات  و٥٨٧ ص١٤جصحيح ابن حبان و

 .٣٠٥ ص١٢ج سبل اهلدى والرشاد و٢١٧ ص٢جبن سعد الالكربى 
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 .)١(عزل أبا بكر عن الصالة يف نفس اليوم الذي تويف فيه، فراجع

 »صىل اهللا عليه وآله«ال يبقى أي شك أو ريب يف أنه  ..وبعد ذلك كله
 ولكن فاطمة قد .، ال يف بيت عائشة»عليها السالم «قد دفن يف بيت فاطمة

 ..  ظلمت يف حال حياهتاظلمت بعد مماهتا كام

وسيعلم الذين ظلموا آل حممد، عن طريق تزوير احلقيقة والتاريخ، «
 .».. منقلب ينقلبونأي.. ًفضال عن خمتلف أنواع الظلم األخرى

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 
  ):١١٥ (١٩٨السؤال رقم 

 :تعاىل قوله تفسري يف جعفر أيب عن ،العاميل احلر الشيعة عامل روى
ِوال متسكوا بعصم الكوافر﴿ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ِ ِ ْ ُ  امرأة عنده كانت من«: قال ]١٠:املمتحنة[﴾ َ

 عليها فليعرض ، اإلسالمملة عىل وهو ، اإلسالمملة غري عىل يعني كافرة
 يستمسك أن اهللا فنهى منه، بريئة فهي وإال ،امرأته فهي قبلت فإن ،اإلسالم

 .)٢(»بعصمتها

                                     
 ٣، وتاريخ األمم وامللوك ج عن ابن جرير١٩٨ ص٧راجع كنز العامل ج )١(

 ٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٤٤٠ ص٢ج) مؤسسة األعلميط ( و ١٩٦ص

 .٤٦٧ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و١٠٦٨ص

 . ٥٤٢ ص٢٠جسائل الشيعة  و)٢(



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٣٢٨

 كافرة الشيعة يقول كام كانت لو »اعنه اهللا ريض« عائشة املؤمنني فأم

 رسول كان إذا إال .اهللا بكتاب تطليقها الواجب لكان ـ باهللا والعياذ ـ مرتدة

 !ذلك الشيعة وعلم هتا،ّدِور نفاقها يعلم مل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا

  :اجلواب
 لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

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

 إن الشيعة مل حيكموا عىل عائشة بالكفر، وال يرضون بنسبة الكفر ً:أوال
إال إذا كان قد أعلن .. » وآلهعليهصىل اهللا «إىل أحد من صحابة رسول اهللا 

 .فال معنى هلذا السؤال من األساس.. ارتداده كطليحة بن خويلد، ونظرائه

 تعابري من ورد ما ن أ:١٣٩يف اإلجابة عىل السؤال رقم قلنا  :ًثانيا
 خط عىل االستمرار عدم يراد به األعقاب عىل اإلرتداد حولقرآنية ونبوية 

 وعدم ل،االمها عادة إىل والرجوع األوامر، تنفيذ عن والتخلف الطاعة،
 كالكفر فهو ..هبم املنوطة باألعامل القيام عن واالمتناع املسؤوليات، حتمل

َوهللاِِ عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر ﴿ :تعاىل قوله يف َ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ُّ َ ًَ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َِّ ِ

َفإن اهللاَ غني عن العاملني ِ َِ َ َْ ِ ٌّ َ َّ ِ َ﴾)١(. 

                                     
 . من سورة آل عمران٩٧ اآلية )١(



 ٣٢٩                                                                                       .  .عائشة: الفصل األول

 عدم جمرد به املراد بل، الدين من روجاخل ليس هنا بالكفر املراد فإن
 ..فقط اجلهة هذه يف الكافر يشبه ألنه بالواجب، القيام

قد يقوم اإلنسان ببعض األعامل التي هلا لوازم غري مرضية دون : ًثالثا
 .فإذا نبهه أحد إىل ذلك، استغفر اهللا وتراجع. أن يلتفت إىل لوازمها تلك

ذي استشهد يف حرب بدر، حني ًفمثال نجد أن عبيدة بن احلارث ال
ً جرحيا مرشفا عىل املوت، قال لرسول » وآلهعليهصىل اهللا «جيئ به إىل النبي  ً

 .أما لو كان عمك لعلم أين أوىل بام قال منه: »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 !وأي أعاممي تعني؟: قال

 :قال أبو طالب حيث يقول

 لـنـاضــون ه ـن دونـعـاطـا نـومل    ًحممدا ي نبزاهللا تـوبي مـتـبكـذ

 واحلالئل اـنـائـنـأب نـع لـذهـون    هـدون رعـنص ىـحت هـمـلـسـون

ث العادي بني كاللي ابنه ترى أما: » وآلهعليهصىل اهللا «فقال رسول اهللا 
 !وابنه اآلخر يف جهاد اهللا بأرض احلبشة؟! ؟يدي اهللا ورسوله

 .؟ول اهللا أسخطت عيل يف هذه احلالةرس يا: فقال

 .)١(لذلك فانقبضت عمي ذكرت ولكن عليك، سخطت ما :فقال

                                     
رشح هنج :  وراجع٢٥٥ ص١٩ وبحار األنوار ج٢٦٥ ص١ تفسري القمي ج)١(

 والغدير ٩٤ ونسب قريش ملصعب الزبريي ص٨٠ ص١٤البالغة للمعتزيل ج

 .١٣٢ ص٢جتفسري نور الثقلني  و٣١٦ ص٧ج



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٣٣٠

ُّكام أن من يدع اليتيم، وال حيض عىل طعام املسكني، قد ال يلتفت إىل أن 
 .فإذا نبهه أحد إىل ذلك ارتدع وتراجع. ذلك يؤدي به إىل التكذيب بيوم الدين

كام أن لبعض اإلعتقادات التي يرص عليها بعض الناس لوزام سلبية لو 
 ..لتفتوا إليها لتخلوا عنهاا

 :ومن أمثلة ذلك

 رسول رس بعض النساء إفشاء عن التحريم سورة يف تعاىل اهللا ذكره ما
 اهللا يقول أن أوجبت مواقف من منهن ظهر وما ،»وآله عليه اهللا صىل« اهللا

  :لنبيه تعاىل

َإن تتوبا إىل اهللاِ فقد صغت قلوبكام وإن تظاهر﴿ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ُ َْ ِْ ِ َِ ُ َُ ُ َ َا عليه فإن اهللاَ هو ََ ُ ََّ ِ َ ِ ْ َ
ٌمواله وجربيل وصالح املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهري ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُْ َُ َْ ُْ ََ ْ ِ ْعسى ربه إن ، َ ِ ُ ُّ ََ َ

ٍطلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن مسلامت مؤمنات قانتات تائبات  ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َّ َ ُ ْ ََّ َ َ ْ َ َْ ً ً َ َ َّْ ُْ ْ ُ ْ َُ ُ َُ َ َ
ِعابدات سائ ٍَ َ ِ ًحات ثيبات وأبكاراَ ََ ْ َ َ ََ ٍ ٍِّ﴾)١( . 

 . عىل أن يف سائر النساء من هن أفضل من تينك املرأتني: ّفدلنا بذلك

أن األمور قد تنتهي هبام إىل هذه األحوال الصعبة، التي ربام مل : َّوبني هلام
 ..تكن ختطر هلام عىل بال

 ال أن من يرتك احلج وهو مستطيع قد: ويف مثال قرآين آخر، نالحظ
ْومن ﴿: ًيلتفت إىل أن األمر قد يؤدي به إىل أن يصبح مصداقا لقوله تعاىل ََ

                                     
 . من سورة التحريم٥ و ٤ اآليتان )١(



 ٣٣١                                                                                       .  .عائشة: الفصل األول

َكفر فإن اهللاَ غني عن العاملني ِ َِ َ َْ ِ ٌّ ََ َّ ِ َ َ َ﴾)١(. 
 :وبعدما تقدم نقول

إن آيات سورة التحريم قد نزلت يف : إذا قال الشيعة وأهل السنة
ا، ألن مفاد أن يكونوا قد حكموا بكفرمه: عائشة وحفصة، فال يعني ذلك

، ومن » وآلهعليهصىل اهللا «أهنام قد آذتا رسول اهللا : آيات سورة التحريم
..  فحكمه كذا، وتنطبق عليه آية كذا» وآلهعليهصىل اهللا «يؤذي رسول اهللا 

ُّألن الكفر مرشوط بأن تكونا ملتفتتني إىل لوازم فعلهام، وال يشء يدل عىل 

 .صدر عنهامأهنام كانتا ملتفتتني إىل لوازم ما 

إهنام لو مل تكونا ملتفتتني، مل خياطبهام اهللا هبذه الشدة : إال ان يقال
 :واحلدة، ونقول

إن هذا يبقى جمرد استظهار ظني، ألن التشديد يف اخلطاب قد يكون 
ملزيد من التحذير من الوقوع يف هذا األمر اخلطري واحلساس، فال بد من 

ام بأهنام كانتا مرصتني عىل مواقفهام تتبع سرية حياهتام، ليمكن احلكم عليه
، أم أن نزول هذه السورة قد قلب »صىل اهللا عليه وآله«جتاه رسول اهللا 

ًاألمور وأحدث تغيريا جذريا فيها؟ ً! 

 رسول بيت إىل الدخول عن النهي يف تعاىل لقوله بالنسبة احلال وهكذا
ِوال مستأنسني حلد﴿ :، وإطالة اجللوس عندهاهللا ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ُ ِيث إن ذلكم كان يؤذي َ ِ ٍْ َ َُّ َْ ُ َ ِ

                                     
 . من سورة آل عمران٩٧ اآلية )١(



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٣٣٢

ْالنبي فيستحيي منكم ْ َ َُّ ْ َ َِّ ِ ْ َ  إىل ًملتفتا يكون ال قد ذلك يفعل كان من فإن .)١(﴾ِ
 يؤذي من لعن قد اهللا وأن ،»وآله عليه اهللا صىل« النبي يؤذي كان ذلكأن 

 ..ًأليام ًعذابا له وأن .واآلخرة الدنيا يف النبي

 إخواننا من أهل السنة يروون لنا روايات يف أن:  إن املشكلة هي:ًثالثا
أصح كتبهم، فإذا طالبناهم بمضامينها، وألزمناهم بام يلزمون به أنفسهم، 

ُّاهتمونا بأننا نكفر هذا، أو نسب ذاك، أو نتجنى عىل هذا أو ذاك ِّ.. 

 نكث من أو، زمانه إمام عىل خيرج من أن: ًفمثال يروي لنا أهل السنة
 إن :هلم قلنا فإذا كذا، فحكمه، )٢(جاهلية ميتة مات وأ، كفر فقد بيعته

 أن كام، بيعته ونكثوا زماهنم، إمام عىل خرجوا قد، والزبري وطلحة، عائشة
 .ّ، فال بد من حل هذا اإلشكالاإلمام عىل بغى قد معاوية

                                     
 . من سورة األحزاب٥٣ية  من اآل)١(

 والسنن الكربى للبيهقي ١٢٧ ص٤ وج٢٢ و ٢١ ص٦صحيح مسلم ج:  راجع)٢(

 ٢ ومسند أمحد ج٢٣٤ ص١٠ وج١٦٩ و ١٦٨ و ١٥٧ و ١٥٦ ص٨ج

 ١١٧ ص١واملستدرك للحاكم ج ١٢٣ ص٧جسنن النسائي  و٤٨٨ و ٢٩٦ص

مسند : وراجع.  عن الشيخني٤٧ ص٢ وتيسري الوصول ج١٥٢ ص٢وج

 ٦ وج٢٠٧ ص١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٢٦٠ ص٣جالشاميني 

 ٢١٩ ص٥ججممع الزوائد  و٣٣٠ ص١١جلصنعاين لاملصنف  و٦٥ و ٦٤ص

 .٣٢٠ ص٦جحتفة األحوذي و



 ٣٣٣                                                                                       .  .عائشة: الفصل األول

ِّأنتم تكفرون الصحابة، أو تكفرون زوجات الرسول، أو : قالوا لنا  .تسبوهنمِّ

 ـ مل ةَّردإن الذين قتلهم خالد ـ فيام يزعم أنه حروب ال: موإذا قلنا هل

يزيدوا عىل أن طلبوا أن يوزعوا زكاة أمواهلم عىل فقرائهم، أو ألهنم أرادوا 

 ةَّرد، وهذا ال يكفي للحكم عليهم بال»عليه السالم«ًأن يبايعوا عليا 

 ً.والكفر، ثم قتلهم صربا

 بسبب مجال زوجة مالك، ًإن خالدا قتل مالك بن نويرة: بل يقال
 ..واعتدى عليها يف نفس الليلة التي قتل فيها زوجها

 !فكيف نحل هذا اإلشكال، وكيف نتعامل مع خالد وبامذا نحكم عليه؟

ً﴿ومن يقتل مؤمنا: واحلال، أن رصيح القرآن يقول ْ ِْ ْ ُ َ َُ ً متعمداَ ِّ َُّ ُ فجزآؤه َ َُ َ َ

ًجهنم خالدا ِ َ َُّ َ َ فيهاَ َوغضب اهللاُ ع ِ َ َِ ًليه ولعنه وأعد له عذاباَ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ ََّ ََ ِ ً عظيامْ ِ َ﴾)١(. 

 ..إننا إذا قلنا هلم ذلك.. نعم

 ..أنت تطعن بالصحابة، وتنتقص من قدرهم: ًقالوا لنا أيضا

 ! فهل حتل هذه األجوبة أمثال هذه اإلشكاالت؟

ً إذا كان الطعن يف الصحابة حراما، فامذا تقولون يف :وإذا قلنا هلم

عىل منابر املسلمني التي » عليه السالم«ذي سن لعن أمري املؤمنني معاوية ال

 !تعد باأللوف، واستمر ذلك ألف شهر؟

                                     
 . من سورة النساء٩٣اآلية ) ١(



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٣٣٤

وأقاموا علينا .  أنتم تسبون معاوية وتكفرونه وهو صحايب:قالوا لنا
 ..الدنيا ومل يقعدوها

 قام :قال أنه :اهللا عبد عن نافع، عن صحيحه يف البخاري روى :ًرابعا
 من ـ ًثالثا ـ الفتنة هنا ها« :وقال عائشة، مسكن إىل فأشار ،ًخطيبا النبي
 .)١(»الشيطان يطلع حيث

، » وآلهعليهصىل اهللا «خرج رسول اهللا : وروى أمحد عن ابن عمر، قال
رأس الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن « :من بيت عائشة فقال

 .)٢(»الشيطان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ١٨١ ص٨ج )ط دار الفكر(صحيح مسلم  و٢٦ و ٢٣ ص٢ مسند أمحد ج)٢(
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أو أنه اعتربها ـ والعياذ زوجته، » صىل اهللا عليه وآله«فهل كفر النبي 

 !ًباهللا ـ شيطانا؟

: وما هو املوقف من هذا احلديث وذاك، وأمثاهلام، هل نكذهبام ونقول

أو ! أو نصدقهام ونأخذ بمضموهنام؟! ًليس كل ما يف البخاري صحيحا؟

ًنأوهلا تأويال مقبوال لدى العلامء والعقالء؟ ولو بأن ! وما هو هذا التأويل؟! ً

 .ة بأهنا أخطأت يف بعض ترصفاهتا، ومل تكن معصومةنحكم عىل عائش

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٥٣ (١٩٩السؤال رقم 
 اهتمها بام ويتهموهنا »اعنه اهللا ريض« عائشة عىل الشيعة بعض يفرتي

 كام األمر كان إذا :هلم فيقال ،ـ سبق كام ـ باهللا والعياذ ـ اإلفك أهل به
 لو واهللا« القائل وهو ،احلد عليها ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قمُي مل فلامذا تفرتون؛
 !؟)١(»يدها لقطعت حممد بنت فاطمة رسقت

                                     
 ٨٢صلحصني لل دفع الشبه عن الرسو و٥٥٢ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف و

وصول األخيار إىل أصول  و١١٩ ص١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و

 .٢٠١ و ٢٠٠صبن راشد الإلزام النواصب  و٨٣صاألخبار 

 .رواه البخاري )١(



 ٤ج) دودشبهات ور(ميزان الحق                                                                                        ٣٣٦

 !الئم؟ لومة اهللا يف خياف ال الذي وهو احلد، عليها عيل يقم مل وملاذا

 !توىل؟ ملا احلسن احلد عليها يقم مل وملاذا

   :باجلوا
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

، فال بد من الرجوع إليه ٧٠قد تقدم سؤال قريب من هذا برقم 
 .للوقوف عىل ما أجبنا به

 :ونضيف هنا إىل ما ذكرناه هناك ما ييل

صىل اهللا عليه «ًة من يتهم أيا من زوجات النبي الشيعيف ليس : ًأوال
 .»صىل اهللا عليه وآله«بام اهتم به أهل اإلفك إحدى زوجاته » وآله

إن الكتاب الذي أشار إليه مل يذكر ذلك، وإنام ذكر أن قصة هلا : ًثانيا
َّوقد كذب علامء .. منحى آخر، وأن اإلفك إنام كان عىل مارية ال عىل عائشة

 .١٧٠ًلقصة أيضا كام ذكرناه يف اجلواب الذي سيأيت برقم الشيعة هذه ا

كام أن اعتبار بعض ما يف كتاب تفسري القمي الذي نقل عنه السائل 
 ..بل هو موضع جدل كبري.. ذلك غري مسلم عند الشيعة

زوجته من » صىل اهللا عليه وآله«فال معنى إذن للمطالبة بأن حيد النبي 
 ..أجل ذلك

 :عليها احلد نقول» عليه السالم«وملاذا مل يقم عيل : ول السائل بالنسبة لقً:ثالثا
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 :إنه غري مقبول من جهتني

من » صىل اهللا عليه وآله« أنه ال شك يف براءة مجيع زوجاته :إحدامها
 .إفك اآلفكني، فإن زوجات مجيع األنبياء منزهات عن هذا األمر

ً إن عليا فضال عن ولده اإلمام احلسن :الثاين مل يكن »  السالمعليهام«ً
هو املطالب بإجراء احلدود، وال يصح منه ذلك، وال سيام فيام يكون البت 

فال يصح هذا السؤال من أساسه، ال .. »صىل اهللا عليه وآله«فيه لرسول اهللا 
ًأصال وال فرعا ً. 

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

 ..زوجتـــــــــا عثمــــــان
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  :)١٢٦ (٢٠٠السؤال رقم 
 :ويمنعوهنا أختيها »ريض اهللا عنها« العصمة لفاطمة يعطي الشيعةملاذا 

 ! كفاطمة؟ملسو هيلع هللا ىلصومها بضعتان من رسول اهللا ، »ريض اهللا عنهام«رقية وأم كلثوم 
 :ويف صياغة أخرى

 وأم رقية أختيها دون »ا عنهريض اهللا« لفاطمة العصمة تثبتون ملاذا
 !؟بعينه التناقض هو ذلك أليس ،»امريض اهللا عنه« كلثوم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..احلمد هللا، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

  ..وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 ..وبعد

عىل موضوع  أن يتوارد النفي واإلثبات : إن معنى التناقض هوً:أوال
 :واحد فتقول

 والزمان، هذا اليشء موجود، وليس بموجود، يف نفس اللحظة واملكان
وللتناقض رشوط . ًومن جهة واحدة مع وحدة احلمل عىل القضيتني معا
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 :عديدة، منها

، املكان ويف اإلحتاد يف املوضوع، ويف املحمول، ويف الزمان، ويف اجلهة،
 ..ويف احلمل

 فاطمة فإن خمتلف، املوضوع فإن متحققة، ريغ هنا التناقض ورشوط
  فاطمة معصومة، بمقتىض آية التطهرين غري أم كلثوم، فإ»ا السالمعليه«

، لعدم الدليل عىل ، فإن أم كلثوم ورقية غري معصومتنيوغريها من األدلة
 ..عصمتهام

ًكان معصوما، ومل يكن كل إخوته » عليه السالم«كام أن النبي يوسف 

من قبله كان بعض أوالده » عليه السالم«لنبي آدم معصومني، وا
 . معصومني، وبعضهم غري معصومني

ًكام أن أحد األخوين قد يكون غنيا، ويكون اآلخر فقريا، أو يكون  ً

ًأحدمها مؤمنا واآلخر كافرا، وأحدمها يكون عاملا واآلخر جاهال، وأحدمها  ً ً ً

ًيكون طويال، واآلخر قصريا، وهكذا ً. 

َّآية التطهري وحديث الكساء، قد دال عىل عصمة فاطمة  إن :ًثانيا

 ..، ومل يرد يشء يدل عىل عصمة رقية وأم كلثوم»عليها السالم«

، »إن اهللا يغضب لغضب فاطمة، ويرىض لرضاها« :كام أن حديث
ا عليه« يدالن عىل عصمة فاطمة »..من آذاها فقد آذاين« :وحديث

 .. ورقية، وال يدالن عىل عصمة أم كلثوم»السالم

 هناك كالم كثري حول كون رقية وأم كلثوم بنات لرسول اهللا :ًثالثا
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أو ربائب له، أما فاطمة فال يرتاب أحد يف أهنا بنت » صىل اهللا عليه وآله«
 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ربائب : (وهناك كتب عديدة ألفت حول ذلك، فراجع كتاب
بنات النبي (، وكتاب )ثبات الربائبالقول الصائب يف إ(، وكتاب )الرسول
 ..وغري ذلك).. البنات ربائب(، وكتاب )أم ربائبه

 إن الشيعة ال يعطون العصمة ألحد، كام هو ظاهر تعبري السائل، :ًرابعا
ولكنهم يستكشفوهنا من كالم اهللا، أو من النصوص التي وردت عن النبي 

 . ثبتت عصمتهاملعصوم، أو عن اإلمام الذي» صىل اهللا عليه وآله«

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٣٨ (٢٠١السؤال رقم 
 ما عندهم نجد ولكننا ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وعرتة البيت آل حمبة الشيعة يدعي

 كلثوم وأم كرقية العرتة؛ بعض نسب أنكروا حيث املحبة؛ هذه يناقض
 أوالده، ومجيع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عم العباس وأخرجوا!  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لرسو ابنتي

 . ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عمة صفية ابن والزبري

 عيل، بن كزيد؛ »اعنه اهللا ريض« فاطمة أوالد من ًكثريا اليوالون وهم
 عيل بن جعفر يسبونو الكاظم، موسى ي ابنوجعفر وإبراهيم حييى، وابنه

 .العسكري احلسن إمامهم يأخ

 ،»املحض« عبداهللا وابنه ،»املثنى« احلسن بن حلسنا أن ويعتقدون
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 !ارتدوا »الزكية النفس« حممد وابنه

 وحممد الباقر، حممد بن وزكريا اهللا، عبد بن إبراهيم يف اعتقدوا وهكذا
 بن وحييى احلسني، بن القاسم بن وحممد احلسن، بن احلسني بن اهللا عبد بن

 ..الخ ..عمر

 سائر إن«: أحدهم مقولة لذلك يشهدو !البيت؟ آل حمبة ادعاء فأين
 بل !)١(»التقية عىل حتمل وال ،شنيعة أفعال هلم كانت عيل بن احلسن بني

 .وأدهى هذا من أعظم

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 : ييلفإننا نجيب بام

 يف آية »أهل البيت«إن املقصود بكلمة :  إن الشيعة يقولونً:أوال
عيل وفاطمة واحلسنان، : التطهري هم خصوص أصحاب الكساء، وهم

وهؤالء باإلضافة إىل األئمة .  سيدهم»صىل اهللا عليه وآله«ورسول اهللا 
عرش ، وهم بقية األئمة االثني »عليه السالم«التسعة من ذرية اإلمام احلسني 

 .، الذين هم عدل القرآن يف حديث الثقلني»صىل اهللا عليه وآله«هم عرتته 

                                     
 ). ٣/١٤٢(تنقيح املقال  )١(
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ومجيع من عدا هؤالء ال تشملهم اآليات وال الوصايا التي وردت عىل 
وال يصدق عليهم اسم العرتة، وال .. »صىل اهللا عليه وآله«لسان رسول اهللا 

ال أهل البيت ينطبق عليهم اسم األئمة االثنا عرش، وال أحد الثقلني، و
 .»عليهم السالم«

ًفسائر الذرية معظمون ومكرمون عند الشيعة، إكراما هللا سبحانه،  ُّ ُّ
، ولكن ليس هلم مقام العرتة وأهل البيت »صىل اهللا عليه وآله«ولرسول اهللا 

، وإنام ينظر إىل أعامهلم، فإن كانوا من أهل الصالح واخلري »عليهم السالم«
زيد بمقدار ما يظهر هلم من صالح وسداد، وإن والفالح، فإن إكرامهم ي

مع .. ظهر منهم خالف ذلك، فال بد من اختاذ املوقف املناسب ألعامهلم
ًاملحافظة عىل حد أدنى من اإلكرام إعظاما لرسول اهللا  » صىل اهللا عليه وآله«ٍّ

 .ما مل خيرجوا من اإليامن بارتداد أو شبهة

ك بحوث علمية تثبت أهنن لسن  بالنسبة لرقية وأم كلثوم هنا:ًثانيا
 عىل احلقيقة، بل بناته بالكفالة »صىل اهللا عليه وآله«بنات لرسول اهللا 

 .وقد ألفت يف ذلك كتب كثرية، ونرشت بحوث عديدة. والرتبية

: وكتاب.. أم ربائبه» صىل اهللا عليه وآله« كتاب بنات النبي :فراجع
 .وغري ذلك.. ات ربائبالبن: وكتاب.. القول الصائب يف إثبات الربائب

 عىل احلقيقة، فليس هلن مقام »صىل اهللا عليه وآله«ّوحتى لو كن بناته 
، كام تظهره النصوص املتواترة واملتفق »عليها السالم«فاطمة الزهراء 

 .الذين نزلت فيهم آية التطهري» عليهم السالم« ولسن من أهل البيت .عليها

، »عليهم السالم«ده من أهل البيت  مل خيرج الشيعة العباس وأوال:ًثالثا
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 هو الذي أخرجهم، كام أخرج مجيع »صىل اهللا عليه وآله«بل رسول اهللا 
كام أن العباس وأبناءه ليسوا من ذرية . زوجاته بمقتىض حديث الكساء

 .»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 

ًأما الزبري، فليس داخال فيهم من األساس، مضافا إىل ما صدر منه من  ً
.  األلوفئم، فقد نكث بيعة إمامه، وخرج عليه وحاربه وقتل بسببه عرشاتعظا

ً أيضا َّالذين حددهم حديث الكساء» عليهم السالم«وليس هو من أهل البيت 
ًالذين طهرهم اهللا تطهريا  ..»صىل اهللا عليه وآله«ّوال من ذرية رسول اهللا .. ّ

» عليها السالم«راء ً لقد ذكر السائل عددا من أوالد فاطمة الزه:ًرابعا
 :ونقول. إن الشيعة يبغضوهنم: وقال

 . إن الشيعة ال يبغضون األشخاص، وإنام يبغضون أعامهلم:ألف

ٍال جيد الشيعة يف بعض من ذكرهم أي مغمز، ال يف شخصه وال يف : ب

ُأعامله، فزيد بن عيل مثال يعترب عندهم من األخيار األبرار، ومن العلامء  ً
 ..م وأنفسهم يف سبيل اهللا تعاىلاملجاهدين بأمواهل

 أن حممد بن عبد اهللا بن احلسن هو النفس : ال يعتقد الشيعة:ًخامسا
ُبل النفس الزكية رجل يقتل يف الكوفة قبيل ظهور اإلمام احلجة .. الزكية

 . »عليه السالم«

 وليس بني قتل النفس .)١(أو هو رجل هاشمي يقتل بني الركن واملقام

                                     
 .٣٦٨ ص٢ واإلرشاد للمفيد ج٢٢٠ ص٥٢ بحار األنوار ج)١(
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 .)١(أكثر من مخس عرشة ليلةالزكية والظهور 

ال ..  هـ١٤٥وحممد بن عبد اهللا بن احلسن إنام قتل يف احلجاز يف سنة 
 .»عليه السالم«أنه سيقتل قبيل ظهور اإلمام 

أن من مجلة عقائدهم ارتداد احلسن بن :  أين ذكر الشيعة:ًسادسا
أخيه  و»النفس الزكية« وابنه عبد اهللا املحض، وابنه حممد »املثنى«احلسن 

 !؟..الخ.. إبراهيم وزكريا

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ٤٢٧ وإعالم الورى ص٤٤٥يس ص والغيبة للطو٦٤٩ ص٢ إكامل الدين ج)١(

 .٢٠٣ ص٥٢ وبحار األنوار ج٣٤٧ ص٢واإلرشاد ج
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 ٣٤٩                                                                                                            .    .متفرقات:   الفصل الثالث 

 

  فصل الثالثال

 ..متفرقــــــــــــــات
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÷ 

  :)٨٥ (٢٠٢السؤال رقم 
ريض «بن عفان القد وجدنا أن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن 

 أمه فاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب رضوان اهللا تعاىل ،»ماهللا عنه

ريض «، وجده عثامن بن عفان »اريض اهللا عنه«فجدته هي فاطمة  عنهم،

  !»اهللا عنه

 ريض« لفاطمة يكون أن عندهم يصح هل :وهنا سؤال حمرج للشيعة

 الذي حممد ومنهم ـ الشيعة عند أمية بني ألن !؟ٌملعون ٌحفيد »اعنه اهللا

 .)١()!القرآن يف امللعونة الشجرة( هم ـًا سابق ذكرناه

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 ..وبعد.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                     
 ).٣٦٢ص (»كتاب سليم بن قيس« ،)٥/٧ (»الكايف«: انظر )١(
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 :بل نكتفي بقول ما ييل.. فإننا ال نريد أن ندخل يف التفاصيل

َالشجرة ﴿أن املقصود بـ :  الذين رووا لنا إن أهل السنة همً:أوال َ َ َّ
ِامللعونة يف القرآن َِ ْ ُ ْ َ َْ ُ وعن اإلمام . )٢( هم بنو أمية، كام عن يعىل بن مرة)١(﴾َْ

 .)٤(وسعيد بن املسيب. )٣(»عليه السالم«احلسن 

 .)٦(وعائشة. )٥( هم احلكم وولده، كام عن ابن عمر:ويف نص آخر

                                     
 . من سورة اإلرساء٦٠اآلية ) ١(

ط دار الكتب (لسيوطي للباب النقول  عن ابن أيب حاتم، و١٩١ ص٤الدر املنثور ج )٢(

 .٢٤٠ ص٣فتح القدير ج و١٠٧ ص١٥تفسري اآللويس ج و١٢٤ص) العلمية

 ١٦للمعتزيل جرشح هنج البالغة  عن ابن مردويه، و١٩١ ص٤ الدر املنثور ج)٣(

 .٤٥٧ ص٢شواهد التنزيل ج و١٦ص

 عن ابن أيب حاتم، والبيهقي يف الدالئل، وابن مردويه، ١٩١ ص٤ الدر املنثور ج)٤(

ط (  و١٣٨ ص)ط دار إحياء العلوم(لسيوطي للباب النقول وابن عساكر، و

 .١٠٧ ص١٥تفسري اآللويس ج و١٢٤ص) دار الكتب العلمية

تفسري  و٣٠٢ ص٨جفتح الباري  عن ابن أيب حاتم، و١٩١ ص٤ الدر املنثور ج)٥(

فتح  و١٦٤صبن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب  و١٠٧ ص١٥اآللويس ج

 .٢٤٠ ص٣القدير ج

 فتحو ١٠٧ ص١٥لويس جتفسري اآل عن ابن مردويه، و١٩١ ص٤ الدر املنثور ج)٦(

 . ٢٤٠ ص٣القدير ج
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األشخاص بام هم أشخاص، وإنام  إن الشيعة ال يكرهون :ًثانيا

يكرهون األعامل املخالفة للرشع والدين، سواء أصدرت من هاشمي، أو 

 .من أموي، أو من أية قبيلة وجنس

، ةفه اخلاصو أنه زواج كانت له ظر: قلنا يف زواج عمر ألم كلثوم:ًثالثا

 ..رصار عمر ألكثر من سببإمن مقاومة » عليه السالم«ومل يتمكن عيل 

، جعلت ةإن هذا التزويج مل خيضع لظروف قاهر: لذي قالفمن ا

عدد من بًوقد ذكرنا أن النبي أيضا قد تزوج .. ًطرا للقبول بهضاإلمام م

 ..نسائه ألسباب ختتلف وتتفاوت

 .  إىل التزويجهفالزواج ال يدل عىل أن دين الرجل كان هو الذي دعا

ني، وقد ذكر اهللا ً لقد كان ابن نوح ضاال وقد هلك مع اهلالك:ًرابعا

وقد . ًكام أن زوجتي نوح ولوط كانتا من اهلالكني أيضا. قصته يف القرآن

 .فعل أخوة يوسف بأخيهم ما ال يرضاه اهللا تعاىل، وال يقره عاقل

فأهيام .. كانا كافرين» صىل اهللا عليه وآله« أن أبوي النبي :وأنتم تدعون

د فاطمة، إذا مل يكن من ما يقوله الشيعة يف حق بعض أحفا. ًأشد إحراجا

أهل اإلستقامة، أم ما يقوله القرآن عن إخوة يوسف، وابن نوح، وزوجتي 

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«وما تقولونه أنتم عن آباء رسول اهللا .. نوح ولوط

ً إن كثريا من اإلطالقات ال يكون املقصود هبا التحديد، بل :ًخامسا

 مانع من أن يكون بعض األفراد بيان حكم أو حال األكثرية الساحقة، فال
أهل البلد الفالين كرماء أو : خارجني من ذلك العموم، وهذا كام تقول
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شجعان، فإن املقصود هو أن الطابع العام ألهل ذلك البلد هو الشجاعة 
 .فال مانع من أن يكون فيهم بخيل أو جبان.. والكرم

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

 

  :)١٠٢ (٢٠٣السؤال رقم 
 أن بدعواهم وبقاتوامل اآلثام ارتكاب عىل أتباعهم الشيعة جرأ لقد

 الذي القرآن يكذهبا دعوى وهذه ،)معصية معها ترض ال حسنة عيل حب(
: أنه ويقرر دعوى، أي حتت والنواهي املخالفات من آياته معظم يف حيذر

ْلي﴿ ِس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به وال جيد له من َّ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ ََ ً ْ ْْ َ َِ َ ََ َُ ِ ِْ ُ َ َ َ ِّ َ ْ ِّ َِ ِ ِ َُ
ًدون اهللاِ وليا وال نصريا ًِ َِ َ َ َ ُّ  .]١٢٣:النساء[﴾ ِ

  :اجلواب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..وله احلمد، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 .. رمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم و
 ..وبعد

 :فإننا نجيب بام ييل

 إن هذا ليس له ربط بصحة عقيدة الشيعة باإلمامة وعدم ً:أوال
 :صحتها، ومع ذلك نقول
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بغضه سيئة ال وة، حب عىل حسنة ال ترض معها سيئ« بأن :إن القول

ًليس قوال صنعه الشيعة، بل هو رواية عن رسول اهللا » تنفع معها حسنة

 .)١(» عليه وآلهصىل اهللا«

                                     
ط ( و ٧٦ص) هـ١٤١٤ط مركز النرش اإلسالمي سنة (املناقب للخوارزمي  )١(

 واملناقب ٢٠٧ ص٢ ونزهة املجالس للصفوري الشافعي ج٤٥ص) تربيز

 و ٥٧ و ٥٣ص )ط بوالق بمرص(كنوز احلقائق  و٩٢ص) ط بمبي(املرتضوية 

 )هـ١٤١٦ط دار األسوة ( و ٩١ و ٢٥٢ و ٢٣٩ و ١٨٠ وينابيع املودة ص٦٧

ط أعلم ( ومناقب عيل للعيني احليدرآبادي ٢٩٢ و ٧٥ ص٢ج و٣٧٥ ص١ج

 وفردوس األخبار للديلمي، ٥١٢ و ٥١٩ وأرجح املطالب ص٣٣ص) پريس

 وعن ٦١ص) خمطوط( وعن مفتاح النجا ٦٤ص) ط ال هور(ومودة القربى 

) خمطوط(املناقب  ودر بحر ٣٧٧ص) خمطوط(مناهج الفاضلني للحمويني 

 ١٧ وج٢٥٩ ص٧ وج١٢٦ ص٤ج) امللحقات(ورشح إحقاق احلق . ٧ص

يب الفوارس ألكتاب األربعني  عن ٣١٠ ص٣٠ وج٣٣٢ ص٢١ وج٢٣٣ص

 ١٦٠ص) خمطوط( وعن املحاسن املجتمعة للصفوري ١٩ص )املخطوط(

شهاب الدين لتوضيح الدالئل  وعن ٢٠٧ص) ط القاهرة(وعن نزهة املجالس 

 وعن ١٨٦ ص)نسخة مكتبة امليل بفارس ( الشافعي الشريازيأمحد احلسيني

خمترص املحاسن  وعن ١٤٨ص) من مكتبة أيا صوفيا(ي ولدهللفضائل اخللفاء 

 .١٦١ص) ط دار ابن كثري(املجتمعة يف فضائل اخللفاء األربعة 
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:  إن العلامء قد بينوا معنى هذا احلديث لعموم الناس، وعرفوهم:ًثانيا
أنه جيب أن ال يرض يف حرصهم عىل جتنب اآلثام، والتزام العمل بام يريض 

ال » عليه السالم«أن حب عيل : اهللا تعاىل، حيث إن معنى هذا احلديث
ال يمكن أن » ه السالمعلي«ًيمكن أن يتعرض للحبط، ألن من حيب عليا 

صىل اهللا عليه «يصدر منه ما يوجب احلبط، مثل اجلرأة عىل رسول اهللا 
َيا أهيا ﴿: ، فهو ال يقدم بني يديه، وال جيهر له بالقول، وقد قال تعاىل»وآله ُّ َ َ

َّالذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللاِ ورسوله واتقوا اهللاَ إن اهللاَ ِ ُ ِ َ ََّّ َ ِّ ُ َُ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ ُ ََ َ ٌ سميع عليمَ َِ َِ َيا  ٌ
ِأهيا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال جتهروا له بالقول  ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َِّ َُ ِّ ْ ْ ََ ْ َ َ َِ َّ َ َ ُِ َِ َُ َ ََ ُّ

َكجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعاملكم وأنتم ال تشعرون ْ ُْ ْ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ ُ َُ َُ َ َ َُ َ َ َ ٍ ِ ِ ِ ْ وال يفعل  .)١(﴾َ
التي توجب حبط ثواب هذا احلب، أو توجب ذهاب غري ذلك من املعايص 

كتحليل ما حرم اهللا وإنكار الرضوريات . ًحسنه، ما دام هذا احلب باقيا
 ..وغري ذلك

ّوهذا املعنى ال يكذبه القرآن، بل يصدقه ويقويه، ألنه يتوافق مع  ّ
 أيكتفي من انتحل التشيع ،يا جابر: »عليه السالم«احلديث عن اإلمام الباقر 

 .)٢(ال من اتقى اهللا وأطاعهإ فواهللا ما شيعتنا !يقول بحبنا أهل البيت؟أن 

                                     
 . من سورة احلجرات٢ و ١ اآليتان )١(

ط ( و ٧٤٣صلطويس ل األمايلو ٧٢٥صلصدوق لاألمايل  و٧٤ ص٢جالكايف  )٢(

روضة الواعظني  و٩٧ ص٦٧جبحار األنوار و ٧٣٥ص) دار الثقافة ـ قم
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وضح داللة من أوهو أسلم، وأصح، و. وهذا معنى صحيح ومقبول
اعملوا ما : إن اهللا اطلع عىل أهل بدر، فقال: أهل بدراحلديث القائل عن 

 ألن هذا احلديث فيه .)١(أو فقد غفرت لكم. شئتم، فقد وجبت لكم اجلنة

                                     
 آلط مؤسسة (وسائل الشيعة و ١١صلصدوق لصفات الشيعة و ٢٩٤ص

رشح األخبار  و١٨٤ ص١١ج) يةاإلسالمط دار ( و ٢٣٤ ص١٥ج) البيت

لديلمي لأعالم الدين و ١٢١صلطربيس لمشكاة األنوار  و٥٠١ ص٣ج

 ٢٢٩صلنراقي لعوائد األيام  و٩٢ ص١٤جامع أحاديث الشيعة جو ١٤٣ص

 .٦٣٦صمستطرفات الرسائر  و٨١ ص٦جغاية املرام و

 ط (و ١٢٩ و ٣٩ص ٣وج ،١١٠ص ٢ج )هـ١٣٠٩ سنة ط( البخاري: راجع )١(

 ٨وج ١٠٠ص ٦ج الباري وفتح ٢٣ص ٩وج بدر غزوة املغازي، كتاب )مشكول

 ٤ج والنهاية والبداية شيبة، أيب بنوا داود، وأيب أمحد، عن ٢٣٧ص ٧وج ٤٨٦ص

 ٨ج الزوائد وجممع ماجة، ابن عدا ما اخلمسة، عن ٣٢٨ص ٣وج ٢٨٤ص

 يعىل، وأيب أمحد، عن ١٦٣ و ١٦٢ص ٦وج ٣٠٤ و ٣٠٣ص ٩وج ٣٠٣ص

 احللبية والسرية تقدم، من بعض عن ٣٦٤ و ٤٦٣ص ٢ج الصحابة وحياة والبزار،

 ٢ج القمي وتفسري ٢٧٠ و ٢٦٩ص ٩ج البيان وجممع ١٩٢ و ٢٠٣ص ٢ج

 إحياء دار ط( ٤ج مسلم وصحيح ٦٩ و ٣٤ و ٣٣ص للمفيد واإلرشاد ٣٦١ص

 النزول وأسباب ٧٩٨ و ٧٩٧ص ٢ج واملغازي ١٩٤١ص) العريب الرتاث

 ٥٨ص ٦ج للمعتزيل البالغة هنج ورشح ٤٧ص ٢ج اليعقويب وتاريخ ٢٣٩ص
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 ٩ج للطويس والتبيان ٤٨ و ٤٥ و ٤٤ص ٣ج داود أيب وسنن ٢٦٦ص ١٧وج

 اإلسالم وتاريخ ٢٠٣ص ٦ج املنثور والدر ٣٦١ص ١ج الغابة وأسد ٢٩٦ص

 والسرية ١٤٦ص ٩ج الكربى والسنن ٤٤٠ و ٤٣٩ و ٩٣ص) املغازي (للذهبي

 ٤٢٢ و ٤٢١ص ٢ج للبيهقي النبوة ودالئل ٤١ و ٣٩ص ٤ج هشام البن النبوية

 والطبقات ٣١٦ص الشافعي ومسند ٤١٠ و ٤٠٩ص ٥ج الصحيح اجلامعو

 ٤ج العرب ولسان ١٨٤ و ١٨٣ص فرات وتفسري ٩٧ص ٢جالبن سعد  ىالكرب

 ٤٨ص ٣ج وامللوك األمم وتاريخ ١٥ص ٢ج الطويس للشيخ واملبسوط ٥٥٧ص

 ٥٩ص ١٧ج العامل وكنز ١٤٤ و ١٤٣ص ٢جآل أيب طالب  ومناقب ٤٩ و

 ٣٨٨ص ٧٢ج )بريوت ط(األنوار  وبحار ٣٧١ص ٦ج دمشق تاريخ وهتذيب

 عن ٦٤٣ص ٨ج) حجرية ط( و ١٣٧ و ١٣٦ و ١٢٠ و ١١٩ و ١٢٥ص ٢١وج

 ٧ج املعبود وعون فرات، وتفسري القمي، وتفسري الورى، وإعالم املفيد، إرشاد

 ١١٥ص ٣ج القيم البن املعاد وزاد ٣٣٦ص الرفيعة والدرجات ٣١٣ و ٣١٠ص

 مسند وترتيب ٧٩ص ٢ج اخلميس وتاريخ ٢٥٤ص ١٤ج يالقار وعمدة

 ٥٠ص ١٨ج القرآن ألحكام واجلامع ٣٣٣ص ٧ج واملحىل ١٩٧ص ١ج الشافعي

 ٤٠ ـ ٣٨ص ٢٨ج البيان وجامع ٣٢٥ص ٥ج للجصاص القرآن وأحكام ٥١ و

 واإلصابة ١٨٠ص ١ج لألربيل الغمة وكشف ٢٤٢ص ٢ج التاريخ يف والكامل

 ٥ج املتني اهللا بحبل واالعتصام ٣٢٣ص ٤ج )تفسري( والربهان ٣٠٠ص ١ج

 ٢٨ص ٤ج السعادة جوهن ١٦١ص ٥ج) تفسري (والصايف ٥٠١ و ٥٠٠ص
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 .هبذه الكيفية» صىل اهللا عليه وآله«لل جيعلنا نشك بصدوره من رسول اهللا خ

إن السنة قاضية عىل الكتاب، وليس :  ليس من حق من يقول:ًثالثا
 .ًأن يرد حديثا ملجرد خمالفته للقرآن. )١(الكتاب بقاض عىل السنة

  :السنة قاضية على الكتاب
:  بكر البيهقيول أيبق :يه هذه القاعدة الباطلةوجتومما ذكروه يف 

واحلديث الذي روي يف عرض احلديث عىل القرآن باطل، وهو ينعكس عىل «

                                     
 ١ج املحافل وهبجة ١٤٩ص ١ج اللدينة واملواهب ٣٣٥ص ٢ج البلدان ومعجم

 الثعالبي تفسري وعن ٦٩ص ١٥ج شيبة أيب البن املصنف وعن ٤٠٠ و ١٨٨ص

 .١٠٦ص ٥ج الرباعة منهاج وعن ٢٨٩ص ٤ج

 ١٨٦ص) العلمية الكتب دار ط (و ١٩٩ص احلديث خمتلف تأويل: راجع )١(

 بيان وجامع ٣٠ص) العريب الكتاب دار ط (و ١٤ص الرواية معل يف والكفاية

 ١٩١ص ٢ج) العلمية الكتب دار ط (و ٢٣٣ و ٢٣٤ص ٢ج وفضله العلم

) العلمية الكتب دار ط (واإلصابة ٣٩ و ٣٨ص ١ج القرآن ألحكام واجلامع

 ٣٢٤ص ٢ج اإلسالميني ومقاالت ١٤٥ ص ١ ج الدارمي وسنن ٣٥ص ١ج

 ١٠٧ص ١ج االعتدال وميزان ٣٥٦ص ١٢ج املعبود وعون ٢٥١ص ١وج

 املعترص: وراجع ٢٦ص ١ج للبيهقي النبوة ودالئل ١٩٤ص ١ج امليزان ولسان

 ص ٢ج لألسنوي السؤل وهناية ٢٥١ص ٢ج اآلثار مشكل من املخترص من

 . تقدم ما بعض عن ٦٨ و ٦٧ص والسلفية السنة أهل مع وبحوث ٥٨٠ و ٥٧٩
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  .)١(» القرآننفسه بالبطالن، فليس يف القرآن داللة عىل عرض احلديث عىل

هذا حديث « : عن حديث عرض احلديث عىل القرآنايبوقال اخلط
  .)٢(»وضعته الزنادقة

ادقة واخلوارج وضعوا ذلك الزن« :وقال عبد الرمحن بن مهدي
ما أتاكم عني :  أنه قال»صىل اهللا عليه وآله«احلديث، يعني ما روي عنه 

نا قلته، وإن خالف كتاب أفاعرضوه عىل كتاب اهللا، فإن وافق كتاب اهللا ف
 .  وإنام أنا موافق كتاب اهللا، وبه هداين اهللا،اهللا فلم أقله

 بصحيح عند أهل العلم» وآلهصىل اهللا عليه «وهذه األلفاظ ال تصح عنه 
 :  وقد عارض هذا احلديث قوم من أهل العلم وقالوا،النقل من سقيمه

 قبل كل يشء، ونعتمد عىل :هذا احلديث عىل كتاب اهللا نحن نعرض
ا مل نجد يف َّن أل؛ لكتاب اهللاً فلام عرضناه عىل كتاب اهللا، وجدناه خمالفا؛ذلك

اهللا إال ما وافق كتاب اهللا، بل وجدنا قبل من حديث رسول ُأال ي: كتاب اهللا
 وكذا املخالفة عن أمره مجلة عىل ،كتاب اهللا يطلق التأيس به، واألمر بطاعته

 . )٣(»كل حال

                                     
 .٢٦ ص١ جدالئل النبوة للبيهقي )١(

 .٨٥ صاخلالصة يف أصول احلديث للطيبي )٢(

 وراجع هذا النص ٣٣ ص وإرشاد الفحول٢٣٣ ص٢ ججامع بيان العلم )٣(

 وسلم الوصول ٦٨  ـ٦٧ صبحوث مع أهل السنة والسلفية: باوغريه، يف كت
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، ً جممالً مطلقاًقد أمر اهللا عز وجل بطاعته واتباعه أمرا« :وقال أبو عمر
 اهللا، كام قال  كتابْقِواف: د بيشء، كام أمرنا باتباع كتاب اهللا، ومل يقلّقيُمل ي

 . )١(»بعض أهل الزيغ

، »صىل اهللا عليه وآله« عن حديث ثوبان عن النبي :وقال حييى بن معني
 . »إنه موضوع، وضعته الزنادقة«: األمر بعرض احلديث عىل القرآن

 . »الكتاب أحوج إىل السنة من السنة إىل الكتاب« :وزاعيوقال األ

 .»وتبني املراد منهإهنا تقيض عليه، « :وقال ابن عبد الرب

 .)٢(»السنة قاضية عىل الكتاب« :أيب كثري وقال حييى بن

 : »صىل اهللا عليه وآله« ما ورد عن رسول اهللا :يبا اخلطذكرو

 عىل أريكته، يأتيه األمر مما أمرت به، أو هنيت ًال ألفني أحدكم متكئا«
  .)٣(»ما ندري، ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه: عنه، فيقول

                                     
 .١٧٤ ص٣ ج)السؤلمطبوع مع هناية (

 .٢٣٣ ص٢ ججامع بيان العلم )١(

 .١٧٤ ص٣ج) مطبوع مع هناية السؤل( الوصول سلم: وراجع. ٣٣إرشاد الفحول ص )٢(

 وسنن ١٥٩  و١٥٨ ص١بيح السنة جا ومص٢٤ ص١دالئل النبوة للبيهقي ج: راجع )٣(

 ومستدرك ١٣٢  و١٣١ ص٤ وج ٨ ص٦ ومسند أمحد ج٧  و٦ ص١ابن ماجة ج

واجلامع ) مطبوع هبامشه( وتلخيص املستدرك للذهبي ١٠٩  و١٠٨ ص١احلاكم ج

 وسنن أيب داود ١٤٤ ص١ وسنن الدارمي ج٣٨  و٣٧ص ٥الصحيح للرتمذي ج
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يف احلديث دليل عىل أن ال حاجة باحلديث أن يعرض عىل « :قالثم 
يشء كان  »صىل اهللا عليه وآله«الكتاب، وأنه مهام ثبت عن رسول اهللا 

 .  بنفسهحجة

 إذا جاءكم احلديث فاعرضوه عىل كتاب :فأما ما رواه بعضهم، أنه قال
 . ن وافقه فخذوه، فإنه حديث باطل ال أصل لهإاهللا، ف

هذا حديث « :يا الساجي، عن حييى بن معني، أنه قالزكر وقد حكى
 .)١(»وضعته الزنادقة

 :ونقول

 كيف يمكنهم أن يوفقوا بني قوهلم هذا، وبني :إن لنا أن نسأل هؤالء
، وما رواه الذهبي من أن أبا بكر مجع الناس »حسبنا كتاب اهللا«: قول عمر

»  اهللا عليه وآلهصىل«إنكم حتدثون عن رسول اهللا : بعد وفاة نبيهم، فقال
ًأحاديث ختتلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختالفا، فال حتدثوا عن رسول 

بيننا وبينكم كتاب اهللا، : ، فمن سألكم، فقولوا»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 وكشف األستار عن مسند ٤ واإلمالء واالستمالء ص١٧٠ ص٣ وج٢٠٠ ص٤ج

 والكفاية ٣١٠ ص٧م ج واأل٤٥٣ ص١٠ واملصنف للصنعاين ج٨٠ ص١البزار ج

جامع بيان العلم  و١٨٦تأويل خمتلف احلديث ص:  وراجع١١ـ  ٨يف علم الرواية ص

 .٣٩ ص١ج واجلامع ألحكام القرآن ١٩٢ و ١٩١ ص٢وفضله ج

 .٢٣٢ ص١٢ج) دار الكتب العلميةط ( و ٣٥٦ ص٤جعون املعبود  )١(
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 .)١(فاستحلوا حالله وحرموا حرامه

  :خالصة وتوضيح
 :ونقول

 :هناك أربع حاالت

 .وخيالفه، فهذا احلديث باطل بال ريب أن يناقض احلديث القرآن، :أوالها

 . أن يوافقه:الثانية

ق وال خمالف، كام يف احلديث الذي يتعرض  أن ال يظهر أنه مواف:الثالثة
 .لتفاصيل الصالة

 أن خيالفه بالعموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، فهذه :الرابعة
 ..قيدخمالفة بدوية، تزول بعد محل العام عىل اخلاص، واملطلق عىل امل

 .ّوالذي جيب رده هو خصوص الصورة األوىل كام هو واضح

 ..والصالة والسالم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله

                                     
 .٤ و ٣ ص١جلذهبي لتذكرة احلفاظ  )١(
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  ـ اآلداب الطبية يف اإلسالم١
 )جزء واحد( ـ اإلجتهاد والتقليد ٢
 ..تفسري ثامن آيات.. يف آيات سورة بني إرسائيل..  ـ إرسائيل٣
 ـ ابن عباس وأموال البرصة ٤
  متعصبّـ ابن عريب سني ٥
 وال مزدكية.. ذر ال إشرتاكية ـ أبو ٦
 ـ أحيـوا أمـرنا٧
 ـ إدارة احلرمني الرشيفني يف القرآن الكريم ٨
 ـ اإلسالم ومبدأ املقابلة باملثل ٩

 ‘ـ اإلمام عيل والنبي يوشع  ١٠
 »حوارات يف الدين والعقيدة« ـ أفال تذكرون ١١
  ـ أكذوبتان حول الرشيف الريض١٢
 يف آية التطهري ̂ يت ـ أهل الب١٣
 ! ـ أين اإلنجيل؟١٤
  ـ بحث حول الشفاعة١٥
  حقيقة قرآنية×  ـ براءة آدم١٦
 هاتوا برهانكم: قل..  ـ البنات ربائب١٧
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 !؟أم ربائبه  ’ ـ بنات النبي١٨
  ـ بيان األئمة وخطبة البيان يف امليزان١٩
 املدن يف اإلسالمختطيط ـ  ٢٠
  ـ تفسري سورة أمل نرشح٢١
  تفسري سورة الضحى ـ٢٢
 تفسري سورة الفاحتة ـ ٢٣
  ـ تفسري سورة الكوثر٢٤
 ـ تفسري سورة املاعون٢٥
  ـ تفسري سورة الناس٢٦
 )جزءان( ـ تفسري سورة هل أتى ٢٧
  ـ توضيح الواضحات من أشكل املشكالت٢٨
 احلاخام املهزوم ـ ٢٩
 حديث اإلفـك ـ ٣٠
 ـ حقائق هامة حول القرآن الكريم ٣١
 قوق احليوان يف اإلسالمـ ح ٣٢
 × ـ احلياة السياسية لإلمام اجلواد ٣٣
 × ـ احلياة السياسية لإلمام احلسن ٣٤
  ×  ـ احلياة السياسية لإلمام الرضا٣٥
 خسائر احلرب وتعويضاهتا ـ ٣٦
 )ستة أجزاء (÷ خلفيات كتاب مأساة الزهراء ـ ٣٧
 )أربعة أجزاء( ـ دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم ٣٨
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 ـ دراسة يف عالمات الظهور ٣٩
 دليل املناسبات يف الشعرـ  ٤٠
 »شبهات وردود« ’ ـ ربائب الرسول ٤١
 ×ـ رد الشمس لعيل  ٤٢
 )ثالثة أجزاء) (حتقيق ودراسة( ـ زواج املتعة ٤٣
 )املتعة( ـ الزواج املؤقت يف اإلسالم ٤٤
 !!زينب ورقية يف الشام ـ ٤٥
 لتحدي ـ سلامن الفاريس يف مواجهة ا٤٦
 )قصيدة مهداة إىل روح اإلمام اخلميني وإىل الشهداء األبرار( ـ سنابل املجد ٤٧
  ـ السوق يف ظل الدولة اإلسالمية٤٨
  ـ سياسة احلرب يف دعاء أهل الثغور٤٩
 شبهات هيوديـ  ٥٠
 الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامةـ  ٥١
 ً)زءاثالثة ومخسون ج( × ـ الصحيح من سرية اإلمام عيل ٥٢
 )مخسة وثالثون (’  ـ الصحيح من سرية النبي األعظم٥٣
  ـ رصاع احلرية يف عرص الشيخ املفيد٥٤
 )حوار مع عامل جليل من أهل السنة واجلامعة(طريق احلق  ـ ٥٥
 ! وإىل أين؟!ظاهرة القارونية من أين؟ ـ ٥٦
 × ـ ظالمة أيب طالب ٥٧
  ـ ظالمة أم كلثوم٥٨
 احلسني والكيد السفياين ـ عاشوراء بني الصلح ٥٩
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 وهاروت وماروت.. عصمة املالئكة بني فطرسـ  ٦٠
 )جزءان( واخلوارج × عيل ـ ٦١
 ـ الغدير واملعارضون ٦٢
  ـ القول الصائب يف إثبات الربائب٦٣
 ـ كربالء فوق الشبهات٦٤
 × ـ لست بفوق أن أخطىء من كالم عيل٦٥
 !؟÷ ـ ملاذا كتاب مأساة الزهراء٦٦
 )جزءان( ÷ لزهراءـ مأساة ا٦٧
 !ـ ماذا عن اجلزيرة اخلرضاء ومثلث برمودا؟٦٨
 .ً)سبعة عرش جزءا(، )أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة(خمترص مفيد ـ ٦٩
 »شبهات وردود«ـ مراسم عاشوراء  ٧٠
 !ـ املسجد األقىص أين؟ ٧١
 ـ مقاالت ودراسات ٧٢
  منطلقات البحث العلمي يف السرية النبوية٧٣
 سم واملراسمـ املوا٧٤
 ـ موقع والية الفقيه من نظرية احلكم يف اإلسالم٧٥
  يف احلديبية×  عيل اإلمامـ موقف٧٦
 )أربعة أجزاء (»شبهات وردود«ـ ميزان احلق ٧٧
 ̂ ـ نقش اخلواتيم لدى األئمة٧٨
 ـ الوالية الترشيعية٧٩
 ـ والية الفقيه يف صحيحة عمر بن حنظلة ٨٠
 )قيد اإلعداد (×احلسني الصحيح من سرية اإلمام ـ  ٨١


