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        بقلم الشيخ محمد الحسونبقلم الشيخ محمد الحسونبقلم الشيخ محمد الحسونبقلم الشيخ محمد الحسون
ــالمين  ــا     ،الحمــد هللا رب الع ــدوالصــالة والســالم علــى نبين ــه   �محم ــى آل وعل

  .واللعنة على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين ،الطاهرين الطيبين
  :إلى قسمين �انقسم المسلمون بعد وفاة الرسول

بــــن أبــــي  قــــال بإمامــــة وخالفــــة ســــيدنا وموالنــــا أميــــر المــــؤمنين علــــي: : : : ولولولولاألاألاألاأل
  .، ورفض خالفة أبي بكر، ومن تبعه من بعده�طالب

ــاني ــانيالثـ ــانيالثـ ــانيالثـ ــه   : : : : الثـ ــن تبعـ ــر، ومـ ــي بكـ ــة أبـ ــال بخالفـ ــام    ،قـ ــة اإلمـ ــة وخالفـ ورفـــض إمامـ
علي�.  

  .»�أتباع مدرسة أهل البيت«و ،»الشيعة«والقسم األول يسمون بـ 
  .»أتباع مدرسة الخلفاء«و ،»نّةالس«ـ مون بوالقسم الثاني يس

دون غيــرهم مــن  ،ةًخاصّــ» الــروافض«أو » الرافضــة« أمــا تســمية القســم األول بـــ
نّة مـــن علمـــاء الســـ اًإذ ســـمعنا كثيـــر ؛ال أســـاس لهـــا ،فهـــي تســـمية باطلـــة ،المســلمين 

 ؛رافضـة بـأنّهم رفضـوا خالفـة أبـي بكـر لـذلك سـموا بال       : يعلّلون هذه التسمية للشيعة
بـــن أبـــي   اإلمـــام علـــي أميـــر المـــؤمنين  إمامـــة وخالفـــة   نّة رفضـــوا أيضـــاً لكـــن الســـ 

   ؟!فلماذا ال يسمون بالرافضة ،�طالب
ــمية    ــالً هـــذه التسـ ــائهم معلّـ ــي بعـــض علمـ ــال لـ ــذلك   : وقـ ــق لـ ــتم الحـ ــتم رفضـ أنـ

  .رافضة: سميناكم
ــه ــالم : فأجبتـ ــذا أول الكـ ــق     ،هـ ــى الحـ ــم علـ ــه أنّهـ ــدعي أتباعـ ــلّ مـــذهب يـ  ،فكـ

  !وغيرهم على الباطل
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فإن هذا االختالف بين المسـلمين مبنـي علـى اخـتالفهم فـي       ،وعلى كلّ حال
  ..منصب اإلمامة

، شــأنه فــي ذلــك شــأن  »منصــب إلهــي جعلــي «: أنّــه إلــىفالشــيعة اإلماميــة يــذهبون  
كـذلك   ،فكما أن الباري عزّ وجـلّ هـو الـذي يختـار مـن بـين البشـر أنبيـاءً         ،منصب النبوة

  .وليس للمسلمين دخل في هذا األمر ،ة وخلفاءلذي يختار من بينهم أئمهو ا
ــنّةوال ــىيــذهبون  س ــل أن اهللا ســبحانه وتعــالى    ،أنّــه لــيس كمنصــب النبــوة    إل ب

ــىهــذا األمــر   أوكــل ــي   ،المســلمين إل ــوفّي النب ــإذا ت يجــب علــى المســلمين أن    �ف
ــة لهـــم  ــقيف   ،يجتمعـــوا وينتخبـــوا خليفـ ــاعدةولـــذلك فقـــد اجتمعـــوا فـــي سـ  ،ة بنـــي سـ

  .واختاروا من بينهم أبا بكر للخالفة
    ــاة النبــي ــه   ؛�ونحــن ننــاقش فــي اجتمــاع المســلمين بعــد وف ــم يحضــر في إذ ل

  .وسلمان والمقداد وأبي ذر وغيرهم ،وبني هاشم �علي:  ـك، خيرة الصحابة
مـا هـي المواصـفات التـي يجـب أن      : إضافةً لـذلك فـنحن نسـألهم هـذا السـؤال     

  ؟ة أن تنتخبهمخص الذي يجب على اُألتتوفّر في الش
مــة يحــق لهــا أن تنتخــب مــن شــاءت؟  أو أن اُأل ،ةفهــل تضــعون شــروطاً خاصّــ 

  كما يحق لكلّ مسلم أن يرشّح نفسه لهذا المنصب الخطير؟
ــا ُأل ـــ هـــات كتـــبهم فـــي هـــذا المجـــال مفعنـــد مراجعتنـ للقاضـــي  »المواقـــف«، كـ

، »القوشــــجي علــــى التجريــــد شــــرح«و ،للشــــريف الجرجــــاني »شــــرحه«و ،اإليجــــي
  ..وغيرها من المصادر الرئيسية عندهم ،لسعد الدين التفتازاني »شرح المقاصد«و

مــة أن تنتخبــه لهــذا  نــراهم يشــترطون ثالثــة شــروط فــي الــذي يجــب علــى األُ    
  : هي ،المنصب
بحيـــث يمكنـــه إقامــــة    ،صـــول والفـــروع  يكـــون عالمـــاً باألُ  : أي ؛العلـــم : لاألو

  .ويمكنه دفع الشبهات الواردة من الكفّار ،لى أحقية اإلسالمالحجج والبراهين ع
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 ،وفي حكمه بيـنهم  ،العدالة في سيرته وسلوكه مع الناس: أي ؛العدالة: الثاني
  .والعدالة في تقسيم األموال

وقيادتهـا  أي يكـون شـجاعاً بحيـث يمكنـه تجهيـز الجيـوش        ؛الشجاعة: الثالث
  .والدفاع عن الدين

 ،سؤال لكلّ مسلم منصف بغضّ النظـر عـن انتمائـه المـذهبي    ولو وجهنا هذا ال
ن هو أعلم الصـحابة  م: ؟ أي�في أي شخص تتوفّر هذه الشروط بعد النبي: وهو

  !؟وأعدلهم وأشجعهم
ــاً     ــه   �فهــل يســتطيع أحــد مــن المســلمين المنصــفين أن يتجــاوز علي فــي كون

  ؟أعلم الصحابة وأعدلهم وأشجعهم
ولو أردنا إيراد ما لدينا مـن أدلّـة فـي     ،يدلّ على هذا والتاريخ أمامنا مليء بما

مصـنّفات كثيـرة   إلـى الحتجنـا   ،أعلم الصحابة وأعدلهم وأشجعهم �كون علي، 
نّةعليه أن يراجع مصادر ال ،الع والوقوف على حقيقة األمرن شاء االطّومنفسـها   س

  .ة ما ندعيهليقف بنفسه على صح ــفضالً عن مصادر الشيعة  ــ
القـول   إلـى مـن ذهـب    سـنّة نـرى مـن ال   ،من أجل الـتخلّص مـن هـذا اإلشـكال    و

  .»جواز تقديم المفضول على الفاضل« ــب
ــدخول فــي تفاصــيل هــذا الموضــوع     حتّــى ال نخــرج عــن هــدف    ،وال نريــد ال

  .تعالىمحلّ آخر إن شاء اهللا  إلىوهو موكول  ،المقدمة
  ؟ما الذي يمث�ل رأي المذهب اإلسالمي

 ،وأساسـي  أن المسـلمين اختلفـوا فـي أمـر مهـم      ،ما تقدم من الكالم في ،عرفنا
  .اإلمامة: وهو

 ،ســواء فــي العقائــد واألحكــام وغيرهــا   ،واالختالفــات الــواردة بــين المســلمين 
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  ..ناشئة من ذلك االختالف
كالمهــم  أنو ،�ةوأوالده األئمــ �عتقــدون بعصــمة اإلمــام علــييالشــيعة ف

وهي المصدر  ــ سنّةفإن ال ،�كما هو ثابت للنبي ،هموفعلهم وتقريرهم حجة علي
كمـــا تشـــمل أحاديـــث  �ةبعـــد القـــرآن تشـــمل أحاديـــث األئمـــ ـــــالثـــاني للتشـــريع 

النبي�.  
 وألوالده  �وأتبـــــاع مدرســـــة الخلفـــــاء ال يـــــرون هـــــذا المقـــــام لإلمـــــام علـــــي

ا مـن  وإن كـانو  �ةا األئمأم ،فقط �إذ الحجة عندهم قول النبي ؛�المعصومين
ونهم مــن األصــحاب والتــابعين دأنّهــم يعــ ���  ،ويجــب احتــرامهم وحــبهم ،أهــل البيــت

  .والرواة والعلماء
بل اختلفت حتّى فـي   ،والشيعة سنّةونتيجة لذلك فقد اختلفت األحكام بين ال

: هـي  ،انتشـر أربعـة منهـا    ،مـذاهب كثيـرة   إلـى  سـنّة فانقسـم ال  ؛همـا منكلّ واحد دائرة 
  .والحنبلية ،والشافعية ،الكيةوالم ،الحنفية

 ،انقـرض أكثرهـا   ،عدة مذاهب أيضاً عبر القرون الماضـية  إلىوانقسم الشيعة 
وإن كانــت األخيرتــان قليلــة   ،واإلســماعيلية ،والزيديــة ،اإلماميــة: وبقــي منهــا ثالثــة 

ولى.اُأل إلىاً اآلن قياساً جد  
لـذلك   ،دة سابقاًوآراء جديدة لم تكن موجو وظهرت للمسلمين عموماً مبان

جمــع هــذه   إلــىى بــبعض العلمــاء  ممــا أد  ،تشــعبت آراؤهــم واختلفــت أحكــامهم   
  .ة بهااآلراء واألحكام المختلفة في كتب خاصّ

 ،صــحة مــا يدعيــه   إلــىوكــلّ واحــد مــن أصــحاب هــذه اآلراء واألحكــام يــذهب       
م بمخالفـه  إذ طعـن بعضـه   ؛أكثـر مـن هـذا أحيانـاً     إلـى بل وصـل األمـر    ،ويخطّئ من خالفه

  أو الخروج عن الدين. ،بل بالخروج عن المذهب ،بل بالفسق ،ورماه بالجهل
 ،تكفيـــر الشـــيعة والطعـــن بـــأعالمهم  إلـــىيـــذهب  ســـنّةلـــذلك نشـــاهد بعـــض ال
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ــل ذهبــوا   ،هــم شــيعة ألنّ ��� لســبب  ال ــىب ــر مــن ذلــك  إل  ،وثّقــوا مخــالفيهم  فقــد ؛أكث
ــرائم  ،ورووا الحــــديث عــــنهم ــانوا ارتكبــــوا الجــ ــ ،البشــــعة وإن كــ ــام :  ـكــ قتــــل اإلمــ

  .�الحسين
همـه  بل إن أتباع المذاهب السنية المختلفـة طعـن بعضـهم بـالبعض اآلخـر, واتّ     

  .وسوف نورد جملة من هذه األقوال قريباً ،بالخروج عن الدين أحياناً
  ما الذي يمثّل رأي كلّ مذهب إسالمي؟: هذا السؤال يأتيواآلن 

قـال بهـا عـدد قليـل مـن علمـاء       : أي ،آراء شاذّةال شك أن في كلّ مذهب : : : : نقولنقولنقولنقولفففف
فهل أن هذه اآلراء الشاذّة هي التي تمثّـل ذلـك المـذهب؟ أو أن الـذي      ؛ذلك المذهب

  ؟»المشهور«ـ يمثّله آراء أكثر علماء المذهب؟ الذي يعبر عنه ب
أن مـا عليـه أكثـر علمـاء أي مـذهب إسـالمي       : من الطبيعي أن يكـون الجـواب  

وال يلتفت إلى اآلراء الشاذّة التي قال بها عدد  ،ل رأي ذلك المذهبهو الذي يمثّ
  .ئهقليل من علما

   :في الشيعة وأعالمهم س ن�ةكلمات بعض علماء ال

  : مل علىتوهي تش
  .في ذم الرافضة �النبياختالق روايات عن  (أ)(أ)(أ)(أ)

  .كالم بعض علمائهم في ذم الرافضة (ب)(ب)(ب)(ب)
  .نّهم رافضةأل ؛ذم رواة الشيعة وأعالمهم (ج)(ج)(ج)(ج)
ــذي ،المعــروفين بالنصــب  �مــدح وتوثيــق أعــداء أهــل البيــت    (د)(د)(د)(د) كــانوا  نال

  .�، والّذين شاركوا في قتل اإلمام الحسين�يسبون علياً
  .المتأخّرين في تكفير الشيعة سنّةفتاوى بعض علماء ال ))))هـهـهـهـ((((
 إن«: »مجمـع الزوائـد  «فـي   )هــ ٨٠٧(ت الهيثمـي الهيثمـي الهيثمـي الهيثمـي     علي بـن أبـي بكـر   علي بـن أبـي بكـر   علي بـن أبـي بكـر   علي بـن أبـي بكـر       أخرج ))))١١١١((((
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النبي� قال لعلي :أهـل البيـت، لهـم       سيكون في أُ !يا علي تي قـوم ينتحلـون حـبم
    .»قاتلوهم فإنّهم مشركون ،نبز يسمون الرافضة

 .)١(»وإسناده حسن ،يانرواه الطبر«: وعلّق عليه بقوله

بعدما نقل أحاديث فـي تبـديع    ــ )هـ٩٧٣(ت جر الهيتميجر الهيتميجر الهيتميجر الهيتميأحمد بن حأحمد بن حأحمد بن حأحمد بن ح    قال ))))٢٢٢٢((((
وسـيتلى عليـك مـا تعلـم منـه علمـاً قطعيـاً أن        «:  ـــ هل البـدع  وتضليل والتوعد بالنار أل

فيتنـاولهم هـذا الوعيـد الـذي فـي       ،الرافضة والشيعة ونحوهما من أكابر أهل البدعة
وأخـذ بنقـل األحاديـث     ،»ه ورد فيهم أحاديث بخصوصهمعلى أنّ ،هذه األحاديث

   .)٢(التي تكفّر الرافضة
دريـس  عـن عبـد اهللا بـن إ    )هـ٧٢٨(ت بن تيميةبن تيميةبن تيميةبن تيميةاااا    عبد الحليمعبد الحليمعبد الحليمعبد الحليم    أحمدأحمدأحمدأحمد    حكى ))))٣٣٣٣((((

   .)٤(»ــيعني الرافضة  ــ الكفّار )٣(ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا«: قوله )هـ١٩٢(ت
ا وأمـ «: »المبسـوط «فـي   )هــ ٤٨٣(ت السرخسـي السرخسـي السرخسـي السرخسـي     محمـد بـن أبـي سـهل    محمـد بـن أبـي سـهل    محمـد بـن أبـي سـهل    محمـد بـن أبـي سـهل        قال ))))٤٤٤٤((((

  .)٥(»فيأخذون بقول أهل الكتاب ويحرمون الخريت ــقاتلهم اهللا تعالى  ــالروافض 
ــال  ))))٥٥٥٥(((( ــور   قـ ــن منصـ ــد بـ ــن محمـ ــريم بـ ــد الكـ ــور   عبـ ــن منصـ ــد بـ ــن محمـ ــريم بـ ــد الكـ ــور   عبـ ــن منصـ ــد بـ ــن محمـ ــريم بـ ــد الكـ ــور   عبـ ــن منصـ ــد بـ ــن محمـ ــريم بـ ــد الكـ ــمعاني    عبـ ــمعانيالسـ ــمعانيالسـ ــمعانيالسـ ـــ٥٦٢(ت السـ ــي  )هـ فـ

ولـو   ،لعـن اهللا الـروافض لـو كـانوا مـن الطيـر لكـانوا رخمـاً        : قال الشـعبي «: »األنساب«
        .)٦(»كانوا من الدواب لكانوا حمراً

 ،»سـير أعـالم النـبالء   «فـي   )هــ ٧٤٨(ت الـذهبي الـذهبي الـذهبي الـذهبي     محمد بن أحمد بن عثمانمحمد بن أحمد بن عثمانمحمد بن أحمد بن عثمانمحمد بن أحمد بن عثمانقال  ))))٦٦٦٦((((
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!! همهـوا  اهللا الرافضـة مـا أغـواهم وأشـد     فأبعـد «: المبشّـرين بالجنّـة  في كالمـه عـن العشـرة    
        ؟!)١(»حقّهم وا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعةكيف اعترف

  .)٢(»فبعداً لهم ،لكن الرافضة قوم جهلة، قد هوى بهم الهوى في الهاوية«: نقل أيضاًو
ــال      ــه قـ ــن الشـــافعي أنّـ ــاً نقـــالً عـ ــال أيضـ ــال   «: وقـ ــداً أشـــهد بـ زور مـــن لـــم أر أحـ

  .)٣(»الرافضة
ال : فقـال  ؟سـئل مالـك عـن الرافضـة    : قـال أشـهب  «: »ميزان االعتـدال «وقال في 

  .م يكذبونإنّهف ؛وال تروِ عنهم ،تكلّمهم
  .لم أر أشهد بالزور من الرافضة: سمعت الشافعي يقول: وقال حرملة

يكتـــب عـــن كـــلّ : ســـمعت يزيـــد بـــن هـــارون يقـــول : وقـــال مؤمـــل بـــن أهـــاب
  .هم يكذبونفإنّ ؟الرافضة ��� إذا لم يكن داعية  صاحب بدعة

حمـل العلـم عـن    ا: سمعت شريكاً يقول: اإلصبهانيوقال محمد بن سعيد ابن 
  .)٤(»يضعون الحديث ويتّخذونه ديناً ،من الرافضة ���  ،كلّ من لقيت

ل الهـدى  بسـ «فـي   )هــ ٩٤٢(ت الصـالحي الشـامي  الصـالحي الشـامي  الصـالحي الشـامي  الصـالحي الشـامي      محمـد بـن يوسـف   محمـد بـن يوسـف   محمـد بـن يوسـف   محمـد بـن يوسـف   قال  ))))٧٧٧٧((((
ولــيس هــذا ببــدع مــن   ،)٥(عزلــه بعلــي: أعــداء اهللا الرافضــة فيقولــون وأمــا «: »والرشــاد

  .)٦(»بهتهم وافترائهم
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 بـن حجـر العسـقالني   بـن حجـر العسـقالني   بـن حجـر العسـقالني   بـن حجـر العسـقالني       أحمـد بـن علـي   أحمـد بـن علـي   أحمـد بـن علـي   أحمـد بـن علـي   قـال   ،في ترجمة مروان بن الحكم ))))٨٨٨٨((((
وعــاب اإلســماعيلية علــى البخــاري تخــريج    «: »تهــذيب التهــذيب «فــي  )هـــ٨٥٢(ت

وهمـا جميعـاً    ،يـوم الجمـل   ـــ رة العشـ أحد  ــوعد من موبقاته أنّه رمى طلحة  ،حديثه
  .)١(»ثم وثب على الخالفة بالسيف ،تلفقُ ،مع عائشة

 ومعلوم لدى الجميع أناه �النبيله ورفض أن يدعو ،ولعنه ،وزغاً: سم..  
علـى   المسـتدرك «في  )هـ٤٠٥(ت النيسابوريالنيسابوريالنيسابوريالنيسابوري    بن عبد اهللا الحاكمبن عبد اهللا الحاكمبن عبد اهللا الحاكمبن عبد اهللا الحاكم    محمدمحمدمحمدمحمدقال 

 كـان ال يولـد ألحـد مولـود    «: قـال ، نقالً عن عبد الرحمن بن عوف أنّـه  »الصحيحين
الــوزغ بــن «: فقــال ،فأُدخــل عليــه مــروان بــن الحكــم   ،فــدعا لــه �النبــيأُتــي بــه  ��� 

  .»الملعون بن الملعون ،الوزغ
ــال  ــم قـ ــاه   «: ثـ ــم يخرجـ ــناد ولـ ــحيح اإلسـ ــديث صـ ــذا حـ ــاري : أي ،)٢( »وهـ البخـ

  .ومسلم
     علـي مروان بـن الحكـم كـان يسـب ي خطبـة  فـ � بـن أبـي طالـب    ومعلوم أن

  .الصالة
: »نيــل األوطــار«فــي  )هـــ١٢٥٥(ت الشــوكانيالشــوكانيالشــوكانيالشــوكاني    محمــدمحمــدمحمــدمحمــدبــن علــي بــن بــن علــي بــن بــن علــي بــن بــن علــي بــن     محمــدمحمــدمحمــدمحمــدقــال 

مــا فيهــا مــن ســب مــن ال   ل ؛فــي زمــن مــروان يتعمــدون تــرك ســماع الخطبــة    كــانوا«
 السب وهو ــيستحق :٣(ــمعاوية : وهو ــواإلفراط في مدح بعض الناس ــ  علي(.  
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  .)١(»فتح الباري«في  )هـ٨٥٢(تجر قاله قبله ابن ح هنفسالكالم هذا و
: »ميـزان االعتـدال  «فـي   )هــ ٧٤٨(تالـذهبي  الـذهبي  الـذهبي  الـذهبي      بن أحمد بن عثمانبن أحمد بن عثمانبن أحمد بن عثمانبن أحمد بن عثمان    محمدمحمدمحمدمحمدوقال 

  .)٢(»وفعل وفعل ،رمى طلحة بسهم ،ل اهللا السالمةأنس ،وله أعمال موبقة«
 ،فلمــا رأى الهزيمــة رمــى طلحــة بســهم فقتلــه «: »ســير أعــالم النــبالء«وقــال فــي 
ضــه علــى قتــال أهــل      وكــان يــوم .. .وجــرح يومئــذة مــع مســرف بــن عقبــة يحرالحــر

  .)٣(»المدينة
ــة عمـــر بـــن ســـعد   ))))٩٩٩٩(((( ــال  ،فـــي ترجمـ ــر قـ ــن حجـ ــر ابـ ــن حجـ ــر ابـ ــن حجـ ــر ابـ ــن حجـ تقريـــب «فـــي  )هــــ٨٥٢(تابـ

ه مقته الناس لكونه كان أميـراً علـى الجـيش الّـذين قتلـوا      ولكنّ ،صدوق«: »التهذيب
٤(»الحسين بن علي(.  

ه مـن الثقـات     )هــ ٢٦١(تالعجلـي  العجلـي  العجلـي  العجلـي      أحمـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح     أحمـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح     أحمـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح     أحمـد بـن عبـد اهللا بـن صـالح      علماً بأنعـد
 ،كـان يـروي عـن أبيـه أحاديـث      ،مدني ثقة«: قائالً »معرفة الثقات«وذكره في كتابه 

  .)٥(»وهو الذي قتل الحسين ،وى الناس عنهور
أحمـد بـن   أحمـد بـن   أحمـد بـن   أحمـد بـن   وعـده   ،وثّقـه عـدة مـن الحفـاظ     ،وفي ترجمة شبث بن ربعـي  ))))١٠١٠١٠١٠((((

معرفـــة «ه وأورده فـــي كتابـــ ،مـــن الثقـــات )هــــ٢٦١(ت العجلـــيالعجلـــيالعجلـــيالعجلـــي    عبـــد اهللا بـــن صـــالحعبـــد اهللا بـــن صـــالحعبـــد اهللا بـــن صـــالحعبـــد اهللا بـــن صـــالح
وهـو   ـــ  اهللا عـن عثمـان  رضـي   ـــ كان أول من أعـان علـى قتـل عثمـان     «: قائالً »الثقات

ر الحروريةأول من حر، ٦(»وأعان على قتل الحسين بن علي(.  
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وقـال  «: »تهـذيب الكمـال  «فـي   )هــ ٧٤٢(ت المـزّي المـزّي المـزّي المـزّي     أبو الحجـاج يوسـف  أبو الحجـاج يوسـف  أبو الحجـاج يوسـف  أبو الحجـاج يوسـف  وقال 
ــه كــان مــؤذّن ســجاح ثــم أســلم بعــد ذلــ     : يقــال: الــدارقطني ــو داود   ،كإنّ ــه أب روى ل

  .)١(»...والنسائي
ترجمته مشيراً إلـى تأريخـه األسـود     )هـ١٣٦٩(ت وأورد خير الدين الزركليوأورد خير الدين الزركليوأورد خير الدين الزركليوأورد خير الدين الزركلي

وثـار علـى    ،اإلسـالم  إلـى ثم عـاد   ،ئةنبتولحق بسجاح الم ،أدرك عصر النبوة«: قائالً
  .)٢(»ثم ولي شرطة الكوفة ،وكان ممن قاتل الحسين ،عثمان

فهــو أحــد  ،معــروف هـــ٦١لعاشــر مــن المحــرم ســنة وموقــف هــذا الرجــل يــوم ا
  .وله مواقف مخزية ذلك اليوم ،�قادة الجيش الذين خرجوا لقتال الحسين

بــن حجــر بــن حجــر بــن حجــر بــن حجــر     أحمــد بــن علــيأحمــد بــن علــيأحمــد بــن علــيأحمــد بــن علــييقــول  ،وفــي ترجمــة الخــارجي عمــران بــن حطّــان ))))١١١١١١١١((((
  .بصري تابعي ثقة: قال العجلي«: »تهذيب التهذيب«في  )هـ٨٥٢(ت العسقالنيالعسقالنيالعسقالنيالعسقالني

ثــم ذكــر  ،مــن أهــل األهــواء أصــح حــديثاً مــن الخــوارج لــيس : وقــال أبــو داود
  .عمران بن حطّان

  .)الثقات(وذكره ابن حبان في 
وصـار فـي آخـره أن رأى     ،أدرك جماعة من الصحابة: وقال يعقوب بن شيبة

 ،ابنــة عمــه رأت رأي الخــوارج  مــا بلغنــا أن وكــان ســبب ذلــك فــي  ،رأي الخــوارج
  .بهافصرفته إلى مذه ،فتزوجها ليردها

  .كان يميل إلى مذهب الشراة: )الثقات(وقال ابن حبان في 
  .كان حرورياً: وقال ابن البرقي
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كان رأس العقد من الصـفرية وفقـيههم وخطيـبهم    : )الكامل(وقال المبرد في 
  .وشاعرهم

  :  ويقول �قاتل علي ،الملجمبن وهو الذي يمدح عبد الرحمن 
ــا   ــا أراد بهــ ــربة مــــن تقــــي مــ ــا ضــ ــا  يــ ــا أراد بهــ ــربة مــــن تقــــي مــ ــا ضــ ــا  يــ ــا أراد بهــ ــربة مــــن تقــــي مــ ــا ضــ ــا  يــ ــا أراد بهــ ــربة مــــن تقــــي مــ ــا ضــ ــوانا   إال ليبإال ليبإال ليبإال ليب                يــ ــرش رضـ ــن ذي العـ ــغ مـ ــوانا   لـ ــرش رضـ ــن ذي العـ ــغ مـ ــوانا   لـ ــرش رضـ ــن ذي العـ ــغ مـ ــوانا   لـ ــرش رضـ ــن ذي العـ ــغ مـ         لـ
ــا                 إنّــــــــي ألذكــــــــره حينــــــــاً فأحســــــــبهإنّــــــــي ألذكــــــــره حينــــــــاً فأحســــــــبهإنّــــــــي ألذكــــــــره حينــــــــاً فأحســــــــبهإنّــــــــي ألذكــــــــره حينــــــــاً فأحســــــــبه ــة عنــــــد اهللا ميزانــــ ــا أوفــــــى البريــــ ــة عنــــــد اهللا ميزانــــ ــا أوفــــــى البريــــ ــة عنــــــد اهللا ميزانــــ ــا أوفــــــى البريــــ ــة عنــــــد اهللا ميزانــــ         )١(أوفــــــى البريــــ

تاريخ (في  )هـ٤٦٣(ت الخطيب البغداديالخطيب البغداديالخطيب البغداديالخطيب البغدادي    أحمد بن علي بن ثابتأحمد بن علي بن ثابتأحمد بن علي بن ثابتأحمد بن علي بن ثابتقال  ))))١٢١٢١٢١٢((((
  .)٢(»...كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردتهم«: )بغداد

 »ميـزان االعتـدال  «فـي   )هــ ٧٤٨(ت بيبيبيبيالـذه الـذه الـذه الـذه     محمد بن أحمد بن عثمانمحمد بن أحمد بن عثمانمحمد بن أحمد بن عثمانمحمد بن أحمد بن عثمانقال  ))))١٣١٣١٣١٣((((
 ،ب الرافضـة كثيـراً  فإنّـه يتجنّـ   ؛ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه«: عن علي بن هاشم

 ،وال الجهميـة  ،الخـوارج   وال نـراه يتجنّـب القدريـة وال    .كأنّه يخاف مـن تـدينهم بالتقيـة   
  .)٣(»فإنّهم على بدعهم يلزمون الصدق

أحمـد  أحمـد  أحمـد  أحمـد  قال  ،د اهللا بن جميع الحرازي الحمصيوفي ترجمة أزهر بن عب ))))١٤١٤١٤١٤((((
: »خالصـة تـذهيب تهـذيب الكمـال    «فـي   )ت القرن العاشر( الخزرجيالخزرجيالخزرجيالخزرجي    بن عبد اهللابن عبد اهللابن عبد اهللابن عبد اهللاااا

٤(»صدوق اللهجة ،ناصبي(.  
: »الكاشـــف«فــي   )هـــ ٧٤٨ت( الــذهبي الــذهبي الــذهبي الــذهبي     محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان     محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان     محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان     محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان     وقــال عنــه   
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  .أي روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي .)١(»س ،ت ،د ،ناصبي«
: »تقريب التهـذيب «في  )هـ٨٥٢(ت بن حجر العسقالنيبن حجر العسقالنيبن حجر العسقالنيبن حجر العسقالني    أحمد بن عليأحمد بن عليأحمد بن عليأحمد بن عليقال و

»٢(»تكلّموا فيه للنصب ،صدوق ،حمصي(.  
كــان : قــال ابــن الجــارود فــي كتــاب الضــعفاء  «: »تهــذيب التهــذيب«وقــال فــي 

.. وقـد  .فـأتين بـه الحجـاج    ،وكان في الخيل الذين سبوا أنس بن مالك.. .يسب علياً
  .)٣(»...انحب وثّقه العجلي وابن

محمد بـن  محمد بـن  محمد بـن  محمد بـن  قال  ،وفي ترجمة أبي لبيد لمازة بن زبار األزدي الجهضمي ))))١٥١٥١٥١٥((((
يــد بأبــو ل ،لمــازة بــن زبــار «: »الكاشــف«فــي  )هـــ٧٤٨ت( الــذهبيالــذهبيالــذهبيالــذهبي    أحمــد بــن عثمــان أحمــد بــن عثمــان أحمــد بــن عثمــان أحمــد بــن عثمــان 

  .)٤(»وثّق ،. فيه نصب.الجهضمي
ينـال   ،وكـان ناصـبياً   ،حضر وقعة الجمـل  ،بصري«: »ميزان االعتدال«وقال في 

٥(»ويمدح يزيد ،رضي اهللا تعالى عنه من علي(.  
قـال  «: فـي تهـذيب التهـذيب    )هــ ٨٥٢(ت بن حجـر العسـقالني  بن حجـر العسـقالني  بن حجـر العسـقالني  بن حجـر العسـقالني      أحمد بن عليأحمد بن عليأحمد بن عليأحمد بن عليوقال 

  ؟أتحب علياً: فقيل له ،كنّا عند أبي لبيد: موسى بن إسماعيل عن مطر بن حمران
  .! وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستّة آالف!اًحب عليأُ: فقال

  .)الثقات(في وذكره ابن حبان 
حـدثنا وهــب بـن جريــر عـن أبيــه    : عـن يحيــى بـن معــين   ،اس الــدوريوقـال عبـ  
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  .وكان شتّاماً ،عن ابن لبيد
  ؟من كان يشتم: قلت ألبي: وقال وهب: زاد العقيلي: قلت
  .بن أبي طالب كان يشتم علي: قال

 ،عـــن جريـــر بـــن حـــازم  ،وأخرجـــه الطبـــري مـــن طريـــق عبـــد اهللا بـــن المبـــارك  
  ؟لم تسب علياً: قلت له: قال ،عن أبي لبيد ،بير بن خريتحدثني الز

   .أسب رجالً قتل منّا خمسمائة وألفين والشمس هاهنا: قال
  .)١(»غير معروف العدالة: وقال ابن حزم

  .)٢(»صدوق ناصبي.. .«: »تقريب التهذيب«وقال في 
وبعدما الحـظ ابـن حجـر التنـاقض الواضـح بـين توثيـق النواصـب والطعـن فـي           

استشــكل تــوثيقهم الناصــبي غالبـــاً    كنــت  وقـــد «: قــال ضــمن ترجمــة زيــار     ،الشــيعة 
مــؤمن وال  ���  ال يحبــه(: اً ورد فــي حقّــهوال ســيما أن عليــ ،عي مطلقــاًيوتــوهينهم الشــ

  .)٣(»)منافق ���  يبغضه
إذ مقتضاها األخـذ بقـول الشـيعي     ؛نّة خالفوا القاعدةفعلماء الس !انظر واعجب

ألنّـه   ؛وطـرح قـول المـبغض    .والمـؤمن صـادق بشـهادة القـرآن     ،ه مـؤمن نّأل ؛المحب
  .والمنافق كاذب بشهادة القرآن ،منافق

فإنّـا هللا وإنّـا إليـه     ،ثم أخذ ابن حجر باالعتذار عن قومه بما هـو أقـبح مـن ذنبـه    
  .راجعون

        ::::واآلن فلننقل فتاوى بعض علمائهم المتأخّرين في الشيعة اإلماميةواآلن فلننقل فتاوى بعض علمائهم المتأخّرين في الشيعة اإلماميةواآلن فلننقل فتاوى بعض علمائهم المتأخّرين في الشيعة اإلماميةواآلن فلننقل فتاوى بعض علمائهم المتأخّرين في الشيعة اإلمامية
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    : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
مــن خــالل معرفــة ســماحتكم بتــاريخ الرافضــة، مــا هــو مــوقفكم مــن مبــدأ          مــن خــالل معرفــة ســماحتكم بتــاريخ الرافضــة، مــا هــو مــوقفكم مــن مبــدأ          مــن خــالل معرفــة ســماحتكم بتــاريخ الرافضــة، مــا هــو مــوقفكم مــن مبــدأ          مــن خــالل معرفــة ســماحتكم بتــاريخ الرافضــة، مــا هــو مــوقفكم مــن مبــدأ          

التقريب بين أهل السالتقريب بين أهل السالتقريب بين أهل السنّة وبينهم؟ نّة وبينهم؟ نّة وبينهم؟ نّة وبينهم؟ التقريب بين أهل الس        
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

نّة غيــر ممكــن؛ ألن العقيــدة مختلفــة،     التقريــب بــين الرافضــة وبــين أهــل الســ     
ــنّةفعقيــدة أهــل ال  ــد اهللا: والجماعــة س ــادة هللا ســبحانه وت  ،توحي عــالى، وإخــالص العب

ب وال نبي مرسل، وأن اهللا سبحانه وتعالى هو ال ملك مقر ،وأنّه ال يدعى معه أحد
   .الذي يعلم الغيب

نّة محبـــة الصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم جميعـــاً والترضّـــي ومـــن عقيـــدة أهـــل الســـ
وأن أفضـلهم أبـو بكـر الصـديق،      ،عنهم، واإليمان بأنّهم أفضل خلق اهللا بعد األنبياء

فـال   ،، رضـي اهللا عـن الجميـع، والرافضـة خـالف ذلـك      ثم عثمان، ثـم علـي  ثم عمر، 
   ...يمكن الجمع بينهما

، فكـذلك  سـنّة فكما أنّه ال يمكن الجمع بين اليهـود والنصـارى والـوثنيين وأهـل ال    
  الختالف العقيدة التي أوضحناها. ؛سنّةال يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل ال

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        كالشيوعية وغيرها؟ كالشيوعية وغيرها؟ كالشيوعية وغيرها؟ كالشيوعية وغيرها؟     ،،،،لتعامل معهم لضرب العدو الخارجيلتعامل معهم لضرب العدو الخارجيلتعامل معهم لضرب العدو الخارجيلتعامل معهم لضرب العدو الخارجيوهل يمكن اوهل يمكن اوهل يمكن اوهل يمكن ا
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
ة حــدوا وأن يكونــوا أمــأن يتّ ســنّةبــل يجــب علــى أهـل ال  ،ال أرى ذلـك ممكنــاً 

 سنّةعليه كتاب اهللا و وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دلّ ،واحداً واحدة وجسداً
موا بذلك صاروا إخواننا وعلينـا أن  ، فإذا التزمن الحق سلّماهللا عليه و صلّىالرسول 

 ين علــى مــا هــم عليــه مــن بغــض الصــحابة وســب   ا مــا دامــوا مصــر نتعــاون معهــم، أمــ 
رضـي   ـــ  كعلـي  ،وعمـر، وعبـادة أهـل البيـت     صـديق ال وسـب  ،قليالً نفراً ���  الصحابة
ــه  ـــاهللا عن ــادهم فــي األ     ـ ــةوفاطمــة والحســن والحســين، واعتق هــم ثنــي عشــر أنّ اال ئم

هـذا يخـالف مـا     وكـلّ  ،هذا من أبطل الباطل كلّ ؛هم يعلمون الغيبمون وأنّمعصو
  والجماعة. سنّةعليه أهل ال

åí�u@åiaåí�u@åiaåí�u@åiaåí�u@åia)١(@ @@ @@ @@ @
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

ة ة ة ة وهل تبرأ ذموهل تبرأ ذموهل تبرأ ذموهل تبرأ ذم    ــــــــ    الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة    ــــــــ    لفقراء الرافضةلفقراء الرافضةلفقراء الرافضةلفقراء الرافضة    سنّةسنّةسنّةسنّةما حكم دفع زكاة أموال أهل الما حكم دفع زكاة أموال أهل الما حكم دفع زكاة أموال أهل الما حكم دفع زكاة أموال أهل ال
            ؟؟؟؟ل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم الل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم الل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم الل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم الالمسلم الموكّالمسلم الموكّالمسلم الموكّالمسلم الموكّ

        : : : : جوابجوابجوابجوابالالالال
دفع لكـافر، وال  هـا ال تُـ  أنّ: أهـل الزكـاة   فاتهم في بـاب لقد ذكر العلماء في مؤلّ

  : ةألربعة أدلّ ؛اركفّ فالرافضة بال شك ،مبتدع
كمـا فـي    ،ذف منه أكثـر مـن ثلثيـه   ه حعاؤهم أنّواد ،طعنهم في القرآن: : : : ولولولولاألاألاألاأل

 ف كتـاب رب فصل الخطـاب فـي إثبـات تحريـ    «: اهوسم يفه النوركتابهم الذي ألّ
                                                 

�F١E�d	cq�d-א�hBrא����Bs`�Hو�?`�d��Nbא��t�t�9א���?��d��W٣٩ص�K� �
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فهـو   ومن طعن في القرآن ،وغيره من كتبهم ،»الكافي«ما في كتاب كو ،»األرباب
   .﴾وإِنَّا لَه لَحافظُونوإِنَّا لَه لَحافظُونوإِنَّا لَه لَحافظُونوإِنَّا لَه لَحافظُون﴿: لقوله تعالى ؛بكافر مكذّ

هــا مــن ألنّ ؛فــال يعملــون بهــا ،وأحاديــث الصــحيحين ســنّةطعــنهم فــي ال: : : : الثــانيالثــانيالثــانيالثــاني
الصـحابة كفـروا    قـدون أن ار في اعتقـادهم، حيـث يعت  رواية الصحابة الذين هم كفّ

 ،ونفـر قليـل   ،اروسـلمان وعمـ   ،تهيوذر علي ���  سلّماهللا عليه و صلّى النبيبعد موت 
ا الخلفاء الثالثةأم،   ار، فـال  فهـم كفّـ   ،واوجماهير الصحابة الذين بايعوهم فقـد ارتـد

  .وغيره من كتبهم ،»الكافي«كما في كتاب  ،يقبلون أحاديثهم
ي نّى خلف السومن صلّ ،مهون معفهم ال يصلّ ؛نّةهل الستكفيرهم أل: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

ــل يعتقــدون نجاســة الواحــد منّــ    ،أعــاد صــالته  فمتــى صــافحناهم غســلوا أيــديهم    ،اب
   .لىرونا وأورهم كما كفّفنحن نكفّ ،لى بالكفرفهو أو ،ومن كفّر المسلمين ،بعدنا

ــع ــعالراب ــعالراب ــعالراب ــالغلو : : : : الراب وذلــك  ،مــع اهللاودعــاؤهم  ،تــهيوذر فــي علــي  شــركهم الصــريح ب
هم ووصفهم له بصـفات ال تليـق  صريح في كتبهم، وهكذا غلو  ���  العـالمين،   بـرب
نّة، وال هم ال يشتركون في جمعيـات أهـل السـ   إنّ ثم .وقد سمعنا ذلك في أشرطتهم

يتصديفعلـون ذلـك مـن     ،فمـع الـبغض الـدفين    نّة، ولو فعلـوا قون على فقراء أهل الس
ــة  ــيهم الزكــاة فلي فعلــى هــذا مــ  ،بــاب التقي ــدلها، حيــث أعطاهــا مــن    ن دفــع إل خــرج ب

م عليـه أن  رحـ  ؛ومن وكِّل في تفريق الزكـاة  ،سنّةوحرب ال ،يستعين بها على الكفر
 حيــث لــم يــؤد ؛غــرم بــدلهاوعليــه أن ي ،تــهفــإن فعــل لــم تبــرأ ذم ،يعطــي منهــا رافضــياً

 األمانة إلى أهلها، ومن شـك      ككتـاب القفـاري    ،همعلـي  فـي ذلـك فليقـرأ كتـب الـرد
وكتــاب إحســان إلهــي   ،وكتــاب الخطــوط العريضــة للخطيــب   ،فــي تفنيــد مــذهبهم 

  .قواهللا الموفّ ،وغيرها ،ظهير
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áîz�Ûa@å»ŠÛa@†jÇáîz�Ûa@å»ŠÛa@†jÇáîz�Ûa@å»ŠÛa@†jÇáîz�Ûa@å»ŠÛa@†jÇ)١(@ @@ @@ @@ @
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        فال فرق؟فال فرق؟فال فرق؟فال فرق؟    ،،،،نّةنّةنّةنّةشيعة كنّا أم سشيعة كنّا أم سشيعة كنّا أم سشيعة كنّا أم س    ،،،،ننننووووكلّنا مسلمكلّنا مسلمكلّنا مسلمكلّنا مسلم: : : : ما صحة قولما صحة قولما صحة قولما صحة قول
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

أنّــ ،والثريــا وال بــين الثــرى،أنّــه ال فــرق بــين الليــل والنهــار   إذا صــح ه ال فيصــح
  .فرق بين الكفر واإلسالم

  .فالرفض شرك وكفر
  .والرفض دين آخر غير دين اإلسالم

  .بل حسينيات ،ليس لهم مساجد
  .بل مصحف فاطمة ،ليس عندهم قرآن

   !ــبزعمهم  ــيحجون إلى كربالء والنجف والعتبات المقدسة 
  !ئمةيقدسون مراقد األ

  !من دون اهللا يدعون علياً والحسين
  !؟أي إسالم هذا

  !اهم على سطح األرضنا نعيش وإيأنّ ���  فنحن ال نلتقي مع الرافضة
  .وهم يقولون مثل ذلك

 ،وال فـي رسـول   ،نّة ال فـي رب نحـن ال نلتقـي مـع السـ    : قال أحد مالليهم حتّى
  .وال في دين

  .واهللا المستعان

                                                 
�F١E�KC�brא���%��� �
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åí�u@åi@�a@†jÇåí�u@åi@�a@†jÇåí�u@åi@�a@†jÇåí�u@åi@�a@†jÇ@@@@@ @@ @@ @@ @
        ؟؟؟؟رة ما يسمى حزب اهللا الرافضيرة ما يسمى حزب اهللا الرافضيرة ما يسمى حزب اهللا الرافضيرة ما يسمى حزب اهللا الرافضيهل يجوز نصهل يجوز نصهل يجوز نصهل يجوز نص: : : : عنوان الفتوىعنوان الفتوىعنوان الفتوىعنوان الفتوى    ����
        ....الشيخ عبد اهللا بن جبرينالشيخ عبد اهللا بن جبرينالشيخ عبد اهللا بن جبرينالشيخ عبد اهللا بن جبرين: : : : المفتيالمفتيالمفتيالمفتي    ����
        ....١٥٩٠٣١٥٩٠٣١٥٩٠٣١٥٩٠٣: : : : رقم الفتوىرقم الفتوىرقم الفتوىرقم الفتوى    ����
        م.م.م.م.٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦////٧٧٧٧////١٧١٧١٧١٧ــ ــ ــ ــ     هـهـهـهـ١٤٢٧١٤٢٧١٤٢٧١٤٢٧////٦٦٦٦////٢١٢١٢١٢١: : : : تاريخ الفتوىتاريخ الفتوىتاريخ الفتوىتاريخ الفتوى    ����
العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         : : : : تصنيف الفتوىتصنيف الفتوىتصنيف الفتوىتصنيف الفتوى    ����

        ....باب طائفة الرافضةباب طائفة الرافضةباب طائفة الرافضةباب طائفة الرافضة
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

هل يجوز نصرة ما يسمهل يجوز نصرة ما يسمهل يجوز نصرة ما يسموهل يجوز االنضـواء تحـت   وهل يجوز االنضـواء تحـت   وهل يجوز االنضـواء تحـت   وهل يجوز االنضـواء تحـت       ؟؟؟؟لرافضيلرافضيلرافضيلرافضيى حزب اهللا اى حزب اهللا اى حزب اهللا اى حزب اهللا اهل يجوز نصرة ما يسم
ومـا نصـيحتكم للمخـدوعين    ومـا نصـيحتكم للمخـدوعين    ومـا نصـيحتكم للمخـدوعين    ومـا نصـيحتكم للمخـدوعين        ؟؟؟؟وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكـين وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكـين وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكـين وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكـين     ؟؟؟؟إمرتهمإمرتهمإمرتهمإمرتهم

بهم من أهل السبهم من أهل السبهم من أهل السنّة؟ نّة؟ نّة؟ نّة؟ بهم من أهل الس        
        : : : : اإلجابةاإلجابةاإلجابةاإلجابة

نضــواء تحــت إمــرتهم,  , وال يجــوز اال ال يجــوز نصــرة هــذا الحــزب الرافضــي 
بنّة أن يتوال يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين , ونصيحتنا ألهل السمـنهم ,   نوؤر

 ــم ــن ينضــ ــيهم , وأن يبيإوا وأن يخــــذلوا مــ ــلمين  لــ ــداوتهم لإلســــالم والمســ ــوا عــ  ،نــ
؛نّةوضررهم قديماً وحديثاً على أهل الس الرافضة دائماً يضمرون العداء ألهل  فإن

والطعـن فـيهم والمكـر     سـنّة , ويحاولون بقدر االستطاعة إظهار عيوب أهل ال سنّةال
: لقـول اهللا تعـالى   ؛مـن واالهـم دخـل فـي حكمهـم      كـلّ  فـإن  بهم , وإذا كان كـذلك 

﴿منْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نمومنْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نمومنْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نمومنْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نمو﴾.  
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@éÈ�Óë@ðˆÛa@æbîjÛa@éÈ�Óë@ðˆÛa@æbîjÛa@éÈ�Óë@ðˆÛa@æbîjÛa@éÈ�Óë@ðˆÛa@æbîjÛaSXSXSXSX@@@@Ž�Ûa@õbàÜÇ@åßŽ�Ûa@õbàÜÇ@åßŽ�Ûa@õbàÜÇ@åßŽ�Ûa@õbàÜÇ@åß@òČä@òČä@òČä@òČäõa†ãõa†ãõa†ãõa†ã@ @@ @@ @@ @
Ž�Ûa@ÝçþŽ�Ûa@ÝçþŽ�Ûa@ÝçþŽ�Ûa@Ýçþ,þa@óÜÇ@k¯@bßë@ÖaŠÈÛa@¿@òČä,þa@óÜÇ@k¯@bßë@ÖaŠÈÛa@¿@òČä,þa@óÜÇ@k¯@bßë@ÖaŠÈÛa@¿@òČä,þa@óÜÇ@k¯@bßë@ÖaŠÈÛa@¿@òČäČßČßČßČßáèmŠ–ã@åß@òáèmŠ–ã@åß@òáèmŠ–ã@åß@òáèmŠ–ã@åß@ò@ @@ @@ @@ @

  ـ هـ١٤٢٧ذو القعدة، ١٦ ،م الخميسيو
أوجـب نصـرة المظلـومين، وإغاثـة الملهـوفين،      الـذي   العالمين، الحمد هللا رب

م القطيعـة والتخـاذل، وجعـل    خوة بين المسلمين، وحروجعل ذلك برهان صدق اإل
ــة الفشــل وذهــاب ريــح المــؤمنين، وصــلّ     م علــى إمــام الصــابرين  ى اهللا وســلّذلــك آي

وقــدوة المحتســبين، وعلــى آلــه وأصــحابه الــذين ضــربوا أروع األمثلــة فــي التــآخي     
 ،بعهم بإحســان مــن المــؤمنين الــذين لــم يرتــابوا  ناصــر فــي الــدين، وعلــى مــن اتّــ  والت

  ولئك هم الصادقون.  أُ ،وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا

أمأمأما بعدا بعدا بعدا بعدأم : : : :        
فإن سـبقه   ،من تآمر صـليبي صـفوي رافضـي    ،اًبلداً وشعب ،ض له العراقما تعر

ــؤامرة، ومؤشّـــ     ــول المـ ــن فصـ ــالً مـ ــان فصـ ــي، كـ ــم بعثـ ــاح المخطّـــ راً حكـ ــى نجـ ط علـ
  األخطبوط الذي يجتاح المنطقة. 

ولقــد كــان ســقوط بغــداد حــدثاً عظيمــاً علــى أهــل اإلســالم، لــم يقــع مثلــه فــي     
ا موقفـــاً ا يســـتدعي منّـــتداعياتــه المؤلمـــة منـــذ احـــتالل اليهـــود ألرض فلســطين، ممـــ  

ام ما يجب علينا فعله والقيـ  نعرض فيه أهم ،فرط من مواقف نستدرك فيه ما حازماً
   .ه ويستطيعهما يخصّ كلٌّ في ،به

أوأوأوالًالًالًالًأو : : : :؛ت على احتالل العراقبعد قرابة أربع سنوات مر  ـاً أنالهـدف   ظهر جلي
تمكينـــاً  ؛هـــو االســـتيالء علـــى العـــراق شـــراكة بـــين الصـــليبيين والرافضـــة الصـــفويين 
ــين، وإقصــاًء للنفــوذ الســ        ــة لليهــود المحتلِّ ــي المنطقــة، وحماي ي فيهــا، نّلمطــامعهم ف



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .........................................................  ٢٤��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

ـــ  ــرة للس ــة كلّ نّومحاصـ ــي المنطقـ ــيعي ال   ة فـ ــالل شـ ــكيل هـ ــا؛ لتشـ ــه   هـ ــى أطماعـ تخفـ
يـراد   ،طاته، وأصبح العراق بإسـالمه وعروبتـه، وبجغرافيتـه وتاريخـه وثرواتـه     ومخطّ

له أن يتبدد وياً يفللرافضـة   ،ع فـي أيـة لحظـة   توقّنهب، وأصبح إعالن التقسيم رسمي
بقــي مــن أرض   ة مــانّوللســ ،لشــمالولألكــراد ا ،الجنــوب وأهــم محافظــات الوســط  

  .الوسط
ثنـي عشـرية وأشـياعهم مـن سـائر فـرق       ولم تترك أحـداث العـراق للرافضـة اال   

الباطني؛ةة من سربال وال ستر وال تقي    وفضـحهم علـى    ،هم عالنيـة فقـد أظهـر اهللا سـر
فقــد ســارعوا فــي هـــوى     ؛لمــن كــان لــه قلــب وســـلم مــن الهــوى       ؛رؤوس األشــهاد 

وتخنـــدقوا جميعـــاً فـــي حـــرب العـــراق   ،وهم وحمـــوا ظهـــورهمالصـــليبيين واحتضـــن
  .وتقسيمه

ا كـانوا  مـا كـان مسـطوراً عنـدهم فـي كتـبهم ممـ        لقد أثبتـوا بصـورة عمليـة كـلّ    
فظهـرت   ،ففي نشـوة النصـر لـم يتمـالكوا أنفسـهم      ؛ةًيخادعون المسلمين بعكسه تقي

ــة  ــدهم البغيضــة  ،أخالقهــم المرذول ــا يشــهد ل   ،وعقائ ــوا م ــأنّ فقــالوا وفعل ة مــهم أُهــم ب
د مذاهبهم وبلدانهم وأجناسهمواحدة مع تعد، ـ   ما وأننّة يفعلونه في ديار أهـل الس

  .أ لهم الظروفتتهي حتّىمداراة ومصانعة  ���  هو  ما ،من بيعة وطاعة ومهادنة
عقائــدهم التــي  وأن ،د مــا ذكرنــا عــن الرافضــة مــن حقــائق ووقــائع   ا يؤكّــوممــ

ويمارسـون مقتضـياتها    ،وعمليـاً  هـي عقائـد يـدينون بهـا علميـاً      لون منها ظاهرياًيتنصّ
مناسـبة سياسـية أو    فـون كـلّ  هـم يوظّ د ذلـك أنّ ا يؤكّـ . ممـ .ما سنحت لهم الفرصةكلّ

فيحافظون على الوحدة المذهبية والشخصية الرافضية أن تهتـز   ،إعالمية لصالحهم
  وسياسييهم. راء الدينية و السياسية بين آياتهمقناعاتها رغم تفاوت اآل

        ت بـــه الســـنواتت بـــه الســـنواتت بـــه الســـنواتت بـــه الســـنواتخــالف الـــذي مــر  خــالف الـــذي مــر  خــالف الـــذي مــر  خــالف الـــذي مــر                  فـــال تطلـــبن مـــن عنـــد يـــوم وليلـــة     فـــال تطلـــبن مـــن عنـــد يـــوم وليلـــة     فـــال تطلـــبن مـــن عنـــد يـــوم وليلـــة     فـــال تطلـــبن مـــن عنـــد يـــوم وليلـــة     
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ــاً ــاًثاني ــاًثاني ــاًثاني  إن: فنقــول لهــم  ،نوجــه هــذه الرســالة لمــن يهمــه أمــر الشــيعة فــي العــالم    : : : : ثاني
وتعــاون مــع  ،نّةمــايجري علــى أرض العــراق مــن قتــل وتعــذيب وتهجيــر ألهــل الســ   

وأنــتم  ،بلــون أن تعــاملوا بمثلــه  كم تقنظــنّ ال ،ظلــم وبغــي وعــدوان   ،العــدو المحتــلِّ 
فإن كـان هـذا الـذي يجـري ال     ،وعلى الباغي تدور الدوائر ،األيام دول تعلمون أن 

وأنـتم تـرون كثيـراً مـن      ،يسـمع لكـم صـوت    ترضونه ومرفوضاً مـن قـبلكم فلمـاذا ال   
ــوا فــي آخــر األمــر لخطــاب عقالئهــم      ــ ،الشــعب األمريكــي أذعن ــوز  مم ــى ف ا أدى إل

 نـــا نأمـــل أن يكـــون للعقـــل مســـاحة واقعيـــة علـــى األقـــلّ وإنّ ،مرتـــهمنافســـي بـــوش وز
ة التقيـ أمـا  و ،المواقف التي لها أثر عملي يحقن هذه الـدماء  ���  يكفينا وال ،عندكم

  .فقد نبأنا الواقع من أخبارها
كما قـال   ؛قها واختالفهاتفر: هان منها عدوويمكّ ،ةيضر األم أكثر ما إن: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

�� ﴿: تعالى �� �� �� �� �� �� ��    كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وتَنَازَعكُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وتَنَازَعكُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وتَنَازَعكُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وتَنَازَع﴾.  
صـلّى اهللا  قـال رسـول اللَّـه    : قـال : مـن حـديث ثَوبـان    ،»صحيح مسـلم «وجاء في 

 ،وإِن أُمتــي ســيبلُغُ ملْكُهــا مــا زوى لــي منهــا ،مشَــارِقَها ومغَارِبهــا فَرأَيــتُ: عليــه وســلّم
متـي أَن ال يهلكَهـا بِســنَة   وإِنِّـي سـأَلْتُ ربـي ألُ    ،يضَبـ اَألحمـر واأل  وأُعطيـتُ الكَنْـزَينِ  

وإِن ربــي  ،وأَن ال يســلِّطَ علــيهم عــدواً مــن ســوى أَنْفُســهِم فَيســتَبِيح بيضَــتَهم    ،عامــةب
ــال ــا: قـ ــد يـ ــاًء فإنّـــ   !محمـ ــيتُ قَضَـ ــي إذا قَضَـ ــردإنـ ــك أَن    ،ه ال يـ ــك ُألمتـ ــي أَعطَيتُـ وإِنِّـ

ــتَبِيح    ،عامـــةبأُهلكَهـــم بِســـنَة  ال وأَن ال أُســـلِّطَ علـــيهم عـــدواً مـــن ســـوى أَنْفُســـهِم يسـ
مضَتَهيـ   ،بعلـيهم م عتَماج لَوـا  وـا    : أو قـال  ـــ ن بِأَقْطَارِهحتّـى  ـــ مـن بـين أَقْطَارِه   كُـوني
مضُهعضاً. بعب مضُهعبِي بسيضاً وعب كلهي  

صــلّى اهللا عليــه أَن رســولَ اللَّــه : مــن حــديث ســعد بــن أبــي وقــاص : وفيــه أيضــاً
إذا مـر بِمسـجِد بنِـي معاوِيـةَ دخـل فَركَـع فيـه         حتّـى ذَاتَ يومٍ من العاليـة  وسلّم أقبل 
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 دنَا معـه وصَلَّينِ وتَيكْعـا بـه طَـوِيالً   رنَـا فقـال     ،عإِلَي فانْصَـر صـلّى اهللا عليـه وسـلّم    ثُـم :
ســأَلْتُ ربــي أَن ال يهلــك أُمتــي   ،ومنَعنِــي واحــدةًفأعطــاني ثنْتــينِ  ،ســألتُ ربــي ثالثــاً

وسـأَلْتُه أَن ال يجعـلَ    ،أَعطَانِيهـا وسأَلْتُه أَن ال يهلـك أُمتـي بِـالْغَرقِ فَ    ،بِالسنَة فَأَعطَانِيها
   .بأْسهم بينَهم فَمنَعنِيها

ة مــبــاب هــالك هــذه اُأل«: رحمــه اهللا علــى الحــديثين بقولــه د بــوب النــووي وقــ
  ».بعضهم ببعض

فــاق، وفــروع  ة اإلســالمية، وعرفــوا مجمــع االتّ  مــ ولقــد ســبر األعــداء غــور األُ   
نــا نناشــد طــاتهم، وإنّاعوا توظيــف اخــتالفهم لخدمــة مخطّ االخــتالف بيــنهم، فاســتط 

يكونـوا معـول هـدم فيهـا، وأن      تهم، وأن المـ تقـوا اهللا فـي أُ  ة أن يمـ من يحمل هـم األُ 
  لتجذير الخالف والفرقة والتناحر.  تكون العراق ساحةً يعملوا جاهدين على أن ال

شـعائر الـدين، ومـا أُخـذ     جهاد األعداء ركن ركين، ومن أهـم   أن شك ال: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
ة، وقـــد وجِـــد فـــي المجاهـــدين فـــي العـــراق بحمـــد اهللا مـــن بـــالقو ���  يســـترد بـــالقوة ال

ا أرعــب األعــداء ممـ  ،ضـربوا أروع األمثلــة فـي التضــحية وبــذل األنفـس فــي ســبيل اهللا   
  ...قهم اهللاوفّ ،وكسر شوكتهم، ونحن نقدر لهم ذلك

ــت  غيـــر أن ــايا حادثـــة ومسـ ــاحة هنـــاك قضـ ــرازات  ،جدة طـــرأت علـــى السـ مـــن إفـ
بــالرجوع  ���  يمكــن معرفتــه صــراعنا مــع عــدونا، وهــي بحاجــة إلــى تأصــيل شــرعي ال 

وأطـول تجربـة، ويعرفـون أصـول     انيين الذين هم أكثر علمـاً إلى العلماء العاملين الرب ،
ــع         ــد جميــ ــدونا، فنناشــ ــين عــ ــا وبــ ــراع بيننــ ــع الصــ ــون واقــ ــتجدات، ويعرفــ ــذه المســ هــ

    .اهدين أن يضعوا أيديهم بأيدي علمائهم، وأن اليقطعوا أمراً دونهمالمج
  فهل نفرح من إخواننا بيد أُلفة حانية تمتد تُفَوت على األعداء شماتتهم بنا؟  

  : ا يجب فعله، على سبيل اإليجازبعضاً مم ــمعاشر المسلمين  ــوإليكم 
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وعلى وسائل اإلعالم أن  ) العمل على توعية عموم المسلمين بخطر الرافضة،١
نقيصــة، ومــا  يســتحون أن يصــفونا بكــلّ الرافضــة ال فــإن ؛جــاه ذلــكتّاتقــوم بواجبهــا 

ابيـة  وه: همنّة بـأنّ وهو معروف بحيطته في الكالم ــ أهل الس ــوصف حسن نصر اهللا 
ا ببعيد، ومثله تحريض الصدر في خطبـة عيـد الفطـر علـى     عنّ ،صلة لهم باإلسالم ال

هــا ، وتصــريحات الحكــيم األخيــرة كلّ »النواصــب«ـ لمين الــذين لمــزهم بــ قتــل المســ 
نّة وإقصائهم.تصب في حوض التحريض على أهل الس  

جـاه مـا يجـري علـى     تّا) على أهـل العلـم والفكـر أال يقفـوا مكتـوفي األيـدي       ٢
فضـح ممارسـات الرافضـة علـى كـلّ     : نّة فـي العـراق، بـل الواجـب    إخوانهم أهل الس 

ة المنــابر والمحافــل والمناســبات، بــل وإقامــة لقــاءات    ســتخدام كافّــ المســتويات، وا
، ة بهــــذه القضــــية، ومحاصــــرة العــــابثين بــــالعراق وشــــعبه إعالميــــاً وقانونيــــاً        خاصّــــ

  جاههم.تّاواستنهاض همم الشعوب اإلسالمية لتقوم بواجباتها 
٣ب أسـالي  نّة في العراق، ودعمهم بكلّ) الوقوف المباشر مع إخواننا أهل الس

الحـذر   تنجلـي عـنهم هـذه المحنـة، ولنحـذر كـلّ       حتّـى الدعم المدروسة المناسـبة،  
أن يؤتى إخواننا من قبلنا وبسـبب تقصـيرنا، فـي حـين أن الرافضـة المعتـدين غـدت        
سـيوف األمريكـان معهـم، وأمـوال العـراق بأيــديهم، وإيـران مـن ورائهـم، فـال يكــن          

ــرأ منّـــ   ــاطلهم أجـ ــي بـ ــا ال هـــؤالء فـ ــرة أهلنـ ــى نصـ ــاً  ا علـ ــورين ظلمـ ــعفين المقهـ مستضـ
  .وعدواناً
صـبركم   فـإن  ،فاصـبروا واثبتـوا   ،) وأنتم يا أهل العراق، كان اهللا فـي عـونكم  ٤

إصـالح  : ولـيكن مـن وسـائلكم فـي مقاومـة العـدوان       ،وثباتكم تثبيت لمـن وراءكـم  
ــين اهللا جــلّ    ،ذات بيــنكم ــإنّ ؛وعــز وإصــالح مــا بيــنكم وب ــة اهللا  ف كم إن ظفــرتم بمعي
  .غالب لكم ونصره فال
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صــالح أحــوالكم ســبب لعطــف قلــوب الخلــق نحــوكم، وذريعــة      واعلمــوا أن
؛ى هزيمـة األحـزاب  كـم أن يتـولّ  لكم إلى رب  هـؤالء الطواغيـت مـن األمريكـان      فـإن

   .يديلهم ويديل عليهم ،والرافضة وأعوانهم وأحالفهم خلق من خلق اهللا
ينـزل السـكينة    ،للجأ إلى اهللا من قبل أنفسكم، واصدقوا في اوفاهللا اهللا أن تؤتَ

ويكفكـم   ،ويقذف الرعب في قلوب أعدائكم ،عليكم، ويمددكم بمدد من عنده
المنافقين شر. ﴿ونلَمعالنَّاسِ الَ ي أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللّهوونلَمعالنَّاسِ الَ ي أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللّهوونلَمعالنَّاسِ الَ ي أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللّهوونلَمعالنَّاسِ الَ ي أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع بغَال اللّهو﴾.   

٥ها المسلمون) أي! بغـي  الين ــمن وصف لحال أهل العراق  ــما سبق ذكره  إن
اهللا ناصـر دينـه، ومظهـر     لإلحبـاط، فـإن   وال سـبباً  ،وال يجوز أن يكون مدعاة لليـأس 

جولتــه إلــى  جولــة الباطــل ســاعة والحــق  وهــو مــع المــؤمنين الصــادقين، وإن  ،ألمــره
  .قيام الساعة

روب ومحن نجوا منهـا بالصـدق وصـحة العـزائم    ت بأهل اإلسالم كُولقد مر، 
حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم ﴿ ،وقائع وأفعال وتحويل األماني واآلمال إلى

  ينــرِمجمِ الْمــنِ الْقَــوــنَا عأْسب دــرال ينَشَــاُء و ــنم ــينَا فَنُجنَصْــر مــاَءهوا جبكُــذ قَــد  ينــرِمجمِ الْمــنِ الْقَــوــنَا عأْسب دــرال ينَشَــاُء و ــنم ــينَا فَنُجنَصْــر مــاَءهوا جبكُــذ قَــد  ينــرِمجمِ الْمــنِ الْقَــوــنَا عأْسب دــرال ينَشَــاُء و ــنم ــينَا فَنُجنَصْــر مــاَءهوا جبكُــذ قَــد  ينــرِمجمِ الْمــنِ الْقَــوــنَا عأْسب دــرال ينَشَــاُء و ــنم ــينَا فَنُجنَصْــر مــاَءهوا جبكُــذ قَــد﴾ 
  ).١١٠: (يوسف

 كلمــتهمواجمــع  ،م انصــر إخواننـا فــي العـراق، وفــي سـائر بــالد اإلسـالم    فـالله، 
وآلــه وصــحبه  محمــدنــا م علــى نبيى اهللا وســلّوصــلّ ،وأذلَّ عــدوهم ،ووحــد شــملهم

  والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ،أجمعين

  : عونالموق�

د ستاذ بجامعة اإلمام محمـ اك (اُألالشيخ العالمة/عبد الرحمن بن ناصر البر ــ١
  .بن سعود اإلسالمية سابقاً)ا

رئـيس قسـم الدراسـات العليـا     (الغنيمـان   محمـد عبـد اهللا بـن   /مـة الشـيخ العال  ـــ ٢
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  .)بالجامعة اإلسالمية سابقاً
عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا الراجحــي (األســتاذ بجامعــة اإلمــام  /الشــيخ العالمــة ــــ٣

  .بن سعود اإلسالمية) محمد
رئــيس الجامعـــة اإلســالمية بالمدينـــة   ( عبـــد اهللا بــن عبـــد اهللا الزايــد  /الشــيخ  ــــ ٤

  .بقاً)سا
ـــ٥ ــن عبــد الــرحمن الحــوالي (رئــيس قســم العقيــدة بجامعــة أُ     /الشــيخ ـ  مســفر ب

  .القرى سابقاً)
ـــ٦ ــيس قســم الســ      ـ ــويجري (رئ ــن حمــود الت ــام  نّالشــيخ/عبد اهللا ب ة بجامعــة اإلم

د بن سعود اإلسالمية سابقاً)محم.  
عبد الرحمن الصالح المحمود (عضو هيئة التدريس بقسـم العقيـدة   /الشيخ ــ٧

د بن سعود اإلسالمية)بجامعة اإلمام محم.  
صـول الـدين بجامعـة اإلمــام    أُ كلّيـة ناصـر بـن سـليمان العمـر (وكيـل      /الشـيخ  ـــ ٨

  .بن سعود اإلسالمية سابقاً والمشرف العام على موقع المسلم) محمد
  .اس بن أحمد الحازمي (مدير المعهد العلمي بصبيا سابقاً)العب/الشيخ ــ٩

رئـيس لجنـة مصـحف المدينـة     (اح القـارئ  بن عبد الفتّ العزيزعبد /الشيخ ــ١٠
  .القرآن بالجامعة اإلسالمية سابقاً) كلّيةوعميد 

الشــيخ/خالد بــن عبــد الــرحمن العجيمــي (عميــد شــؤون الطــالب بجامعــة   ــــ١١
  .بن سعود اإلسالمية سابقاً) محمداإلمام 

  .ير سابقاً)الشيخ/أحمد بن عبد اهللا شيبان (المعلم في منطقة عس ــ١٢
  .بن سعود سابقاً) محمدعلي بن سعيد الغامدي (األستاذ بجامعة اإلمام /الشيخ ــ١٣
د بـن ســعيد القحطـاني (عضــو هيئـة التــدريس بقسـم العقيــدة     محمــ/الشـيخ  ـــ ١٤
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القرى سابقاً) بجامعة أم.  
ـــ١٥ ســعد بــن عبــد اهللا الحميــد (عضــو هيئــة التــدريس بجامعــة الملــك    /الشــيخ ـ

  .سعود)
 أصــول الــدين بجامعــة أم كلّيــةالشــيخ/عبد اهللا بــن عمــر الــدميجي (عميــد  ـــ ١٦

  .القرى)
  .الشيخ/عبد العزيز ناصر الجليل (باحث شرعي وداعية) ــ١٧
ـــ١٨ ــدل     ــ ــائي بـــوزارة العـ ــليمان (المفـــتش القضـ ــر السـ ــيخ/عبد اهللا بـــن ناصـ الشـ

  .)بالرياض
بـن   محمـد مـام  بـن أحمـد الفـراج (المحاضـر فـي جامعـة اإل       محمدالشـيخ/  ــ١٩

  .)سعود اإلسالمية سابقاً
الشريعة في  كلّيةخالد بن عبد اهللا الشمراني (رئيس قسم القضاء ب/الشيخ ــ٢٠

القرى جامعة أم(.  
ـــ٢١  كلّيــةأحمــد بــن ســعد بــن غــرم الغامــدي (عضــو هيئــة التــدريس ب    /الشــيخ ـ

  .)المعلمين بالباحة
غــة العربيــة واالجتماعيــة الل كلّيــةســليمان بــن حمــد العــودة (عميــد /الشــيخ ــــ٢٢

  .)بالقصيم سابقاً
الشيخ/يوسف بن عبـد اهللا األحمـد (عضـو هيئـة التـدريس بجامعـة اإلمـام         ــ٢٣

  .)بن سعود اإلسالمية محمد
الشـــيخ/فهد بـــن ســـليمان القاضـــي (إدارة التوعيـــة والتوجيـــه بهيئـــة األمـــر    ـــــ٢٤

  .)بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً
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  .)ةة بجدسليمان المسعود (القاضي بالمحكمة العامبن  محمدالشيخ/ ــ٢٥
الشـــيخ/عبد العزيـــز بـــن ســـالم العمـــر (إمـــام وخطيـــب جـــامع الحبيشـــي          ـــــ٢٦

  .)بالرياض
عضو هيئة التـدريس بالجامعـة اإلسـالمية    (أحمد عبد اهللا العماري /الشيخ ــ٢٧

  .)بالمدينة سابقاً
الشـريعة   كلّيـة يس بحمد بن إبـراهيم الحيـدري (عضـو هيئـة التـدر     /الشيخ ــ٢٨

د بن سعود اإلسالميةبجامعة اإلمام محم(.  
ســـعد بـــن ناصـــر الغنـــام (داعيـــة معـــروف، ومـــدرس فـــي محافظـــة /الشـــيخ ـــــ٢٩

  .)الخرج
  .)عبد الرحمن بن سعد الشثري (كاتب عدل بالرياض/الشيخ ــ٣٠
ـــ٣١ ــن  /الشــيخ ـ ــد ب ــام     الماجــد محمــدخال ــة التــدريس بجامعــة اإلم (عضــو هيئ

  .سعود اإلسالمية) بن محمد
  .(القاضي بالمحكمة العامة بالرياض) ناصر بن عبد اهللا الجربوع/الشيخ ــ٣٢
ـــ٣٣ ر وكاتــب إســالمي بالمنطقــة  مفكّــ( د الجــار اهللاإبــراهيم بــن محمــ /الشــيخ ـ

  .الغربية)
  .)ةعضو مركز الدعوة واإلرشاد بجد(عبدالرحيم بن صمايل السلمي/الشيخ ــ٣٤
  .)آل زريق الشهراني (مدرس في منطقة عسير حمدمخالد بن /الشيخ ــ٣٥
  .)ه في تعليم عسير سابقاًالموج( آل عبداهللا محمدأحمد بن حسن بن /الشيخ ــ٣٦
  .)د بن عبداهللا الهبدان(المشرف العام على موقع نور اإلسالممحم/الشيخ ــ٣٧
  .بن عبد العزيز الالحم(مشرف تربوي وخطيب جامع) محمدالشيخ/ ــ٣٨
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        ....تكفير عوام الرافضةتكفير عوام الرافضةتكفير عوام الرافضةتكفير عوام الرافضة: : : : عنوان الفتوىعنوان الفتوىعنوان الفتوىعنوان الفتوى    ����
        ....عبد الرحمن بن ناصر البراكعبد الرحمن بن ناصر البراكعبد الرحمن بن ناصر البراكعبد الرحمن بن ناصر البراك////الشيخالشيخالشيخالشيخ: : : : المفتيالمفتيالمفتيالمفتي    ����
        ....١٨٠٨٠١٨٠٨٠١٨٠٨٠١٨٠٨٠: : : : رقم الفتوىرقم الفتوىرقم الفتوىرقم الفتوى    ����
        ....٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦٢٠٠٦////١٢١٢١٢١٢////١٧١٧١٧١٧    ــــــــ    هـهـهـهـ١٤٢٧١٤٢٧١٤٢٧١٤٢٧////١١١١١١١١////٢٦٢٦٢٦٢٦: : : : تاريخ الفتوىتاريخ الفتوىتاريخ الفتوىتاريخ الفتوى    ����
العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         العقيدة ــ فـرق ومـذاهب وأديـان ـــ كتـاب فـرق منتسـبة ـــ         : : : : تصنيف الفتوىتصنيف الفتوىتصنيف الفتوىتصنيف الفتوى    ����

        باب طائفة الرافضة.باب طائفة الرافضة.باب طائفة الرافضة.باب طائفة الرافضة.
        : : : : لسؤاللسؤاللسؤاللسؤالاااا

مـن يقومـون   مـن يقومـون   مـن يقومـون   مـن يقومـون   : : : : المقصودالمقصودالمقصودالمقصود    ــــــــخوة تكفير الرافضةخوة تكفير الرافضةخوة تكفير الرافضةخوة تكفير الرافضةاستنكر أحد اإلاستنكر أحد اإلاستنكر أحد اإلاستنكر أحد اإل    !!!!سماحة الشيخسماحة الشيخسماحة الشيخسماحة الشيخ
فقال فقال فقال فقال     ــــــــاألضرحةاألضرحةاألضرحةاألضرحة    و زيارة و حجو زيارة و حجو زيارة و حجو زيارة و حج    ،،،،كاالستعانة و االستغاثة بالحسينكاالستعانة و االستغاثة بالحسينكاالستعانة و االستغاثة بالحسينكاالستعانة و االستغاثة بالحسين    ،،،،بأعمال شركيةبأعمال شركيةبأعمال شركيةبأعمال شركية

ــ     في طلـب العلـم  في طلـب العلـم  في طلـب العلـم  في طلـب العلـم      ييييه أقدم منّه أقدم منّه أقدم منّه أقدم منّعلماً أنّعلماً أنّعلماً أنّعلماً أنّ    ــــــــاألخ األخ األخ األخ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ تكفيـر عقيـدتهم ال يعنـي تكفيـر     تكفيـر عقيـدتهم ال يعنـي تكفيـر     تكفيـر عقيـدتهم ال يعنـي تكفيـر     تكفيـر عقيـدتهم ال يعنـي تكفيـر         ننننإإإإ    ::::ـ
عامعامعامضَلّلعامالهم الذين يهضَلّلة جالهم الذين يهضَلّلة جالهم الذين يهضَلّلة جالهم الذين يهلهم وأقيمت ة ج نيحوا وببل أئمتهم، ولكن إن نُصن قلهم وأقيمت ون م نيحوا وببل أئمتهم، ولكن إن نُصن قلهم وأقيمت ون م نيحوا وببل أئمتهم، ولكن إن نُصن قلهم وأقيمت ون م نيحوا وببل أئمتهم، ولكن إن نُصن قون م

     جة ولم يرجعوا عن تلـك العقيـدة الفاسـدة وجـب تكفيـرهعليهم الح     جة ولم يرجعوا عن تلـك العقيـدة الفاسـدة وجـب تكفيـرهعليهم الح     جة ولم يرجعوا عن تلـك العقيـدة الفاسـدة وجـب تكفيـرهعليهم الح     جة ولم يرجعوا عن تلـك العقيـدة الفاسـدة وجـب تكفيـرهفمـا رأي  فمـا رأي  فمـا رأي  فمـا رأي      ،،،،ممممعليهم الح
        ؟؟؟؟سماحة الشيخ، هل الجاهل منهم معذور بشركهسماحة الشيخ، هل الجاهل منهم معذور بشركهسماحة الشيخ، هل الجاهل منهم معذور بشركهسماحة الشيخ، هل الجاهل منهم معذور بشركه

    : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
آل بيــت  عون حــبويــد ،الشــيعة: ون أنفســهمالرافضــة الــذين يســم ،الحمــد هللا

س لهــذا وقــد كــان المؤســ  ،ةطوائــف األمــ  هــم شــر  ،مهللا عليــه وســلّ ى االرســول صــلّ 
ــن ســبأ  : المــذهب يهــودي اســمه   ــد اهللا ب ــذين اد    ،عب عــوا وأصــحابه الســبئية الغــالة ال

ــ ،·اإللهيــة فــي علــيــألّوورثــتهم يهون أئمتهم مــن ذروهــؤالء كفــار  ،·يــة علــي
  ...بإجماع المسلمين



� �� �� �� �

����א����
����א�����
����א�����
����א������  ...............................................................................  ٣٣� �� �� �� �

 

وهــؤالء مـــن غـــالة   ،كـــانوا منـــافقينوإذا أظهــروا اإلســـالم وكتمـــوا اعتقــادهم   
ويبطنـون   ،هـم يظهـرون الـرفض   إنّ: الذين قال فـيهم بعـض العلمـاء    ،طوائف الرافضة
   ..الكفر المحض

ويبغضـون   ،ون أبـا بكـر وعمـر ويبغضـونهما    الـذين يسـب   ،ابةالسـب : ومن الرافضـة 
    .منهم قليالً ���  قونهمويفس ،رونهمويكفّ ،سائر الصحابة

 ..عون لهــم العصــمةويــد ،وأهــل البيــت ·غلــون فــي علــيوفــي مقابــل ذلــك ي
أعون ويدن هو األحـق بـاألمر بعـد     ·اًعلي مى اهللا عليـه وسـلّ  صـلّ  النبـي.. وأن  النبـي 
 واغتصـبوا حـق   ،الصـحابة كتمـوا الوصـية    وأن ..م أوصـى بـذلك  ى اهللا عليـه وسـلّ  صلّ

في الخالفة علي، والجفاء فجمعوا بين الغلو.   
ثم أحـدثوا بعـد    ..والقدر ،نفي الصفات:  ـك ،ا بعض أصول المعتزلةثم اعتنقو
 ،ة شـرك القبـور  فأحـدثوا فـي األمـ    ؛تهملة بناء المشاهد على قبور أئمـ القرون المفضّ

  ..وسرى منهم ذلك لكثير من طوائف الصوفية ،وبدع القبور
ن واجتمـع فـيهم مـ    ،ةطوائف األم الرافضة في جملتهم هم شر أن: والمقصود
والشــرك فــي العبــادة بــدعاء    ،وتعطيــل الصــفات  ،تكفيــر الصــحابة : موجبــات الكفــر

    ..واالستغاثة بهم ،األموات
  .ثنا عشريةاال: الذين أشهرهم ،هذا واقع الرافضة اإلمامية

هم يكتمــــون ذلــــك إذا كــــانوا بــــين ار مشــــركون لكــــنّفهــــم فــــي الحقيقــــة كفّــــ
ــ عمــالً ؛المســلمين ــاطلهم : يوهــ ،ة التــي يــدينون بهــا  بالتقي ومصــانعة مــن   ،كتمــان ب

  ..يخالفهم
ــا بكــر  : خصوصــاً ،ون ناشــئتهم علــى مــذهبهم مــن بغــض الصــحابة   وهــم يربــ  أب

  .وأوالدهما ،، وفاطمةعلي: خصوصاً ،في أهل البيت وعلى الغلو ،وعمر
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  .وهذا هو الحكم العام لطائفتهم ،ار مشركون منافقونهم كفّأنّ: وبهذا يعلم
ف علــى ن يتوقّــالحكــم علــى المعــي  أن: ر أهــل العلــم رفكمــا قــ  ،ا أعيــانهموأمــ

هم يعــاملون معاملــة المنــافقين الــذين  وعلــى هــذا فــإنّ ،وانتفــاء موانــع ،وجــود شــروط
  ..يظهرون اإلسالم

 ؛عونـه مـن االنتصـار لإلسـالم    وعدم االغترار بما يد ،ولكن يجب الحذر منهم
ن يعجِبـك قَولُـه فـي الحيـاة الـدنْيا      ن يعجِبـك قَولُـه فـي الحيـاة الـدنْيا      ن يعجِبـك قَولُـه فـي الحيـاة الـدنْيا      ن يعجِبـك قَولُـه فـي الحيـاة الـدنْيا      ومن النَّاسِ مومن النَّاسِ مومن النَّاسِ مومن النَّاسِ م﴿: هم ينطبق عليهم قوله سبحانهفإنّ

ــد الْخصَــامِ     ــا فــي قَلْبِــه وهــو أَلَ لَــى مع اللّــه شْــهِديصَــامِ    والْخ ــد ــا فــي قَلْبِــه وهــو أَلَ لَــى مع اللّــه شْــهِديصَــامِ    والْخ ــد ــا فــي قَلْبِــه وهــو أَلَ لَــى مع اللّــه شْــهِديصَــامِ    والْخ ــد ــا فــي قَلْبِــه وهــو أَلَ لَــى مع اللّــه شْــهِديــه تعــالى  ،﴾و ــتَهم ﴿: وقول أَيإِذَا رو مــتَه أَيإِذَا رو مــتَه أَيإِذَا رو مــتَه أَيإِذَا رو
هِملقَول عمقُولُوا تَسإِن يو مهامسأَج كجِبتُعهِملقَول عمقُولُوا تَسإِن يو مهامسأَج كجِبتُعهِملقَول عمقُولُوا تَسإِن يو مهامسأَج كجِبتُعهِملقَول عمقُولُوا تَسإِن يو مهامسأَج كجِبتُع﴾.  

ــزم ممـــ  ــدوال يلـ ــلّ م أنا تقـ ــنهم قـــ   كـ ــد مـ ــة  واحـ ــولهم الكفريـ ــه أصـ ــت فيـ  ،د اجتمعـ
 ذراًوال يكـون ذلـك عـ    ،ون لهموعلماءهم هم المضلّ ،تهمأئم ومن المعلوم أن ،والبدعية

ألنّ ؛تهملعامهم متعصبون ال يستجيبون لداعي الحق.  
مـــا كـــلّ والكيـــد لهـــم ب ،نّةومـــن أجـــل ذلـــك الغالـــب علـــيهم عـــدواة أهـــل الســـ 

ولهـــذا كـــان خطـــرهم علـــى   ،المنـــافقين شـــأن ،هم يخفـــون ذلـــكولكـــنّ ،يســـتطيعون
لخفــاء أمــرهم علــى كثيــر مــن أهــل    ؛المســلمين أعظــم مــن خطــر اليهــود والنصــارى 

نّةالس.  
ـ وبسبب ذلك راجت على كثير من جهلة أهل السة نّنّة دعوة التقريب بين الس

ــيعة ــة   ،والشـ ــوة باطلـ ــي دعـ ــل الســـ   ؛وهـ ــذهب أهـ ــد   ،نّةفمـ ــيعة ضـ ــذهب الشـ ان ال ومـ
أو  ،ةنّعلى أساس التنازل عن أصـول مـذهب السـ    ���  مكن التقريبيجتمعان، فال ي

منحـرف عـن الصـراط     وهـذا مطلـب لكـلّ    ،أو السكوت عن باطـل الرافضـة   ،بعضها
ى اهللا السكوت عن باطله ــ كما أراد المشـركون مـن الرسـول صـلّ    : المستقيم ــ أعني

كما  ،ونه كذلكفيعامل ،أو يسكت عنهم ،م أن يوافقهم على بعض دينهمعليه وسلّ
  .واهللا أعلم .﴾ودوا لَو تُدهن فَيدهنُونودوا لَو تُدهن فَيدهنُونودوا لَو تُدهن فَيدهنُونودوا لَو تُدهن فَيدهنُون﴿: قال تعالى
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  : أقوال أعالم الس ن�ة بعضهم في البعض اآلخر

ــاء ال    ــات بعـــض علمـ ــبق كلمـ ــا سـ ــي مـ ــا فـ ــنّةذكرنـ ــل   سـ ــونهم بمـــذهب أهـ وطعـ
 ،هـذا الحـد   عنـد أن المسـألة وقفـت   النـاس   وقد يتصور بعض ،وأعالمهم �البيت

طــالع لكتـبهم فــي التـراجم والســير وغيرهـا يــرى طعونـاً واتهامــات صــدرت     لكـن الم 
  .من أعالم كلّ مذهب ضد اآلخر

ونحن إنّما نورد كالم بعضهم فـي الـبعض اآلخـر ليقـف المطـالع علـى حقيقـة        
وال يتصـور أنّهـم مـذهب واحـد فـي مقابـل        ،الخالفات الواقعة بين المذاهب السـنية 

  .�مذهب أهل البيت
  : عدة أقسام إلىا الكالم وهذه الطعونات ونقسم هذ

  .) قول واحد في آخر١(
  .) قول واحد في جماعة٢(
  .) قول جماعة في واحد٣(
  .) قول واحد بأهل بلد كافة ونسبتهم إلى الجهل٤(
  .) الطعن في الشعر٥(

  قول واحد في آخر

@òÐîäy@ïic@¿@ÞìÔÛa@òÐîäy@ïic@¿@ÞìÔÛa@òÐîäy@ïic@¿@ÞìÔÛa@òÐîäy@ïic@¿@ÞìÔÛapIpIpIpIQUPQUPQUPQUPCçCçCçCçHHHHZZZZ@ @@ @@ @@ @
 أئمـة في من الطعون أكثر مـن غيـره مـن    كان سهم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكو

  :  ثم نعقبه بكالم باقي األعالم ،الً كالمهم فيهولنذكر أو ،المذاهب األربعة األخرى
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@�ãc@åi@ÙÛbß@ÞaìÓc@�ãc@åi@ÙÛbß@ÞaìÓc@�ãc@åi@ÙÛbß@ÞaìÓc@�ãc@åi@ÙÛbß@ÞaìÓcIIIIppppQWYQWYQWYQWYCçCçCçCçHHHH@@@@òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿ZZZZ@@@@@ @@ @@ @@ @

بسـنده عـن إسـحاق     )هــ ٤٦٣ت() ذكر الخطيـب البغـدادي أحمـد بـن علـي      ١(
ولـد فـي اإلسـالم مولـود أضـر علـى أهـل         مـا «: قـال مالـك  : قـال  ،الحنينـي  إبراهيمبن ا

  .)١(»حنيفة اإلسالم من أبي
 ،) وبسنده عن حبيب بن زريق ــ كاتب مالك بن أنس ــ عن مالك بن أنـس ٢(

  .)٢(»كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه األمة من فتنة إبليس«: قال
)٣ف األصمطرئل مالك بن أنس عن قول عمـر  : قال ،) وبسنده عن مفـي   ـــ س
ـالعراق    .)٣(»أبو حنيفة: ومنهم ،الهلكة في الدين«: فقال ؟بها الداء العضال :ـ
بـرأي   ملّتكأيـ «: قال لـي مالـك بـن أنـس    : قال ،) وبسنده عن الوليد بن مسلم٤(

  .)٤(»سكنما ينبغي لبلدكم أن تُ«: قال ،نعم: قلت ؟»أبي حنيفة عندكم

سـمعت مالـك   : افعي يقـول سـمعت الشـ  : قـال  ،) وبسنده عن ابـن أبـي سـريح   ٥(
هـذه  : نّكم برجـل لـو قـال   ظـ مـا   ،نعـم «: ـــ فقـال   ؟تعرف أبا حنيفـة : بن أنس ــ وقيل لها

ــا ل ،الســـارية مـــن ذهـــب  ــام دونهـ ــا مـــن ذهـــب  حتّـــىقـ وهـــي مـــن خشـــب أو   ،يجعلهـ
ــو   !؟»حجــارة ــه    : يعنــي: محمــدقــال أب وال  ،أنّــه كــان يثبــت علــى الخطــأ ويحــتج دون

  .)٥(الصواب إذا بان له إلى يرجع
                                                 

�F١E�2�Mאد�
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، حـدثنا منصـور بـن أبـي مـزاحم     : ) وبسنده عن عبد اهللا بن أحمد بـن حنبـل  ٦(
  .)١(»كاد الدين، كاد الدين«سمعت مالك بن أنس ــ وذكر أبا حنيفة ــ فقال:  قال:

  ».كاد الدين، كاد الدين«وفي الحديث الذي بعده قال في آخره: 
ســمعت مالكــاً : قــال ،عــن الحنينــي ،) وبســنده عــن علــي بــن زيــد الفرائضــي ٧(
  .)٢(»ما ولد في اإلسالم مولود أشأم من أبي حنيفة«: يقول

ïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@ÞaìÓcïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@ÞaìÓcïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@ÞaìÓcïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@ÞaìÓcIIIIppppRPTRPTRPTRPTCçCçCçCçHHHH@@@@òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿@@@@éibz•cëéibz•cëéibz•cëéibz•cëZZZZ@@@@@@@@@@@@@@@@

بـن عبــد اهللا بــن عبــد   محمــدبســنده عــن  )هــ ٤٦٣ت() ذكـر الخطيــب البغــدادي  ١(
حاب أبــي نظــرتُ فــي كتــب ألصــ«: بــن إدريــس الشــافعي محمــدقــال لــي : قــال ،الحكــم
منهـــا ثمـــانين ورقـــة خـــالف الكتـــاب فعـــددت  ،فـــإذا فيهـــا مائـــة وثالثـــون ورقـــة ،حنيفـــة

دقال أبو  ؛»نّةوالساألصل كان خطأ فصارت الفروع ماضية على الخطأ: محم ٣(ألن(.  
أبـو  «: سمعت الشافعي يقـول : قال ،) وبسنده عن الربيع بن سليمان المرادي٢(

ل المسألة خطأ ثم٤(»يقيس الكتاب كلّه عليها حنيفة يضع أو(.  
مــا «: ســمعت الشــافعي يقــول : قــال ،) وبســنده عــن هــارون بــن ســعيد األبلــي  ٣(

  .)٥(»أعلم أحداً وضع الكتاب أدلّ على عوار قوله من أبي حنيفة
                                                 

�F١�Eאد
g-�h	2�M�١٣�W٤٠١L٣٤K� �
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: سمعت الشافعي يقـول : قال ،) وبسنده عن أحمد بن سنان بن أسد القطّان٤(
ويمــد  ،يمــد كــذا فيجــيء أخضــر  ،ارةحســلبخــيط ا ���  مــا شــبهت رأي أبــي حنيفــة «

  .)١(»كذا فيجيء أصفر
نظـرت فـي كتـاب    «: قـال الشـافعي  : )هــ ٤٣٠(تاألصـفهاني   ) وقال أبو نعـيم ٥(

فوجدت فيـه ثمـانين ورقـة     ،ورقة ــأو ثالثون ومائة  ــألبي حنيفة فيه عشرون ومائة 
 ،�رسـول اهللا  نّةسـ أو ل ،ووجـدتُ فيـه إمـا خالفـاً لكتـاب اهللا      ،في الوضوء والصـالة 

  .)٢(»أو خالف قياس ،أو تناقض ،أو اختالف قول

ÞaìÓc@@@@@Ýjäy@åi@†»c@Ýjäy@åi@†»c@Ýjäy@åi@†»c@Ýjäy@åi@†»cpIpIpIpIRTQRTQRTQRTQCçCçCçCçHHHH@@@@òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿òÐîäy@ïic@¿@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

ــن     )هـــ٤٦٣(تذكــر الخطيــب البغــدادي  ) ١( ــن أحمــد ب بســنده عــن عبــد اهللا ب
  .)٣(»نعم«: قال ؟كان أبو حنيفة استُـتيب: قلت ألبي: قال ،حنبل

هـو   ـــ سـألت أبـا عبـد اهللا    : قـال  ،لمـروزي ) وبسنده عـن أحمـد بـن الحجـاج ا    ٢(
أبــو حنيفــة أشــد علــى «: فقــال ،عــن أبــي حنيفــة وعمــرو بــن عبيــد  ــــأحمــد بــن حنبــل 

  .)٤(»ألن له أصحاباً ؛المسلمين من عمرو بن عبيد
ــة   «: قـــال ،) وبســـنده عـــن األقـــرم ٣( ــا عبـــد اهللا مـــراراً يعيـــب أبـــا حنيفـ رأيـــت أبـ

  .)٥(»نكار والتعجبويحكي الشيء من قوله على اإل ،ومذهبه
                                                 

�F١Eאد��
g-�h	2�M١٣�W٤١٢L٩٣K� �
�F٢E��>�Bא�و���B�w١٠�W١٠٣K� �
�F٣�Eאد�
g-�h	2�M١٣�W٣٨٢L٦٥K� �
�F٤Eאد��
g-�h	2�M١٣�W٤١٢L٩٤K� �
�F٥Eאد��
g-�h	2�M١٣�W٤١٢L٩٥K� �



� �� �� �� �

����א����
����א�����
����א�����
����א������  ...............................................................................  ٣٩� �� �� �� �

 

: قيــل ألحمــد بــن حنبــل : قــال ،بــن يوســف البيكنــدي محمــد) وبســنده عــن ٤(
ه لـم يكـن مـن    كأنّـ  !مسكين أبو حنيفة«: فقال ؟الطالق قبل النكاح: قول أبي حنيفة

وعن الصحابة وعن نيف  �النبيقد جاء فيه عن  ؛م يكن من العلمكأنه ل ،العراق
 ،وعطــــاء ،وســــعيد بــــن المســــيب ،د بــــن جبيــــرســــعي: مثــــل ،وعشــــرين مــــن التــــابعين

  .)١(»تطلق: وطاووس، وعكرمة، كيف يجترئ أن يقول
 ما قـول «: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال ،) وبسنده عن مهنى بن يحيى٥(

  .)٢(»سواء ���  أبي حنيفة والبعر عندي
لــو أن «: ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول  : قــال ،) وبســنده عــن محمــد بــن روح ٦(

ــالً ولـــ  ــة     رجـ ــم بـــرأي أبـــي حنيفـ ــاء ثـــم حكـ ــئلت عنـــه   ،ي القضـ  أرد لرأيـــت أن ،ثـــم سـ
  .)٣(»أحكامه
إبراهيم بن إسـحاق  ت عسم: قال ،) وبسنده عن محمد بن عبد اهللا الشافعي٧(

حـديث صــحيح  : فقــال ؟وسـئل عــن مالـك   ،سـمعت أحمــد بـن حنبــل  : قــال ،الحربـي 
وسـئل   .ضـعيف حديث ضعيف ورأي : فقال ؟وسئل عن األوزاعي .ضعيفورأي 

  .)٤(»وال حديث رأي ال«: فقال ؟عن أبي حنيفة
: قال ،حدثنا عبد اهللا بن أحمد: قال ،) وبسنده عن محمد بن عمرو العقيلي٨(

  .)٥(»حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف«: سمعت أبي يقول
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بـن   محمـد بسنده عن  )هـ٤٦٣(تذكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي ) ١(
حـدثنا  : قـال  ،حدثنا ضرار بن صـرد  ،بن يونس محمدحدثنا : قال ،عبد اهللا الشافعي
قـــال لـــي حمـــاد بـــن أبـــي ســـليمان      : قـــال  ،حـــدثنا ســـفيان الثـــوري   ،ســـليم المقـــرئ 

ـوهو أستاذ أبي حنيفة  ــ )هـ١٢٠(ت أبلغ عنّي أبا حنيفـة المشـرك أنّـي بـريء منـه      « :ـ
  .)١(»ه في القرآنلقوعن حتّى يرجع 

سـمعت سـليمان بـن حسـان الحلبـي      : قـال  ،) وبسنده عـن رجـاء بـن السـندي    ٢(
عمـد أبـو حنيفـة إلـى     «: يقـول  ـــ مـا ال أحصـيه    ـــ  )هـ١٥٧ت(سمعت األوزاعي : يقول

عرى اإلسالم فنقضها ع٢(»روةروة ع(.  
ــن كلثـــوم   ٣( ــلمة بـ ــن سـ ــنده عـ ـــ) وبسـ ــن العابـــدين  ــ ــان مـ ــن   ،وكـ ــم يكـــن مـ ولـ

 الحمـد «: ا مـات أبـو حنيفـة   لمـ  ،قـال األوزاعـي  : قـال  ــألوزاعي أحسن منه أصحاب ا
  .)٣(»روةروة عإن كان لينقض اإلسالم ع ،هللا

مـا ولـد فـي    «: سـمعت األوزاعـي يقـول   : قـال  ،) وبسنده عن محمد بـن كثيـر  ٤(
  .)٤(»اإلسالم أضر على اإلسالم من أبي حنيفة

: ســمعت الفريــابي يقــول : القــ ،) وبســنده عــن أحمــد بــن الحســن الترمــذي   ٥(
  .)٥(ينهى عن مجالسة أبي حنيفة وأصحاب الرأي )هـ١٦١ت(سمعت الثوري 
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 وب أبيتـستُا«: سمعت سفيان الثوري يقول: ) وبسنده عن معاذ بن معاذ قال٦(
  .)١(»حنيفة من الكفر مرتين

إن «: سـمعت سـفيان الثـوري يقـول    : قـال  ،) وبسنده عن مؤمل بن إسـماعيل ٧(
  .)٢(»مرتين الزندقةب من يتـستُايفة أبا حن

ــة   ٨( ــن ثعلب ــر ب ــال ،) وبســنده عــن جري ــوري   : ق ـــســمعت ســفيان الث ــا   ـ وذكــر أب
  .)٣(»لقد استتابه أصحابه من الكفر مراراً«: فقال ــحنيفة 

كنّـا عنـد سـفيان الثـوري إذ     : ) وبسنده عن إبراهيم بـن محمـد الفـزاري قـال    ٩(
لقــد كــان يــنقض   ،هللا الــذي أراح المســلمين  الحمــد«: فقــال ،جــاء نعــي أبــي حنيفــة  

مــا ولــد فــي اإلســالم مولــود أشــأم علــى أهــل اإلســالم      ،روةروة عــعــرى اإلســالم عــ 
  .)٤(»منه

كـان سـفيان الثـوري ينهـى     : ) وبسنده عن محمد بن يوسف الفريـابي قـال  ١٠(
هـل روى  : وسـئل  ـــ  وسمعت محمد بن يوسـف : قال .عن النظر في رأي أبي حنيفة

: سمعت سـفيان الثـوري يقـول    ،معاذ اهللا«: قال ــ ؟ان الثوري عن أبي حنيفة شيئاًسفي
وما سألته عـن شـيء    ،فأجيبه وأنا كاره ،ربما استقبلني أبو حنيفة يسألني عن مسألة

  .)٥(»قط
سمعت سفيان : يقول ،اإلصبهاني) وبسنده عن محمد بن عصام بن يزيد ١١(
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  .)١(»ضالّ مضلّأبو حنيفة «: الثوري يقول
اد بـن سـلمة   سـمعت حمـ  : قـال  ،) وبسنده عن أبي ربيعـة محمـد بـن عـوف    ١٢(

  .)٢(أبا جيفة: يكنّي أبا حنيفة
سـود اهللا وجـه   «: قال أبو بكر بن عياش: قال ،) وبسنده عن أسود بن سالم١٣(

  .)٣(»أبي حنيفة

 ؟ستُــتيب أبـو حنيفـة   ا: قيـل لشـريك  : قـال  ،) وبسنده عن أحمد بـن إبـراهيم  ١٤(
  .)٤(»واتق في خدورهنقد علم ذاك الع«: لقا


	��� وكـان   ـــ عـن أخيـه سـليمان     ،) وبسنده عن محمد بن فلـيح المـدني  ١٥(� 
ذلـك أخـذ    ىفلمـا رأ : قـال  .إن الذي استتاب أبا حنيفة خالـد القسـري  : قال ــبالناس 

به يفي الرأي ليعم.  

وأظهـر القـول بخلــق    إنّــه لمـا تـاب رجــع  : وقيـل  ،أن يوسـف بـن عمــر اسـتتابه    يورو
 .وخالـد اسـتتابه مـرة    ،فيحتمل أن يكون يوسف استتابه مـرة  ،فاستتيب دفعة ثانية ،القرآن

  .)٥( واهللا أعلم
كـف مـن تـراب    : سمعت شُـعبة يقـول  : قال ،) وبسنده عن يحيى بن سعيد١٦(

  .)٦(خير من أبي حنيفة
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وذكـر أبـا    ـــ  سـمعت ابـن أبـي شـيبة    : قال ،) وبسنده عن طريف بن عبد اهللا١٧(
  .)١(كان يهودياً هأرا: فقال ــحنيفة 

@�ãc@åi@ÙÛbß@¿@ÞìÔÛa@�ãc@åi@ÙÛbß@¿@ÞìÔÛa@�ãc@åi@ÙÛbß@¿@ÞìÔÛa@�ãc@åi@ÙÛbß@¿@ÞìÔÛaIIIIppppQWYQWYQWYQWYCçCçCçCçHHHH@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

ثني موسـى بـن سـعيد الحنظلـي     حـد «: هـ)٥٠٥كم النيسابوري (تا) قال الح١(
: سمعت حماد بـن غسـان، يقـول   : ثنا يحيى بن عبد اهللا بن ماهان، قال: بهمذان، قال

لقــد حــدثتُ  : يقــول ،لــك بــن أنــس  ســمعت ما : ســمعت عبــد اهللا بــن وهــب، يقــول    
  .)٢(»حديث منها سوطين ولم أحدث بها بت بكلّربأحاديث وددت أنّي ضُ

وقــد «: ذاكــراً مــن طعــن فــي مالــك )هـــ٤٦٣(تقــال يوســف بــن عبــد البــر و) ٢(
 ،وكرهـتُ ذكْـره   ،تكلّم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكـالم فيـه جفـاء وخشـونة    

  ...وهو مشهور عنه
  .وكان إبراهيم بن أبي يحيى يدعو عليه ،بن سعد يتكلّم وكان إبراهيم

ـــ عبـد العزيـز     )كتاب العلل(ما ذكره الساجي في  وتكلّم في مالك أيضاً ــ في
 ،وابـن أبـي يحيـى    ،وابـن إسـحاق   ،وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم       ،بن أبي سلمةا

  ...وتكلّم فيه غيرهم ،وعابوا أشياء من مذهبه .وابن أبي الزناد
؛ وبعــض أصــحاب أبــي حنيفــة فــي شــيء مــن رأيــه        ،امــل عليــه الشــافعي  وتح

  .)٣(»حسداً لموضع إمامته
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بسنده عـن حسـن بـن     )هـ٤٦٣(ت وقال الخطيب البغدادي أحمد بن علي) ٣(
فقــال ابــن أبــي : عنــد اجتمــاع مجموعــة مــن الفقهــاء عنــد أبــي جعفــر المنصــور  ،زيــد

  .)١(»الهوى إلىوملت  ،وفعلت وفعلت ،داهنت !يا مالك«: ذئب لمالك
بلـغ ابـن أبـي ذئـب أن مالكـاً لـم يأخـذ        «: قال ،) وبسنده عن أحمد بن حنبل٤(

  .)٢(»يستتاب وإال ضربت عنقه«: ، قالبحديث درر البيعين بالخيار
إن مالكاً لم يشهد «: هـ)٧٤٨(ت) وقال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٥(

  .)٣(»الجماعة خمساً وعشرين سنة
ســمعت مالكــاً ســئل عــن ثمــان  «: عــن الهيــثم بــن جميــل، قــال : اً) وقــال أيضــ٦(

  .)٤(»ال أدري: وأربعين مسألة، فأجاب عن اثنتين وثالثين منها بــ
إن سـعداً  : ويقـال «: )هــ ٨٥٢(ت) وقال أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقالني     ٧(

: سمعت أحمد بن حنبـل يقـول   ،حدثني أحمد بن محمد ؛وعظ مالكاً فلم يرو عنه
سـعد ثقـة    ،ومن يلتفـت إلـى هـذا   : فقال ،إن مالكاً ال يحدث عنه: فقيل له ،ثقةسعد 

  .رجل صالح
أنّـه كــان  : سـألت يحيــى عـن قـول بعـض النــاس فـي سـعد      : وقـال أحمـد البرقـي   

وإنّمـا تـرك مالـك     ،لم يكن يرى القـدر : فقال ؛وترك مالك الرواية عنه ،يرى القدر
وهــو ثبــت ال  ،فكــان مالــك ال يــروي عنــه ،الروايــة عنــه ألنّــه يــتكلّم فــي نســب مالــك 
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  .)١(»شك فيه
إن مالكــاً بكــى فــي مــرض موتــه  : )هـــ١٠٨٩ت() وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي  ٨(
ــا   «: وقـــال وليتنـــي لـــم أُفـــت   ،واهللا لـــوددت أنّـــي ضُـــربت فـــي كـــلّ مســـألة أفتيـــت بهـ

  .)٢(»بالرأي
 ،ين مسـألة مـا يسـأل خمسـ   رب ـــ مالـك  : أي ـــ أنّـه  «: ) وفي فتاوى ابـن الصـالح  ٩(

  .)٣(»فال يجيب في واحدة منها
بسنده عن الليث بن سعد أنّـه   )هـ٤٦٣(ت البر) وقال يوسف بن عبد ١٠(

رســول  سـنّة أحصــيت علـى مالــك بـن أنــس سـبعين مســألة كلّهـا مخالفــة ل    «: قـال 
  .)٤(»ولقد كتبت إليه في ذلك ،مما قال فيها برأيه �اهللا

@ïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@¿@ÞìÔÛa@ïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@¿@ÞìÔÛa@ïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@¿@ÞìÔÛa@ïÈÏb’Ûa@�í‰…g@åi@†Čàª@¿@ÞìÔÛapIpIpIpIRRRRPTPTPTPTCçCçCçCçHHHH@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

)١ والشافعي كان : قيل ليحيى بن معين: )هـ٤٦٣(ت) قال يوسف بن عبد البر
  .)٥(»ما أحب حديثه وال ذكره«: قال ؟يكذب
لــيس  إنّــه«: واشــتهر عــن يحيــى أنّــه كــان يقــول عــن الشــافعي  : ) وقــال أيضــا٢ً(

  .)٦(»بثقة
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ــن حجــر العســقالني      ) وقــال٣( ــن علــي ب ــن  محمــدعــن  )هـــ٨٥٢(تأحمــد ب ب
كان الشافعي قد مرض مـن هـذا الباسـور مرضـاً شـديداً      «: قال أنّههللا بن الحكم عبدا
  .)١(»إنّي آلتي الخطأ وأنا أعرفه: فسمعته يقول ،ساء خُلقه حتّى

امتحنـــت «: ســـمع المـــأمون يقـــول أنّـــهعـــن معمـــر بـــن شـــبيب  أيضـــاً وقـــال  )٤(
ــه كــامالً    يه مــن أســق أنّــهوهــو  ،وقــد بقيــت خصــلة  ،الشــافعي فــي كــلّ شــيء فوجدت
ــه   أنّــهفحــدثني ثابــت الخــادم   ؛الهنــدبا تغلــب علــى الرجــل الجيــد العقــل    اســتدعى ب

ثـم والـى    ،فشـربه  ،فعـزم عليـه   .مـا شـربته قـط    !أميـر المـؤمنين   يـا : فقـال  ،فأعطاه رطـالً 
  .)٢(»فما تغير عقله وال زال عن فجه ،عليه عشرين رطالً

@Ýjäy@åi@†»c@¿@ÞìÔÛa@Ýjäy@åi@†»c@¿@ÞìÔÛa@Ýjäy@åi@†»c@¿@ÞìÔÛa@Ýjäy@åi@†»c@¿@ÞìÔÛapIpIpIpIRTQRTQRTQRTQCçCçCçCçHHHH@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

ــن  محمــد) قــال ١( ــذهبي   أحمــدب ــن عثمــان ال ــن   : )هـــ٧٤٨(تب قــال عبــد اهللا ب
ال علـي وال   ،وددتُ أنّي نجوت من هذا األمر«: سمعت أبي يقول: بن حنبل أحمد

  .)٣(»لي
بــن  أحمــدســمعت «: قــال ،عــن أبــي بكــر األقــرم : ) وفــي فتــاوى ابــن صــالح ٢(
٤(»ال أدري: فيكثر أن يقول ،ستفتىحنبل ي(.  
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مـا  « ـــ  أحمـد يعنـي اإلمـام    ـــ إنّـه  : قال الفخر الرازي: »مناقب الشافعي«وفي  )٣(
في لوال الشافعي لبقيت أقفيتنا كالكرة : وهو الذي قال ،كان في علم المناظرة قوياً

  .)١(»أيدي أصحاب الري
قيــل «: وقــال ابـن أبــي خيثمـة  : )هــ ٨٥٢(تبـن علــي بـن حجــر   ) وقـال أحمــد  ٤(

  اب.ليس بكذّ إن علي بن عاصم: يقول أحمدإن : البن معين
فكيف صـار   ،ءوال حدث عنه بشي ،قطّ ثقة هما كان علي عند ،ال واهللا فقال:

  ؟!)٢(»اليوم عنده ثقة
ـــ٤٦٣(تبـــن علـــي بـــن ثابـــت   أحمـــد) وقـــال الخطيـــب البغـــدادي  ٥( ــال : )هـ قـ

إن أيـش نعمـل بهـذا الصـبي؟     «: أحمـد الحسين بـن علـي الكرابيسـي فـي الطعـن فـي       
  .)٣(»بدعة: قال ،)(غير مخلوق: إن قلناو .بدعة: قال ،)(مخلوق: قلنا

@ïÓbi@ïÓbi@ïÓbi@ïÓbi@ÞaìÓc@ÞaìÓc@ÞaìÓc@ÞaìÓcÛa@âýÇcÛa@âýÇcÛa@âýÇcÛa@âýÇcòČäŽ�òČäŽ�òČäŽ�òČäŽ�@@@@@áèšÈi@áèšÈi@áèšÈi@áèšÈi@¿@¿@¿@¿šÈišÈišÈišÈiáèáèáèáè@@@@Š�ŁaŠ�ŁaŠ�ŁaŠ�Ła@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

 ])هــ ٩٦أو  ٩٤(تبـن يزيـد بـن األسـود     [ إبـراهيم ذُكر : قال ،) عن األعمش١(
ــعبي   ــد الشـ ــد   [عنـ ــراحبيل (ت بعـ ــن شـ ــامر بـ ـــ١٠٠عـ ــال ])هـ ذاك األعـــور الـــذي  «: فقـ

: فقـال  ،فـذكرت ذلـك إلبـراهيم   : قـال  !ريستفتى بالليل ويجلس ويفتـي النـاس بالنهـا   
  .)٤(»الكذّاب لم يسمع من مسروق شيئاً ذلك
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إن : فقيـل لـه   .هي واجبة: أنّه قال في العمرة )هـ٩٥(ت) عن سعيد بن جبير ٢(
  .)١(»كذب الشعبي«: فقال .ليست بواجبة: الشعبي يقول

 ])هــ ١٠٧(تاس مـولى ابـن عبـ    ،أبو عبد اهللا [قدم علينا عكرمة : قال ،) عن أيوب٣(
  ؟)٢(»حسنُكُم مثل هذاأيحسن «: ثم قال ،صرت بالمربد حتّىفلم يزل يحدثنا 

  .هـ) ١١٠ويقصد به: الحسن البصري (ت
متى كان العلم «: يقول ])هـ١١٧ت(بن دعامة السدوسي [قتادة وكان  )٤(

وكـــان أهـــل بيتـــه  ،)هــــ١٣٢ت(يحيـــى بـــن أبـــي كثيـــر  يعـــرض ب ؟فـــي الســـماكين
  .)٣(»سماكين

سمعت إسماعيل بن حمـاد  : قال ،) عن محمد بن الشعر بن مالك بن مغول٥(
تحلّ منـي مـا ال اسـتحلّه    ليلـى ليسـ  ابـن أبـي    إن«: قال أبو حنيفة: ابن أبي حنيفة يقول

  .)٤(»من بهيمة

)٦ ـار  : )هـ٤٦٣ت() قال أبو عمر يوسف بن عبد البرمنصور بن عم وروينا أن
إسـماعيل بـن القاسـم بـن     [وأبـو العتاهيـة    ،مـاً علـى النـاس   قـصّ يو  )ت القرن الثالث(

 ،إنّمـا سـرق منصـور هـذا الكـالم مـن رجـل كـوفي        : حاضر فقـال  ])هـ٢١١سويد (ت
  .)٥(»أبو العتاهية زنديق«: فقال ،فبلغ منصوراً
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  قول واحد في جماعة

فأتينـاه لنسـلّم    ،قدم علينا حماد بـن أبـي سـليمان مـن مكّـة     : قال ،) عن مغيرة١(
 ،فـإنّي لقيـت عطـاًء وطاووسـاً ومجاهـداً      ؛وا اهللا يا أهل الكوفةحمدا«: فقال لنا ،هعلي
  .)١(»صبيانكم وصبيان صبيانكم أعلم منهمفلَ

هو أستاذ أبي حنيفة )هـ١٢٠ت(اد بن أبي سليمان وحم.  
  .)هـ١٢٦(توعطاء بن السائب 

  .)هـ١٠٦(توطاووس بن كيسان اليماني 
  .)هـ١٠٣(تومجاهد بن جبر 

بـن إدريـس    محمـد قـال لـي   : قـال  ،بن عبد اهللا بـن عبـد الحكـم    محمدعن ) ٢(
مائـــة  فـــإذا فيهـــا ،نظـــرت فـــي كتـــب ألصـــحاب أبـــي حنيفـــة «: )هــــ٢٠٤(تالشـــافعي 

  .»سنّةفعددت منها ثمانين ورقة خالف الكتاب وال ،وثالثون ورقة
  .)٢( ألن األصل كان خطأ فصارت الفروع ماضية على الخطأ: محمدقال أبو 

سـمعت  : وقال أيوب بن شاذ بن يحيى الواسطي صاحب يزيد بن هارون )٣(
  .)٣(»أصحاب أبي حنيفةما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من «: يزيد بن هارون يقول

ــن ٤( ــد) عـ ــافعي   محمـ ــد اهللا الشـ ــن عبـ ــال ،بـ ــحاق   : قـ ــن إسـ ــراهيم بـ ــمعت إبـ سـ
ح حـديث صـحي  «: فقـال  ،وسـئل عـن مالـك    ،سـمعت أحمـد بـن حنبـل    : قـال  ،الحربي

 ،»حــديث ضــعيف ورأي ضــعيف  «: فقــال ؟وســئل عــن األوزاعــي  ،»ورأي ضــعيف
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  .)١(»ال رأي وال حديث«: فقال ،وسئل عن أبي حنيفة
ــو  : )هـــ٧٤٨(تبــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي    محمــد) وقــال ٥( قــال الشــيخ أب

وكـان مقـدم أهـل     ،قصدت الشـيخ أبـا حـاتم بـن حـاموش الحـافظ بـالري       : إسماعيل
فلما قربت من الري كـان   ،كلّ من يدخل الري يعرض اعتقاده عليهو ،بالري سنّةال

: فقــال .أنــا حنبلــي: فقلــت ،فســألني عــن مــذهبي ،معــي فــي الطريــق رجــل مــن أهلهــا 
أذهـب بـك    حتّـى ال أفارقـك  : وأخذ بثـوبي وقـال   .وهذه بدعة ،مذهب ما سمعت به

ــه ذلــ  ،داره إلــىفــذهب بــي   .خيــراً: فقلــت ،الشــيخ أبــي حــاتم  إلــى ك اليــوم وكــان ل
مـا  : قـال  ،هذا سألته عن مذهبـه فـذكر مـذهباً لـم أسـمع بـه قـط       : فقال ،مجلس عظيم

  .)٢(»لّ من لم يكن حنبلياً فليس بمسلمدعه فك«: فقال ،أنا حنبلي: قال ؟قال

  قول جماعة في واحد

) ذكرنا فـي مـا سـبق أسـماء األعـالم الـذين تكلّمـوا فـي أبـي حنيفـة وطعنـوا            ١(
بــن إدريــس الشــافعي    محمــد و ،)هـــ١٧٩(تالــك بــن أنــس   م: وفــي مقــدمتهم  ،فيــه

  .)هـ٢٤١(توأحمد بن حنبل  ،)هـ٢٠٤ت(
 ،وهــو أســتاذ أبــي حنيفــة  ،)هـــ١٢٠(توكــذلك ذكرنــا حمــاد بــن أبــي ســليمان  

وســــفيان بــــن ســــعيد الثــــوري  ،)هـــــ١٥٧(توعبــــد الــــرحمن بــــن عمــــرو األوزاعــــي 
  .وغيرهم ،)هـ١٦١ت(

حـــدثنا : )هــــ٤٦٣(تبـــن ثابـــت  بـــن علـــي أحمـــد) قــال الخطيـــب البغـــدادي  ٢(
بن عبـد   محمدعن أبي بكر : في كتابي: قال ،بن علي بن مخلد الوراق لفظاً محمد

                                                 
�F١�E-�h	2�Mאد�
g١٣�W٤١٨L١٢٢�K� �
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ســــمعت أبــــا بكــــر بــــن أبــــي داود  : قــــال ،اهللا بــــن صــــالح األســــدي الفقيــــه المــــالكي
مــا تقولــون فــي مســألة اتفــق عليهــا مالــك       : السجســتاني يومــاً وهــو يقــول ألصــحابه    

ــحابه ــافعي وأ ،وأصــ ــحابهوالشــ ــحابه  ،صــ ــي وأصــ ــالح    ،واألوزاعــ ــن صــ ــن بــ والحســ
   ؟وأحمد بن حنبل وأصحابه ،وسفيان الثوري وأصحابه ،وأصحابه

  .يا أبا بكر ال تكون مسألة أصح من هذه: فقالوا له
  .)١(»على تضليل أبي حنيفةهؤالء كلّهم اتّفقوا «: فقال

)٣ ( تذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر)ي مالـك بـن   من تكلّم وطعـن فـ   )هـ٤٦٣
 ،وقــد تكلّــم ابــن أبــي ذئــب فــي مالــك بــن أنــس بكــالم فيــه جفــاء وخشــونة «: أنــس فقــال

  ..  .وهو مشهور عنه ،وكرهت ذكره
  .بن أبي يحيى يدعو عليه إبراهيموكان  ،بن سعد يتكلّم إبراهيموكان 

عبـد العزيـز بـن     ـــ  )كتـاب العلـل  (اجي في سفي ما ذكره ال ــوتكلّم في مالك أيضاً 
وابـن أبـي    ،يحيـى وابـن أبـي    ،وابن إسـحاق  ،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،مةسلأبي 

  ..  .وتكلّم فيه غيرهم ،وعابوا أشياء من مذهبه ،الزناد
حســداً  ؛وتحامــل عليــه الشــافعي وبعــض أصــحاب أبــي حنيفــة فــي شــيء مــن رأيــه 

  .)٢(»لموضع إمامته

  قول واحد بأهل بلد كافة ونسبتهم إلى الجهل

قـد  «: فقـال  ،ذكـر أهـل الحجـاز    أنّـه  ،عن حماد بن أبي سليمان ،) عن مغيرة١(
بـــــل صـــــبيان  ،صـــــبيانكم أعلـــــم مـــــنهمواهللا لَ ،ســـــألتهم فلـــــم يكـــــن عنـــــدهم شـــــيء 

                                                 
�F١Eאد��
g-�h	2�M١٣�W٣٨٢��PPPP٣٨٣L٦٦�K� �
�F٢E�j�s`و�yن�א����B-����q�W٤٧٤L١٥٦٩�K� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .........................................................  ٥٢��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

  .)١(»صبيانكم
  .هو أستاذ أبي حنيفة )هـ١٢٠(توذكرنا أن حماد بن أبي سليمان 

لـوهم  نزأ«: فقـال  ـــ وذكـر عنـده أهـل العـراق      ــقال مالك : قال ،عن ابن وهب) ٢(
وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْـزِلَ  وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْـزِلَ  وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْـزِلَ  وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْـزِلَ  ﴿ ؛وال تصدقوهم وال تكـذّبوهم  ،عندكم بمنزلة أهل الكتاب

دواح كُمإِله نا وإِله و كُمأُنْزِلَ إِلَي نا وإِلَيدواح كُمإِله نا وإِله و كُمأُنْزِلَ إِلَي نا وإِلَيدواح كُمإِله نا وإِله و كُمأُنْزِلَ إِلَي نا وإِلَيدواح كُمإِله نا وإِله و كُمأُنْزِلَ إِلَي نا و٢(»﴾إِلَي(.  
فأقبـل قـوم مـن أهــل     ،كنـت عنـد مالـك بـن أنـس     : ) وقـال سـعيد بـن منصـور    ٣(
جـوه الَّـذين كَفَـروا الْمنْكَـر يكـادون يسـطُون بِالَّـذين        جـوه الَّـذين كَفَـروا الْمنْكَـر يكـادون يسـطُون بِالَّـذين        جـوه الَّـذين كَفَـروا الْمنْكَـر يكـادون يسـطُون بِالَّـذين        جـوه الَّـذين كَفَـروا الْمنْكَـر يكـادون يسـطُون بِالَّـذين        تَعرِف فـي و تَعرِف فـي و تَعرِف فـي و تَعرِف فـي و ﴿: فقال ،العراق

  .)٣(﴾يتْلُون علَيهِم آياتنايتْلُون علَيهِم آياتنايتْلُون علَيهِم آياتنايتْلُون علَيهِم آياتنا
 ،ســئل مالــك بــن أنــس عــن مســألة فأجــاب فيهــا   : ) وقــال عبــد اهللا بــن وهــب ٤(

ومتى كان «: قال .إن أهل الشام يخالفونك فيها فيقولون كذا وكذا: فقال له السائل
  .)٤(»! إنّما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفة؟لشامهذا الشأن با

  الطعن بالشعر

ــان للشـــعراء   ــر هـــذه الطعـــون إذ أوردوهـــا فـــي       ـــــ وال زال ـــــوكـ دور فـــي ذكـ
  : نذكر منها ،مقطوعاتهم الشعرية

 »تـاريخ بغـداد  «فـي   )هــ ٤٦٣(ت) قال أحمد بن علي الخطيب البغدادي ١(
بــن يزيــد   محمــدأنشــدني أبــو عبــد اهللا   : لقــا ،بســنده عــن علــي بــن صــالح البغــوي     

                                                 
�F١�Ej�s`و�yن�א����B-����q�W٤٦٢L١٥٢٥K� �
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  : الواسطي ألحمد بن المعدل
        إن كنـــــــت كاذبـــــــة التـــــــي حـــــــدثتني   إن كنـــــــت كاذبـــــــة التـــــــي حـــــــدثتني   إن كنـــــــت كاذبـــــــة التـــــــي حـــــــدثتني   إن كنـــــــت كاذبـــــــة التـــــــي حـــــــدثتني   

        
ــر    ــة أو زفــــ ــي حنيفــــ ــم أبــــ ــك أثــــ ــر   فعليــــ ــة أو زفــــ ــي حنيفــــ ــم أبــــ ــك أثــــ ــر   فعليــــ ــة أو زفــــ ــي حنيفــــ ــم أبــــ ــك أثــــ ــر   فعليــــ ــة أو زفــــ ــي حنيفــــ ــم أبــــ ــك أثــــ         فعليــــ

ــداً           ــاس تعمـــــــ ــى القيـــــــ ــائلين إلـــــــ ــداً  المـــــــ ــاس تعمـــــــ ــى القيـــــــ ــائلين إلـــــــ ــداً  المـــــــ ــاس تعمـــــــ ــى القيـــــــ ــائلين إلـــــــ ــداً  المـــــــ ــاس تعمـــــــ ــى القيـــــــ ــائلين إلـــــــ         المـــــــ
        

        )١(والـــــراغبين عـــــن التمســـــك بـــــالخبر والـــــراغبين عـــــن التمســـــك بـــــالخبر والـــــراغبين عـــــن التمســـــك بـــــالخبر والـــــراغبين عـــــن التمســـــك بـــــالخبر 

  : وقال بعض الشعراء: ) وقال فيه أيضا٢ً(        
ــاس   ــن قيــــ ــم عــــ ــرأي خاصــــ ــاس  إذا ذُو الــــ ــن قيــــ ــم عــــ ــرأي خاصــــ ــاس  إذا ذُو الــــ ــن قيــــ ــم عــــ ــرأي خاصــــ ــاس  إذا ذُو الــــ ــن قيــــ ــم عــــ ــرأي خاصــــ         إذا ذُو الــــ

        
ــ ــوجـــــــــ ــوجـــــــــ ــوجـــــــــ ــخيفة وجـــــــــ ــة ســـــــــ ــة هنـــــــــ ــخيفة اء ببدعـــــــــ ــة ســـــــــ ــة هنـــــــــ ــخيفة اء ببدعـــــــــ ــة ســـــــــ ــة هنـــــــــ ــخيفة اء ببدعـــــــــ ــة ســـــــــ ــة هنـــــــــ         اء ببدعـــــــــ

ــا          ــا أتينــــــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــــــول اهللا فيهــــــــــــــــــ ــا أتينــــــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــــــول اهللا فيهــــــــــــــــــ ــا أتينــــــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــــــول اهللا فيهــــــــــــــــــ         أتينــــــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــــــول اهللا فيهــــــــــــــــــ
        

ــرة شـــــــــــــــــريفة   ــات محبـــــــــــــــ ــرة شـــــــــــــــــريفة  وآيـــــــــــــــ ــات محبـــــــــــــــ ــرة شـــــــــــــــــريفة  وآيـــــــــــــــ ــات محبـــــــــــــــ ــرة شـــــــــــــــــريفة  وآيـــــــــــــــ ــات محبـــــــــــــــ         وآيـــــــــــــــ
ــنة عفيــــــف           ــرج محصــــ ــم مــــــن فــــ ــنة عفيــــــف  فكــــ ــرج محصــــ ــم مــــــن فــــ ــنة عفيــــــف  فكــــ ــرج محصــــ ــم مــــــن فــــ ــنة عفيــــــف  فكــــ ــرج محصــــ ــم مــــــن فــــ         فكــــ

        لللل
ــة  أُأُأُأُ ــأبي حنيفـــــــ ــا بـــــــ ــلّ حرامهـــــــ ــة  حـــــــ ــأبي حنيفـــــــ ــا بـــــــ ــلّ حرامهـــــــ ــة  حـــــــ ــأبي حنيفـــــــ ــا بـــــــ ــلّ حرامهـــــــ ــة  حـــــــ ــأبي حنيفـــــــ ــا بـــــــ ــلّ حرامهـــــــ         )٢(حـــــــ

        
)٣ جـامع بيـان العلـم    «في كتابه  )هـ٤٦٣(ت) ذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر

ــة بمقطوعــة        : »وفضــله ــة ومــدح أهــل الكوف ــرازي هجــا أهــل المدين ــا ســعيد ال  أن أب
  : منها ،شعرية

ــه   ــدينياً فتُحرجــــــــــــ ــألن مــــــــــــ ــه  ال تســــــــــــ ــدينياً فتُحرجــــــــــــ ــألن مــــــــــــ ــه  ال تســــــــــــ ــدينياً فتُحرجــــــــــــ ــألن مــــــــــــ ــه  ال تســــــــــــ ــدينياً فتُحرجــــــــــــ ــألن مــــــــــــ         عــــــــن الــــــــيم والممشــــــــاة والزيــــــــرعــــــــن الــــــــيم والممشــــــــاة والزيــــــــرعــــــــن الــــــــيم والممشــــــــاة والزيــــــــرعــــــــن الــــــــيم والممشــــــــاة والزيــــــــر    إالّإالّإالّإالّ        ال تســــــــــــ

  : فرد عليه أحد شعراء المدينة بقوله
 قــــــــدر لقــــــــد عجبــــــــت لغــــــــاوٍ ســــــــاقه قــــــــدر لقــــــــد عجبــــــــت لغــــــــاوٍ ســــــــاقه قــــــــدر لقــــــــد عجبــــــــت لغــــــــاوٍ ســــــــاقه قــــــــدر ــدور          لقــــــــد عجبــــــــت لغــــــــاوٍ ســــــــاقه ــم مقـــــ ــا حـــــ ــرٍ إذا مـــــ ــلُّ أمـــــ ــدور  وكـــــ ــم مقـــــ ــا حـــــ ــرٍ إذا مـــــ ــلُّ أمـــــ ــدور  وكـــــ ــم مقـــــ ــا حـــــ ــرٍ إذا مـــــ ــلُّ أمـــــ ــدور  وكـــــ ــم مقـــــ ــا حـــــ ــرٍ إذا مـــــ ــلُّ أمـــــ         وكـــــ
ــا  ــة أرضٌ ال يكــــــون بهــــ ــال المدينــــ ــا قــــ ــة أرضٌ ال يكــــــون بهــــ ــال المدينــــ ــا قــــ ــة أرضٌ ال يكــــــون بهــــ ــال المدينــــ ــا قــــ ــة أرضٌ ال يكــــــون بهــــ ــال المدينــــ         إال الغنـــــــــــــاء وإال الـــــــــــــيم والزيـــــــــــــر  إال الغنـــــــــــــاء وإال الـــــــــــــيم والزيـــــــــــــر  إال الغنـــــــــــــاء وإال الـــــــــــــيم والزيـــــــــــــر  إال الغنـــــــــــــاء وإال الـــــــــــــيم والزيـــــــــــــر          قــــ

ــر اهللا إن ب  ــذبتَ لعمـــــــ ــد كـــــــ ــر اهللا إن ب لقـــــــ ــذبتَ لعمـــــــ ــد كـــــــ ــر اهللا إن ب لقـــــــ ــذبتَ لعمـــــــ ــد كـــــــ ــر اهللا إن ب لقـــــــ ــذبتَ لعمـــــــ ــد كـــــــ ــالقـــــــ ــاهـــــــ ــاهـــــــ ــاهـــــــ         )٣(قبـــر الرســــول وخيـــر النــــاس مقبــــور  قبـــر الرســــول وخيـــر النــــاس مقبــــور  قبـــر الرســــول وخيـــر النــــاس مقبــــور  قبـــر الرســــول وخيـــر النــــاس مقبــــور          هـــــــ

  : )هـ٥٣٨(ت) وقال محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ٤(
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ــح   ــم أبـــ ــذهبي لـــ ــن مـــ ــألوني عـــ ــح  إذا ســـ ــم أبـــ ــذهبي لـــ ــن مـــ ــألوني عـــ ــح  إذا ســـ ــم أبـــ ــذهبي لـــ ــن مـــ ــألوني عـــ ــح  إذا ســـ ــم أبـــ ــذهبي لـــ ــن مـــ ــألوني عـــ ــي أســـــــلم                   إذا ســـ ــه لـــــ ــه كتمانـــــ ــه وأكتمـــــ ــي أســـــــلم   بـــــ ــه لـــــ ــه كتمانـــــ ــه وأكتمـــــ ــي أســـــــلم   بـــــ ــه لـــــ ــه كتمانـــــ ــه وأكتمـــــ ــي أســـــــلم   بـــــ ــه لـــــ ــه كتمانـــــ ــه وأكتمـــــ         بـــــ
ــأنني  ــالوا بــــــ ــاً قلــــــــت قــــــ ــأنني فــــــــإن حنفيــــــ ــالوا بــــــ ــاً قلــــــــت قــــــ ــأنني فــــــــإن حنفيــــــ ــالوا بــــــ ــاً قلــــــــت قــــــ ــأنني فــــــــإن حنفيــــــ ــالوا بــــــ ــاً قلــــــــت قــــــ ــراب المحــــرم                   فــــــــإن حنفيــــــ ــو الشــ ــال وهــ ــيح الطــ ــراب المحــــرم   أُبــ ــو الشــ ــال وهــ ــيح الطــ ــراب المحــــرم   أُبــ ــو الشــ ــال وهــ ــيح الطــ ــراب المحــــرم   أُبــ ــو الشــ ــال وهــ ــيح الطــ         أُبــ
ــأنّني  ــالوا بـــــــ ــاً قلـــــــــت قـــــــ ــأنّني وإن مالكيـــــــ ــالوا بـــــــ ــاً قلـــــــــت قـــــــ ــأنّني وإن مالكيـــــــ ــالوا بـــــــ ــاً قلـــــــــت قـــــــ ــأنّني وإن مالكيـــــــ ــالوا بـــــــ ــاً قلـــــــــت قـــــــ         ب وهـــم هـــم  ب وهـــم هـــم  ب وهـــم هـــم  ب وهـــم هـــم  أبـــيح لهـــم أكـــل الكـــال    أبـــيح لهـــم أكـــل الكـــال    أبـــيح لهـــم أكـــل الكـــال    أبـــيح لهـــم أكـــل الكـــال                    وإن مالكيـــــــ
ــأنّني   ــالوا بـــــــ ــت قـــــــ ــاً قلـــــــ ــأنّني  وإن حنبليـــــــ ــالوا بـــــــ ــت قـــــــ ــاً قلـــــــ ــأنّني  وإن حنبليـــــــ ــالوا بـــــــ ــت قـــــــ ــاً قلـــــــ ــأنّني  وإن حنبليـــــــ ــالوا بـــــــ ــت قـــــــ ــاً قلـــــــ ــم                  وإن حنبليـــــــ ــيض مجســـــــ ــولي بغـــــــ ــل حلـــــــ ــم  ثقيـــــــ ــيض مجســـــــ ــولي بغـــــــ ــل حلـــــــ ــم  ثقيـــــــ ــيض مجســـــــ ــولي بغـــــــ ــل حلـــــــ ــم  ثقيـــــــ ــيض مجســـــــ ــولي بغـــــــ ــل حلـــــــ         ثقيـــــــ
        )١(يقولــون تــيس لــيس يــدري ويفهــم    يقولــون تــيس لــيس يــدري ويفهــم    يقولــون تــيس لــيس يــدري ويفهــم    يقولــون تــيس لــيس يــدري ويفهــم                    وإن قلــت مــن أهــل الحــديث وحزبـــه    وإن قلــت مــن أهــل الحــديث وحزبـــه    وإن قلــت مــن أهــل الحــديث وحزبـــه    وإن قلــت مــن أهــل الحــديث وحزبـــه    

  
  

  

  : ) وقال أحد الشعراء٥(
ــن األ  ــافعي مـــــــــ ــن األ الشـــــــــ ــافعي مـــــــــ ــن األ الشـــــــــ ــافعي مـــــــــ ــن األ الشـــــــــ ــافعي مـــــــــ ــةالشـــــــــ ــةئمـــــــــ ــةئمـــــــــ ــةئمـــــــــ ــل    ئمـــــــــ ــلقائـــــــــ ــلقائـــــــــ ــلقائـــــــــ ــرام                  قائـــــــــ ــر حـــــــ ــطرنج غيـــــــ ــب بالشـــــــ ــرام  اللعـــــــ ــر حـــــــ ــطرنج غيـــــــ ــب بالشـــــــ ــرام  اللعـــــــ ــر حـــــــ ــطرنج غيـــــــ ــب بالشـــــــ ــرام  اللعـــــــ ــر حـــــــ ــطرنج غيـــــــ ــب بالشـــــــ         اللعـــــــ

        امامامامكـــــلّ مـــــا يـــــروي مـــــن األحكـــــكـــــلّ مـــــا يـــــروي مـــــن األحكـــــكـــــلّ مـــــا يـــــروي مـــــن األحكـــــكـــــلّ مـــــا يـــــروي مـــــن األحكـــــ    ييييفـــــفـــــفـــــفـــــ                وأبــــــو حنيفــــــة قــــــال وهــــــو مصــــــدق    وأبــــــو حنيفــــــة قــــــال وهــــــو مصــــــدق    وأبــــــو حنيفــــــة قــــــال وهــــــو مصــــــدق    وأبــــــو حنيفــــــة قــــــال وهــــــو مصــــــدق    
ــام                 شــــــــرب المثلّــــــــث والمربــــــــع جــــــــائز   شــــــــرب المثلّــــــــث والمربــــــــع جــــــــائز   شــــــــرب المثلّــــــــث والمربــــــــع جــــــــائز   شــــــــرب المثلّــــــــث والمربــــــــع جــــــــائز    ــام فاشــــــرب علــــــى طــــــرب مــــــن األيــــ ــام فاشــــــرب علــــــى طــــــرب مــــــن األيــــ ــام فاشــــــرب علــــــى طــــــرب مــــــن األيــــ         فاشــــــرب علــــــى طــــــرب مــــــن األيــــ
ــاً         وبــــــــــه قـــــــــــوام الــــــــــدين واإلســـــــــــالم  وبــــــــــه قـــــــــــوام الــــــــــدين واإلســـــــــــالم  وبــــــــــه قـــــــــــوام الــــــــــدين واإلســـــــــــالم  وبــــــــــه قـــــــــــوام الــــــــــدين واإلســـــــــــالم                  وأبــــــــــــاح مالــــــــــــك القفــــــــــــا تطرقــــــــــــاًوأبــــــــــــاح مالــــــــــــك القفــــــــــــا تطرقــــــــــــاًوأبــــــــــــاح مالــــــــــــك القفــــــــــــا تطرقــــــــــــاًوأبــــــــــــاح مالــــــــــــك القفــــــــــــا تطرقــــــــــ
ــد عميـــــرة    ــد حـــــلّ جلـــ ــر أحمـــ ــد عميـــــرة   والحبـــ ــد حـــــلّ جلـــ ــر أحمـــ ــد عميـــــرة   والحبـــ ــد حـــــلّ جلـــ ــر أحمـــ ــد عميـــــرة   والحبـــ ــد حـــــلّ جلـــ ــر أحمـــ ــام                  والحبـــ ــن األرحــــــ ــتغنى عــــــ ــذاك يســــــ ــام  وبــــــ ــن األرحــــــ ــتغنى عــــــ ــذاك يســــــ ــام  وبــــــ ــن األرحــــــ ــتغنى عــــــ ــذاك يســــــ ــام  وبــــــ ــن األرحــــــ ــتغنى عــــــ ــذاك يســــــ         وبــــــ

ــرب و ــرب وفاشــ ــرب وفاشــ ــرب وفاشــ ــط وازنفاشــ ــط وازنلُــ ــط وازنلُــ ــط وازنلُــ ـــج     لُــ ـــامر واحتـــ ـــج وقــ ـــامر واحتـــ ـــج وقــ ـــامر واحتـــ ـــج وقــ ـــامر واحتـــ   )٢(فـــــي كــــــلّ مســـألـــة بقـــــــــول إمــــــــــام  فـــــي كــــــلّ مســـألـــة بقـــــــــول إمــــــــــام  فـــــي كــــــلّ مســـألـــة بقـــــــــول إمــــــــــام  فـــــي كــــــلّ مســـألـــة بقـــــــــول إمــــــــــام                  وقــ

 *  *   *  

  : خاتمة البحث

لــم نــورد هــذه األقــوال والطعــون التــي صــدرت مــن كبــار علمــاء أتبــاع مدرســة       
ــي بعضــ    ــل مــنهم    همالخلفــاء بعضــهم ف  ،فكلّهــم علمــاء اإلســالم   ،اآلخــر، ألجــل الني

وهـم المسـؤولون عنهـا يـوم ال ينفــع      ،لهـم آراؤهـم الخاصّـة بهـم     ،نحتـرمهم كعلمـاء  
  .فيه مال وال بنون
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هــا رداً علــى مــا نشــاهده هــذه األيــام مــن رمــي أتبــاع مدرســة أهــل       انوإنّمــا أورد
ــل ألنّهــم   ،. ال لســبب.كــافر ،مبتــدع، ضــالّ : بمختلــف األلفــاظ الشــنيعة   �البيــت ب

ويقيمـون علـى ذلـك الحجـج      ،�يدافعون عن آرائهم وعقيدتهم فـي أهـل البيـت   
  .والبراهين الساطعة

كبــار علمــائهم مــن الطعــون  فــي الوقــت الــذي نــرى المخــالفين يســكتون عمــا أورده 
ــا إذا ذكــر أحــدنا أحــد علمــائهم أو طعــن     ،اآلخــر همبعضــهم فــي بعضــ  ويتحــاملون علين

  .فإنّا هللا وإنّا إليه راجعون ،الجهل أحياناً إلىببعضهم بجرحٍ أو عدم توثيق أو نسبته 

  :هذه الموسوعة

ـة الحديثـة     ال يخفى على أحد أهمصـبحت  التـي أ  ،يـة اسـتخدام الوسـائل التقني
  .في زماننا هذا من أهم وسائل االتصال وتبادل المعلومات في العالم

فمــن هــذا المنطلــق ســعى مركــز األبحــاث العقائديــة أن يســتخدم أمثــال هــذه      
ــة  ومنهــا  ،الوســائل ــا المعاصــر     ،نترنيــتاإلالشــبكة العنكبوتي ــذي يشــكّل فــي زمانن ال
  .اآلخرين إلى وإيصالهاونشرها المعلومات  تقريباً لبثّالوسائل أحدث 

  :  وقد استخدم المركز هذه الوسيلة في عدة مجاالت
ألجـل   ؛وإيجـاد الصـلة المباشـرة معهـا     ،نترنيـت التعرف على مواقع الشيعة على اإل ــ    أأأأ

  .وقد تم لحد اآلن التعرف على مئات المواقع في هذا المجال ،التعاون وتبادل النظر
ـــ    بببب ــــ ــــ ــــ ــالبحــث عــن مواقــع خصــوم الشــيعة والنظــ     ـ ــا تنشــره هــذه    ل فــير والتأم م
وليســعه  ،ليحــاول المركــز أن ينشــئ ســاحة حــوار هادئــة مــع هــذه المواقــع    ؛المواقــع

 ــارات المضــادالتــي تســتهدف تعكيــر   ،ة والحركــات المغرضــةأيضــاً أن يحــيط بالتي
  .هاالمياه لتصطاد في
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بـر  متابعة أهم الصحف والمجالّت والنشريات التي تنشر باللغـة العربيـة ع   ــــــــ    جججج
يقـــوم المركـــز بمتابعـــة عشـــرات الصـــحف والمجـــالّت يوميـــاً مـــن          إذ ؛نترنيـــت اإل

ــة ٢٥مجمــوع  ــك   فليقــ ،دول ــر ذل ــى عب ــات المرتبطــة بالتشــيع   عل  ،أحــدث المعلوم
وليتم   ف على ما يستجد في الساحة العالميـة مـن تحرالتعر  مـذهب أهـل    كـات ضـد

المركــز ليــتم لحاظهــا   قســم الوثــائق فــي  إلــىنقــل هــذه المعلومــات  ثــم تُ ،�البيــت
  .ة بهاوتنظيمها وترتيبها في الملفات الخاصّ

ـــد د د د  ــــ ــــ ــــ إجــراء  أو ،�مــذهب أهــل البيــت  بشــأنترتيــب وتنظــيم مقــاالت علميــة      ـ
ــائل العقيـــدة عـــنمســـابقات  ــالها عبـــر البريـــد اإل  ،مسـ عشـــرات  إلـــىلكترونـــي وإرسـ

  .، وذلك بعد تجميع العناوين بشتى الطرقنترنيتمن مستخدمي اإلاآلالف 
وهـي شـبكة مسـتقلّة     ،»الشـبكة العالميـة لمركـز األبحـاث العقائديـة     «إنشاء  ــــــــ    هـهـهـهـ
   .�ضوء مباني أهل البيت فية باألبحاث العقائدية والمسائل الخالفية مختصّ

لهـــا  ،التـــي يزورهـــا آالف األشـــخاص مـــن أكثـــر دول العـــالم  ،وهـــذه الشـــبكة
 إلــى ويرجــع ذلــك    ،الميةنترنيــت مــن بــين المواقــع اإلســ    مكانتهــا المرموقــة فــي اإل  

تبـين عقائـد مـذهب     فهـي  ؛تكـون مرجعـاً للجميـع    الذي أوصلها إلـى أن  ،تخصّصها
 ،تحامـل األعـداء وغـيظهم عليهـا     إلـى ممـا أدى   ،وترد الشبهات عنـه  �أهل البيت

ــى ولكــن بــاءت محــاوالتهم    ،هــم حــاولوا عــدة مــرات النفــوذ إليهــا لتخريبهــا      إنّ حتّ
  .والحمد هللا ،بالفشل
اقتبست أكثر الشبكات والمواقع  ،ية القصوى لمحتويات هذه الشبكةألهمول

ــر  ــي مواقعهــا المباركــة    ،مــن مطالبهــا  اًالشــيعية كثي ــك بعــد أن أذن   ،ووضــعتها ف وذل
بشرط الحفاظ على األمانة العلمية في النقـل   ،االقتباس من شبكتهبالمركز للجميع 

  .وذكر المأخذ
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  : تشملوهذه الشبكة 
  .مئات الكتب والمقاالتتضم نصوص العقائدية، والتي المكتبة  ــــــــ١١١١
  : ويحتوي على األقسام التالية ،صرونبالمست ــــــــ٢٢٢٢

 ،المستبصـــرون يتحـــدثون معكـــم ،مؤلّفـــات المستبصـــرين ،مـــن حيـــاة المستبصـــرين
        .مساهمات المستبصرين ،صال المستبصرين بالمركزاتّ ،مواقع المستبصرين

  : األقسام التالية ويحتوي على ،الشيعة والتشيع ــــــــ٣٣٣٣    
        .سات الشيعة في العالممؤس ،نترنيتمواقع الشيعة على اإل ،معرفة الشيعة في العالم

ة الندوات العقائدية التي عقدت وهذا الحقل يحتوي على كافّ ،الندوات العقائدية ــــــــ٤٤٤٤        
  .وأسماء المحاضرين ،والموضوع ،بة حسب الترتيب الزمنيوهي مرتّ ،في المركز

ة األسـئلة العقائديـة التـي تـرد إلـى المركـز       ويحتـوي علـى كافّـ    ،ئلة العقائديةاألس ــ٥ 
  .من داخل المركز وخارجه ،ة بذلكها لجنة مختصّنوالتي تجيب ع ،يومياً

وكـــذلك تكـــون  ،وهـــذه األســـئلة يختلـــف مســـتواها حســـب مســـتوى الســـائل   
  .األجوبة مختلفة من حيث الكم والعمق العلمي

إصــدار هــذه األســئلة العقائديــة مــع أجوبتهــا فــي   وقــد وجــد المركــز ضــرورة   
فصـدرت منهـا خمسـة     ،كي يستفيد منها عموم القراء ،موسوعة خاصة تصدر تباعاً

نالـت استحسـان الفضـالء وأصـحاب التخصـص، وكثـر الطلـب         ،هــ ١٤٢٨أجزاء سنة
أن  ��� عليهــا، وكُنّــا قــد قررنــا االســتمرار فــي إصــدار بــاقي أجــزاء هــذه الموســوعة،     

آالف سـؤال   ثمانيـة كثـر مـن   أة األسئلة الواردة إلينا واإلجابة عليها، التي بلغت كثر
جوبة المنقّحة وجواب، جعلتنا نُعيد النظر في هذه الموسوعة، وإضافة األسئلة واأل

ـــالجديــدة لهــذه الموســوعة   ـــأيهــا القــارئ الكــريم   التــي بــين يــديك  ـ  ل البــارئ أنســ ـ

  ملنا هذا.قنا في عكون قد وفّنعزّ وجلّ أن 
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    :شكر وتقدير  
وفـي الختـام نتقـدم بجزيـل الشـكر والتقـدير لكـلّ مـن سـاهم فـي إصـدار هــذه            

  : ، وهمالموسوعة
ــة   ــة العلميـ ــاء اللجنـ ــيأعضـ ــحاب   فـ ــز، أصـ ــماحةالمركـ ــا  : السـ ــد رضـ ــيخ محمـ الشـ

، والسـيد محمـد   ي، والشـيخ حسـن الكـاتب   إجابةً وإشرافاً مسؤول اللجنة العلمية السالمي
، والشـــيخ حميـــد البغـــداديوالشـــيخ عبـــاس الحســـون، والشـــيخ خالـــد   لـــو،الح علـــي

  .، والشيخ ستار الزهيرييمجتوم، والشيخ حسن الالبغدادي
 ،بعـــض األســـئلة   نوبـــاقي أعضـــاء المركـــز الـــذين ســـاهموا فـــي اإلجابـــة عـــ        

 يؤلـ  خيشـ لاو الشيخ طاهر السالمي، : ومراجعة المصادر والمراجعة اللغوية والفنية
والشـيخ علـي محمـد    السـيد محمـد الرضـوي،    والشيخ علي الحسون، و ،يروصنملا

مـان الزبيـدي، واألسـتاذ عبـد الغنـي      نعالفياض، والشيخ أمين نجف، واألسـتاذ عـامر   
  الجابري، والشيخ حاكم الخزاعي.

بعـض   نونقدم جزيل شكرنا أيضاً ألسـاتذة الحـوزة العلميـة الـذين أجـابوا عـ       
الســـيد محمـــد مهـــدي الخرســـان،  العالّمـــة الســـيد علـــي الميالنـــي، العالّمـــة: األســـئلة

العالّمة الشـيخ محمـد بـاقر اإليروانـي، العالّمـة الشـيخ محمـد السـند، العالّمـة الشـيخ           
  د عادل العلوي.العالّمة السي ،محمد رضا الجعفري

ــه المــدافع عــن مــذهب أهــل            ــا أن ال ننســى المرحــوم المغفــور ل ــد لن كمــا الب
ألخ الشيخ فارس الحسـون الـذي سـاهم    ا ،س هذا المركز المباركمؤس ،�البيت

ــة عــ   ــه وحشــره مــع      نفــي اإلجاب ــد النبــياألســئلة، تغمــده اهللا بواســع رحمت محم� 
  .الطاهرين وأهل بيته الطيبين
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وأنا العبد الفقير إلى اهللا تعالى، كاتـب هـذه األسـطر، قمـت بمراجعـة وتـدقيق       
  وصححت مازاغ عنه البصر.وتصحيح هذه الموسوعة، 

  .نا أن الحمد هللا رب العالمينوآخر دعوا 
   محمد الحسون                                                  

  مركز األبحاث العقائديةمدير   
   ـه١٤٤٠ذي الحجة ٢٩

  www.aqaed.com / Muhammad: الصفحة على اإلنترنت
Muhammad@aqaed.com: البريد اإللكتروني
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     )مودة(آية ال)آية المباهلة(: ــ بهذا الموضوع  تعلّقما يــ نظر ا*
        (حديث الكساء)(العصمة))Fالبيت (أهل
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        : : : : ؤالؤالؤالؤالالسالسالسالس
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

الصالة والسالم على رسول اهللا، اللّهم صلّ على سيدنا محمد وآل الصالة والسالم على رسول اهللا، اللّهم صلّ على سيدنا محمد وآل الصالة والسالم على رسول اهللا، اللّهم صلّ على سيدنا محمد وآل الصالة والسالم على رسول اهللا، اللّهم صلّ على سيدنا محمد وآل 
        محمد.محمد.محمد.محمد.
ية ية ية ية آآآآوهو خاص بوهو خاص بوهو خاص بوهو خاص ب    جداًجداًجداًجداًريد أن أستعلم من سيادتكم عن شيء مهم ريد أن أستعلم من سيادتكم عن شيء مهم ريد أن أستعلم من سيادتكم عن شيء مهم ريد أن أستعلم من سيادتكم عن شيء مهم أُأُأُأُ

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ����: : : : ية التطهيرية التطهيرية التطهيرية التطهيرآآآآفففف    ،،،،التطهيرالتطهيرالتطهيرالتطهير
يويويويتَطْهِيراًو كُمرتَطْهِيراًطَه كُمرتَطْهِيراًطَه كُمرتَطْهِيراًطَه كُمرطَه����

قد وضع اهللا عزّ وجلّ قبلها قد وضع اهللا عزّ وجلّ قبلها قد وضع اهللا عزّ وجلّ قبلها قد وضع اهللا عزّ وجلّ قبلها في سورة األحزاب، في سورة األحزاب، في سورة األحزاب، في سورة األحزاب،     ))))١١١١((((
دتمونا أن دتمونا أن دتمونا أن دتمونا أن وكمثل ما عووكمثل ما عووكمثل ما عووكمثل ما عو    ،،،،7777يات تخاطب نساء النبي وأزواج النبييات تخاطب نساء النبي وأزواج النبييات تخاطب نساء النبي وأزواج النبييات تخاطب نساء النبي وأزواج النبيآآآآوبعدها وبعدها وبعدها وبعدها 

نتدبنتدبنتدبر آيات القرآنر آيات القرآنر آيات القرآنر آيات القرآننتدب،،،،    زوجات النبي فهل هذا يدلّ على أنزوجات النبي فهل هذا يدلّ على أنزوجات النبي فهل هذا يدلّ على أنزوجات النبي من أهل من أهل من أهل من أهل     7777فهل هذا يدلّ على أن
        البيت؟البيت؟البيت؟البيت؟

على الرغم من ذلك وجدت في كتب أهل السعلى الرغم من ذلك وجدت في كتب أهل السعلى الرغم من ذلك وجدت في كتب أهل السبخاري حديث بخاري حديث بخاري حديث بخاري حديث وفي الوفي الوفي الوفي ال    ،،،،نّةنّةنّةنّةعلى الرغم من ذلك وجدت في كتب أهل الس
وفاطمة والحسن والحسين وموالنا أمير وفاطمة والحسن والحسين وموالنا أمير وفاطمة والحسن والحسين وموالنا أمير وفاطمة والحسن والحسين وموالنا أمير     7777النبيالنبيالنبيالنبي: : : : أن أهل البيت همأن أهل البيت همأن أهل البيت همأن أهل البيت هم: : : : نبوي معناهنبوي معناهنبوي معناهنبوي معناه

    ....FFFFالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

                                                 
�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K� �
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ة أن آية التطهير قد مما أجمع عليه أهل النقل من المسلمين كافّ: نقول
, فمن )١(فق عليهشيء متّوهذا  ،بعدهاما نزلت لوحدها منفردة دون ما قبلها و

عند  صحيح لورود سبب نزول ؛ها نازلة في خصوص النساءهنا يبطل القول بأنّ
  .Fها نزلت في أصحاب الكساءأنّ: وهو ،الجميع

النساء وأصحاب : االثنين معاًها نازلة في وكذلك يبطل القول بأنّ
مة سل ألم 7في سبب النزول, وعدم إدخال النبي لعدم ذكرهن ؛Fالكساء

  على الرغم من فضيلتها وعظمتها التي ال تنكر. ،مع طلبها لذلك
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ا من يحتجوأم به  ستدلّعلى دخول النساء بمسألة السياق, فالسياق ال ي
  مع ورود سبب نزول بخالفه.

وكذلك فإن لما دم بمجيء ضمير التذكير خالفاً لما قبلها والسياق قد ه
بعدها, فيكون الخطاب حينئذ غير متوجمهما كانت  ،قطعاً 7ه لنساء النبي

, فلو أراد اهللا تعالى إبقاء �ويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُم�, �عنْكُمعنْكُمعنْكُمعنْكُم�تأويالتهم لضمير التذكير في 
 فإن ؛ما أعرض عن ضمير التأنيث إلى التذكيرالسياق في الكالم مع النساء لَ

  سامع.ذلك يهدم السياق ويوهم ال
وعلى كلّ حال فإن 7النبي تعرف  حتّىن سبب النزول هو الذي يبي

وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ �: فقد قال تعالى ؛ة المرادماُأل
هِمإِلَيهِمإِلَيهِمإِلَيهِم١(�إِلَي(نزول آية التطهير لوحدها دون ما قبلها وما بعدها,  وضّح 7, فالنبي

وفعالً قوالً ،ن حصر أهل البيت المقصودين في آية التطهيروكذلك بي، 
هم اهللا كما خصّ ،(اللّهم هؤالء أهل بيتي...): 7الكساء وقولهفي بحصرهم 

  .�إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: تعالى بذلك بقوله
بقول أبي المحاسن الحنفي في كتابه (معتصر  ،ونكتفي لتأكيد قولنا هذا

والكالم لخطاب أزواج ((: قال فيهإذ  ؛ةنّوهو من علماء الس )،المختصر
الزَّكَاةَ�: لهتم إلى قو 7النبي ينآتالصَّالةَ و نمأَقالزَّكَاةَو ينآتالصَّالةَ و نمأَقالزَّكَاةَو ينآتالصَّالةَ و نمأَقالزَّكَاةَو ينآتالصَّالةَ و نمأَقا �: , وقوله تعالى)٢(�وا إِنَّما إِنَّما إِنَّمإِنَّم

تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيديتيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيديتيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيديتيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيداستئناف تشريفاً ألهل البيت  �ي
ولم  �عنْكُمعنْكُمعنْكُمعنْكُم�: ه جاء على خطاب المذكر فقالأال ترى أنّ ؛وترفيعاًَ لمقدارهم

  ..ة ألحد في إدخال األزواج في هذه اآلية حج! فال)؟عنكن(: يقل
                                                 

�F١JO;א��E�F١٦E�W٤٤K 

�F٢9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K 
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: كان إذا أصبح أتى باب فاطمة فقال 7ما روي أن رسول اهللا: يدلّ عليه
إنّما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت  ،(السالم عليكم أهل البيت

فإنّ ؛. انتهى كالمه)١()))ركم تطهيراًويطهقلَّ من نطق به. ه كالم حق  
لهذه اآلية وسط آيات خطاب اهللا تعالى  7وضع النبي لعلّف ،وأخيراً

وأهل  7بين نساء النبي فيماإنّما كان للتمييز  ،(قبلها وبعدها) نسائهورسوله ل
  ..7والمالصقة له ،والصلة به، المتماثلين بالقرب منه ،Fبيته

قد طُ 7فنساء النبيوالحذر من  ،لتزام بأوامر اهللا تعالىاال لب منهن
لتزام أكثر من اال فيجب عليهن ،من النساء هن لسن كغيرهنفإنّ ؛تهامخالف

نّ, ألغيرهنال يمثّ هنفحسب لن أنفسهن، 7وإنّما ينتمين إلى النبي حسبن وي
فعدم اإلساءة إليه ب عليه, فيجب عليهنتصرغير المسؤولة اتهن..  

 ،)٢(�كُن من آيات اللَّه والْحكْمةكُن من آيات اللَّه والْحكْمةكُن من آيات اللَّه والْحكْمةكُن من آيات اللَّه والْحكْمةواذْكُرن ما يتْلَى في بيوتواذْكُرن ما يتْلَى في بيوتواذْكُرن ما يتْلَى في بيوتواذْكُرن ما يتْلَى في بيوت�: تعالىاهللا ال د قفق
أولى  فأنتن ،رن وانتبهن للتعاليم التي خرجت إلى الناس من بيوتكنتذكّ: أي

تلك  , فكأن7اهللا ورسوله واختيارهن رها وذكرها, وذلك بعد تخييرهنبتذكّ
ونها اهللا تعالى اآليات الشريفة شروط وخطوط يبي ،أوجبها عللهنيهن.  

ا الخطاب الذي ذكر أهل البيتأمF ًيختلف عن ذلك  فكان خطابا
الخطاب المتوجفأهل البيت ؛7ه إلى نساء النبيF  ذكروا في هذه اآلية

ودون قيد أو شرط, فيكون ذكر  ،كما قال أبو المحاسن ،ورفعاً لشأنهم ،مدحاً
بيان حالهم والتمييز بينهمل 7شطري قرابة النبي.  

فقد يساء ؛ يفة من اهللا تعالى في جمعهم بمكان واحدوبيان حالهم نكتة لط
ام لتزباال النساء ومطالبتهنفي لتنديد الوارد بسبب ابالفهم الخاطئ  Fألهل البيت

                                                 
�Fא�£?)�١��(?���E�٢�W٢٦٧K�B6א��JY+�9�-�F�، 

�F٢9א�wא��E�F٣٣E�W٣٤K 
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فيدخلهم في ذلك  ،والتضييق عليه 7النبي اءذإيوعدم  ،ر أحكام اهللاوتذكّ
اهللا  هم مطالبون بتذكر آياته يشملهم وأنّ، وأن7ّالتخيير من اهللا ورسوله

بهذه الجملة المعترضة واآلية الكريمة في وسط  ءوعدم مخالفتها, فلذا جي
عن ذلك العتاب وذلك اإللزام وتلك الشروط,  Fذلك الجو لينزه أهل البيت

لهم بذلك الفضل  اًخصّصويدفع ذلك التوهم بمدحهم مدحاً عظيماً مؤكداً وم
  دون من سواهم, واهللا العالم.
خاري، فغير دقيق؛ ألن البخاري لم يروِ حديث وأما ما ذكرته عن الب

  الكساء، وإنّما رواه مسلم.

  : تعقيب

��و��د��������و�������������.�د««� �

بسم اهللا وله الحمد، والصالة والسالم على النبي المصطفى محمد وآل بسم اهللا وله الحمد، والصالة والسالم على النبي المصطفى محمد وآل بسم اهللا وله الحمد، والصالة والسالم على النبي المصطفى محمد وآل بسم اهللا وله الحمد، والصالة والسالم على النبي المصطفى محمد وآل 
بيته الطيبين الطاهرين، موضع سره وعيبة علمه، وغاية منّه وطوله، فله الحمد بيته الطيبين الطاهرين، موضع سره وعيبة علمه، وغاية منّه وطوله، فله الحمد بيته الطيبين الطاهرين، موضع سره وعيبة علمه، وغاية منّه وطوله، فله الحمد بيته الطيبين الطاهرين، موضع سره وعيبة علمه، وغاية منّه وطوله، فله الحمد 

بما منبما منبما منوتفضّل على عباده المؤمنين.وتفضّل على عباده المؤمنين.وتفضّل على عباده المؤمنين.وتفضّل على عباده المؤمنين.    بما من        
اللّهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، وارزقنا شفاعته وخيره اللّهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، وارزقنا شفاعته وخيره اللّهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، وارزقنا شفاعته وخيره اللّهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، وارزقنا شفاعته وخيره 

        ودعاءه.ودعاءه.ودعاءه.ودعاءه.
إن ورود هذه اآلية في القرآن الكريم ضمن آيات تتعلّق بزوجات إن ورود هذه اآلية في القرآن الكريم ضمن آيات تتعلّق بزوجات إن ورود هذه اآلية في القرآن الكريم ضمن آيات تتعلّق بزوجات إن ورود هذه اآلية في القرآن الكريم ضمن آيات تتعلّق بزوجات 

، أدى لكثير من التأويل في دالالتها من قبل علماء العامة؛ فمنهم ، أدى لكثير من التأويل في دالالتها من قبل علماء العامة؛ فمنهم ، أدى لكثير من التأويل في دالالتها من قبل علماء العامة؛ فمنهم ، أدى لكثير من التأويل في دالالتها من قبل علماء العامة؛ فمنهم 7777الرسولالرسولالرسولالرسول
بل تشمل اآلية بل تشمل اآلية بل تشمل اآلية بل تشمل اآلية : : : : ، ومنهم من قال، ومنهم من قال، ومنهم من قال، ومنهم من قال7777النبيالنبيالنبيالنبي    بخصوصيتها بزوجاتبخصوصيتها بزوجاتبخصوصيتها بزوجاتبخصوصيتها بزوجات: : : : من قالمن قالمن قالمن قال

، ومنهم من ذهب ، ومنهم من ذهب ، ومنهم من ذهب ، ومنهم من ذهب FFFFالكريمة رسول اهللا وعلي وفاطمة والحسن والحسينالكريمة رسول اهللا وعلي وفاطمة والحسن والحسينالكريمة رسول اهللا وعلي وفاطمة والحسن والحسينالكريمة رسول اهللا وعلي وفاطمة والحسن والحسين
أنّها تشمل باإلضافة لزوجاته عليه الصالة والسالم وعلي أنّها تشمل باإلضافة لزوجاته عليه الصالة والسالم وعلي أنّها تشمل باإلضافة لزوجاته عليه الصالة والسالم وعلي أنّها تشمل باإلضافة لزوجاته عليه الصالة والسالم وعلي : : : : أبعد من ذلك بقولهأبعد من ذلك بقولهأبعد من ذلك بقولهأبعد من ذلك بقوله
من بني هاشم، رجماً بالغيب، من بني هاشم، رجماً بالغيب، من بني هاشم، رجماً بالغيب، من بني هاشم، رجماً بالغيب،     7777، كلّ قرابة النبي، كلّ قرابة النبي، كلّ قرابة النبي، كلّ قرابة النبيFFFFوفاطمة والحسنانوفاطمة والحسنانوفاطمة والحسنانوفاطمة والحسنان
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الصحيحة المتواترة مع الصحيحة المتواترة مع الصحيحة المتواترة مع الصحيحة المتواترة مع     7777ومخالفة لسنّة النبي األعظمومخالفة لسنّة النبي األعظمومخالفة لسنّة النبي األعظمومخالفة لسنّة النبي األعظم    خالفاً للحق والمنطق،خالفاً للحق والمنطق،خالفاً للحق والمنطق،خالفاً للحق والمنطق،
        أهل السنّة والجماعة.أهل السنّة والجماعة.أهل السنّة والجماعة.أهل السنّة والجماعة.: : : : بالسنّة، ولذا أطلقوا على أنفسهمبالسنّة، ولذا أطلقوا على أنفسهمبالسنّة، ولذا أطلقوا على أنفسهمبالسنّة، ولذا أطلقوا على أنفسهم    تمسكتمسكتمسكتمسكادعائهم الادعائهم الادعائهم الادعائهم ال

شك في أن القارئ المنصف لهذه األحاديث النبوية الشريفة شك في أن القارئ المنصف لهذه األحاديث النبوية الشريفة شك في أن القارئ المنصف لهذه األحاديث النبوية الشريفة شك في أن القارئ المنصف لهذه األحاديث النبوية الشريفة     والوالوالوال
الصحيحة والواردة في كتب أهل السنّة والجماعة، يجد أن هناك عناية خاصّة الصحيحة والواردة في كتب أهل السنّة والجماعة، يجد أن هناك عناية خاصّة الصحيحة والواردة في كتب أهل السنّة والجماعة، يجد أن هناك عناية خاصّة الصحيحة والواردة في كتب أهل السنّة والجماعة، يجد أن هناك عناية خاصّة 

في بيان من هم أهل البيت المقصودين في هذه اآلية في بيان من هم أهل البيت المقصودين في هذه اآلية في بيان من هم أهل البيت المقصودين في هذه اآلية في بيان من هم أهل البيت المقصودين في هذه اآلية     7777ن قبل رسول اهللان قبل رسول اهللان قبل رسول اهللان قبل رسول اهللامممم
والتعصّبات والتعصّبات والتعصّبات والتعصّبات شاذّ شاذّ شاذّ شاذّ الكريمة، درءاً للخالف ومنعاً للتأويل، والقول بالرأي الالكريمة، درءاً للخالف ومنعاً للتأويل، والقول بالرأي الالكريمة، درءاً للخالف ومنعاً للتأويل، والقول بالرأي الالكريمة، درءاً للخالف ومنعاً للتأويل، والقول بالرأي ال

المنحرفة التي أدت لهوان أهلها ووقوعهم في الفتن، فضلّ من تبعها إلى يوم المنحرفة التي أدت لهوان أهلها ووقوعهم في الفتن، فضلّ من تبعها إلى يوم المنحرفة التي أدت لهوان أهلها ووقوعهم في الفتن، فضلّ من تبعها إلى يوم المنحرفة التي أدت لهوان أهلها ووقوعهم في الفتن، فضلّ من تبعها إلى يوم 
حاديث الشريفة حاديث الشريفة حاديث الشريفة حاديث الشريفة في هذه األفي هذه األفي هذه األفي هذه األ    7777الدين، ولم يفهم ما جاء به الرسول األكرمالدين، ولم يفهم ما جاء به الرسول األكرمالدين، ولم يفهم ما جاء به الرسول األكرمالدين، ولم يفهم ما جاء به الرسول األكرم

، فأشاعوا هذا الفهم ونادوا به، فاصطدموا ، فأشاعوا هذا الفهم ونادوا به، فاصطدموا ، فأشاعوا هذا الفهم ونادوا به، فاصطدموا ، فأشاعوا هذا الفهم ونادوا به، فاصطدموا FFFFسوى أتباع مذهب أهل البيتسوى أتباع مذهب أهل البيتسوى أتباع مذهب أهل البيتسوى أتباع مذهب أهل البيت
، ، ، ، 7777أن يكذبوا قول رسول اهللاأن يكذبوا قول رسول اهللاأن يكذبوا قول رسول اهللاأن يكذبوا قول رسول اهللا    ��� ��� ��� ��� بفهم المخالفين ونصب الناصبين الذين أبوا بفهم المخالفين ونصب الناصبين الذين أبوا بفهم المخالفين ونصب الناصبين الذين أبوا بفهم المخالفين ونصب الناصبين الذين أبوا 

ويكذّبوا أمهات المؤمنين الالتي روين الحديث، ويكذّبوا صحاحهم ويكذّبوا أمهات المؤمنين الالتي روين الحديث، ويكذّبوا صحاحهم ويكذّبوا أمهات المؤمنين الالتي روين الحديث، ويكذّبوا صحاحهم ويكذّبوا أمهات المؤمنين الالتي روين الحديث، ويكذّبوا صحاحهم 
        ورواتهم.ورواتهم.ورواتهم.ورواتهم.
عقله، وصغى قلبه عن الحق، عقله، وصغى قلبه عن الحق، عقله، وصغى قلبه عن الحق، عقله، وصغى قلبه عن الحق،     عجبي ممن هانت عليه نفسه، وأغلقعجبي ممن هانت عليه نفسه، وأغلقعجبي ممن هانت عليه نفسه، وأغلقعجبي ممن هانت عليه نفسه، وأغلق    فوافوافوافوا

        فضلّ وغوى، وفي جرف هارٍ هوى!فضلّ وغوى، وفي جرف هارٍ هوى!فضلّ وغوى، وفي جرف هارٍ هوى!فضلّ وغوى، وفي جرف هارٍ هوى!
وعلماؤنا المتقدمون والمتأخّرون رضوان اهللا عليهم وعلماؤنا المتقدمون والمتأخّرون رضوان اهللا عليهم وعلماؤنا المتقدمون والمتأخّرون رضوان اهللا عليهم وعلماؤنا المتقدمون والمتأخّرون رضوان اهللا عليهم     FFFFوقد بين أئمتناوقد بين أئمتناوقد بين أئمتناوقد بين أئمتنا

فاطمة وأبوها فاطمة وأبوها فاطمة وأبوها فاطمة وأبوها : : : : أجمعين، أن اآلية إنّما تختصّ بالخمسة أصحاب الكساء، وهمأجمعين، أن اآلية إنّما تختصّ بالخمسة أصحاب الكساء، وهمأجمعين، أن اآلية إنّما تختصّ بالخمسة أصحاب الكساء، وهمأجمعين، أن اآلية إنّما تختصّ بالخمسة أصحاب الكساء، وهم
فية وافية فية وافية فية وافية فية وافية وبعلها وبنوها، صلوات اهللا عليهم أجمعين، وجاؤوا بأدلّة كثيرة كاوبعلها وبنوها، صلوات اهللا عليهم أجمعين، وجاؤوا بأدلّة كثيرة كاوبعلها وبنوها، صلوات اهللا عليهم أجمعين، وجاؤوا بأدلّة كثيرة كاوبعلها وبنوها، صلوات اهللا عليهم أجمعين، وجاؤوا بأدلّة كثيرة كا

.لمن أراد معرفة الحق.لمن أراد معرفة الحق.لمن أراد معرفة الحق.لمن أراد معرفة الحق        
: : : : أقول في الرد على المخالفين في قولهمأقول في الرد على المخالفين في قولهمأقول في الرد على المخالفين في قولهمأقول في الرد على المخالفين في قولهم    مامامامافيفيفيفيوأسأل اهللا التوفيق والقبول وأسأل اهللا التوفيق والقبول وأسأل اهللا التوفيق والقبول وأسأل اهللا التوفيق والقبول 

اآلية الشريفة تشمل زوجات النبي أناآلية الشريفة تشمل زوجات النبي أناآلية الشريفة تشمل زوجات النبي أناآلية الشريفة تشمل زوجات النبي 7777أن : : : :        
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أخي المسلم المنصف! كلّنا يعلم أن سورة األحزاب المباركة نزلت قبل أخي المسلم المنصف! كلّنا يعلم أن سورة األحزاب المباركة نزلت قبل أخي المسلم المنصف! كلّنا يعلم أن سورة األحزاب المباركة نزلت قبل أخي المسلم المنصف! كلّنا يعلم أن سورة األحزاب المباركة نزلت قبل 
وضوع البحث تشمل وضوع البحث تشمل وضوع البحث تشمل وضوع البحث تشمل بسنوات عديدة، ولو أن اآلية الكريمة مبسنوات عديدة، ولو أن اآلية الكريمة مبسنوات عديدة، ولو أن اآلية الكريمة مبسنوات عديدة، ولو أن اآلية الكريمة م    7777وفاة الرسولوفاة الرسولوفاة الرسولوفاة الرسول

زوجات النبيزوجات النبيزوجات النبي7777زوجات النبي الذنوب، فكن اهللا عزّ وجلّ قد دفع عنهن فهذا يعني أن ، الذنوب، فكن اهللا عزّ وجلّ قد دفع عنهن فهذا يعني أن ، الذنوب، فكن اهللا عزّ وجلّ قد دفع عنهن فهذا يعني أن ، الذنوب، فكن اهللا عزّ وجلّ قد دفع عنهن فهذا يعني أن ،
ممن اختار وحفظ وصان بأمر إلهي، ال يجوز ألحد من البشر أن يخرق هذا ممن اختار وحفظ وصان بأمر إلهي، ال يجوز ألحد من البشر أن يخرق هذا ممن اختار وحفظ وصان بأمر إلهي، ال يجوز ألحد من البشر أن يخرق هذا ممن اختار وحفظ وصان بأمر إلهي، ال يجوز ألحد من البشر أن يخرق هذا 

    7777الحجاب اإللهي واألمر الرباني، وإن كان األمر كذلك فما كان لرسول اهللالحجاب اإللهي واألمر الرباني، وإن كان األمر كذلك فما كان لرسول اهللالحجاب اإللهي واألمر الرباني، وإن كان األمر كذلك فما كان لرسول اهللالحجاب اإللهي واألمر الرباني، وإن كان األمر كذلك فما كان لرسول اهللا
ي طهارة زوجاته الواردة في اآلية كما ي طهارة زوجاته الواردة في اآلية كما ي طهارة زوجاته الواردة في اآلية كما ي طهارة زوجاته الواردة في اآلية كما أن يخالف أمر ربه (والعياذ باهللا) فأن يخالف أمر ربه (والعياذ باهللا) فأن يخالف أمر ربه (والعياذ باهللا) فأن يخالف أمر ربه (والعياذ باهللا) ف

تزعمون، عندما وصفهن بـ(صويحبات يوسف) في مرض وفاته (تنزّه عن تزعمون، عندما وصفهن بـ(صويحبات يوسف) في مرض وفاته (تنزّه عن تزعمون، عندما وصفهن بـ(صويحبات يوسف) في مرض وفاته (تنزّه عن تزعمون، عندما وصفهن بـ(صويحبات يوسف) في مرض وفاته (تنزّه عن 
        ذلك) صلوات اهللا عليه.ذلك) صلوات اهللا عليه.ذلك) صلوات اهللا عليه.ذلك) صلوات اهللا عليه.

ــ سبحان اهللا ــ سبحان اهللا ــ سبحان اهللا ــ سبحان اهللا     »»»»اجتهد فأخطأاجتهد فأخطأاجتهد فأخطأاجتهد فأخطأ««««: : : : ! أو! أو! أو! أو»»»»إنّه يهجرإنّه يهجرإنّه يهجرإنّه يهجر««««: : : : أن تقولوا كما قال سلفكمأن تقولوا كما قال سلفكمأن تقولوا كما قال سلفكمأن تقولوا كما قال سلفكم    ��� ��� ��� ��� 
        أئمتكم.أئمتكم.أئمتكم.أئمتكم.عما تصفون ــ فله أجر! كما هو شأنكم في تبرير ضالالت وانحرافات عما تصفون ــ فله أجر! كما هو شأنكم في تبرير ضالالت وانحرافات عما تصفون ــ فله أجر! كما هو شأنكم في تبرير ضالالت وانحرافات عما تصفون ــ فله أجر! كما هو شأنكم في تبرير ضالالت وانحرافات 

، تلكم النسوة ، تلكم النسوة ، تلكم النسوة ، تلكم النسوة CCCCوأنت تعلم أخي المسلم من هن صويحبات يوسفوأنت تعلم أخي المسلم من هن صويحبات يوسفوأنت تعلم أخي المسلم من هن صويحبات يوسفوأنت تعلم أخي المسلم من هن صويحبات يوسف
الشهوة الضالّة، ففتن بجمال الشهوة الضالّة، ففتن بجمال الشهوة الضالّة، ففتن بجمال الشهوة الضالّة، ففتن بجمال     لهنلهنلهنلهنوعقووعقووعقووعقو    بهنبهنبهنبهنالغاويات الالتي ملئت قلوالغاويات الالتي ملئت قلوالغاويات الالتي ملئت قلوالغاويات الالتي ملئت قلو

وراودنه عن نفسه، فكن مثالً للذنب والرجس، حيث قطّعن وراودنه عن نفسه، فكن مثالً للذنب والرجس، حيث قطّعن وراودنه عن نفسه، فكن مثالً للذنب والرجس، حيث قطّعن وراودنه عن نفسه، فكن مثالً للذنب والرجس، حيث قطّعن     CCCCيوسفيوسفيوسفيوسف
        ، لجماله وطلعته البهية.، لجماله وطلعته البهية.، لجماله وطلعته البهية.، لجماله وطلعته البهية.CCCCأيديهن شغفاً عندما ظهر بينهن يوسفأيديهن شغفاً عندما ظهر بينهن يوسفأيديهن شغفاً عندما ظهر بينهن يوسفأيديهن شغفاً عندما ظهر بينهن يوسف

        توي صحاحكم على الكذب؟توي صحاحكم على الكذب؟توي صحاحكم على الكذب؟توي صحاحكم على الكذب؟فهل تحفهل تحفهل تحفهل تح
وال تعجل أخي المسلم فتستنكر هذا القول، وتبدأ كعادتك في تكذيب وال تعجل أخي المسلم فتستنكر هذا القول، وتبدأ كعادتك في تكذيب وال تعجل أخي المسلم فتستنكر هذا القول، وتبدأ كعادتك في تكذيب وال تعجل أخي المسلم فتستنكر هذا القول، وتبدأ كعادتك في تكذيب 
الخبر والشتم، فتحمل نفسك ما ال تطيقه من الذنوب واآلثام، فإليك مصادر الخبر والشتم، فتحمل نفسك ما ال تطيقه من الذنوب واآلثام، فإليك مصادر الخبر والشتم، فتحمل نفسك ما ال تطيقه من الذنوب واآلثام، فإليك مصادر الخبر والشتم، فتحمل نفسك ما ال تطيقه من الذنوب واآلثام، فإليك مصادر 

        : : : : هذا الحديث ونصّه من أصح كتب الحديث لديكمهذا الحديث ونصّه من أصح كتب الحديث لديكمهذا الحديث ونصّه من أصح كتب الحديث لديكمهذا الحديث ونصّه من أصح كتب الحديث لديكم
        وم).وم).وم).وم).ــ صحيح البخاري (باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأمــ صحيح البخاري (باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأمــ صحيح البخاري (باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأمــ صحيح البخاري (باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأم

        ــ صحيح البخاري (باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة).ــ صحيح البخاري (باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة).ــ صحيح البخاري (باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة).ــ صحيح البخاري (باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة).
        بشرح النووي. بشرح النووي. بشرح النووي. بشرح النووي.     ،،،،ــ صحيح مسلمــ صحيح مسلمــ صحيح مسلمــ صحيح مسلم
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        ــ صحيح الترمذي (باب مناقب أبي بكر).ــ صحيح الترمذي (باب مناقب أبي بكر).ــ صحيح الترمذي (باب مناقب أبي بكر).ــ صحيح الترمذي (باب مناقب أبي بكر).
        ــ (مسند أحمد). ــ (مسند أحمد). ــ (مسند أحمد). ــ (مسند أحمد). 

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، اللّهم تقبل منّا، واقبلنا، واجعلنا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، اللّهم تقبل منّا، واقبلنا، واجعلنا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، اللّهم تقبل منّا، واقبلنا، واجعلنا وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، اللّهم تقبل منّا، واقبلنا، واجعلنا 
        ....من أتباع الحق وأهله، وثبتنا عليهمن أتباع الحق وأهله، وثبتنا عليهمن أتباع الحق وأهله، وثبتنا عليهمن أتباع الحق وأهله، وثبتنا عليه

  هم صلّ على نبي الهدى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.هم صلّ على نبي الهدى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.هم صلّ على نبي الهدى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.هم صلّ على نبي الهدى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.اللّاللّاللّاللّ

IIIIÞëŒäÛa@oÓëë@kj�@¿@�î‚nÛaë@�èĐnÛa@�íe@ŠíbÌmÞëŒäÛa@oÓëë@kj�@¿@�î‚nÛaë@�èĐnÛa@�íe@ŠíbÌmÞëŒäÛa@oÓëë@kj�@¿@�î‚nÛaë@�èĐnÛa@�íe@ŠíbÌmÞëŒäÛa@oÓëë@kj�@¿@�î‚nÛaë@�èĐnÛa@�íe@ŠíbÌmHHHH@ @@ @@ @@ @

»�������»�%�د�א��$�#��ل�א�ز�د!����א� �אق���� �

 : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        : : : : رجو بيان ما يليرجو بيان ما يليرجو بيان ما يليرجو بيان ما يليأأأأ
: : : : في سورة األحزابفي سورة األحزابفي سورة األحزابفي سورة األحزاب    7777نبينبينبينبيتاريخ نزول االيات المتحدثة عن ازواج التاريخ نزول االيات المتحدثة عن ازواج التاريخ نزول االيات المتحدثة عن ازواج التاريخ نزول االيات المتحدثة عن ازواج ال    ــــــــ١١١١

� يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل ���� � � � � � � � نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن اجِكزْو نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن اجِكزْو نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن اجِكزْو نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْياةَ الديالْح نتُرِد إِن كُنتُن اجِكزْو
����جميالًجميالًجميالًجميالً    اًاًاًاًأُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحأُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحأُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحأُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراح

واذْكُرن ما يتْلَى في واذْكُرن ما يتْلَى في واذْكُرن ما يتْلَى في واذْكُرن ما يتْلَى في ����: : : : لى قوله تعالىلى قوله تعالىلى قوله تعالىلى قوله تعالىإإإإ    ))))١١١١((((
        ....))))٢٢٢٢((((����اًاًاًاًخَبِيرخَبِيرخَبِيرخَبِير    اًاًاًاًيات اللَّه والْحكْمة إِن اللَّه كَان لَطيفيات اللَّه والْحكْمة إِن اللَّه كَان لَطيفيات اللَّه والْحكْمة إِن اللَّه كَان لَطيفيات اللَّه والْحكْمة إِن اللَّه كَان لَطيفبيوتكُن من آبيوتكُن من آبيوتكُن من آبيوتكُن من آ

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب ����: : : : تاريخ نزول مقطع التطهير في هذه اآلياتتاريخ نزول مقطع التطهير في هذه اآلياتتاريخ نزول مقطع التطهير في هذه اآلياتتاريخ نزول مقطع التطهير في هذه اآليات    ــــــــ٢٢٢٢
        ....))))٣٣٣٣((((����اًاًاًاًعنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرعنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرعنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرعنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِير

                                                 
�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٢٨K� �
�F٢9א�wא��E�F٣٣E�W٣٤K� �
�F٣9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K� �
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            ومقطع التطهير.ومقطع التطهير.ومقطع التطهير.ومقطع التطهير.    7777ء النبيء النبيء النبيء النبيآيات نساآيات نساآيات نساآيات نسا: : : : ي اآليتيني اآليتيني اآليتيني اآليتينتتتتسبب النزول لكلسبب النزول لكلسبب النزول لكلسبب النزول لكل    ــــــــ٣٣٣٣
        جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين.

        ....والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
 ال شك أن هناك مغايرة في سبب نزول آية التخيير وآية التطهير،

اً من الدنيا، سألنه شيئ 7أن نساء النبي: فالسبب الذي يذكروه آلية التخيير هو
ولم يكن عنده، وطلبن منه زيادة في النفقة، وآذينه بغيرة بعضهن من بعض 

إن «: . وقال الشامي في (سبيل الهدى والرشاد))١(فانزل اهللا تعالى آية التخيير
سألنه في عرض الدنيا ومتاعها أشياء، وطلبن منه زيادة في  7نساء النبي

وآلى على  7عض، فهجرهن رسول اهللالنفقة، وآذينه بغيرة بعضهن من ب
ما شأنه؟ : حلف، ال يقربهن شهراً، ولم يخرج إلى أصحابه، فقالوا: نفسه، أي

وقيل ؛ )٢( » ..ألعلمن لكم شأنه.: فقال عمر ،7طلّق رسول اهللا: وكانوا يقولون
ر إلى ذلك المقريزي أنّه حصل بعد الفتح، كما أشا: في زمن نزول آية التخيير

  .)٣(سماع)ع األفي (إمتا
عندما جمع  Iأما آية التطهير فكان نزولها في بيت أُم سلمة أو فاطمة

الحسن والحسين وعلي وفاطمة معه صلوات اهللا عليهم أجمعين تحت الكساء، 
هما األسبق. لذا ال شكفي اختالف الواقعتين وإن صعب تحديد أي  

                                                 
�F١�E�S:א�W��:���� +�	¤,���א�;�0UM٤�W٢٧٥�l��M�j��%�W���J�%�¤��6=�א�0 �KKK���qز�و�א�K� �
�F٢�Eوא��.�د�H
Iא�J6����،����r٩�W٦٢�9א�-+����q�9�6א��jM=��F٤EK� �
�F٣�Eع��PPP[ع�א��PPP?�E١٣�W٧٢JPPP(`�،ل�א���PPP�2�¥��PPP(i��PPPذ��F7��KPPPqא��א
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IIIIČ…‰Č…‰Č…‰Č…‰@@@@@pübØ‘g@óÜÇ@pübØ‘g@óÜÇ@pübØ‘g@óÜÇ@pübØ‘g@óÜÇČçìÛa@œÈiČçìÛa@œÈiČçìÛa@œÈiČçìÛa@œÈiòîibòîibòîibòîib@@@@@óÜÇ@óÜÇ@óÜÇ@óÜÇ�èĐnÛa@òíe�èĐnÛa@òíe�èĐnÛa@òíe�èĐnÛa@òíeHHHH@ @@ @@ @@ @

��و�%��ل����«�������»�א�� ود������ �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
@ CC@ CC@ CC@ CC@ æýĐi@ æýĐi@ æýĐi@ æýĐiaaaaČïÜÇ@ òßbßg@ óÜÇ@ õb�ØÛa@ sí†¡@òÈî’Ûa@ Þü†n�ČïÜÇ@ òßbßg@ óÜÇ@ õb�ØÛa@ sí†¡@òÈî’Ûa@ Þü†n�ČïÜÇ@ òßbßg@ óÜÇ@ õb�ØÛa@ sí†¡@òÈî’Ûa@ Þü†n�ČïÜÇ@ òßbßg@ óÜÇ@ õb�ØÛa@ sí†¡@òÈî’Ûa@ Þü†n�@@@@@Þe@ òà–Çë@Þe@ òà–Çë@Þe@ òà–Çë@Þe@ òà–Çë

oîjÛaoîjÛaoîjÛaoîjÛaNNNN        
وآية التطهير هي وآية التطهير هي وآية التطهير هي وآية التطهير هي     ،،،،التطهيرالتطهيرالتطهيرالتطهير    آيةآيةآيةآية: : : : ون بها على اإلمامةون بها على اإلمامةون بها على اإلمامةون بها على اإلمامةيستدلّيستدلّيستدلّيستدلّة التي ة التي ة التي ة التي ومن األدلّومن األدلّومن األدلّومن األدلّ

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ����: : : : قوله تبارك وتعالىقوله تبارك وتعالىقوله تبارك وتعالىقوله تبارك وتعالى
����ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً

))))١١١١((((....        
بداللة بداللة بداللة بداللة     ؛؛؛؛، وفاطمة، والحسن، والحسين، وفاطمة، والحسن، والحسين، وفاطمة، والحسن، والحسين، وفاطمة، والحسن، والحسينعليعليعليعلي: : : : أهل البيت همأهل البيت همأهل البيت همأهل البيت هم    إنإنإنإن: : : : يقولونيقولونيقولونيقولون

        حديث الكساء.حديث الكساء.حديث الكساء.حديث الكساء.
ها تبغض آل ها تبغض آل ها تبغض آل ها تبغض آل نين عائشة التي يزعمون أنّنين عائشة التي يزعمون أنّنين عائشة التي يزعمون أنّنين عائشة التي يزعمون أنّترويه أُم المؤمترويه أُم المؤمترويه أُم المؤمترويه أُم المؤم: : : : حديث الكساءحديث الكساءحديث الكساءحديث الكساء

بيت النبيبيت النبيبيت النبيه يكتم ه يكتم ه يكتم ه يكتم الذي يزعمون أنّالذي يزعمون أنّالذي يزعمون أنّالذي يزعمون أنّ    ،،،،، وهذا الحديث يخرجه اإلمام مسلم، وهذا الحديث يخرجه اإلمام مسلم، وهذا الحديث يخرجه اإلمام مسلم، وهذا الحديث يخرجه اإلمام مسلم7777بيت النبي
أحاديث في فضائل آل بيت النبيأحاديث في فضائل آل بيت النبيأحاديث في فضائل آل بيت النبي7777أحاديث في فضائل آل بيت النبي....        

    ــــــــ        في كسائهفي كسائهفي كسائهفي كسائه: : : : أيأيأيأيــ ــ ــ ــ فأدخله في عباءته فأدخله في عباءته فأدخله في عباءته فأدخله في عباءته     جاءه عليجاءه عليجاءه عليجاءه علي    7777النبيالنبيالنبيالنبي    أنأنأنأن: : : : عائشة ترويعائشة ترويعائشة ترويعائشة تروي
 ثم ثم ثم جاءت فاطمة فأدخلها، جاءت فاطمة فأدخلها، جاءت فاطمة فأدخلها، جاءت فاطمة فأدخلها، ثم ثم ثم ثم جاءه الحسن فأدخله، جاءه الحسن فأدخله، جاءه الحسن فأدخله، جاءه الحسن فأدخله، ثم ثم ثم ثم اء الحسين فأدخله، اء الحسين فأدخله، اء الحسين فأدخله، اء الحسين فأدخله، ججججثم
 ثم ثم ثم صلوات اهللا وسالمه عليه بالكساء، صلوات اهللا وسالمه عليه بالكساء، صلوات اهللا وسالمه عليه بالكساء، صلوات اهللا وسالمه عليه بالكساء، ــ ــ ــ ــ     اهماهماهماهمغطّغطّغطّغطّ: : : : أيأيأيأيــ ــ ــ ــ     لهملهملهملهمجلّجلّجلّجلّثم ثم ثم ثم قالقالقالقالثم : : : :)))) اللّهم اللّهم اللّهم اللّهم

هذا هذا هذا هذا : : : : فقالوافقالوافقالوافقالوا    ،،،،))))هؤالء أهل بيتي، اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًهؤالء أهل بيتي، اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًهؤالء أهل بيتي، اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًهؤالء أهل بيتي، اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم ����: : : : وهي قول اهللا تعالىوهي قول اهللا تعالىوهي قول اهللا تعالىوهي قول اهللا تعالى    ،،،،اآليةاآليةاآليةاآلية    فسرفسرفسرفسرالحديث يالحديث يالحديث يالحديث ي
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الرالرالرتَطْهِيراًالر كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه ستَطْهِيراًج كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه ستَطْهِيراًج كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه ستَطْهِيراًج كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سج����....        
 ثم ثم ثم أأأأوهو وهو وهو وهو : : : : ل اآلخرل اآلخرل اآلخرل اآلخرستدالستدالستدالستدالاالاالاالاالثمننن(يعني) (يعني) (يعني) (يعني) أي أي أي أي     إذهاب الرجس والتطهيرإذهاب الرجس والتطهيرإذهاب الرجس والتطهيرإذهاب الرجس والتطهير    ن

معصوماً، وكذا الحسن معصوماً، وكذا الحسن معصوماً، وكذا الحسن معصوماً، وكذا الحسن     ····فيكونون بذلك معصومين، ويكون عليفيكونون بذلك معصومين، ويكون عليفيكونون بذلك معصومين، ويكون عليفيكونون بذلك معصومين، ويكون علي    ،،،،العصمةالعصمةالعصمةالعصمة
والحسين وفاطمة رضي اهللا عنهم أجمعين، فإذا كان األمر كذلك فهم إذاً والحسين وفاطمة رضي اهللا عنهم أجمعين، فإذا كان األمر كذلك فهم إذاً والحسين وفاطمة رضي اهللا عنهم أجمعين، فإذا كان األمر كذلك فهم إذاً والحسين وفاطمة رضي اهللا عنهم أجمعين، فإذا كان األمر كذلك فهم إذاً 

أوأوأون غيرهم، ن غيرهم، ن غيرهم، ن غيرهم، لى باإلمامة ملى باإلمامة ملى باإلمامة ملى باإلمامة مأو ثم ثم ثم أخرجوا فاطمةأخرجوا فاطمةأخرجوا فاطمةأخرجوا فاطمةثمOOOO،،،،    وقالواوقالواوقالواوقالوا : : : :إنإنإناإلمامة في اإلمامة في اإلمامة في اإلمامة في     إن
عليعليعليوالحسن والحسين، والحسن والحسين، والحسن والحسين، والحسن والحسين،     علي ثم ثم ثم كما هو معلوم عند الكثيرين.كما هو معلوم عند الكثيرين.كما هو معلوم عند الكثيرين.كما هو معلوم عند الكثيرين.    ،،،،في أوالد الحسينفي أوالد الحسينفي أوالد الحسينفي أوالد الحسينثم        

أو في أو في أو في أو في     MMMMوفاطمة والحسن والحسينوفاطمة والحسن والحسينوفاطمة والحسن والحسينوفاطمة والحسن والحسين    هل هي فعالً في عليهل هي فعالً في عليهل هي فعالً في عليهل هي فعالً في علي    ،،،،هذه اآليةهذه اآليةهذه اآليةهذه اآلية
        غيرهم؟غيرهم؟غيرهم؟غيرهم؟
وا ما قبل هذه اآلية، تدبروا القرآن، فنحن ال نريد أكثر من ذلك، وا ما قبل هذه اآلية، تدبروا القرآن، فنحن ال نريد أكثر من ذلك، وا ما قبل هذه اآلية، تدبروا القرآن، فنحن ال نريد أكثر من ذلك، وا ما قبل هذه اآلية، تدبروا القرآن، فنحن ال نريد أكثر من ذلك، ؤؤؤؤاقراقراقراقر

أَفَال يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَفَال يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَفَال يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَفَال يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ ����: : : : ليس اهللا تبارك وتعالى يقولليس اهللا تبارك وتعالى يقولليس اهللا تبارك وتعالى يقولليس اهللا تبارك وتعالى يقولأفأفأفأف
����أَقْفَالُهاأَقْفَالُهاأَقْفَالُهاأَقْفَالُها

أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا ����: : : : ؟ ويقول؟ ويقول؟ ويقول؟ ويقول))))١١١١((((
هاً فقط هاً فقط هاً فقط هاً فقط س متوجس متوجس متوجس متوجوعال ليوعال ليوعال ليوعال لي    هذا الخطاب من اهللا جلّهذا الخطاب من اهللا جلّهذا الخطاب من اهللا جلّهذا الخطاب من اهللا جلّ    ؟ إن؟ إن؟ إن؟ إن))))٢٢٢٢((((����ًفيه اخْتالفاً كَثيرافيه اخْتالفاً كَثيرافيه اخْتالفاً كَثيرافيه اخْتالفاً كَثيرا

اهللا تعالى اهللا تعالى اهللا تعالى اهللا تعالى     روا القرآن، بل إنروا القرآن، بل إنروا القرآن، بل إنروا القرآن، بل إنناس معنيين هم الذين يحق لهم أن يتدبناس معنيين هم الذين يحق لهم أن يتدبناس معنيين هم الذين يحق لهم أن يتدبناس معنيين هم الذين يحق لهم أن يتدبلى أُلى أُلى أُلى أُإإإإ
روا القرآن، روا القرآن، روا القرآن، روا القرآن، أن يتدبأن يتدبأن يتدبأن يتدب    ــــــــ    بل ومن غير المسلمينبل ومن غير المسلمينبل ومن غير المسلمينبل ومن غير المسلمينــ ــ ــ ــ يطلب من جميع المسلمين يطلب من جميع المسلمين يطلب من جميع المسلمين يطلب من جميع المسلمين 

ويتعرويتعرويتعروا القرآن وا القرآن وا القرآن وا القرآن ؤؤؤؤهم إذا قرهم إذا قرهم إذا قرهم إذا قرفإنّفإنّفإنّفإنّ    ؛؛؛؛وعال من خالل هذا القرآنوعال من خالل هذا القرآنوعال من خالل هذا القرآنوعال من خالل هذا القرآن    فوا على اهللا جلّفوا على اهللا جلّفوا على اهللا جلّفوا على اهللا جلّويتعر
اً من اً من اً من اً من ددددوعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بوعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بوعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بوعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بوتدبروه وعرفوه حق المعرفة وتدبروه وعرفوه حق المعرفة وتدبروه وعرفوه حق المعرفة وتدبروه وعرفوه حق المعرفة 

        ه، وغير ذلك من األمور.ه، وغير ذلك من األمور.ه، وغير ذلك من األمور.ه، وغير ذلك من األمور.باعه واإلقرار بكماله وحسن رصّباعه واإلقرار بكماله وحسن رصّباعه واإلقرار بكماله وحسن رصّباعه واإلقرار بكماله وحسن رصّتّتّتّتّاااانصياع إليه ونصياع إليه ونصياع إليه ونصياع إليه واالاالاالاال
أنا أنا أنا أنا ــ ــ ــ ــ كذلك األمر هنا، نحن ال نريد منكم أكثر من أن تتدبروا القرآن كذلك األمر هنا، نحن ال نريد منكم أكثر من أن تتدبروا القرآن كذلك األمر هنا، نحن ال نريد منكم أكثر من أن تتدبروا القرآن كذلك األمر هنا، نحن ال نريد منكم أكثر من أن تتدبروا القرآن 
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    كم جلّكم جلّكم جلّكم جلّدعوا علماءكم جانباً، ارجعوا إلى كتاب ربدعوا علماءكم جانباً، ارجعوا إلى كتاب ربدعوا علماءكم جانباً، ارجعوا إلى كتاب ربدعوا علماءكم جانباً، ارجعوا إلى كتاب رب    ــــــــ    أعنيكم يا عوام الشيعةأعنيكم يا عوام الشيعةأعنيكم يا عوام الشيعةأعنيكم يا عوام الشيعة
وه، وافتحوا هذا القرآن الكريم، على سورة األحزاب، فعندما نفتح وه، وافتحوا هذا القرآن الكريم، على سورة األحزاب، فعندما نفتح وه، وافتحوا هذا القرآن الكريم، على سورة األحزاب، فعندما نفتح وه، وافتحوا هذا القرآن الكريم، على سورة األحزاب، فعندما نفتح ؤؤؤؤرررروعال واقوعال واقوعال واقوعال واق

اهللا تبارك اهللا تبارك اهللا تبارك اهللا تبارك     سنجد أنسنجد أنسنجد أنسنجد أن    ،،،،اآلن على سورة األحزاب في الجزء الثاني والعشريناآلن على سورة األحزاب في الجزء الثاني والعشريناآلن على سورة األحزاب في الجزء الثاني والعشريناآلن على سورة األحزاب في الجزء الثاني والعشرين
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 نجرال تَبو كُنوتيب نجرال تَبو كُنوتيب نجرال تَبو كُنوتيب نجرال تَبو كُنوتيب �$ �@�) �- �� �b�! �� �	#��A �T�� �c� �d � �e�" �$ �@�) �- �� �b�! �� �	#��A �T�� �c� �d � �e�" �$ �@�) �- �� �b�! �� �	#��A �T�� �c� �d � �e�" �$ �@�) �- �� �b�! �� �	#��A �T�� �c� �d � �e�"    َالزَّك ينآتالزَّكَالصَّالةَ و ينآتالزَّكَالصَّالةَ و ينآتالزَّكَالصَّالةَ و ينآتاةَ اةَ اةَ اةَ الصَّالةَ و
 !6 ��7 !8 �9 �� �#:� �$ �.�f�- �� !6 ��7 !8 �9 �� �#:� �$ �.�f�- �� !6 ��7 !8 �9 �� �#:� �$ �.�f�- �� !6 ��7 !8 �9 �� �#:� �$ �.�f�- ��     تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم

	� واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن من واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن من واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن من واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن من  � ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً �@ �4 � ��� �� �#:� �=� ��g �	 �@ �4 � ��� �� �#:� �=� ��g �	 �@ �4 � ��� �� �#:� �=� ��g �	 �@ �4 � ��� �� �#:� �=� ��g     إِن إِن إِن إِن
����اللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراًاللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراًاللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراًاللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراً

))))١١١١((((....        
يا نساَء يا نساَء يا نساَء يا نساَء ����: : : : ، يقول اهللا، يقول اهللا، يقول اهللا، يقول اهللا7اآليات متناسقة، آيات في نساء النبياآليات متناسقة، آيات في نساء النبياآليات متناسقة، آيات في نساء النبياآليات متناسقة، آيات في نساء النبي    كلّكلّكلّكلّ    أنأنأنأند د د د نجنجنجنج

النبيالنبيالنبيالنبي���� , , , ,����جنرال تَبو في بيوتكن قَرنوجنرال تَبو في بيوتكن قَرنوجنرال تَبو في بيوتكن قَرنوجنرال تَبو في بيوتكن قَرنو����،،،،     ثم ثم ثم قالقالقالقالثم : : : :� نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم
فنجد فنجد فنجد فنجد     ،،،،�ي بيوتكُني بيوتكُني بيوتكُني بيوتكُنواذْكُرن ما يتْلَى فواذْكُرن ما يتْلَى فواذْكُرن ما يتْلَى فواذْكُرن ما يتْلَى ف � الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

        ....7النبيالنبيالنبيالنبي    اآليات في نساءاآليات في نساءاآليات في نساءاآليات في نساء
فكيف ألحد أن يدفكيف ألحد أن يدفكيف ألحد أن يدفكيف ألحد أن يدعي بعد ذلك أنعي بعد ذلك أنعي بعد ذلك أنهذه اآلية، بل هذا المقطع من اآليةهذه اآلية، بل هذا المقطع من اآليةهذه اآلية، بل هذا المقطع من اآليةهذه اآلية، بل هذا المقطع من اآلية    عي بعد ذلك أن    

                                                 
�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٢٨PP٣٤K� �



� �� �� �� �
��������٧٥  .....................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ����: : : : قوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالى    ألنألنألنألن        ــــــــ
    ،،،،����وقَرن في بيوتكنوقَرن في بيوتكنوقَرن في بيوتكنوقَرن في بيوتكن����آية آية آية آية     ما هي جزء منما هي جزء منما هي جزء منما هي جزء منليست آية إنّليست آية إنّليست آية إنّليست آية إنّ    ����ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً

وعال أن يكون الخطاب لنساء وعال أن يكون الخطاب لنساء وعال أن يكون الخطاب لنساء وعال أن يكون الخطاب لنساء     فكيف تقبلون في كالم اهللا جلّفكيف تقبلون في كالم اهللا جلّفكيف تقبلون في كالم اهللا جلّفكيف تقبلون في كالم اهللا جلّ    ــــــــ    تلكم اآليةتلكم اآليةتلكم اآليةتلكم اآلية
النبيالنبيالنبيا ����: : : : 7النبيا يا يا يقُلْ ي ا النَّبِيهقُلْ أَي ا النَّبِيهقُلْ أَي ا النَّبِيهقُلْ أَي ا النَّبِيهأَي �& �'� �� ��� � �& �'� �� ��� � �& �'� �� ��� � �& �'� �� ��� �ثم ثم ثم ثم     ،،،،����إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْياإِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْياإِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْياإِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا    
يا نِساَء النَّبِي لَستُن يا نِساَء النَّبِي لَستُن يا نِساَء النَّبِي لَستُن يا نِساَء النَّبِي لَستُن ����    ............����فَاحشَة مبينَةفَاحشَة مبينَةفَاحشَة مبينَةفَاحشَة مبينَةيا نِساَء النَّبِي من يأْت منْكُن بِيا نِساَء النَّبِي من يأْت منْكُن بِيا نِساَء النَّبِي من يأْت منْكُن بِيا نِساَء النَّبِي من يأْت منْكُن بِ����: : : : يقوليقوليقوليقول

كَأَحد من النِّساِء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ كَأَحد من النِّساِء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ كَأَحد من النِّساِء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ كَأَحد من النِّساِء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ 
!��b جاهلية جاهلية جاهلية جاهلية وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْوقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْوقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْوقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْ � وقُلْن قَوالً معروفاًوقُلْن قَوالً معروفاًوقُلْن قَوالً معروفاًوقُلْن قَوالً معروفاً �� �b�! �� �b�! �� �b�! ��    

 بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ و ينآتالصَّالةَ و نمأَقو بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ و ينآتالصَّالةَ و نمأَقو بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ و ينآتالصَّالةَ و نمأَقو بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ و ينآتالصَّالةَ و نمأَقو
 تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمتَطْهِيراًع كُمرطَهيتَطْهِيراًو كُمرطَهيتَطْهِيراًو كُمرطَهيتَطْهِيراًو كُمرطَهيو����،،،،    يا علييا علييا علييا فاطمة.. يا حسين.. يا فاطمة.. يا حسين.. يا فاطمة.. يا حسين.. يا فاطمة.. يا حسينيا علي ..!!!!     ثم ثم ثم ثم

يعود مريعود مريعود مراذْكُ����: : : : ة ثانيةة ثانيةة ثانيةة ثانيةيعود مراذْكُواذْكُواذْكُووكُنوتيي بتْلَى فا يم نركُنوتيي بتْلَى فا يم نركُنوتيي بتْلَى فا يم نركُنوتيي بتْلَى فا يم ن؟؟؟؟����ر        
ما الذي أدخل عليما الذي أدخل عليما الذي أدخل عليما الذي أدخل علياً والحسن الحسين وفاطمة في خطاب موجاً والحسن الحسين وفاطمة في خطاب موجاً والحسن الحسين وفاطمة في خطاب موجه لنساء ه لنساء ه لنساء ه لنساء اً والحسن الحسين وفاطمة في خطاب موج

النبيالنبيالنبي؟؟؟؟7النبي        
        ....ما مناسبة هذه الفقرة بين هذه اآليات؟ ال توجد مناسبةما مناسبة هذه الفقرة بين هذه اآليات؟ ال توجد مناسبةما مناسبة هذه الفقرة بين هذه اآليات؟ ال توجد مناسبةما مناسبة هذه الفقرة بين هذه اآليات؟ ال توجد مناسبة

أو نطعن في الذين فهموا أو نطعن في الذين فهموا أو نطعن في الذين فهموا أو نطعن في الذين فهموا     ،،،،ماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كالم اهللاماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كالم اهللاماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كالم اهللاماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كالم اهللا
هذا الفهم وادهذا الفهم وادهذا الفهم وادعوا دعوى غير صحيحةعوا دعوى غير صحيحةعوا دعوى غير صحيحةعوا دعوى غير صحيحةهذا الفهم واد؛ ألن؛ ألن؛ ألنقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالى    ؛ ألن : : : :���� اللَّه رِيدا يإِنَّم اللَّه رِيدا يإِنَّم اللَّه رِيدا يإِنَّم اللَّه رِيدا يإِنَّم

        ؟؟؟؟����ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً
؛ لذلك كان مجاهد ؛ لذلك كان مجاهد ؛ لذلك كان مجاهد ؛ لذلك كان مجاهد 7هذه دعوى باطلة، فهذه في نساء النبيهذه دعوى باطلة، فهذه في نساء النبيهذه دعوى باطلة، فهذه في نساء النبيهذه دعوى باطلة، فهذه في نساء النبي: : : : نقولنقولنقولنقول

ومن شاء ومن شاء ومن شاء ومن شاء     ،،،،0000هي في نساء النبيهي في نساء النبيهي في نساء النبيهي في نساء النبي((((((((: : : : يقوليقوليقوليقول    ــــــــ    مجاهد بن جبرمجاهد بن جبرمجاهد بن جبرمجاهد بن جبرــ ــ ــ ــ رحمه اهللا تعالى رحمه اهللا تعالى رحمه اهللا تعالى رحمه اهللا تعالى 
        ....    ــــــــأي في هذه اآليةأي في هذه اآليةأي في هذه اآليةأي في هذه اآلية    ــــــــ    ))))))))ههههباهلتباهلتباهلتباهلت

@CC@CC@CC@CC�a@Þì�‰@oîi@Þe@áç@åß�a@Þì�‰@oîi@Þe@áç@åß�a@Þì�‰@oîi@Þe@áç@åß�a@Þì�‰@oîi@Þe@áç@åß�____@ @@ @@ @@ @
، ، ، ، ، وحديث الكساء لعلي، وحديث الكساء لعلي، وحديث الكساء لعلي، وحديث الكساء لعلي7777نساء النبينساء النبينساء النبينساء النبيهذه اآلية هي في هذه اآلية هي في هذه اآلية هي في هذه اآلية هي في     ،،،،القصدالقصدالقصدالقصد
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اً وفاطمة، اً وفاطمة، اً وفاطمة، اً وفاطمة، عليعليعليعلي    أنأنأنأن: : : : وفاطمة، والحسن، والحسين، وبهذا نجمع بين األمرينوفاطمة، والحسن، والحسين، وبهذا نجمع بين األمرينوفاطمة، والحسن، والحسين، وبهذا نجمع بين األمرينوفاطمة، والحسن، والحسين، وبهذا نجمع بين األمرين
والحسن والحسين من آل بيت النبيوالحسن والحسين من آل بيت النبيوالحسن والحسين من آل بيت النبيبدليل حديث الكساء، وأزواج بدليل حديث الكساء، وأزواج بدليل حديث الكساء، وأزواج بدليل حديث الكساء، وأزواج     ،،،،7777والحسن والحسين من آل بيت النبي

النبيالنبيالنبيمن آل بيمن آل بيمن آل بيمن آل بي    7777النبيت النبيت النبيت النبيوالدليل اآليات المذكورة سابقاًوالدليل اآليات المذكورة سابقاًوالدليل اآليات المذكورة سابقاًوالدليل اآليات المذكورة سابقاً    ،،،،7777ت النبي....        
اس، اس، اس، اس، الفضل بن العبالفضل بن العبالفضل بن العبالفضل بن العبــــكككك    ،،،،7777وغيرهم يدخل أيضاً في آل بيت رسول اهللاوغيرهم يدخل أيضاً في آل بيت رسول اهللاوغيرهم يدخل أيضاً في آل بيت رسول اهللاوغيرهم يدخل أيضاً في آل بيت رسول اهللا

ا منعهما من ا منعهما من ا منعهما من ا منعهما من ه لمه لمه لمه لم؛ وذلك ألنّ؛ وذلك ألنّ؛ وذلك ألنّ؛ وذلك ألن7777ّالنبيالنبيالنبيالنبيعم عم عم عم بن بن بن بن اااالب بن ربيعة بن الحارث لب بن ربيعة بن الحارث لب بن ربيعة بن الحارث لب بن ربيعة بن الحارث والمطّوالمطّوالمطّوالمطّ
        ........د وال آلل محمد)د وال آلل محمد)د وال آلل محمد)د وال آلل محمد)لمحملمحملمحملمحم    ها ال تحلّها ال تحلّها ال تحلّها ال تحلّ(إنّ(إنّ(إنّ(إنّ: : : : الزكاة أن يكونا عاملين عليها وقالالزكاة أن يكونا عاملين عليها وقالالزكاة أن يكونا عاملين عليها وقالالزكاة أن يكونا عاملين عليها وقال

وآل وآل وآل وآل     ،،،،وآل عقيلوآل عقيلوآل عقيلوآل عقيل    ،،،،آل جعفرآل جعفرآل جعفرآل جعفر: : : : 7777لك في آل بيت رسول اهللالك في آل بيت رسول اهللالك في آل بيت رسول اهللالك في آل بيت رسول اهللاويدخل كذويدخل كذويدخل كذويدخل كذ
العبالعبالعبوأرضاهوأرضاهوأرضاهوأرضاه    ····بحديث زيد بن أرقمبحديث زيد بن أرقمبحديث زيد بن أرقمبحديث زيد بن أرقم    ،،،،اساساساسالعب....        

    ال يستقيم معهال يستقيم معهال يستقيم معهال يستقيم معه    ،،،،وفاطمةوفاطمةوفاطمةوفاطمة    والحسن والحسينوالحسن والحسينوالحسن والحسينوالحسن والحسين    صر هذه اآلية على عليصر هذه اآلية على عليصر هذه اآلية على عليصر هذه اآلية على عليقَقَقَقَفَفَفَفَ
        هذا القول مردود.هذا القول مردود.هذا القول مردود.هذا القول مردود.    إنإنإنإن: : : : ولذلك نقولولذلك نقولولذلك نقولولذلك نقول، ، ، ، اآليةاآليةاآليةاآليةنصّ نصّ نصّ نصّ 

òèj‘@…‰ë@ÞbØ‘g@ČÝy@CCòèj‘@…‰ë@ÞbØ‘g@ČÝy@CCòèj‘@…‰ë@ÞbØ‘g@ČÝy@CCòèj‘@…‰ë@ÞbØ‘g@ČÝy@CC@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @
فما فما فما فما     ،،،،7777نساء النبينساء النبينساء النبينساء النبي    وهي فيوهي فيوهي فيوهي في    ؛؛؛؛إذا كان األمر كذلكإذا كان األمر كذلكإذا كان األمر كذلكإذا كان األمر كذلك: : : : هنا إشكال وهوهنا إشكال وهوهنا إشكال وهوهنا إشكال وهو

وهذا هو الذي وهذا هو الذي وهذا هو الذي وهذا هو الذي     ؟؟؟؟عنكنعنكنعنكنعنكن: : : : ولم يقلولم يقلولم يقلولم يقل���� إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُمإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُمإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُمإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم����: : : : مفهوممفهوممفهوممفهوم
        !!!!يدندنون عليهيدندنون عليهيدندنون عليهيدندنون عليه

عنكن؟ وهذه قد ذكر أهل العلم لها معان عنكن؟ وهذه قد ذكر أهل العلم لها معان عنكن؟ وهذه قد ذكر أهل العلم لها معان عنكن؟ وهذه قد ذكر أهل العلم لها معان : : : : ، ولم يقل، ولم يقل، ولم يقل، ولم يقل))))عنكمعنكمعنكمعنكم((((: : : : لماذا قاللماذا قاللماذا قاللماذا قال
        : : : : منهامنهامنهامنها    ،،،،كثيرةكثيرةكثيرةكثيرة

أوأوأوـ    وهو أصح هذه األقوالوهو أصح هذه األقوالوهو أصح هذه األقوالوهو أصح هذه األقوالــ ــ ــ ــ الً الً الً الً أو ــ ــ ــ     ك أنك أنك أنك أن، وذل، وذل، وذل، وذلداخل معهنداخل معهنداخل معهنداخل معهن    7777النبيالنبيالنبيالنبي    ننننإإإإ    ::::ـ
: : : : وهووهووهووهو    ،،،،د البيتد البيتد البيتد البيتم على البيت دخل سيم على البيت دخل سيم على البيت دخل سيم على البيت دخل سيا تكلّا تكلّا تكلّا تكلّلملململمثم ثم ثم ثم الخطاب كان للنساء، الخطاب كان للنساء، الخطاب كان للنساء، الخطاب كان للنساء، 

    ،،،،وسالمه عليه مع النساء في الخطابوسالمه عليه مع النساء في الخطابوسالمه عليه مع النساء في الخطابوسالمه عليه مع النساء في الخطاب    ، فإذا دخل صلوات اهللا، فإذا دخل صلوات اهللا، فإذا دخل صلوات اهللا، فإذا دخل صلوات اهللا7777محمدمحمدمحمدمحمد
إِنَّما يرِيد اللَّه إِنَّما يرِيد اللَّه إِنَّما يرِيد اللَّه إِنَّما يرِيد اللَّه ����: : : : لغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمعلغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمعلغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمعلغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمعأن تُأن تُأن تُأن تُ    جداًجداًجداًجداًفطبيعي فطبيعي فطبيعي فطبيعي 

لَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيللَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيللَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيللَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيلتيتيتيتيا نساء يا نساء يا نساء يا نساء : : : : أيأيأيأي    ،،،،����يالنبيالنبيالنبي7777النبي    ومعكنومعكنومعكنومعكن    سيدكنسيدكنسيدكنسيدكن    
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        ....7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
وتصحوتصحوتصحوتصح    أيضاً لأيضاً لأيضاً لمرأة إبراهيممرأة إبراهيممرأة إبراهيممرأة إبراهيمااااما قال اهللا تبارك وتعالى عن ما قال اهللا تبارك وتعالى عن ما قال اهللا تبارك وتعالى عن ما قال اهللا تبارك وتعالى عن أيضاً ل : : : :���� تُ اللَّهمحر تُ اللَّهمحر تُ اللَّهمحر تُ اللَّهمحر

تيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهربوتيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهربوتيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهربوتيلَ الْبأَه كُملَيع كَاتُهربو����
: : : : جاء بميم الجمع هناجاء بميم الجمع هناجاء بميم الجمع هناجاء بميم الجمع هنا    مرأة إبراهيم، لممرأة إبراهيم، لممرأة إبراهيم، لممرأة إبراهيم، لمااااوهي وهي وهي وهي     ))))١١١١((((

ما (عليكم) يريد أهل ما (عليكم) يريد أهل ما (عليكم) يريد أهل ما (عليكم) يريد أهل وإنّوإنّوإنّوإنّ    ؟؟؟؟يضاًيضاًيضاًيضاً)، وال (عليك) أ)، وال (عليك) أ)، وال (عليك) أ)، وال (عليك) أ(عليكن(عليكن(عليكن(عليكن: : : : (عليكم) ولم يقل(عليكم) ولم يقل(عليكم) ولم يقل(عليكم) ولم يقل
        (أهل).(أهل).(أهل).(أهل).: : : : البيت، يريد مراعاة اللفظ، واللفظالبيت، يريد مراعاة اللفظ، واللفظالبيت، يريد مراعاة اللفظ، واللفظالبيت، يريد مراعاة اللفظ، واللفظ

        ....معهنمعهنمعهنمعهن    دخلدخلدخلدخل    ����النبيالنبيالنبيالنبي    نون النسوة هنا لم يؤت بها؛ ألننون النسوة هنا لم يؤت بها؛ ألننون النسوة هنا لم يؤت بها؛ ألننون النسوة هنا لم يؤت بها؛ ألن    إنإنإنإن    ؛؛؛؛حالحالحالحال    وعلى كلّوعلى كلّوعلى كلّوعلى كلّ
@CC@CC@CC@CC�a@Þì�‰@oîi@Þe@òà–Ç@óÜÇ@�èĐnÛa@òíe@òÛü…@â†Ç�a@Þì�‰@oîi@Þe@òà–Ç@óÜÇ@�èĐnÛa@òíe@òÛü…@â†Ç�a@Þì�‰@oîi@Þe@òà–Ç@óÜÇ@�èĐnÛa@òíe@òÛü…@â†Ç�a@Þì�‰@oîi@Þe@òà–Ç@óÜÇ@�èĐnÛa@òíe@òÛü…@â†Ç�@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

    اهللا سبحانه يريد أن يذهب الرجس، ويريد أناهللا سبحانه يريد أن يذهب الرجس، ويريد أناهللا سبحانه يريد أن يذهب الرجس، ويريد أناهللا سبحانه يريد أن يذهب الرجس، ويريد أن    ،،،،كذلك بالنسبة للتطهيركذلك بالنسبة للتطهيركذلك بالنسبة للتطهيركذلك بالنسبة للتطهير
يطهيطهيطهيطهر سبحانه وتعالى، فهل هم مطهر سبحانه وتعالى، فهل هم مطهر سبحانه وتعالى، فهل هم مطهرون خلقةرون خلقةرون خلقةرون خلقةر سبحانه وتعالى، فهل هم مطه،،،،    أو يريد اهللا اآلن أن يطهأو يريد اهللا اآلن أن يطهأو يريد اهللا اآلن أن يطهرهم؟رهم؟رهم؟رهم؟أو يريد اهللا اآلن أن يطه        

القوم يدالقوم يدالقوم يدرون خلقةعون أنّعون أنّعون أنّعون أنّالقوم يدرون خلقةهم مطهرون خلقةهم مطهرون خلقةهم مطهرون: : : : أيأيأيأي    ــــــــ    هم مطهرونخلقوا مطهرونخلقوا مطهرونخلقوا مطهفإذا كانوا فإذا كانوا فإذا كانوا فإذا كانوا     ــــــــ    خلقوا مطه
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم ����: : : : وتعالىوتعالىوتعالىوتعالىسبحانه سبحانه سبحانه سبحانه خلقوا مطهرين فما معنى قوله خلقوا مطهرين فما معنى قوله خلقوا مطهرين فما معنى قوله خلقوا مطهرين فما معنى قوله 

سجالرسجالرسجالرسجركم : : : : أيأيأيأي    ــــــــ    يريد أن يذهب عنكم الرجسيريد أن يذهب عنكم الرجسيريد أن يذهب عنكم الرجسيريد أن يذهب عنكم الرجس: : : : قالقالقالقال    ؟؟؟؟بعد أوامر ونواهبعد أوامر ونواهبعد أوامر ونواهبعد أوامر ونواه    ����الرركم طهركم طهركم طهطه
        ــ؟ــ؟ــ؟ــ؟    وأذهب عنكم الرجسوأذهب عنكم الرجسوأذهب عنكم الرجسوأذهب عنكم الرجس

: : : : قالقالقالقالثم ثم ثم ثم     ،،،،لهم بالكساءلهم بالكساءلهم بالكساءلهم بالكساءجلّجلّجلّجلّ    7777النبيالنبيالنبيالنبي    أنأنأنأن((((: : : : ما معنى حديث الكساء، وهوما معنى حديث الكساء، وهوما معنى حديث الكساء، وهوما معنى حديث الكساء، وهو: : : : إذاًإذاًإذاًإذاً
    ........وبماذا يدعووبماذا يدعووبماذا يدعووبماذا يدعو    ؟؟؟؟لماذا يدعولماذا يدعولماذا يدعولماذا يدعو    ،،،،))))اللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًاللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًاللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًاللّهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

خلقة؟! فكيف خلقة؟! فكيف خلقة؟! فكيف خلقة؟! فكيف هم مطهرون هم مطهرون هم مطهرون هم مطهرون بإذهاب الرجس الذي هو أصالً ذاهب عنهم؛ ألنّبإذهاب الرجس الذي هو أصالً ذاهب عنهم؛ ألنّبإذهاب الرجس الذي هو أصالً ذاهب عنهم؛ ألنّبإذهاب الرجس الذي هو أصالً ذاهب عنهم؛ ألنّ
النبيالنبيالنبييطلب من اهللا أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل ال ينبغي أن يطلب من اهللا أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل ال ينبغي أن يطلب من اهللا أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل ال ينبغي أن يطلب من اهللا أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل ال ينبغي أن     7777النبي

        ....7777يكون من رسول اهللايكون من رسول اهللايكون من رسول اهللايكون من رسول اهللا
    ····على العصمة وعليعلى العصمة وعليعلى العصمة وعليعلى العصمة وعلي    على العصمة، كيف تدلّعلى العصمة، كيف تدلّعلى العصمة، كيف تدلّعلى العصمة، كيف تدلّ    إذاً هذه اآلية ال تدلّإذاً هذه اآلية ال تدلّإذاً هذه اآلية ال تدلّإذاً هذه اآلية ال تدلّ

                                                 
�Fد١�Y�E�F١١E�W٧٣K� �
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ي ي ي ي خطئ، وال آمن من أن يقع منّخطئ، وال آمن من أن يقع منّخطئ، وال آمن من أن يقع منّخطئ، وال آمن من أن يقع منّي لست في نفسي بفوق أن أُي لست في نفسي بفوق أن أُي لست في نفسي بفوق أن أُي لست في نفسي بفوق أن أُ(وإنّ(وإنّ(وإنّ(وإنّ: : : : يقوليقوليقوليقول
        ؟؟؟؟))))٢٩٣٢٩٣٢٩٣٢٩٣من صفحة (من صفحة (من صفحة (من صفحة (يقول ذلك في الكافي الجزء الثايقول ذلك في الكافي الجزء الثايقول ذلك في الكافي الجزء الثايقول ذلك في الكافي الجزء الثا    ،،،،ذلك)ذلك)ذلك)ذلك)

أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من ثم ثم ثم ثم ((((: : : : ويقول للحسن ابنهويقول للحسن ابنهويقول للحسن ابنهويقول للحسن ابنه
وهذا في نهج البالغة صفحة وهذا في نهج البالغة صفحة وهذا في نهج البالغة صفحة وهذا في نهج البالغة صفحة     ،،،،أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم)أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم)أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم)أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم)

    ،،،،ط الظناء)ط الظناء)ط الظناء)ط الظناء)وتتوروتتوروتتوروتتور    ،،،،ما تخبط خبط العشواءما تخبط خبط العشواءما تخبط خبط العشواءما تخبط خبط العشواءك إنّك إنّك إنّك إنّ(فاعلم أنّ(فاعلم أنّ(فاعلم أنّ(فاعلم أنّ: : : : وقال له أيضاًوقال له أيضاًوقال له أيضاًوقال له أيضاً    ........))))٥٧٦٥٧٦٥٧٦٥٧٦((((
(فإن أشكل عليك من (فإن أشكل عليك من (فإن أشكل عليك من (فإن أشكل عليك من : : : : ل له كذلكل له كذلكل له كذلكل له كذلكوقاوقاوقاوقا    ........))))٥٧٧٥٧٧٥٧٧٥٧٧وهذا في نهج البالغة صفحة (وهذا في نهج البالغة صفحة (وهذا في نهج البالغة صفحة (وهذا في نهج البالغة صفحة (

ثم ثم ثم ثم ل ما خلقت جاهالً ل ما خلقت جاهالً ل ما خلقت جاهالً ل ما خلقت جاهالً ك أوك أوك أوك أوفاحمله على جهالتك به، فإنّفاحمله على جهالتك به، فإنّفاحمله على جهالتك به، فإنّفاحمله على جهالتك به، فإنّــ ــ ــ ــ     يعني أمريعني أمريعني أمريعني أمرــ ــ ــ ــ     ذلكذلكذلكذلك
علمت، وما أكثر ما تجهل من األمر، ويتحيعلمت، وما أكثر ما تجهل من األمر، ويتحيعلمت، وما أكثر ما تجهل من األمر، ويتحيفيه بصرك)فيه بصرك)فيه بصرك)فيه بصرك)    ر فيه رأيك، ويضلّر فيه رأيك، ويضلّر فيه رأيك، ويضلّر فيه رأيك، ويضلّعلمت، وما أكثر ما تجهل من األمر، ويتحي،،،،    

        ).).).).٥٧٨٥٧٨٥٧٨٥٧٨وهذا في نهج البالغة صفحة (وهذا في نهج البالغة صفحة (وهذا في نهج البالغة صفحة (وهذا في نهج البالغة صفحة (
وهذا من يسموهذا من يسموهذا من يسمعاملي، يقولعاملي، يقولعاملي، يقولعاملي، يقولزين الدين بن علي الزين الدين بن علي الزين الدين بن علي الزين الدين بن علي ال: : : : ))))))))الشهيد الثانيالشهيد الثانيالشهيد الثانيالشهيد الثاني((((((((ــــونه بونه بونه بونه بوهذا من يسم : : : :

))))))))فإنفإنفإنكثيراً منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا     فإن
        ).).).).١٥١١٥١١٥١١٥١((((: : : : وهذا في حقائق اإليمان صفحةوهذا في حقائق اإليمان صفحةوهذا في حقائق اإليمان صفحةوهذا في حقائق اإليمان صفحة    ،،،،))))))))هم علماء أبرارهم علماء أبرارهم علماء أبرارهم علماء أبراريعتقدون أنّيعتقدون أنّيعتقدون أنّيعتقدون أنّ

�uŠÛa@óäÈß@CC�uŠÛa@óäÈß@CC�uŠÛa@óäÈß@CC�uŠÛa@óäÈß@CC@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @
        ما هو الرجس؟ما هو الرجس؟ما هو الرجس؟ما هو الرجس؟    ،،،،����إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجسإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجسإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجسإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس����: : : : يقول اهللا تعالىيقول اهللا تعالىيقول اهللا تعالىيقول اهللا تعالى

    ........هو القذر.. الذنب.. اإلثم.. الفسق.. الشكهو القذر.. الذنب.. اإلثم.. الفسق.. الشكهو القذر.. الذنب.. اإلثم.. الفسق.. الشكهو القذر.. الذنب.. اإلثم.. الفسق.. الشك: : : : قال أهل اللغةقال أهل اللغةقال أهل اللغةقال أهل اللغة: : : : الرجسالرجسالرجسالرجس
        ى الرجس.ى الرجس.ى الرجس.ى الرجس.هذا يدخل في مسمهذا يدخل في مسمهذا يدخل في مسمهذا يدخل في مسم    الشرك.. الشيطان، كلّالشرك.. الشيطان، كلّالشرك.. الشيطان، كلّالشرك.. الشيطان، كلّ

ة، فقد وردت في قول اهللا ة، فقد وردت في قول اهللا ة، فقد وردت في قول اهللا ة، فقد وردت في قول اهللا الرجس في القرآن في مواضع عدالرجس في القرآن في مواضع عدالرجس في القرآن في مواضع عدالرجس في القرآن في مواضع عدوردت كلمة وردت كلمة وردت كلمة وردت كلمة 
�يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر يا أَيها الَّذين آمنُوا إِنَّما الْخَمر والْميسر ����: : : : تعالىتعالىتعالىتعالى �� !N� �h��� �� ��� �� !N� �h��� �� ��� �� !N� �h��� �� ��� �� !N� �h��� �� �� !i� ��� � !i� ��� � !i� ��� � !i� ��� �     نم سرِج نم سرِج نم سرِج نم سرِج

وهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمعوهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمعوهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمعوهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمع    ونحتُفْل لَّكُملَعونحتُفْل لَّكُملَعونحتُفْل لَّكُملَعونحتُفْل لَّكُملَع����
))))١١١١((((....        

                                                 
�F١C
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����كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنُونكَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنُونكَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنُونكَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنُون����: : : : وقال تعالىوقال تعالىوقال تعالىوقال تعالى
))))١١١١((((....        

    قُلْ ال أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍقُلْ ال أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍقُلْ ال أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍقُلْ ال أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ����: : : : وقال سبحانه وتعالىوقال سبحانه وتعالىوقال سبحانه وتعالىوقال سبحانه وتعالى
 همطْعي همطْعي همطْعي همطْعقاً     ���# ���# ���# ���# يسف أَو سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد تَةً أَويم كُوني قاً أَنسف أَو سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد تَةً أَويم كُوني قاً أَنسف أَو سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد تَةً أَويم كُوني قاً أَنسف أَو سرِج نْزِيرٍ فَإِنَّهخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد تَةً أَويم كُوني أَن

بِه رِ اللَّهغَيلَّ لأُهبِه رِ اللَّهغَيلَّ لأُهبِه رِ اللَّهغَيلَّ لأُهبِه رِ اللَّهغَيلَّ ل٢٢٢٢((((����أُه((((....        
قَالَ قَد وقَع قَالَ قَد وقَع قَالَ قَد وقَع قَالَ قَد وقَع ����: : : : من اليهودمن اليهودمن اليهودمن اليهود    كفّاركفّاركفّاركفّاروكذلك يقول سبحانه وتعالى على الوكذلك يقول سبحانه وتعالى على الوكذلك يقول سبحانه وتعالى على الوكذلك يقول سبحانه وتعالى على ال

ب أَتُجادلُونَنِي في أَسماٍء سميتُموها أَنْتُم ب أَتُجادلُونَنِي في أَسماٍء سميتُموها أَنْتُم ب أَتُجادلُونَنِي في أَسماٍء سميتُموها أَنْتُم ب أَتُجادلُونَنِي في أَسماٍء سميتُموها أَنْتُم علَيكُم من ربكُم رِجس وغَضَعلَيكُم من ربكُم رِجس وغَضَعلَيكُم من ربكُم رِجس وغَضَعلَيكُم من ربكُم رِجس وغَضَ
رِيننْتَظالْم نم كُمعوا إِنِّي مرفَانْتَظ لْطَانس نا مبِه ا نَزَّلَ اللَّهم كُماؤآبورِيننْتَظالْم نم كُمعوا إِنِّي مرفَانْتَظ لْطَانس نا مبِه ا نَزَّلَ اللَّهم كُماؤآبورِيننْتَظالْم نم كُمعوا إِنِّي مرفَانْتَظ لْطَانس نا مبِه ا نَزَّلَ اللَّهم كُماؤآبورِيننْتَظالْم نم كُمعوا إِنِّي مرفَانْتَظ لْطَانس نا مبِه ا نَزَّلَ اللَّهم كُماؤآبو����

))))٣٣٣٣((((....        
وا عنْهم وا عنْهم وا عنْهم وا عنْهم سيحلفُون بِاللَّه لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِلَيهِم لتُعرِضُسيحلفُون بِاللَّه لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِلَيهِم لتُعرِضُسيحلفُون بِاللَّه لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِلَيهِم لتُعرِضُسيحلفُون بِاللَّه لَكُم إِذَا انْقَلَبتُم إِلَيهِم لتُعرِضُ����: : : : ويقول تعالىويقول تعالىويقول تعالىويقول تعالى

سرِج مإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَعسرِج مإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَعسرِج مإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَعسرِج مإِنَّه منْهرِضُوا عفَأَع����
))))٤٤٤٤((((....        

    اإلثم.. الذنب.. القذر..اإلثم.. الذنب.. القذر..اإلثم.. الذنب.. القذر..اإلثم.. الذنب.. القذر..: : : : ن معنى الرجس، وهون معنى الرجس، وهون معنى الرجس، وهون معنى الرجس، وهوخرى تبيخرى تبيخرى تبيخرى تبيوجاءت آيات أُوجاءت آيات أُوجاءت آيات أُوجاءت آيات أُ
الشكالشكالشكالشيطان.. الشرك، وما شابهها من المعاني؛ ولذلك جاء عن جعفر .. الشيطان.. الشرك، وما شابهها من المعاني؛ ولذلك جاء عن جعفر .. الشيطان.. الشرك، وما شابهها من المعاني؛ ولذلك جاء عن جعفر .. الشيطان.. الشرك، وما شابهها من المعاني؛ ولذلك جاء عن جعفر الشك ..

هب عنْكُم هب عنْكُم هب عنْكُم هب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْ����: : : : ه قاله قاله قاله قالأنّأنّأنّأنّ    ،،،،الصادق رضي اهللا عنه ورحمهالصادق رضي اهللا عنه ورحمهالصادق رضي اهللا عنه ورحمهالصادق رضي اهللا عنه ورحمه
سجالرسجالرسجالرسجقالقالقالقال    ،،،،����الر : : : :هو الشكهو الشكهو الشكالرجس(الرجس(الرجس(الرجس: : : : , وقال الباقر, وقال الباقر, وقال الباقر, وقال الباقرهو الشك) : : : :هو الشكهو الشكهو الشكواهللا)، واهللا)، واهللا)، واهللا)هو الشك ،....        

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لها عثمان الخميس في وقد تقو ،هذه الشبهات المطروحة ليست جديدة
ما إلى ونحن نجيب عليها باإلضافة  ،كتاب (حقبة من التاريخ) منذ سنين
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  : نها سابقاًجيب عأُ
ما ذنب الشيعة واألحاديث الصحيحة صريحة في هذا المعنى المتنازع 

باإلضافة إلى  ،Fوفاطمة والحسن والحسين علي: أهل البيت هم بأن ،عليه
  !7البيت النبي المصطفىسيد 

بأصحاب  7التي حكت فعل النبي )١(فهذه رواية عائشة في مسلم
من سورة األحزاب، تعاضدها النصوص  تالوته آلية التطهيرثمF  الكساء

ة السنن واآلثارالصحيحة التي رواها أئم، بطرق و 7حين نقلوا قول النبي
وحين قرأ آية التطهير  ،لهم بالكساءهم هؤالء أهل بيتي) حين جلّ(اللّ: مختلفة

  ة..عليهم خاصّ
هم أهل يفيد الحصر وتعيين المذكورين فقط بأنّ 7وهذا اللفظ منه

(هؤالء، أهل ين ءتعريف الجز وقد نصَّ العلماء بأن .ن غيرهمالبيت دو
  .)٢(يفيد الحصربيتي)

بأن المراد : أي ،وقد صرح جمع من علماء أهل السنّة بهذا المعنى أيضاً
وفي هذا يقول الحاكم  ،دون غيرهم Fأصحاب الكساء: بأهل البيت هم

الروايات الصحيحة بعد أن ذكر جملة من األخبار و ،النيسابوري في كتابه
أهل البيت هم خصوص أصحاب  الصريحة في أنعلى شرط الشيخين، 

دون غيرهم،  ،(آل محمد): بمصطلح هم أيضاً المرادونوأنّ ،فقط Fالكساء
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جته ليعلم ما خروإنّ((: لحديث كيفية الصالة على أهل البيت هقال بعد إيراد
١())أهل البيت واآلل جميعاً هم المستفيد أن(.  

وأخبار ((: في هذا المعنى أيضاً يقول اآللوسي صاحب التفسيرو
، تحت الكساء، وقوله )رضي اهللا تعالى عنهم( علياً وفاطمة وابنيهما 7إدخاله

هم هؤالء أهل بيتي) ودعائه لهم، وعدم إدخال أُم (اللّ: والسالم عليه الصالة
معنى كان  لعموم أهل البيت بأي ةصسلمة أكثر من أن تحصى، وهي مخصّ

  .)٢())7أزواجهوال يدخل فيهم  ،من شملهم الكساء: البيت، فالمراد بهم
هذه اآلية الكريمة أحتجاج بوحدة السياق، واالالجواب على ا وأم ن

وردت ضمن آيات جاءت تتحدنّأ، فيكون المراد ب7ث عن نساء النبيهن 
التذكير في  لّلمح ؛7ضافة إلى النبيباإل ،المقصودات بهذه اآلية الكريمة

  ..نثىالذي يستفاد منه الشمول للذكر واال(عنكم)، الضمائر 
ل بوحدة السياق لهذه اآليات، بل ستدالإن من الضروري لال: : : : فنقولفنقولفنقولفنقول

بها  ثبات نزول اآليات المستدلّإآيات القرآن الكريم  ل بها في كلّستدالولال
ا اآلخر، وأم هاعضدفعة واحدة، وفي مناسبة واحدة، ليكون بعضها قرينة على ب

ل بوحدة ستدالد الكالم في مناسبات مختلفة، فهو ينسف االاحتمال تعد
  مقام.. ثبات المدعى في هذا المقام وفي كلّإالسياق، وال يمكن 

ترتيب اآليات القرآنية في المصحف الشريف لم يكن  ومن المعلوم أن
بحسب التسلسل الزمني لنزولها، فرية ن آيات مكّآية مدنية وضعت بي ب
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وبالعكس.. وهذا األمر يمكن مالحظته بأدنى مراجعة ألسباب نزول اآليات 
  التي ذكرها العلماء في الكتب الخاصّة بهذا الشأن.

من  ٣٣ثبات نزول آية التطهير (وهي اآلية إ جداًمن العسير : وفي مقامنا
ما  دلّةأل، بل هناك من ا7سورة األحزاب) مع اآليات الواردة في نساء النبي

7يشير إلى نزول آية التطهير قبل آيات نساء النبي.  
ا لم: قال ،·عن أبي سعيد الخدري ،أخرج ابن مردويه((: قال السيوطي

بفاطمة ·دخل عليO السالم : إلى بابها يقولأربعين صباحاً  7جاء النبي)
رِيد اللَّه ليذْهب رِيد اللَّه ليذْهب رِيد اللَّه ليذْهب رِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يإِنَّما يإِنَّما يإِنَّما ي�الصالة رحمكم اهللا،  ،عليكم أهل البيت ورحمة اهللا وبركاته

 نسلم لمأنا حاربتم، و ا, أنا حرب لم�عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًعنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًعنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًعنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً
  .)١()))سالمتم

زواج فاطمة فإذا علمنا أنI من عليC7كان بعد رجوع النبي 
كما يروي ذلك أبو الفرج  ،من غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة

بحسب رواية  ،ثنين وعشرين شهراً من الهجرةاأو على رأس ، )٢(صفهانياإل
  ..)٣(عن الواقدي الطبري

وعلمنا أيضاً أن كان بعد زواج  7نزول اآليات المرتبطة بنساء النبي
تسعة  رين إلى كونهنبل ذهب بعض المفس ،بمجموعة منهن 7رسول اهللا

وجود (حفصة) آنذاك، وأنّها ولم يختلف أحد في  ،)٤(عند نزول هذه اآليات
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بين الدنيا واآلخرة.. وقد صرح  7من جملة النساء الآلتي خيرهن رسول اهللا
الطبري وغيره أن من حفصة كان في السنة الثالثة من الهجرة  7زواج النبي

بما يقارب السنة  Iر عن زواج فاطمةمتأخّ ه، أي أنّ)١(حدقبل الخروج إلى أُ
  ..الواحدة

من  من تاريخ زواج علي: أيــ نا من مالحظة هذين األمرين ن ليتبيف
القول  إلىه ال يمكن المصير أنّ ــ من حفصة 7وتاريخ زواج النبيH، فاطمة

ةآية التطهير قد نزلت دفع بأن 7واحدة مع آيات نساء النبي .  
شكال الوارد على وحدة السياق لهذه اآلية مع تلك اآليات إن ثبت وهذا اإل

ن لم يثبت على نحو إو ،ل به في المقامستدالفهو مانع من اال ،حو الجزمعلى ن
ل بوحدة السياق في ستدالحتماالً مانعاً من تمامية االاقل من كونه أ فال ،الجزم

  المقام.
ل بوحدة السياق لهذه ستدالوأيضاً يوجد هناك أمران آخران يمنعان من اال

  : اآليات الكريمات
األواألواألوب بينها، أي بين آيات النساء وآية التطهير، عدم وحدة الخطا: : : : للللاألو

المولى سبحانه أرجع اإلرادة في آيات النساء إل فالمالحظ أنال إليه عزّ  يهن
&� يا أَيها النَّبِي قُلْ يا أَيها النَّبِي قُلْ يا أَيها النَّبِي قُلْ يا أَيها النَّبِي قُلْ �: وجلّ، إذ قال تعالى �'� �� ��� � �& �'� �� ��� � �& �'� �� ��� � �& �'� �� ��� �إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ     

بينما في  ،)٢(�من يأْت منْكُن بِفَاحشَةمن يأْت منْكُن بِفَاحشَةمن يأْت منْكُن بِفَاحشَةمن يأْت منْكُن بِفَاحشَة... ... ... ... للَّه ورسولَهللَّه ورسولَهللَّه ورسولَهللَّه ورسولَهوإِن كُنْتُن تُرِدن اوإِن كُنْتُن تُرِدن اوإِن كُنْتُن تُرِدن اوإِن كُنْتُن تُرِدن ا... ... ... ... الدنْياالدنْياالدنْياالدنْيا
آية التطهير كان الخطاب يحكي عن تعلّق اإلرادة اإللهية ذاتها بالتطهير 

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب �: فقد قال تعالى ،Fوإذهاب الرجس عن أهل البيت
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و تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمعو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمعو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمعو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمتَطْهِيراًع كُمرطَهتَطْهِيراًي كُمرطَهتَطْهِيراًي كُمرطَهتَطْهِيراًي كُمرطَه١(�ي(.  
آيات النساء وردت في سياق الزجر والتحذير، بينما آية  نإ: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني

ان بين السياقين وشتّ ،ـ قد وردت في سياق المدح والتفضيلـفاق تّـ باالـالتطهير 
  داً.المخاطب في كال الموردين واحد وليس متعد نأإذا اعتبرنا 

في القرآن  ،بوحدة السياق بين آيات مااج حتجوبشكل عام لكي يتم اال
الوحدة في : الوحدة في النزول، الثاني: لاألو: يحتاج إلى شيئين ،الكريم

  الخطاب.. وهما مفقودان في المقام.
وأممجاهد بن جبر كان يقول ا دعوى أن :))ومن  7هي في نساء النبي

كان  ،عباس مولى ابن ةهذا الرأي هو لعكرم فالصحيح أن.. ))شاء باهلته
  .وينادي به في األسواق ،يجاهر به

ه كان ألنّ ؛وأهل بيته Cه عن أمير المؤمنينانحرافمعروف ب عكرمةو
والنصب ظاهر من كلماته وألفاظه في هذه المسألة،  ،ي الخوارجأيرى ر

جراء المباهلة لغرض بيان تفسير آية من آيات إشيء يستدعي  أيف ..���� 
فالن دون فالن سوى النصب والعداء الذي كانت  ها نزلت فينّأ ،القرآن

 ،ةعامF وأهل البيت ،خاصّة Cجاه أمير المؤمنينتّاتجاهر به الخوارج 
 أشد عدـ الذي يـالذي كان عكرمة يرى رأيه  ـوبالذات رأي نجدة الحروري ـ

بن أبي طالب اآلراء بغضاً لعليC،  باإلضافة إلى تكفير جميع المسلمين من
  .ارجغير الخو

لذا وصفه يحيى بن  ،وقد اشتهر عن عكرمة أيضاً كذبه ووضعه للحديث
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جحاف الركون إلى بل من اإل ،، فمن المعيب)١(ابكذّ: سعيد األنصاري بأنّه
وترك تلك النصوص الصريحة  ،اب الناصبيهذا الرأي الصادر عن هذا الكذّ

أصحاب  في تفسير آية التطهير بالخمسة 7المستفيضة الصادرة عن النبي
  ..دون غيرهم Fالكساء

ــ أي عكرمةــ في قوله  مع أن كانوا على كافّة المسلمين  داللة على أن
يطلب ثم  ))...ليس ما تذهبون إليه((: ولذلك كان يقول ،خالف في ذلك

  .)٢(المباهلة
إلى ما يشمل الذكور � يطَهركُميطَهركُميطَهركُميطَهركُم    ........عنْكُمعنْكُمعنْكُمعنْكُم�دعوى عود ضمير الجمع وفي 

ه جاء على لسان الخطاب مع زوجة نّأو ،باإلضافة للزوجات ــ 7النبي  ــ
أَتَعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمتُ اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَتَعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمتُ اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَتَعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمتُ اللَّه وبركَاتُه علَيكُم أَتَعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمتُ اللَّه وبركَاتُه علَيكُم �: في قوله تعالى Cإبراهيم

تيلَ الْبأَهتيلَ الْبأَهتيلَ الْبأَهتيلَ الْب٣(�أَه(.  
ما كان إنّ Cب سارة زوجة إبراهيماستفهام المالئكة من تعج نإ: : : : نقولنقولنقولنقول

صطفائها، وهذا المعنى يتطابق مع الواقع الخارجي لسارة الو Cلقرابتها منه
ـ وأيضاً مع المدلول اللغوي لكلمة (أهل بيت ـ Cإبراهيمعم بنة الكونها   ــ

ذو قرباه ومن يجمعه وإياهم : المراد منها اللغويون على أن التي نصّ ،الرجل)
رتباط اال أن ـ وال شكـهم من أهل بيته الرجل الذي نسبوا على أنّى بقرـ أي ـ )٤(نسب
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  ..ــكالزواج وغيره  ـمنه في وشيجة السبب ـ مع الرجل بوشيجة النسب أخصّ
المراد  على أن اًشاهد )من سورة هود ٧٣اآلية (على هذا يكون الخطاب في 

من  7المرتبطون بالنبي: من سورة األحزاب) هم ٣٣آية التطهير (بأهل البيت في 
 Cكما هو الشأن في سارة زوجة إبراهيم ،بحيث النسب ال من حيث السب

  من حيث النسب والسبب معاً ال بالسبب وحده. ،Cالمرتبطة بإبراهيم
  ..د إلى عموم اللفظستناباال 7م شمول آية التطهير لزوجات النبيولو سلّ

ص هذا العموم باألحاديث الصحيحة المتضافرة من السنّة صّد خُق: : : : نقولنقولنقولنقول
الخمسة أصحاب : هل البيت) في اآلية الكريمة هم(أـالشريفة بأن المراد ب

  ة حال.غيرهم.. فال يتم مطلوب المناهض لهذا الرأي على أي دون Fساءالك
 ل بأن أهل البيت يشمل آل جعفر وآل عقيل وآل العباسستدالوأيضاً اال

ال يعدو أن يكون رأياً لزيد  ــ )١(كما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم  ــ
 ،7 يقوى على مناهضة األحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن النبيرآه ال

الكساءرت أهل البيت بالخمسة أصحاب التي فسF .دون غيرهم  
: المراد بأهل البيتأن ل به على نفي ستدالوهذا الرأي لزيد يمكن اال

فإن لزيد بن أرقم في هذه المسألة روايتان، في واحدة منها ينفي أن  ؛7هؤنسا
من حرم : ، وفي الثانية يثبت فيها أن أهل بيته همنساءه: ون المراد بأهل بيتهيك

وقد يبدو التعارض ، من أهل بيته نسائهثباته بأن إضافة إلى باإل ،الصدقة بعده
  !والتناقض بين الروايتين

وأما قوله في الرواية ((: ومن هنا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم
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وفي الرواية : أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. قالمن  هؤنسا: خرىاُأل
ال. فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، : ؟ قالهؤنسا ؟فقلنا من أهل بيته: خرىاُأل

لسن من أهل بيته،  هؤنسا: ه قالوالمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنّ
المراد ولى ل الرواية اُألفتتأو من أأنّعلى أن ههل بيته الذين يساكنونهن 

  .)١())من حرم الصدقة ن فييدخلّ وال ويعولهم...
فالمالحظ من هذا الشرح أن هءنسا الرواية المعروفة والمشهورة عن زيد أن 

لسن من أهل بيته, ولكن لورودها في صحيح مسلم على خالف المعروف 
  !حتاجت إلى التأويلا ــ  كما أشار النووي في شرحه ــ والمشهور

بين من يسكن معه في بيت واحد : وقد فصل زيد بين أهل البيت بمعنيين
الذي  ــ  ويعولهم, وبين من حرم الصدقة بعده, فالمراد بأهل البيت في الحديث

من حرم الصدقة بعده، وهو المعنى الذي أراد بيانه ونصّ عليه : هم ــ  يرويه زيد
  .شارح مسلم النووي.
هن لسن  اًالصدقة باإلجماع، إذ يهنعل حرمال ت 7هءنسا أنومن المعلوم 

وكذلك في آية  ،المرادات من مفهوم (أهل البيت) الوارد في حديث الثـقلين
  األحاديث الواردة في هذا الشأن. التطهير، بل في كلّ

قوله تعالى تساؤل عن معنىا الوأم :� سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم
جوبة ن حاله من األأمر قد تبي وفه: بعد أوامر ونواه �الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً    أَهلَأَهلَأَهلَأَهلَ

آية التطهير لم يكن نزولها مع آيات النساء والمشتملة على تلك  نأب ،السابقة
 ،ختالف السياقينااألوامر والنواهي، وهو األمر الذي اعتبرناه مؤشراً واضحاً على 
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العلماء  وهو الذي فهمه كلّ ،تطهير) هو سياق المدح والثناءسياق (آية ال نأو
 Fأهل البيتفأوردوا األحاديث التي وردت فيها هذه اآلية بحق  ،والمحدثين

  !مناقبهم وفضائلهم.. فتدبر في باب
على وقوع المراد في  في اآلية ال تدلّ� يرِيديرِيديرِيديرِيد�تيان بلفظة وكذلك اإل

 ،ستقبال ويراد بها الماضي والحالبصيغة االالمستقبل فقط، إذ يمكن أن يؤتى 
إنَّما يريد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكم العداوةَ والبغضَاَء في إنَّما يريد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكم العداوةَ والبغضَاَء في إنَّما يريد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكم العداوةَ والبغضَاَء في إنَّما يريد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكم العداوةَ والبغضَاَء في �: كما في قوله تعالى

فال  ،الشيطان قد أوقع العداوة في الماضي بسبب الخمر نأمع  ،)١(�الخَمر والميسرالخَمر والميسرالخَمر والميسرالخَمر والميسر
اللفظ جاء بصيغة  ع أنم ،رادة الوقوع في المستقبل فقطإاآلية على  تدلّ

رادة فيه للحال , فاإل)٢(�يرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُميرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُميرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُميرِيد اللَّه أَن يخَفِّف عنْكُم�: ستقبال.. وأيضاً قوله تعالىاال
ستقبال.. وهكذا غيرها من الموارد المذكورة االصيغة صيغة  ستقبال مع أنال لال

  !؛ فراجعالقرآن الكريمفي 
ـ كما في بعض ـهير دعا لهم بإذهاب الرجس والتط 7وكذلك كونه 

 7الرجس كان ثابتاً عندهم والنبي نأعلى  يدلّ ـ الـنصوص هذه الروايات 
أذهب اهللا (( هنا يجري مجرى قول القائل 7لسانه نإ: يطلب إذهابه، بل نقول

  مرض. ه لم يكن حاصالً له أيمع أنّ ))مرض عنكم كلّ
بخفاء معنى العصمة  قل عن الشهيد الثاني في كتابه (حقائق اإليمان)وما نُ

فقد يخفى  ؛ليس دليالً على عدم الدليل ،)٣(Fةئمعن كثير من أصحاب األ
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لما دعا المولى سبحانه إلى  ����  ،خرآبعض  فهم الدليل على بعض ويدركه
ووصف قوماً بالراسخين في  ،وسؤال أهل الذكر ،ر في آيات اهللالتدبر والتفكّ

  العلم دون غيرهم!
وأموأموأمإ: : : : ا قولهما قولهما قولهما قولهموأماً نعليC كما هو الوارد في (نهج  ،نفى عن نفسه العصمة

ي خطئ، وال آمن من أن يقع منّأفي نفسي بفوق أن  ي لست(وإنّ: ه قالالبالغة) أنّ
  ذلك...).

في نهج البالغة فيه استثناء  Cؤمنينالوارد عن أمير الم هذا النصّ: : : : نقولنقولنقولنقول
رض التلبيس على ولكن غالب المستشهدين به يقتطعونه لغ ،على العصمة يدلّ

قة والتي علّق عليها الشيخ المحقّ ـ كما في النسخةـبالنص  Cفقد قال !العوام
ـ عبده المصري محمد ي لست في نفسي بفوق أن أخطئ، وال آمن ذلك (فإنّ : ـ
  .ي)أن يكفي اهللا من نفسي ما هو أملك به منّ ���  يمن فعل

 ��� ن من الخطأ في أفعالي، ال آم: يقول((: عبده في تعليقته محمدقال الشيخ 
إذا كان يسي، فقد كفاني اهللا ذلك الفعل فأكون اهللا لنفسي فعالً هو أشد ملكاً منّ ر

  .)١())على أمن من الخطأ فيه
من نفسه ما هو أملك به  Cالمؤمنينأمير  وجلّ فهل كفى اهللا عزّ: : : : نقولنقولنقولنقول

ر له فعالً هو أشدويأمن الخطأ في فعلهملكاً منه ينتصر به على نفسه  منه، ويس، 
يغض عنه الطرف المغرضون عمداً  الذي Cستثناء في كالمهكما هو مراد اال

  وتعمية؟!
فليرجع هؤالء إلى (نهج البالغة) نفسه الذي استشهدوا : : : : نقولنقولنقولنقول    ،،،،وفي الجوابوفي الجوابوفي الجوابوفي الجواب
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في هذا الجانب  Cالمؤمنينوليستمعوا إلى أقوال أمير  ،بهذه العبارة منه
عن نفسه بما يفيد نفس معنى العصمة  C عبر بهاوليالحظوا العبارات التي ي

  .Cالذي يقول به اإلمامية له
ي لعلى الطريق ي، وإنّيي، ومنهاج من نبي لعلى بينة من ربنّإ(و: Cقال

  .)١(الواضح ألقطه لقطاً)
: اًفي كالم له وقد جمع الناس وحضّهم على الجهاد فسكتوا مليC ويقول

فإلى  هالك، من استقام ��� ح التي ال يهلك عليها (لقد حملتكم على الطريق الواض
  .)٢(ة، ومن زلَّ فإلى النار)الجنّ

ا وعنهم محن (فإن ترتفع عنّ: في كالم له لبعض أصحابه Cويقول
  .)٣(البلوى، أحملهم من الحق على محضه)

إنّي لم أرد  7(ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد: Cويقول
  .)٤(ساعة قط)على اهللا وال على رسوله 

: في كالم له ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه Cويقول
  .)٥(ة الباطل)هم لعلى مزلّة الحق وإنّلعلى جاد ينّأهو  ��� (فوالذّي ال إله 

التي ذكر فيها قربه من  ،اة بـ (القاصعة)في خطبته المسمC ويقول
ـ(وكان : ومالزمته إياه منذ الصغر 7النبيـ أي يءيمضغ الش ــ 7النبي  ثم
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  .)١(يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول، وال خطلة في فعل)
لزموا اكم فنظروا أهل بيت نبيا(: 7في حق أهل بيت النبيC ويقول

سمتهم، واتّبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، وال يعيدوكم في ردى، فإن 
روا عنهم فتضلّوا، وال تتأخّلبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ال تسبقوهم 

  .)٢(فتهلكوا)
 Cوهكذا نجد غير هذه الكلمات والنصوص الصادرة عن أمير المؤمنين

بشكل واضح على عصمته وعصمة أهل بيته  وهي تدلّ ،في (نهج البالغة)
  .Fالكرام

 هته البنفي وصيC تحمل أقوالهه بأنّ: خرىوأيضاً نقول عن الشبهة اُأل
 ؛اك أعني واسمعي يا جارة)(إي: لمعروف في الخطابعلى اللسان ا Cالحسن

في موارد كثيرة في القرآن مع الجزم  7وقد ورد هذا الخطاب من اهللا لنبيه
7بعصمة النبي كمثل قوله  ،المخاطب به ر اشتماله بالمضمونوعدم تصو

وال  ،ال يشرك 7يالنبنا نجزم بأن , فإنّ)٣(�لَئن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُكلَئن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُكلَئن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُكلَئن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُك�: تعالى
ر منه الشركيمكن أن نتصو،  ���� اًلما جعل نبي!  

كما في قوله  ،ة أو اإلمامة ال يناله ظالمعهد النبو نأوقد سبق من اهللا سبحانه 
إِن إِن إِن إِن �: لقوله تعالى ؛عد ظلماً عظيماً, والشرك ي)٤(�ال ينَالُ عهدي الظَّالمينال ينَالُ عهدي الظَّالمينال ينَالُ عهدي الظَّالمينال ينَالُ عهدي الظَّالمين�: تعالى

ظع لَظُلْم كالشِّرظع لَظُلْم كالشِّرظع لَظُلْم كالشِّرظع لَظُلْم كالشِّريميميمفإن كان األمر كذلك فال يمكن أن تصل النوبة إلى تقليد )٥(�يم ,
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ما ه سيكون من الظالمين، وإنّنّأة أو اإلمامة لرجل سبق في علم اهللا عهد النبو
مغيرة لما هو لإنّ �لَئن أَشْركْتَ لَيحبطن عملُكلَئن أَشْركْتَ لَيحبطن عملُكلَئن أَشْركْتَ لَيحبطن عملُكلَئن أَشْركْتَ لَيحبطن عملُك�: في اآلية تصورالخطاب الم

  .ليها في الخطابإشرنا أروفة التي ورد على الطريقة المع وقد ،7وليس له
بل هكذا  ،Cمع ابنه الحسن Cالمؤمنينوكذلك يفهم كالم أمير 

التي يوجد فيها الطلب بالمغفرة للذنوب  Fدعيتهمأينبغي أن تفهم كلماتهم و
وحديث  ،على عصمتهم كآية التطهير ةوما أشبه ذلك، وذلك بعد ثبوت األدلّ

  صحيحة. أُخرىوأحاديث  ،وحديث السفينة ،الثقلين
ا ما جاء في بيان كلمة وأم�سجالرسجالرسجالرسجنا لم نفهم محلّفإنّ ،والمراد منها �الر 

 ،دة للرجس بحسب ما جاء في اللغةهم قد ذكروا معاني متعدفإنّ ؛التعليق عليه
هذه األمور التي يشتمل  ـ أنّه سبحانه قد أذهب كلّــ بهذا اللحاظ ـفيكون الحال 

  !هو عليهم ال لهم ، فما ذكروهFبيتال عليها معنى الرجس عن أهل
ى ـ قد ورد في اآلية مطلقاً محلّـق التطهير ـ الذي هو متعلّـ �الرجسالرجسالرجسالرجس�إن لفظ و

ستيعابي تعلن نفي ماهية الرجس بنحو العام اال اًبألف والم الجنس، فاآلية الشريفة إذ
  ة..سم عن أهل البيت المذكورين في اآليما هو داخل تحت هذا اال لكلّ

، وهذا ال �ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً�: قوله عزّ وجلّ: فادة العمومإوأوضح منه في 
ـ برفع جميع ـأي التطهير  ــ حقّقما يتيحصل برفع بعض األقذار دون بعض، وإنّ

على نفي عموم الخبائث والنقائص  .. فاآلية تدلّعن المحلّ هاقذار ودفعاأل
  باطناً وبجميع المراتب..و ظاهراً Fالبيتوالقبائح عن أهل 

وردت في القرآن  أُخرىبمالحظة آيات  تحصيلهوهذا المعنى أيضاً يمكن 
وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادتْهم رِجساً وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادتْهم رِجساً وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادتْهم رِجساً وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادتْهم رِجساً �: فعندما نالحظ قوله تعالى؛ الكريم
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هِمسإِلَى رِجهِمسإِلَى رِجهِمسإِلَى رِجهِمس١(�إِلَى رِج(للرجس مراتب, يتبي ه أنّ: أي ة ــتفاوتوأنّه من األمور الم ،ن لنا أن
  !�فَزَادتْهمفَزَادتْهمفَزَادتْهمفَزَادتْهم�الزيادة في اآلية الكريمة آنفاً تصح ال  ����  ــ ليس بمرتبة واحدة

ثم إذ بحسب تفسير الرجس باإل ؛اًوباطن اًللرجس ظاهر وكذلك نستفيد أن
�j�k وذَروا ظَاهر وذَروا ظَاهر وذَروا ظَاهر وذَروا ظَاهر �: كما في قوله تعالى ،نستفيد داللة ذلك � �� �j�k � �� �j�k � �� �j�k � ��    نَهاطبونَهاطبونَهاطبونَهاطبه , وهذا كلّ)٢(�و

  .Fأهل البيتـ عن ـ بداللة آية التطهير ـقد أذهبه اهللا عزّ وجلّ ـ
نا نفهم هذا فإنّ ،جس بالشركللر Cن تفسير اإلمام الباقرموما ذكروه 

وهو  ،التفسير بعد مالحظة شمول معنى الرجس للذنوب والمعاصي والشكوك
ه ال أنّ ،هبحسب ما جاء في كلمات أهل اللغة من باب تفسير اللفظ بأبرز مصاديق

كيف والقرآن الكريم يعطي هذا المفهوم  ،يحصر مفهوم الرجس بهذا المصداق
تلك المصاديق الكثيرة كما هو واضح من اآليات الكريمة التي أوردوا هم 

  بعضها.

  : تعليق

�����א���ن�'��מ�«()�����«�
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وأودوأودوأودمن من من من     نينينينينّنّنّنّأأأأأن أخبركم أن أخبركم أن أخبركم أن أخبركم     وأودالمتابعين الجادالمتابعين الجادالمتابعين الجادلى لى لى لى إإإإأصل أصل أصل أصل     ييييعلّعلّعلّعلّ    ،،،،ين لهذا المركزين لهذا المركزين لهذا المركزين لهذا المركزالمتابعين الجاد

ستسغ ستسغ ستسغ ستسغ أأأأي لم ي لم ي لم ي لم غير أنّغير أنّغير أنّغير أنّ    ،،،،عند اهللا يوم القيامةعند اهللا يوم القيامةعند اهللا يوم القيامةعند اهللا يوم القيامة    ييييتتتتويبرئ ذمويبرئ ذمويبرئ ذمويبرئ ذم    الحق الذي يرضاه اهللا ليالحق الذي يرضاه اهللا ليالحق الذي يرضاه اهللا ليالحق الذي يرضاه اهللا لي
    ....العصمة والنص وغير ذلكالعصمة والنص وغير ذلكالعصمة والنص وغير ذلكالعصمة والنص وغير ذلك    تحومون حولها خصوصاًتحومون حولها خصوصاًتحومون حولها خصوصاًتحومون حولها خصوصاً    فكار التيفكار التيفكار التيفكار التيمن األمن األمن األمن األ    اًاًاًاًكثيركثيركثيركثير

ي لو ي لو ي لو ي لو أنّأنّأنّأنّت في نفسي بت في نفسي بت في نفسي بت في نفسي بقررقررقررقرربقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما     ،،،،على هذا المذهبعلى هذا المذهبعلى هذا المذهبعلى هذا المذهب    متحامالًمتحامالًمتحامالًمتحامالً    ويعلم اهللا أنني لستويعلم اهللا أنني لستويعلم اهللا أنني لستويعلم اهللا أنني لست
                                                 

�Fא�?�-�١�E�F٩E�W١٢٥K� �
�Fא�:��م٢�E�F٦E�W١٢٠K� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .........................................................  ٩٤��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

        ....ىىىىن قناعة ورضن قناعة ورضن قناعة ورضن قناعة ورضيريحني من حيرتي لسلكت ذلك السبيل عيريحني من حيرتي لسلكت ذلك السبيل عيريحني من حيرتي لسلكت ذلك السبيل عيريحني من حيرتي لسلكت ذلك السبيل ع    وجدت ماوجدت ماوجدت ماوجدت ما
كالعصمة كالعصمة كالعصمة كالعصمة     ،،،،مات الكبيرةمات الكبيرةمات الكبيرةمات الكبيرةلماذا هذه المقدلماذا هذه المقدلماذا هذه المقدلماذا هذه المقد    ،،،،قلت لكمقلت لكمقلت لكمقلت لكم    كماكماكماكما    ،،،،خوةخوةخوةخوةها اإلها اإلها اإلها اإلييييأأأأ

ال في القرآن وال في ال في القرآن وال في ال في القرآن وال في ال في القرآن وال في     ،،،،على العصمةعلى العصمةعلى العصمةعلى العصمة    جليجليجليجليبنصّ بنصّ بنصّ بنصّ وأنتم لم تأتونا وأنتم لم تأتونا وأنتم لم تأتونا وأنتم لم تأتونا     ،،،،والنص وغير ذلكوالنص وغير ذلكوالنص وغير ذلكوالنص وغير ذلك
        ؟؟؟؟ه استنباطه استنباطه استنباطه استنباطما كلّما كلّما كلّما كلّنّنّنّنّإإإإالسنّة والسنّة والسنّة والسنّة و

فلم ال يقول فلم ال يقول فلم ال يقول فلم ال يقول     ،،،،على العصمةعلى العصمةعلى العصمةعلى العصمة    ذهاب الرجس يدلّذهاب الرجس يدلّذهاب الرجس يدلّذهاب الرجس يدلّإإإإالتطهير والتطهير والتطهير والتطهير و    ه لو كانه لو كانه لو كانه لو كانكما أنّكما أنّكما أنّكما أنّ
أُصول أُصول أُصول أُصول من من من من     مر الذي عددتموه أصالًمر الذي عددتموه أصالًمر الذي عددتموه أصالًمر الذي عددتموه أصالًالناس في هذا األالناس في هذا األالناس في هذا األالناس في هذا األ    ححححويريويريويريويري    ،،،،معصوممعصوممعصوممعصوم    عليعليعليعلي    ::::اهللاهللاهللاهللا

        ؟؟؟؟المذهبالمذهبالمذهبالمذهب
خُذْ من أَموالهِم خُذْ من أَموالهِم خُذْ من أَموالهِم خُذْ من أَموالهِم ����: : : : قوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالى    أترى أنأترى أنأترى أنأترى أن    ؟؟؟؟فمتى كانت الطهارة تعني العصمةفمتى كانت الطهارة تعني العصمةفمتى كانت الطهارة تعني العصمةفمتى كانت الطهارة تعني العصمة

����صَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِهاصَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِهاصَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِهاصَدقَةً تُطَهرهم وتُزَكِّيهِم بِها
        ؟؟؟؟تجعلهم معصومينتجعلهم معصومينتجعلهم معصومينتجعلهم معصومينأن الصدقة أن الصدقة أن الصدقة أن الصدقة هل يعني هذا هل يعني هذا هل يعني هذا هل يعني هذا     ))))١١١١((((

ريد ريد ريد ريد ما أُما أُما أُما أُ    ولكن كلّولكن كلّولكن كلّولكن كلّ    ،،،،وتجدون مخرجاًوتجدون مخرجاًوتجدون مخرجاًوتجدون مخرجاً    ةةةةييييكم ستفلسفون هذه اآلكم ستفلسفون هذه اآلكم ستفلسفون هذه اآلكم ستفلسفون هذه اآلنّنّنّنّإإإإعلم علم علم علم أأأأي ي ي ي نّنّنّنّإإإإوووو
    ���� ���� ���� ����     ،،،،النص الظاهر في الثبوت والداللةالنص الظاهر في الثبوت والداللةالنص الظاهر في الثبوت والداللةالنص الظاهر في الثبوت والداللةفيها فيها فيها فيها أن يرد أن يرد أن يرد أن يرد     صول ال بدصول ال بدصول ال بدصول ال بداُألاُألاُألاُأل    ننننإإإإ: : : : أن أقولهأن أقولهأن أقولهأن أقوله

خرى خرى خرى خرى وتلك اُألوتلك اُألوتلك اُألوتلك اُأل    ،،،،خرىخرىخرىخرىبنصوص أُبنصوص أُبنصوص أُبنصوص أُ    ��� ��� ��� ��� صار الدين مجرد ألغاز وطالسم ال تفهم صار الدين مجرد ألغاز وطالسم ال تفهم صار الدين مجرد ألغاز وطالسم ال تفهم صار الدين مجرد ألغاز وطالسم ال تفهم 
أن يأتي النص القاطع في أن يأتي النص القاطع في أن يأتي النص القاطع في أن يأتي النص القاطع في     إلىإلىإلىإلى    وهكذا تتسلسل النصوصوهكذا تتسلسل النصوصوهكذا تتسلسل النصوصوهكذا تتسلسل النصوص    ،،،،ىىىىخرخرخرخرلى أُلى أُلى أُلى أُإإإإتحتاج تحتاج تحتاج تحتاج 
        ....الحكمالحكمالحكمالحكم

صول في صول في صول في صول في ية واُألية واُألية واُألية واُأللهية أن تأتي النصوص الكلّلهية أن تأتي النصوص الكلّلهية أن تأتي النصوص الكلّلهية أن تأتي النصوص الكلّمن هنا اقتضت الحكمة اإلمن هنا اقتضت الحكمة اإلمن هنا اقتضت الحكمة اإلمن هنا اقتضت الحكمة اإل
جتهاد في جتهاد في جتهاد في جتهاد في لى الفقه وااللى الفقه وااللى الفقه وااللى الفقه واالإإإإما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج نّنّنّنّإإإإوووو    ،،،،الناسالناسالناسالناس    ا كلّا كلّا كلّا كلّههههسالم ظاهرة محكمة يفهمسالم ظاهرة محكمة يفهمسالم ظاهرة محكمة يفهمسالم ظاهرة محكمة يفهماإلاإلاإلاإل

مسائل فرعية وقضايا ال يمسائل فرعية وقضايا ال يمسائل فرعية وقضايا ال ييمان وال كفر.يمان وال كفر.يمان وال كفر.يمان وال كفر.إإإإبنى عليها بنى عليها بنى عليها بنى عليها مسائل فرعية وقضايا ال ي        
ولذا أيولذا أيولذا أيخوةخوةخوةخوةها اإلها اإلها اإلها اإلولذا أي    تأمتأمتأمنّة    صول مذهبصول مذهبصول مذهبصول مذهبصول مذهبكم وأُصول مذهبكم وأُصول مذهبكم وأُصول مذهبكم وأُفي أُفي أُفي أُفي أُ    لت كثيراًلت كثيراًلت كثيراًلت كثيراًتأمنّةالسنّةالسنّةالسالس،،،،    
فوجدت أنفوجدت أنفوجدت أننّة كلّ    اُألصولاُألصولاُألصولاُألصول    فوجدت أننّة كلّفي السنّة كلّفي السنّة كلّفي السة عليها سهلة ة عليها سهلة ة عليها سهلة ة عليها سهلة دلّدلّدلّدلّواألواألواألواأل    ،،،،وشرعاًوشرعاًوشرعاًوشرعاً    ها مقبولة عقالًها مقبولة عقالًها مقبولة عقالًها مقبولة عقالًفي الس
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    صولكم التي ال تصحصولكم التي ال تصحصولكم التي ال تصحصولكم التي ال تصحبخالف أُبخالف أُبخالف أُبخالف أُ    ،،،،أحدأحدأحدأحد    ليها كلّليها كلّليها كلّليها كلّإإإإيصل يصل يصل يصل     ،،،،وواضحة في القرآن والسنّةوواضحة في القرآن والسنّةوواضحة في القرآن والسنّةوواضحة في القرآن والسنّة
 ��� ��� ��� ���    بمقدبمقدبمقدرادرادرادرادباطّباطّباطّباطّوذلك وذلك وذلك وذلك     ،،،،دليل آخردليل آخردليل آخردليل آخر    إلىإلىإلىإلى    ةةةةججججمات خارج الدليل بحامات خارج الدليل بحامات خارج الدليل بحامات خارج الدليل بحابمقد....        

لم أجد لم أجد لم أجد لم أجد     ،،،،تي في كتبكم ومراجعكمتي في كتبكم ومراجعكمتي في كتبكم ومراجعكمتي في كتبكم ومراجعكمءءءءالعي وقراالعي وقراالعي وقراالعي وقراطّطّطّطّاااا    ةةةةني مع كثرني مع كثرني مع كثرني مع كثرويعلم اهللا أنّويعلم اهللا أنّويعلم اهللا أنّويعلم اهللا أنّ
ولقد ولقد ولقد ولقد     ،،،،السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    منمنمنمن    لى نصّلى نصّلى نصّلى نصّإإإإبل بحاجة بل بحاجة بل بحاجة بل بحاجة     ،،،،بذاتهبذاتهبذاتهبذاته    ن مستقالًن مستقالًن مستقالًن مستقالًآآآآخاصّة من القرخاصّة من القرخاصّة من القرخاصّة من القر    ،،،،واحداًواحداًواحداًواحداً    دليالًدليالًدليالًدليالً

    ،،،،ييييالبن المطهر الحلّالبن المطهر الحلّالبن المطهر الحلّالبن المطهر الحلّ    ))))منهاج الكرامةمنهاج الكرامةمنهاج الكرامةمنهاج الكرامة((((حد الكتب المعتبرة وهو حد الكتب المعتبرة وهو حد الكتب المعتبرة وهو حد الكتب المعتبرة وهو أأأألى لى لى لى إإإإرجعت رجعت رجعت رجعت 
وقد أورد وقد أورد وقد أورد وقد أورد     ،،،،ن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمآآآآمن القرمن القرمن القرمن القر    مامة عليمامة عليمامة عليمامة عليإإإإة على ة على ة على ة على ت ما كتبه في البراهين الدالت ما كتبه في البراهين الدالت ما كتبه في البراهين الدالت ما كتبه في البراهين الدالأأأأوقروقروقروقر

ي ي ي ي والغريب أنّوالغريب أنّوالغريب أنّوالغريب أنّ    ،،،،ن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمآآآآقوله من القرقوله من القرقوله من القرقوله من القر    على حدعلى حدعلى حدعلى حد    ف أكثر من ثالثين برهاناًف أكثر من ثالثين برهاناًف أكثر من ثالثين برهاناًف أكثر من ثالثين برهاناًالمصنّالمصنّالمصنّالمصنّ
فأين فأين فأين فأين     ،،،،خبار من كتب الثعلبي وأبي نعيمخبار من كتب الثعلبي وأبي نعيمخبار من كتب الثعلبي وأبي نعيمخبار من كتب الثعلبي وأبي نعيمأأأأفي في في في     ��� ��� ��� ��� هين هين هين هين اااامن تلك البرمن تلك البرمن تلك البرمن تلك البر    لم أجد برهاناًلم أجد برهاناًلم أجد برهاناًلم أجد برهاناً

        ....ننننآآآآالقرالقرالقرالقر    منها منمنها منمنها منمنها من    لكن لم أجد شيئاًلكن لم أجد شيئاًلكن لم أجد شيئاًلكن لم أجد شيئاً    ،،،،ننننآآآآها من القرها من القرها من القرها من القرد أنّد أنّد أنّد أنّوهو قد حدوهو قد حدوهو قد حدوهو قد حد    ؟؟؟؟ننننآآآآالقرالقرالقرالقر
أُصول أُصول أُصول أُصول     كاء على أمور محتملة وجعلها منكاء على أمور محتملة وجعلها منكاء على أمور محتملة وجعلها منكاء على أمور محتملة وجعلها منتّتّتّتّلماذا االلماذا االلماذا االلماذا اال    ؛؛؛؛خوةخوةخوةخوةها اإلها اإلها اإلها اإلييييأأأأ    ::::فأقولفأقولفأقولفأقول

        ؟؟؟؟الدينالدينالدينالدين
لى لى لى لى إإإإ    ييييتتتتأأأأولنولنولنولن    ،،،،عن النصوصعن النصوصعن النصوصعن النصوص    ن بعيداًن بعيداًن بعيداًن بعيداًسي اآلسي اآلسي اآلسي اآلأأأأصارحكم بما يدور في رصارحكم بما يدور في رصارحكم بما يدور في رصارحكم بما يدور في ردعوني أُدعوني أُدعوني أُدعوني أُ

الواقع الذي عاشه عليالواقع الذي عاشه عليالواقع الذي عاشه عليوغيرهوغيرهوغيرهوغيره    الواقع الذي عاشه علي،،،،    ودعونا نتأمودعونا نتأمودعونا نتأمأهكذا يكون المعصوم؟أهكذا يكون المعصوم؟أهكذا يكون المعصوم؟أهكذا يكون المعصوم؟    ،،،،للللودعونا نتأم        
دة مجتمعة دة مجتمعة دة مجتمعة دة مجتمعة ة واحدة موحة واحدة موحة واحدة موحة واحدة موحممممت اُألت اُألت اُألت اُألالخالفة بعد مقتل عثمان وكانالخالفة بعد مقتل عثمان وكانالخالفة بعد مقتل عثمان وكانالخالفة بعد مقتل عثمان وكان    ى عليى عليى عليى عليتولّتولّتولّتولّ    ــــــــ١١١١

وقسم وقسم وقسم وقسم     ،،،،قسم بايعه وقاتل معهقسم بايعه وقاتل معهقسم بايعه وقاتل معهقسم بايعه وقاتل معه    مع عليمع عليمع عليمع علي    ،،،،أقسامأقسامأقسامأقسام    ةةةةثثثثثالثالثالثالمة مة مة مة فصارت اُألفصارت اُألفصارت اُألفصارت اُأل    ،،،،مامهامامهامامهامامهاإإإإعلى على على على 
    ،،،،لينلينلينلينووووكثر السابقين األكثر السابقين األكثر السابقين األكثر السابقين األأأأأوقسم ال معه وال عليه وهم وقسم ال معه وال عليه وهم وقسم ال معه وال عليه وهم وقسم ال معه وال عليه وهم     ،،،،ض مبايعته وهم أهل الشامض مبايعته وهم أهل الشامض مبايعته وهم أهل الشامض مبايعته وهم أهل الشامففففرررر

مام معصوم وقد مام معصوم وقد مام معصوم وقد مام معصوم وقد كثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة إلكثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة إلكثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة إلكثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة إلكيف ساغ ألكيف ساغ ألكيف ساغ ألكيف ساغ أل: : : : وهنا يرد تساؤلوهنا يرد تساؤلوهنا يرد تساؤلوهنا يرد تساؤل
        ؟؟؟؟قبلهقبلهقبلهقبله    وا من لم يكن معصوماًوا من لم يكن معصوماًوا من لم يكن معصوماًوا من لم يكن معصوماًبايعبايعبايعبايع

ولماذا لم يحتجولماذا لم يحتجولماذا لم يحتجولماذا لم يحتج    عليهم عليعليهم عليعليهم علي؟؟؟؟ه معصوم واجب البيعةه معصوم واجب البيعةه معصوم واجب البيعةه معصوم واجب البيعةبأنّبأنّبأنّبأنّ    عليهم علي        
لوال لوال لوال لوال     ،،،،ينينينينمر لصالحه في صفّمر لصالحه في صفّمر لصالحه في صفّمر لصالحه في صفّكاد أن يحسم األكاد أن يحسم األكاد أن يحسم األكاد أن يحسم األ    اًاًاًاًعليعليعليعلي    المهم نحن نعلم أنالمهم نحن نعلم أنالمهم نحن نعلم أنالمهم نحن نعلم أن    ــــــــ٢٢٢٢

    ،،،،التحكيمالتحكيمالتحكيمالتحكيم    إلىإلىإلىإلى    ومن معه في رفع المصاحف والدعوةومن معه في رفع المصاحف والدعوةومن معه في رفع المصاحف والدعوةومن معه في رفع المصاحف والدعوة    ةةةةالحيلة الذكية من معاويالحيلة الذكية من معاويالحيلة الذكية من معاويالحيلة الذكية من معاوي
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ليه من عدم حصول المصلحة ليه من عدم حصول المصلحة ليه من عدم حصول المصلحة ليه من عدم حصول المصلحة إإإإأدى أدى أدى أدى لى ما لى ما لى ما لى ما إإإإف القتال وأدى التحكيم ف القتال وأدى التحكيم ف القتال وأدى التحكيم ف القتال وأدى التحكيم هنالك توقّهنالك توقّهنالك توقّهنالك توقّ
ن اتفق الحكمان على ن اتفق الحكمان على ن اتفق الحكمان على ن اتفق الحكمان على أأأأبعد بعد بعد بعد     ،،،،وبايعوا معاوية خليفةوبايعوا معاوية خليفةوبايعوا معاوية خليفةوبايعوا معاوية خليفة    عليعليعليعلي    لىلىلىلىق الناس عق الناس عق الناس عق الناس عبل تفربل تفربل تفربل تفر    ،،،،منهمنهمنهمنه

        ....بين المسلمينبين المسلمينبين المسلمينبين المسلمين    ىىىىمر شورمر شورمر شورمر شورومعاوية وترك األومعاوية وترك األومعاوية وترك األومعاوية وترك األ    من عليمن عليمن عليمن علي    عزل كلّعزل كلّعزل كلّعزل كلّ
        ؟؟؟؟م الم الم الم الأأأأ    جرى الصلح بموافقة عليجرى الصلح بموافقة عليجرى الصلح بموافقة عليجرى الصلح بموافقة علي: : : : والسؤال هناوالسؤال هناوالسؤال هناوالسؤال هنا

بل كان بل كان بل كان بل كان     ،،،،فما هكذا يكون عمل المعصوم الذي ال يخطئفما هكذا يكون عمل المعصوم الذي ال يخطئفما هكذا يكون عمل المعصوم الذي ال يخطئفما هكذا يكون عمل المعصوم الذي ال يخطئ: : : : للللوووون كان األن كان األن كان األن كان األإإإإفففف
الحزم من عليالحزم من عليالحزم من عليال أن يجر على نفسه من ال أن يجر على نفسه من ال أن يجر على نفسه من ال أن يجر على نفسه من     ،،،،مرمرمرمرأن يكمل المعركة ويحسم األأن يكمل المعركة ويحسم األأن يكمل المعركة ويحسم األأن يكمل المعركة ويحسم األ    الحزم من علي

    ههههه من المعلوم أنّه من المعلوم أنّه من المعلوم أنّه من المعلوم أنّنّنّنّنّإإإإفففف    ؛؛؛؛التحكيمالتحكيمالتحكيمالتحكيمقصّة قصّة قصّة قصّة ه وقف المعركة وه وقف المعركة وه وقف المعركة وه وقف المعركة وجرجرجرجر    المتاعب والخسارة ماالمتاعب والخسارة ماالمتاعب والخسارة ماالمتاعب والخسارة ما
    حتّىحتّىحتّىحتّى    ،،،،قوةقوةقوةقوةعف وأمر معاوية في العف وأمر معاوية في العف وأمر معاوية في العف وأمر معاوية في الضضضضفي الفي الفي الفي ال    مر عليمر عليمر عليمر عليأأأأمنذ ذلك الوقت [التحكيم] بدأ منذ ذلك الوقت [التحكيم] بدأ منذ ذلك الوقت [التحكيم] بدأ منذ ذلك الوقت [التحكيم] بدأ 

وصارت وصارت وصارت وصارت     يييية وغيرها من أمر علة وغيرها من أمر علة وغيرها من أمر علة وغيرها من أمر علنة ومكّنة ومكّنة ومكّنة ومكّمر بخروج مصر واليمن والمديمر بخروج مصر واليمن والمديمر بخروج مصر واليمن والمديمر بخروج مصر واليمن والمديانتهى األانتهى األانتهى األانتهى األ
        ....في أمر معاويةفي أمر معاويةفي أمر معاويةفي أمر معاوية

أمأمأمأأأأ: : : : أيأيأيأي: : : : ن كان الثانين كان الثانين كان الثانين كان الثانيإإإإا ا ا ا أمنننكره على ذلككره على ذلككره على ذلككره على ذلكأُأُأُأُه ه ه ه نّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،الصلح تم بدون رضاهالصلح تم بدون رضاهالصلح تم بدون رضاهالصلح تم بدون رضاه    ن،،،،    
الذين حاربوا معه كانوا ال الذين حاربوا معه كانوا ال الذين حاربوا معه كانوا ال الذين حاربوا معه كانوا ال     ييييأصحاب علأصحاب علأصحاب علأصحاب عل    في أنفي أنفي أنفي أن    ،،،،بلغ في الحجة عليكمبلغ في الحجة عليكمبلغ في الحجة عليكمبلغ في الحجة عليكمأأأأ    اااافهذفهذفهذفهذ

كانوا كانوا كانوا كانوا بل بل بل بل     ،،،،كرهوه على التحكيمكرهوه على التحكيمكرهوه على التحكيمكرهوه على التحكيمأأأأمر ومر ومر ومر وما جادلوه في األما جادلوه في األما جادلوه في األما جادلوه في األلَلَلَلَ    ��� ��� ��� ��� وووو    ،،،،يعلمون له عصمةيعلمون له عصمةيعلمون له عصمةيعلمون له عصمة
        هم يقاتلون مع معصوم.هم يقاتلون مع معصوم.هم يقاتلون مع معصوم.هم يقاتلون مع معصوم.كونهم يعلمون أنّكونهم يعلمون أنّكونهم يعلمون أنّكونهم يعلمون أنّ    ،،،،للحرب معهللحرب معهللحرب معهللحرب معه    ساًساًساًساًتحمتحمتحمتحم    شدشدشدشدأأأأ

فكيف تفسفكيف تفسفكيف تفسفكيف تفسرون لنا موقف عليرون لنا موقف عليرون لنا موقف علي؟؟؟؟من الصلحمن الصلحمن الصلحمن الصلح    رون لنا موقف علي        
وبأيوبأيوبأيوبأي    ساغ لعلي حقساغ لعلي حقساغ لعلي حقساغ لعلي وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي     ،،،،بي موسىبي موسىبي موسىبي موسىمر في الصلح ألمر في الصلح ألمر في الصلح ألمر في الصلح ألأن يجعل األأن يجعل األأن يجعل األأن يجعل األ    حق

        ؟؟؟؟مر شورى بين المسلمينمر شورى بين المسلمينمر شورى بين المسلمينمر شورى بين المسلمينيكون األيكون األيكون األيكون األ    حتّىحتّىحتّىحتّىعزله بعد ذلك عن الخالفة عزله بعد ذلك عن الخالفة عزله بعد ذلك عن الخالفة عزله بعد ذلك عن الخالفة 
        !!!!؟؟؟؟من عليمن عليمن عليمن علي    أكان أبو موسى موثوقاًأكان أبو موسى موثوقاًأكان أبو موسى موثوقاًأكان أبو موسى موثوقاً

        ؟؟؟؟على غيرهعلى غيرهعلى غيرهعلى غيره    ييييفلماذا اختاره علفلماذا اختاره علفلماذا اختاره علفلماذا اختاره عل    ،،،،ن كان غير ذلكن كان غير ذلكن كان غير ذلكن كان غير ذلكإإإإوووو    ،،،،فكيف ساغ له عزل المعصومفكيف ساغ له عزل المعصومفكيف ساغ له عزل المعصومفكيف ساغ له عزل المعصوم
ما ما ما ما نّنّنّنّإإإإوووو    ي،ي،ي،ي،يم بالقول بعصمة عليم بالقول بعصمة عليم بالقول بعصمة عليم بالقول بعصمة علققققمر ال يستمر ال يستمر ال يستمر ال يستاألاألاألاأل    ننننأأأأكيف كيف كيف كيف     خوةخوةخوةخوةها اإلها اإلها اإلها اإلييييأأأأرأيتم رأيتم رأيتم رأيتم أأأأ

هل السنّة هل السنّة هل السنّة هل السنّة أأأأفففف    ،،،،وهو الواقع الذي حدثوهو الواقع الذي حدثوهو الواقع الذي حدثوهو الواقع الذي حدث    ،،،،الصواب والفهمالصواب والفهمالصواب والفهمالصواب والفهم    إلىإلىإلىإلى    قربقربقربقربأأأأمر بغير ذلك مر بغير ذلك مر بغير ذلك مر بغير ذلك األاألاألاأل
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بلي بقوم ال بلي بقوم ال بلي بقوم ال بلي بقوم ال     لكنّهلكنّهلكنّهلكنّهوووو    ،،،،غيره آنذاكغيره آنذاكغيره آنذاكغيره آنذاكمر من مر من مر من مر من حق باألحق باألحق باألحق باألأأأأه كان ه كان ه كان ه كان أنّأنّأنّأنّ    لى عليلى عليلى عليلى عليإإإإينظرون ينظرون ينظرون ينظرون 
الصواب في الصواب في الصواب في الصواب في     ننننأأأأمور التي كان يرى مور التي كان يرى مور التي كان يرى مور التي كان يرى لى بعض اُأللى بعض اُأللى بعض اُأللى بعض اُألإإإإوه وه وه وه وجروجروجروجر    ،،،،يطيعونه في الغالبيطيعونه في الغالبيطيعونه في الغالبيطيعونه في الغالب

        ........جره اهللا عليهاجره اهللا عليهاجره اهللا عليهاجره اهللا عليهاأأأأموره وسيموره وسيموره وسيموره وسيأُأُأُأُ    ومع ذلك اجتهد في كلّومع ذلك اجتهد في كلّومع ذلك اجتهد في كلّومع ذلك اجتهد في كلّ    ،،،،خالفهاخالفهاخالفهاخالفها
    ،،،،كثر من ذلككثر من ذلككثر من ذلككثر من ذلكأأأأمة مة مة مة مر اُألمر اُألمر اُألمر اُألأأأأصالح صالح صالح صالح إإإإفما كان في مقدوره في فما كان في مقدوره في فما كان في مقدوره في فما كان في مقدوره في     ،،،،حالحالحالحال    على كلّعلى كلّعلى كلّعلى كلّ

        ....رضاهرضاهرضاهرضاهأأأأرضي اهللا عنه ورضي اهللا عنه ورضي اهللا عنه ورضي اهللا عنه و
أمأمأمأأأأعة فال يمكن عة فال يمكن عة فال يمكن عة فال يمكن الشيالشيالشيالشي    ا عندا عندا عندا عندأمن ين ين يفهم موقف علفهم موقف علفهم موقف علفهم موقف علن ييييحداثحداثحداثحداثمن تلك األمن تلك األمن تلك األمن تلك األ    ي،،،،    كما بيكما بيكما بيناناناناكما بي،،،،    

ال تفيده عصمته وال تفيد ال تفيده عصمته وال تفيد ال تفيده عصمته وال تفيد ال تفيده عصمته وال تفيد     ،،،،صحابهصحابهصحابهصحابهأأأأمن من من من     حتّىحتّىحتّىحتّى    ن يكون المعصوم مقهوراًن يكون المعصوم مقهوراًن يكون المعصوم مقهوراًن يكون المعصوم مقهوراًأأأأ    ��� ��� ��� ��� 
مع معرفته مع معرفته مع معرفته مع معرفته     مرون بخالفها وهو ال يمانع وال يملك من أمر نفسه شيئاًمرون بخالفها وهو ال يمانع وال يملك من أمر نفسه شيئاًمرون بخالفها وهو ال يمانع وال يملك من أمر نفسه شيئاًمرون بخالفها وهو ال يمانع وال يملك من أمر نفسه شيئاًأأأأبل يبل يبل يبل ي    ،،،،صحابهصحابهصحابهصحابهأأأأ

بالحقبالحقبالحقالنّنّنّنّولكولكولكولك    ،،،،بالحق اله يسلك معهم حيث يريدون بخالف الحق اله يسلك معهم حيث يريدون بخالف الحق اله يسلك معهم حيث يريدون بخالف الحق أأأأفففف    ،،،،يعلمهيعلمهيعلمهيعلمهي ي ي ي ذذذذه يسلك معهم حيث يريدون بخالف الحقيييعصمة عصمة عصمة عصمة     ي
        ؟!؟!؟!؟!من المصالح خاصّةمن المصالح خاصّةمن المصالح خاصّةمن المصالح خاصّةمة مة مة مة أفادت اُألأفادت اُألأفادت اُألأفادت اُألالذي الذي الذي الذي وما وما وما وما     ،،،،هذههذههذههذه

مة مة مة مة لكن حال اُأللكن حال اُأللكن حال اُأللكن حال اُأل    ،،،،السابقين مع كونهم ليسوا معصومينالسابقين مع كونهم ليسوا معصومينالسابقين مع كونهم ليسوا معصومينالسابقين مع كونهم ليسوا معصومين    ةةةةة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثئمئمئمئماألاألاألاأل    ننننإإإإوووو
    ،،،،فواجاًفواجاًفواجاًفواجاًأأأأوالناس يدخلون فيه والناس يدخلون فيه والناس يدخلون فيه والناس يدخلون فيه     ،،،،سالم عزيزسالم عزيزسالم عزيزسالم عزيزواإلواإلواإلواإل    ،،،،الجهاد ماضالجهاد ماضالجهاد ماضالجهاد ماضوووو    ،،،،قوىقوىقوىقوىأأأأصلح وصلح وصلح وصلح وأأأأمعهم معهم معهم معهم 

فكيف فكيف فكيف فكيف     ،،،،يام علييام علييام علييام عليأأأأمر مر مر مر بعكس األبعكس األبعكس األبعكس األ    ،،،،نها على خليفتهانها على خليفتهانها على خليفتهانها على خليفتهاووووشؤشؤشؤشؤ    حدة في كلّحدة في كلّحدة في كلّحدة في كلّمتّمتّمتّمتّمة مة مة مة واُألواُألواُألواُأل
واضطربت واختلفت مع واضطربت واختلفت مع واضطربت واختلفت مع واضطربت واختلفت مع     ،،،،مور الناس واستقامت مع غير المعصومينمور الناس واستقامت مع غير المعصومينمور الناس واستقامت مع غير المعصومينمور الناس واستقامت مع غير المعصومينأُأُأُأُصلحت صلحت صلحت صلحت 
        ؟؟؟؟المعصومالمعصومالمعصومالمعصوم

        ....قومقومقومقومأأأأفضل وفضل وفضل وفضل وأأأأبال معصوم بال معصوم بال معصوم بال معصوم مة مة مة مة مر اُألمر اُألمر اُألمر اُألأأأأمر كذلك كان مر كذلك كان مر كذلك كان مر كذلك كان ذا كان األذا كان األذا كان األذا كان األإإإإفففف
مور التي جرت مور التي جرت مور التي جرت مور التي جرت تلك األتلك األتلك األتلك األ    كلّكلّكلّكلّ    من أنمن أنمن أنمن أن    ،،،،قد تقولون ما اعتدنا عليه دائماًقد تقولون ما اعتدنا عليه دائماًقد تقولون ما اعتدنا عليه دائماًقد تقولون ما اعتدنا عليه دائماً    خيراًخيراًخيراًخيراًأأأأوووو

كان عليكان عليكان علينّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛يعلمها ويرضاهايعلمها ويرضاهايعلمها ويرضاهايعلمها ويرضاها    كان عليها ممها ممها مما كتبه اهللا عليه وعلى األا كتبه اهللا عليه وعلى األا كتبه اهللا عليه وعلى األا كتبه اهللا عليه وعلى األها مممممكما تقولون في كما تقولون في كما تقولون في كما تقولون في     ،،،،ةةةةم
        ....المشيئةالمشيئةالمشيئةالمشيئة    ذذذذه نفه نفه نفه نفه سيقتل ولكنّه سيقتل ولكنّه سيقتل ولكنّه سيقتل ولكنّه كان يعلم أنّه كان يعلم أنّه كان يعلم أنّه كان يعلم أنّبأنّبأنّبأنّبأنّ    ييييالحسين بن علالحسين بن علالحسين بن علالحسين بن عل

ن كان وقف ن كان وقف ن كان وقف ن كان وقف إإإإفففف    ،،،،بالطاعة وال يرضى بالمعصيةبالطاعة وال يرضى بالمعصيةبالطاعة وال يرضى بالمعصيةبالطاعة وال يرضى بالمعصية    ��� ��� ��� ��� اهللا ال يرضى اهللا ال يرضى اهللا ال يرضى اهللا ال يرضى     ننننإإإإ: : : : فنقولفنقولفنقولفنقول
الصواب ولم الصواب ولم الصواب ولم الصواب ولم     فقد فعل عليفقد فعل عليفقد فعل عليفقد فعل علي    ،،،،ا يرضاه اهللاا يرضاه اهللاا يرضاه اهللاا يرضاه اهللابالتحكيم ممبالتحكيم ممبالتحكيم ممبالتحكيم مم    ىىىىين والرضين والرضين والرضين والرضالقتال في صفّالقتال في صفّالقتال في صفّالقتال في صفّ
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        ....اًاًاًاًحجة لمعاوية ومن معه ممن قاتل عليحجة لمعاوية ومن معه ممن قاتل عليحجة لمعاوية ومن معه ممن قاتل عليحجة لمعاوية ومن معه ممن قاتل علي    وكان ذلكوكان ذلكوكان ذلكوكان ذلك    ،،،،ته هناته هناته هناته هناتنفعه عصمتنفعه عصمتنفعه عصمتنفعه عصم
    ههههففففالالالالالحسم وخالحسم وخالحسم وخالحسم وخبببب    ىىىىيرضيرضيرضيرضاهللا اهللا اهللا اهللا بل كان بل كان بل كان بل كان     ،،،،به اهللابه اهللابه اهللابه اهللا    ىىىىيرضيرضيرضيرضا ال ا ال ا ال ا ال ن كان ذلك ممن كان ذلك ممن كان ذلك ممن كان ذلك ممإإإإوووو

وما وما وما وما     ،،،،خرخرخرخريهم اآليهم اآليهم اآليهم اآلأأأأصحابه على رصحابه على رصحابه على رصحابه على رأأأأاهللا بعد أن قهره اهللا بعد أن قهره اهللا بعد أن قهره اهللا بعد أن قهره     ييييما يرضما يرضما يرضما يرض    فقد ترك عليفقد ترك عليفقد ترك عليفقد ترك علي    ،،،،ييييعلعلعلعل
        ....ن المعصومن المعصومن المعصومن المعصومأأأأذلك شذلك شذلك شذلك ش
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

        ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بالموقع ونسأل اهللا أن يهديك إلى الصراط  هتمامرك على هذا االنشك

  المستقيم والحق الذي يرضاه.
ك لم نراك قد أوردت تعليقك تحت موضوع آية التطهير, مع أنّ .. أنّناثم

اإلجابة على اإلشكاالت الواردة ، وال إلى بشأنهاتتطرق إلى ما مذكور من بحث 
الطهارة ال تعني  نأها استنباط أو تفلسف, وى أنّباإلشارة من بعيد إل ���  ،هناك

  . وسيأتي بعض الجواب على ما قلته بالتسلسل.تصدقالعصمة بداللة آية ال
 نإ من أين لكثم  ؟أفال يحتاج إلى جواب ؛اًاستنباطولكن إذا كان ما نقوله 

  .ستنباطهم سوى االأليس ما يفعله العلماء كلّ !ليس بحجة؟ ستنباطاال
صحيح استنباط: قسمان ستنباطالا إن، وثبتت حجة,  ؛ماتهية مقدفهو حج

  فهو ليس بحجة. ،ماته ليست بحجةمقد وأن ئخاط استنباطو
 ستنباطة االوصححجية النقاش العلمي يكون في إثبات  المعلوم أنمن و

من الخطأ في فهم المنهج العلمي  ��� فما هذا  !ستنباطال في أصل اال ،من عدمه
  لم نقل من الغفلة والشبهة.ن إ ،والشرعي

ثبات إالتي أقامها العلماء على  دلّةا نراك لم تناقش في األفإنّ ؛وعلى كلّ
وهي المعول في البحث العلمي وتركتها جانباً, واقتصرت على ذكر  ،العصمة
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القول بالعصمة, وهذه النقوض ال  ته من النقوض الجزئية لردتصوربعض ما 
ال تصمد أمام  ،دائرة اآلن في الساحة على اإلنترنيت اًا أوهامعن كونه خرجت

  ن ما فيها الحقاً.وسنبي ،البحث
؛ن لناومن هنا تبي إذ لم تناقشها  ،دلّةالمشكلة عندك ليست في األ أن ��� 

يات وقواعد أو عدم إدراك كلّ ،ما المشكلة هي في المنهج المتبعوإنّ !لماماً
 ،والبحث العلمي في علم الكالم ،ي البحث العلمي عموماًباعه فتّاالمنهج الالزم 

وضّح علوم الشريعة خصوصاً, وقد تستنكر ذلك اآلن وترفضه! ولكن سن أو كلّ
  : . ولنبدأ من بداية كالمك بالتسلسلمجاللك ذلك بما يسعنا من 

ي لم نّأغير ((: قلت ،بعد المقدمة التي ذكرتها في سطر ونصف تقريباً ــــــــ١١١١
  .))راً من األفكار التي تحومون حولهاستسغ كثيأ

نا سنأخذ كالمك على المعنى المفهوم من ظاهر األلفاظ التي إنّ: : : : فنقولفنقولفنقولفنقول
ك ال التي يتعامل ويتعاطى بها أصحاب اللغة العربية, نقول هذا إذ لعلّ ،ذكرتها

ما ذكرته من جهة وإنّ ،تقصد بالحرف المعنى الذي سوف نفهمه من ظاهر اللفظ
 ،اب, ولكن نحن ال نعلم الغيبوهي منتشرة كثيراً عند الكتّ ،التعبيرالمسامحة في 

  ما نأخذ بظاهر الكالم.وإنّ
ساغة ستم باالو, فمتى كان الدليل العلمي يق))ستسغأي لم نّأ((: فأنت تقول

أو الرغبة, وما إلى ذلك؟! إن ,ية  أو عدمها, أو التفاعل, أو الحبالدليل تتم حج
فإذا أورثت القطع فهو المطلوب, أو ترجع بالنهاية  ،ة وصورةادم ،تهمقدمابسالمة 

ية في الفروع, ونحن ال نطرح في موقعنا كما في الحجج الظنّ ،إلى دليل قطعي
ية ة علمية قطعية تكفي للما نطرح أدلّدة للترف العلمي, وإنّأفكاراً مجرفي حج

  !الدين والشريعة, فالحظ أُصولباب العقائد و
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 طرحه في باب النص على اإلمامة والتي من لوازمها العصمة, فإنخاصّة ما ن
ا ال يتسامح بها في الدين والعقيدة.هذه المسألة مم  

 فنحن ال نحوم حول هذه المسائل, بل ))التي تحومون حولها((: قلتثم ,
  صراحة ووضوح. ونثبتها بالقطع بكلّ ،نستدل عليها مباشرة من دون تعريض

  .))اهللا أنني لست متحامالً على هذا المذهب...الخ ويعلم((: قلت ــــــــ٢٢٢٢
أحد يريد السالمة  وهو المطلوب من كلّ ،نصاف والحياديةفهذا هو اإل

على يدك في ذلك, ولكن  يوم ال تنفع األشهاد, ونشد ،ويخاف يوم المعاد ،لدينه
مسألة؟  ن وتلتزم الحياد في كلّاستطعت أن تخرج عن ميلك إلى جانب معي هل
  ما يأتي! فيذلك ى سنر

ت الكبيرة مقدمالماذا هذه ال ،كما قلت لكم خوةها اإلأي((: قلت ــــــــ٣٣٣٣
  .))كالعصمة والنص
مام نحن ال نقدمانقدم لها  حتّىت! فليس األمر هو مقالة صحفية مقدت مقد

  ت الحجة.ت لزم المطلوب وتمإذا صح ؛دلّةما هي األذهن القارئ, وإنّ يئته
 ال في القرآن وال في ،على العصمة جلي تونا بنصّأنتم لم تأو((: قولك ــــــــ٤٤٤٤

  .))استنباطه ما كلّوإنّ ،السنّة

 ،ن بعض القواعد والمباني المستخدمة في االستداللمن أن نبيال بد  هنا
 والمبحوث بعضها في علم الكالم وعلوم القرآن وأكثرها في علم ،كما وعدناك

  : الفقهأُصول 
ق ولم تتطر ،رت موضوع كالمك على الدليل النقليك حصمن الواضح أنّ

على ذلك, ونحن نحب أن  يدلّ ))ي...الخجلّبنصّ ((: إذ قولك ؛إلى الدليل العقلي
ة عقلية عندنا على وجوب اإلمامة ولزوم عصمة اإلمام, وال هك إلى وجود أدلّننب
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ك لم تذكر شيئاً وردها أو قبولها, ولكن بما أنّ ،بالبحث فيها ��� تتم الحجة عندك 
ل من الدليل ستدالنا سنعطف عنان القلم إلى القواعد المستخدمة في االنّإمنها ف
  : قولن, ففقط النقلي

نّة بأقسامهاؤالدليل النقلي ي إنمن القول والفعل  ،خذ من القرآن ومن الس
ال ال في القرآن و((: ا معاً, فقولكميتهك ترى حجوالتقرير, والظاهر من كالمك أنّ

الذين  ،قين هذه األيامعلى ذلك! على العكس من بعض المتشد يدلّ ))السنّة في
 تها وداللتها, ولذا سنترك الردحجييطالبون بالدليل من القرآن ويعزلون السنّة عن 

  لعدم الدعوى عليه هنا. ،عليهم
 ثمي قطعي الصدور, وظنّ: الدليل النقلي ينقسم من حيث الصدور إلى إن

ي الصدور كالخبر ر. وقطعي الصدور كالقرآن والسنّة المتواترة, والظنّالصدو
  الواحد.

  ي الداللة.قطعي الداللة, وظاهر ظنّنصّ : وينقسم أيضاً من حيث الداللة إلى
أن يرجع إلى  بد ي الصدور الوالقطعي الصدور حجة بذاته لقطعيته, والظنّ

القطعية  دلّةواحد الذي قامت األته, كما في الخبر الحجيعلى  دليل قطعي يدلّ
  ختالف بين المدارس الفقهية.على االمنه ق وثّصحيح أو المالحجية على 

حجة أيضاً وإن الداللة , والظاهر لقطعيته أيضاً ؛حجةالداللة والنص القطعي 
فاق أهل اللغة وسيرة العقالء تّاك ؛تهحجيالقطعية على  دلّةا قامت األاً لمكان ظنّ
الناس مع  لدين, وهو واضح من جهة تعامل الفقهاء والعلماء, بل كلّوأهل ا

  .السنّة ظواهر القرآن وظواهر
يجب أن يكون قطعي الصدور  ،القطعي التام الداللة النقليوعليه فالدليل 

سواء كان  ،اً من أحد الجهتينيلوب, وال يكون قطعياً إذا كان ظنّفي المط اًونصّ
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  ..حكم القطعهو هذا لكن ي الداللة, وف اًظاهر مي الصدور أظنّ
 ؛الدليل المظنون من جهة الصدور أو الداللة مطلقاًحجية يعني عدم وهو ال 

ال يورث علماً  الظن نإ((: هي ،الظنحجية ن مقدار هناك عبارة مشهورة تبيو
وال يجب األخذ  ،يجب العمل به في الفروع والفقه: , أي))ولكن يوجب عمالً

  .قائدبه في الع
 الوهابيةخاصّة أهل الحديث سابقاً و هم،ولكن هذا المبنى خالف فيه بعض

وفي  ،ي الصدوره ظنّكون بالخبر الصحيح في العقائد مع أنّهم يتمسنّإف ؛الحقاً
  ي الداللة أيضاً.أغلب األحيان ظنّ

الدليل القطعي صدوراً ��� هم في العقائد ال يقبلون نّإف ،ا الشيعة اإلماميةوأم 
أُصول  وداللة, نعم يعملون بالظنون المعتبرة في الفروع, والدليل القطعي في

ه يجب أن يورث من الدليل العقلي والدليل النقلي, المهم أنّأعم الدين عندهم 
القطعية على عقائدهم من كال النوعين عقالً  دلّةالقطع, وهم يدعون وجود األ

  ونقالً.
 ،متواترنصّ  هألنّ ؛يكون قطعياً صدوراً ربما والدليل النقلي من السنّة عندهم

اً: ونهويسمماو ،متواتراً لفظييكون متواتراً معن ربف ؛ومضموناً ىالمتواتر : ونهيسم
  .المعنوي

فيطلق  ؛لاستدالفي الداللة ال يحتاج إلى  اًنصّ يكون ربماوالمتواتر اللفظي 
 لاستدالما يحتاج إلى  مقابل ،صطالحات, على بعض االالجلي نصال :عليه

فال تتوهم  ،لستدالاالفيه , وهو حجة أيضاً إذا تم النص الخفي: يسمىوالذي 
  اقتصار الدليل المقبول على النص الجلي!

وأيضاً إن الظواهر المتعددة إذا تعداً يورث القطع دخلت دت ووصلت حد



� �� �� �� �
��������١٠٣  ..................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

  في الدليل القطعي.
, إن كنت تريد ))العصمة....الخ علىبنصّ جلي لم تأتونا ((: فما قلته من

ة على العصمة, ة نصوص جلينا عدؤفقد ذكر علما ،صطالحناابجلي النص ال
  .فراجع ؛)١(ها في كتبهم الحديثيةورو

الً.هذا أو.  
ما الخفي أيضاً دليل تام عندنا وإنّ ،نا لم نقصر الدليل على الجليأنّ: وثانياً

نّنا نقطع بأن العصمة الزمة لإلمام من بل إ، ل, وهذا كثير في كالمناستدالبعد اال
  جهة العقل!

الدين أُصول  في بد ه النّإ: وهي ،سس لقاعدة عندكؤوإن كنت تريد أن ت
ل, فيجب استدالغير ظاهر وال يحتاج إلى  ،واضح صريح في المطلوبنصّ  من

عليها  وتستدلّ ،سس لهذه القاعدةؤأن ت: الًعليك أو تطالب اآلخرين بها,ثم ا وأم
فال تستطيع أن تحصر الدليل على  ،أو ثبت بطالنها ،م الدليل عليهاقإذا لم تُ

ه أُصولعقائدك بها, وأمامك أقوال علماء المسلمين في الكالم والقرآن والفقه و
قتصار على النصوص في ك بها واالالتمس نإها تنقض هذه القاعدة, بل كلّ

لمسلمين, بل ذهاب علم الكالم ي إلى ضياع معظم عقائد ايؤد ،المطلوب
  !فضالً عن الفقه ،وتفسير القرآن من أساسه

فرق  ت به كلّال أوجه, استدلّوالقرآن نفسه يدحض كالمك! فالقرآن حم
به اإلمامية والمعتزلة واألشاعرة  قدري وجهمي, واستدلّ ،هه ومشبمنزّ ،المسلمين

والخوارج والكرة وغيرهم, فأين النصوص الظاهراميهذه الفرق؟ عاة عند كلّة المد  
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  تطالب الشيعة هم وحدهم بها؟! حتّىومن الذي اقتصر عليها من هذه الفرق, 
الشيعة لديهم من النصوص الظاهرة الواضحة ما هو مسطور في  مع أن

تها ووضوحها, ع بعدم نصيمد ادعاءكتبهم, وال يخدش في ذلك إنكار منكر أو 
؛إذا أنكر شخص ما بداهتهالبديهي  األمر كما ال يضر عن  ��� هذا ال ينبع  فإن

  عناد أو غفلة أو شبهة.
إ((: ا قدمنا يظهر ما في كالمكومماُألصول ن  النص فيها أن يرد ال بد

إذا كنت تريد  ��� النص غير الظاهر,  من خلط!! فإن ))الظاهر في الثبوت والداللة
ه نّبأجبنا عليه أل, وقد كالمك األوفيرجع إلى  ،الوضوح والصراحة: من (الظاهر)

  .ال غير. ةدعوى غير مثبت
رة ها انتشرت وسادت في السنين المتأخّفإنّ ؛ونحن نعلم منبت هذه الدعوى

ين في سطحي ،ين بعلم الكالمخصّصناس غير متا دخله أُلم ،على اإلنترنيت
المطالبة  ��� الشيعة اإلمامية, فلم يجدوا  أدلّةالتفكير, وقفوا عاجزين أمام 

بالنصوص على إمامة عليC عوا طلبهم بالمطالبة بوجودباسمه من القرآن, ووس 
 أنن ع ،لعينا كانوا غير مطّلم ،من القرآن على اإلمامة والعصمة, وغفلوانصّ 

وهو الدليل القطعي من أي  ،علماء الكالم اشترطوا في الدليل ما يورث العلم
ل والعلم ومعرفة ستداللغرض لم يكن االطريق كان وبأي نحو أتى, ولكن ا

  الشيعة! تعجيزما محاولة الحق وإنّ
ولذا عندما أورد الشيعة النصوص القرآنية الصريحة في اإلمامة, بدأوا 

بما كان يفعله من كان قبلهم  ،بالخدشة فيها والمناقشة والتأويل وتحريف الظاهر
  .من الفرق

ومن  ليل من حيث الداللة في نفسه.ر في الدهذا ال يؤثّ نإولكن كما قلنا 
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كون مع أنّهم يتمس ،هم أخذوا يطالبون بالنص الواضح من الشيعةالظريف أنّ
  كما في الخبر الصحيح عندهم!! ،ي الظاهري في العقائدبالظنّ

هم أخذوا يطالبون بآيات من القرآن تذكر بعض األلفاظ نّأوأظرف من هذا 
 ،المعاني والمفاهيم: المراد في العقائد هو أنعن كالعصمة, وغفلوا  ،المصطلحة

  ال األلفاظ البحتة والمصطلحات الكالمية!!
 نإ: , قالوا)١(�الَ ينَالُ عهدي الظَّالمينالَ ينَالُ عهدي الظَّالمينالَ ينَالُ عهدي الظَّالمينالَ ينَالُ عهدي الظَّالمين�: الشيعة بآية العهد مثالً فإذا استدلّ

  .العهد ليس اإلمامة.
م الرجس أَهلَ البيت م الرجس أَهلَ البيت م الرجس أَهلَ البيت م الرجس أَهلَ البيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُإِنَّما يرِيد اللَّه ليذهب عنكُ�: وا بآية التطهيروإذا استدلّ

وغفلوا عن  لم ترد كلمة العصمة في هذه اآلية.: , قالوا)٢(�ويطَهركُم تَطهِيراًويطَهركُم تَطهِيراًويطَهركُم تَطهِيراًويطَهركُم تَطهِيراً
  الداللة والمعنى!

ا يضحك الثكلى, وهو مرض نابع من كثرة ما يلهجون بالظواهروهذا مم، 
وعدم  ،لفاظى إلى هذا التحجر على األأد ،وتبلد ذهن ،اجتمع مع جمود فكر

  !!؟فلعمري بماذا أبتلينا ..عبورهم إلى ما وراء األذن إلى العقل والقلب
ذهاب الرجس إالتطهير ولو كان  هكما أنّ ،استنباطه ما كلّوإنّ((: قولك ــــــــ٥٥٥٥

  .))معصوم ويريح الناس في هذا األمر علي :فلم ال يقول اهللا ،على العصمة يدلّ
رق الشرعية إلثبات مسائل الدين, ه من الطنّأو ،ستنباطق باالفقد بينا ما يتعلّ

إذا كان هناك  ــ فاق علماء المسلمين, والكالم فيهتّاب ،وهو حجة إذا كان صحيحاً
التطهير  ن أنفكان األجدى بك أن تبي ؛ستنباطيكون في بيان خطأ االــ كالم 

                                                 
�F١C���E�F٢E�W١٢٤Kא�6 �
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  كما فعل الكثير قبلك وأجبناهم! ،على العصمة ذهاب الرجس ال يدلّإو
 ثموما  ،وب في العقائد هو اإليمان بالمفاهيم والمعاني المرتبطة بهاالمطل إن

 نإثم بها, ومن عتقاد ال اإليمان باأللفاظ واال ،عليه من مصاديق واقعية تدلّ
المسلم غير  فإن ؛فهوم ومعنى العصمة ال لفظ العصمةبمعتقاد ا االالمطلوب منّ

اعتقده من  ماما يسأل عوإنّ العصمة ثالً ال يسأل يوم القيامة عن لفظالعربي م
المهم هو عقد القلب على المعنى فطريقة وصل إليه,  بأي ،مفهوم العصمة

على مفهوم  والمفهوم المراد منه, فإذا كانت هناك ألفاظ وتراكيب لغوية تدلّ
من قبل  ،كالعصمة مثالً ،صطالحاتن, وضع له اصطالح من االومعنى معي

صطالح, ويكون البحث في هو المفهوم ال اال العلماء, كانت الغاية األساس
به, وهذا عتقاد على هذا المفهوم والمعنى, فإذا ثبت وجب اال التي تدلّ دلّةاأل

معنى  ستنباطما هو فهم للمعنى الظاهر, ولالفي شيء! وإنّ ستنباطليس من اال
  .هأُصولآخر مذكور في الفقه و

   :بما يلي ــه فهم للمعنى أي أنّ ــضح ذلك ويتّ
ماء معصوم, وجاء في القرآن بهذا : هي المنع, كما يقال: العصمة لغة
  , أي يمنعك.)١(�واللّه يعصمك من النَّاسِواللّه يعصمك من النَّاسِواللّه يعصمك من النَّاسِواللّه يعصمك من النَّاسِ�: المعنى, قال تعالى

رتكاب الذنوب واآلثام والفواحش امن  ملكة تمنع: صطالحوفي اال
خدمه است، وقد أنواع الرجس, فهو يعود إلى المعنى اللغوي بل كلّ ،والرذائل

ره ممدا العلماء في الداللة على خلو هذا اإلنسان وتطهنا آنفاً.عد  
ين من جميع معينعلى خلو أشخاص  فإذا وردت آية في القرآن مثالً تدلّ

                                                 
�F١C
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هم مطهرون بأعلى درجات التطهير, ثبت هذا المفهوم والمعنى وأنّ ،أنواع الرجس
اء, فمن الغفلة حينئذ ي عند العلمصطالحلهم, وثبت وصفهم بهذا المعنى اال

  .ي المعني في القرآنصطالحباللفظ االنصّ  المطالبة بورود
فال مشاحة  ؛ال نريد منك اإليمان باللفظ: قائل يقول لك بل لرب

  ثباته لمن ثبت له!!إو ،ولكن نريد منك اإليمان بالمفهوم والمعنى ،اتصطالحباال
  .))اسمعصوم ويريح الن علي: لم ال يقول اهللا((: فقولك

وحجر على لغة القرآن بما تشتهي أنفسكم,  ،م على اهللاتحكّ: الًأو: فيه
  بهذا اللفظ. ��� نا ال نؤمن بالعصمة نّإ: ولسان حالكم يقول

في ــ التي تطالبون بها ــ ه قد جاءت تلك العقيدة أنّ: يكون الجواب: وثانياً
ع أنواع الرجس فإذهاب جمي ؛القرآن بما يوصل المعنى المراد من دون شبهة

  أعلى درجات التطهير عصمة بال ريب, وهل لها معنى آخر يا ترى؟!اثبات و
  كما سنذكرها الحقاً. ،عاة على لسان القومن المعاني المدمودعك 

  .))المذهبأُصول  الذي عددتموه أصالً من((: قولك ــــــــ٦٦٦٦

دالذي  إنالمذهب هو اإلمامة ووجوب وجود إمامأُصول  ناه أصالً منعد ,
مسألة  فالعصمة ؛ته الخاصّةله أدلّو ،ا كونه معصوماً فهو الزم لهذا المنصبوأم

  .اُألصولوليست هي األصل الذي عد من  ،الحقةٌ بها ،من مسائل اإلمامة
  .))فمتى كانت الطهارة تعني العصمة((: قولك ــــــــ٧٧٧٧

ام اآلث الطهارة ال تعني العصمة, ولكن الطهارة بأعلى درجاتها, ومن كلّ إن
  عاة.ية المدصطالحوالرذائل والفواحش, تعني العصمة اال

المرادة من مثل الوضوء, ك ،هناك خلطاً بين الطهارة كتشريع نإ: والتحقيق
بتعاد عن الرذائل والذنوب, وإن كانت الطهارة ق الطهارة المعنوية واالوبين تحقّ
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  كتشريع لها أثر تكويني في الطهارة المعنوية.
وهي لها عرض عريض من أدنى : الطهارة المعنوية حقّقت فيهنا والكالم 

هذا الشخص طاهر عن  نإ: كة, فإذا قلنا مثالًالمراتب إلى أعالها, فهي مشكّ
ما زاد في التطهر عن بقية وهكذا كلّ .ه معصوم من الكذبأنّ: , يعنيالكذب أبداً

لعدالة إلمام ا إن حتّىالذنوب والفواحش والرذائل يكون معصوماً بدرجة أعلى, 
إذا تطهر عن أنواع الشرك الخفي  حتّىالجماعة أو للقاضي نوع من العصمة, 

ن والغفلة رتفع عنه النسيااوصل إلى درجة العصمة في اإليمان مثالً, وهكذا إذا 
في التطبيق وصل إلى مرحلة أعلى, فالطهارة وإن كان مفهومها غير  أوالخط

  !فالحظ ؛ماعلى العصمة بمرتبة  ا تعني الحصوللكنّهو ،مفهوم العصمة
ن لك ما في المعاني التي يذكرها القوم لبعض اآليات وخلطهم ومن هنا تبي

رادة تكوينية, إرادة تشريعية, والطهارة كإبين رتب الطهارة, بل بين الطهارة ك
  .آخر في محلّوتفصيله 

تُزَكِّيهِم بِها وصَلِّ تُزَكِّيهِم بِها وصَلِّ تُزَكِّيهِم بِها وصَلِّ تُزَكِّيهِم بِها وصَلِّ خُذ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وخُذ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وخُذ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم وخُذ من أَموالهِم صَدقَةً تُطَهرهم و�: فما ذكرت من اآلية
يملع يعمس اللّهم ولَّه كَنس صَالَتَك لَيهِم إِنعيملع يعمس اللّهم ولَّه كَنس صَالَتَك لَيهِم إِنعيملع يعمس اللّهم ولَّه كَنس صَالَتَك لَيهِم إِنعيملع يعمس اللّهم ولَّه كَنس صَالَتَك لَيهِم إِنرادة تشريعيةإ, فيها الطهارة ك)١(�ع، 

  ولو ثبتوا عليها دائماً لحصلت لهم رتبة من العصمة بقدرها.
ذكرنا نوع  مافي, فهل تجد ))كم ستفلسفون هذه اآليةي أعلم أنّإنّ((: وقولك

  مرنا بالتدبر في القرآن؟ا عندما أُأو هو فهم صحيح مطلوب منّ فلسفة؟
ا , وإن كنّ))النص الظاهر في الثبوت والداللةفيها أن يرد  بد ال((: قولك ــــــــ٨٨٨٨

جميع  ذكرنا ما فيه سابقاً, ولكن هنا نود أن نلفت انتباهك إلى ما غفلت عنه! فإن
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ها هم في مراتبها, وأقلّاختالفعلى  7المسلمين قاطبة يثبتون العصمة لرسول اهللا
العصمة في التبليغ والعصمة عن الكبائر, فهل يا ترى تستطيع أن تردهم بعقيدتهم 

النص الظاهر في الثبوت والداللة) من القرآن؟! فيها أن يرد ال بد (: وتقول لهم
  معصوم في التبليغ ويريح الناس)؟! محمد(: ولم ال يقول اهللا

لمسلمين, فما يقولونه لك فنحن نقوله, وإذا إلى اونحن هنا نوكل الجواب 
, )١(�وحي يوحىوحي يوحىوحي يوحىوحي يوحى    ���# ���# ���# ���# إِن هو إِن هو إِن هو إِن هو     �وما ينطق عنِ الهوى وما ينطق عنِ الهوى وما ينطق عنِ الهوى وما ينطق عنِ الهوى �: وا عليك باآليةاستدلّ

فليس فيها لفظة العصمة كما  ؛في الداللة اًواضح اًظاهر اًنصّ أن ال تعتبرها افنرجو
قولك التفلسف في كالم  , أو علىستنباطتريد, وال هي خلت من النقاش واال

  علماء المسلمين!!
وحصر الدليل  ،تجاه وحيداكالمك أخذ بالسير ب نا نرى أننّإف ..ومع ذلك

ا أرضيناك قد كنّ ��� ! و))لم ال يقول اهللا....الخ((: من خالل القرآن, خاصّة قولك
  وذكرنا لك النصوص من الروايات التي عندنا بلفظ العصمة.

بنصوص  ��� ار الدين مجرد ألغاز وطالسم ال تفهم ص ��� و((: قولك ــــــــ٩٩٩٩
  .))...الخأُخرى

 ؛ك ال تقصد من كون الدين طالسم المعنى الحرفيأنّال بد الدين  إذ أن
 إذا كانت مبهمة, ال أن ��� عتقادية وأحكام شرعية ال تصبح طالسم امفاهيم 

التي تقام على مفاهيم  دلّةاأل أن: مرادك عليها غير واضحة مثالً, فالظاهر أن دلّةاأل
  .الدين إذا كانت غير واضحة أصبحت طالسم بمعنى ألغاز تحتاج إلى حلّ

عنها بالرموز, وهذا  راًإذا كانت غامضة معب ��� ال تكون هكذا  دلّةولكن األ
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ما يدعيه ونرفضه رفضاً باتاً, وإن كان عيه أصحاب التفسير الباطن, ونحن ال ند
ما عند بعض الفرق المنسوبة للشيعة, أو لعدم فهمٍ  ل ؛ميماً عليناالبعض يتهمنا به تع

  تنا.منه لسياقات أدلّ
أو المفاهيم التي تحتاج  ،اللفظية المحتاجة إلى تفسير وتوضيح دلّةاألا مأو

 نإفليست هي من األلغاز, بل  ،اًاستنباطأو األحكام التي تستنبط  ،لاستدالإلى 
كافّة على الشرح والتفسير العلوم ع النصوص في ديدن البشرية في التعامل م

يدلوجية في العالم تورد جميع أل, وال يوجد دين وال عقيدة وال ستدالواال
  ..لفظية مبسوطة أدلّةالمعاني الجزئية في نصوص و

جاءت اآليات فيه على شكل قواعد  ،وهذا القرآن أمامك فهو كتاب هداية
لما انتهت آياته  ��� شيء, و لتفصيل لكلّية في أغلبها, ولم يأت باومعاني كلّ

, مفسرن والقرآن يحتاج إلى مبي من مرتكزات المسلمين أن نإبالماليين, بل 
وأوره ل من فساالقرآن الذي أمرنا ب بنصّ ،7نه رسول اهللاوبينّتباع سنه, ته وما بي

  .وكتب التفسير علوم القرآنكتب مذكور في  ،وتفصيل البحث هنا يطول
والمطلق  ،والعام والخاص ،وجود المحكم والمتشابه: ومن مرتكزاتهم

ر  ه يجب التعامل معه بكلّد فيه, بل من مرتكزاتهم أنّوالمقيما يشمله معنى التدب
  الوارد فيه من مصاديق, وغير ذلك من الشواهد ما لو أردنا إيراده لطال بنا األمر.

ياً ال ضها وفهم القرآن فهماً كلّواألمر بالتدبر يشمل مقارنة اآليات مع بع
نة بنصوص السنّة ولغة العرب وأساليبها, وال يرجع األمر ستعاجزئياً, بل يشمل اال

عي! بل هو نة بالنصوص على النصوص إلى غير نهاية كما تدستعاإلى اال
  .البشر وهو فعل طبيعي عند كلّ ،ف على القرائن المختلفةنة والتعرستعااالب

 ثمنّة ما يكفي للوقوف على المعنى المرادفي ا إنة, فال يستمر  ،لسوهو حج
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المشابهة لأللغاز والطالسم, فالسنّة شارحة  تدعي حتّىمر إلى ما ال نهاية األ
  !فالحظ ؛تهحجيتها عن حجيللقرآن ال تفرق 

في اإلسالم ظاهرة  اُألصولوكلّية أن تأتي النصوص ال((: ودعواك
تقصده من معنى وضوحها, ليس لها مورد واحد على حسبما  ))محكمة...الخ

م ختلف المسلمون في أبرز مسائل التوحيد بين مجسالما  ��� طالقه في القرآن, وإ
ون بآيات القرآن.يستدلّهم ه, وكلّهة ومنزّومشب  

إِلَى ربها إِلَى ربها إِلَى ربها إِلَى ربها �أو  ،)١(�علَى العرشِ استَوىعلَى العرشِ استَوىعلَى العرشِ استَوىعلَى العرشِ استَوى�: اآلية مثالً أن تدعيأ: فقل لي بربك
رنَاظرنَاظرنَاظركيف تفعل بقوله تعالى ��� ظاهر في القرآن؟ ونصّ  ،)٢(�ةٌةٌةٌةٌنَاظ :� هثلكَم لَيس هثلكَم لَيس هثلكَم لَيس هثلكَم لَيس

يرصالب يعمالس وهشَيٌء ويرصالب يعمالس وهشَيٌء ويرصالب يعمالس وهشَيٌء ويرصالب يعمالس وهفهذا الذي  ،؟! وإذا حاولت أن تجمع بين هذه وهذه)٣(�شَيٌء و
  !ه ألغاز وطالسموقلت أنّ ،فررت منه

القرآن حم ال أوجهإن.. كما قال أمير المؤمنين عليC  عندما أمر ابن
عي عدم وضوح ومع ذلك فنحن ال ند، عباس بمناظرة الخوارج بالسنّة ال بالقرآن

فيه علوماً  نإ: ما نقولـ وإنّـمعاذ اهللا  ـه غير حجة ـنّأالقرآن بحسب الظاهر و
  .الراسخون في العلم ��� العلوم, ال يعرفها على وجهها  الت تشمل كلّاستدالو

حجية ل والستدالفي آياته تكفي لالكما ال ننكر وجود درجة من الوضوح 
جود ما بل الذي ننكره و ،ف بها يوم القيامةلزام المكلّإلبما تكفي و ،في العقائد

ما يخطر  ح كلّكم تطالبون بنصوص توضّفإنّ ؛تدعون وتقصدون من الوضوح
وال يوجد من يخالفها كما  ،في أذهانكم, أو نصوص ال يوجد من ال يفهم معناها

                                                 
�F١j^�E�F٢٠E�W٥K� �
�F٢���B��E�F٧٥E�W٢٣Kא� �
�F٣H2�rא��E�F٤٢E�W١١K� �
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مهما كان نصّ  مثل هكذا نصوص ال توجد في الدنيا! فما من نإتزعمون! ف
  ل أو يخالف فيه.وتجد من يتأو ��� حكامه إ

القرآن, ولكن بنصّ ونحن ال ننكر وجود آيات محكمة, فهي موجودة 
ننكر عدم وجود من يخالف فيها لشبهة ما أو لعصبية, وهذا ال يخدش في 

ه ال أنّ ،ألمر كما قلنا في البديهيتها, فاحجيحكامها ووضوحها وداللتها وإ
ما بمقدار وضوح وإنّ ،يفليس النص الواضح بالتشه، يخدش فيه إن أنكره منكر

  .ةحجيالداللة عند أهل اللسان بما يكفي في ال
وجعلنَا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا وجعلنَا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا وجعلنَا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا وجعلنَا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا وكَانُوا بِآياتنَا �: فقوله تعالى

كما هو  ،لة على اإلمامة وإن أنكرتهالواضح ظاهر محكم في الدنصّ  ،)١(�ننننيوقنُويوقنُويوقنُويوقنُو
وإن  ،)٢(�األمر منكماألمر منكماألمر منكماألمر منكم    أُوليأُوليأُوليأُوليأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ و�: الحال في قوله تعالى
  ولي األمر.جادلت في مصداق أُ
 ،واضح ظاهر نصّ ،مواله) (من كنت مواله فهذا علي: 7وقول رسول اهللا

ة دت عليه الشبهة لمدورِعلى الوالية واإلمامة وإن أنكره منكر, أو أُجلي محكم 
ه يحتاج إلى عائك أنّداسنة, وال يخدش في وضوحه وداللته ألف وأربعمائة 

ليس  استنباطحتياج إلى من اال تدعيهما  فإن ؛ت من خارجمقدماأو إلى  استنباط
 ��� حقيقة, وإن تُاً بالاستنباطالشبهات عنه ال كونه  ردعد الزمان.وهم ذلك بعد ب  

األمر سيطول, ولكن لو  ألن ؛ندعيهما  ونحن ال نستطيع أن نورد لك كلّ
 اُألصولدت القواعد ووحد ،بع لديكحت المنهج المتّبدأت معنا من البداية ونقّ
  واألمر في بدايته لو أردت. ،فيه لجاريناك فيه بالتدريج

                                                 
�F١C
��E�F٣٢E�W٢٤Kא��0 �
�F٢>�0;א��E�F٤E�W٥٩K� �
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 ثمينقض كالمك! فما هو مرادك  ))اُألصولوكلّية لالنصوص ا((: قولك إن
؟ هل هما بمعنى واحد عندك, وهو اُألصولة؟ وما هو مرادك من كلّيمن ال

الدين  أُصول اُألصولوب ،هات المطالبأمكلّية مثالً, أو تريد بالكلّية القواعد ال
  ؟مثالً؟ وهال سقت على ما تريد أمثلة

ى إطالقه, بل المراد يفهمها أهل , ليس عل))الناس يفهمها كلّ((: وقولك
الناس على  ال كلّ ..اللغة مستقيمي السليقة غير مسبوقين بالشبهة, وهذا واضح

  هم.ييهم وخاصّعام ،إطالقهم
في المسائل  جتهادما يحتاج إلى الفقه واالإنّ((: ويظهر في قولك

, وبين اُألصولالمصطلح في الفقه و ستنباط, خلطك بين معنى اال))الفرعية...الخ
  ل في العقائد.ستدالاال

أُصول مذهبكم وأُصول لت كثيراً في تأم خوةها اإلولذا أي((: قولك ــــــــ١٠١٠١٠١٠
 دلّةواأل ،عقالً وشرعاً ،ها مقبولةفي السنّة كلّصول اُأل فوجدت أن ،السنّة مذهب

  .))عليها محكمة....الخ

ي إرسال ا تسمماذ ��� و هذا هو الذي أردنا تنبيهك عليه من عدم الحيادية!!
  !ح ذلك؟الدعوى بدون دليل؟! فهال ذكرت األمثلة لتوضّ

ت خارج مقدماب ��� تصح التي ال  ،كمأُصولبخالف ((: ومثل ذلك قولك
  !, فهال مثلت لذلك مثاالً؟))طراداوذلك ب ،بحاجة إلى دليل آخر ،الدليل

  : ولنذكر نحن لك المثال
رسول هو أصل اإلمامة والحاكمية بعد  ،أبرز العقائد المختلف عليها بيننا نإ

أهل السنّة اعتقاد على من القرآن لنا ما هو الدليل الواضح  نت, فهال بي7اهللا
على  قوةستيالء بالأو اال ،أو بيعة الواحد ،أو بيعة أهل الحلّ والعقد ،بالشورى



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ١١٤��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

  ؟تدعيكما  ،السلطة
حكم وأكثر أليس ما نذكره نحن من اآليات في اإلمامة أقوى وأوضح وأ

والعقد أهل الحلّ ة! بل ال يوجد أي استدالل ببيع؟ا تدعونه في الشورىمم، 
  !!؟وعددهم وشروطهم مثالً, فهال أنصفت

 ..))العي وقراءتي في كتبكم ومراجعكمطّاني مع كثرة ويعلم اهللا أنّ((: وقولك
 قه!! إذ على األقل كان يظهر في كالمك إدراك ولو بسيطال نستطيع أن نصدف

صولنا ومنهجنا في العقائد, وهذا ما لم نجد منه شيئاً في ما قلته, بل بالعكس ُأل
  الع عليها!طّابل عدم معرفة و ،وجدنا عدم فهم

  .))مستقالً بذاته... ،خاصّة من القرآن ،لم أجد دليالً واحداً((: قولك ــــــــ١١١١١١١١

مراد من تحديد الال بد  كان ذإنريد أن ندخل في تفاصيلها اآلن, دعوى ال 
ثم ثانياً. وهل يوجد مثل ذلك عند المقابل؟  .الًستقاللية الدليل في القرآن أوامن 

  ثالثاً. هل يوجد مثل هذا الدليل عند الشيعة أو ال؟
  !ولكن نريد أن نعرف لماذا القرآن والقرآن فقط؟

  أم ماذا؟! ؟!))حسبنا كتاب اهللا((: فهل هذا تطبيق لمقولة
ه ال يوجد في القرآن دليل على أنّ ــ ال ليس محالوفرض المحــ وإذا فرضنا 

ووجد ذلك الدليل في السنّة فهل نسقط هذه العقيدة ونرمي السنّة وراء  ،عقيدة ما
  ظهورنا؟

إذ في ذلك  ؛لنا منهجكحدد لكي ت ،هذه أسئلة نحتاج إلى جواب فيها منك
نقض من  الما فيه ؛لتفات إليهاأو ال يريد اال ،عيهامفارقة لم يلتفت إليها مد

  غرضه من اللجاج مع الشيعة.ل
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أورد ((: )١(ي ابن المطهرمة الحلّقولك عند كالمك عن كتاب العالّ ــــــــ١٢١٢١٢١٢
ي نّأوالغريب  ،قوله من القرآن الكريم ف أكثر من ثالثين برهاناً على حدالمصنّ

فأين  ،نعيم يبأخبار من كتب الثعلبي وأفي  ���  ،لم أجد برهاناً من تلك البراهين
  .))؟!هذا القرآن

إنّما وليكُم اللّه إنّما وليكُم اللّه إنّما وليكُم اللّه إنّما وليكُم اللّه �: ي مثالً باآليةابن المطهر الحلّ باهللا عليك! ألم يستدلّ
ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسروونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسروونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسروونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسرعلى  )٢(�و

  !اإلمامة؟
ه بأنّ �وليكُموليكُموليكُموليكُم�يد معنى الوالية في حتاج إلى غير القرآن في تحداوهل 

  !على اإلمامة؟ الدالّ
على تحديد  استدلّفي اآلية على الحصر؟ وهل  �إنّماإنّماإنّماإنّما�بغير  استدلّوهل 
والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالَةَ �: قوله في اآلية بغير 7بعد النبيصفة الولي 

  ؟�ننننويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعوويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعوويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعوويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعو
ه نّأو ،المراد بهذا المصداقحدد ه لم ينّإ: ستنتفض وتقول ��� ك وال أظنّ

عليC  ��� ّنّة ونسيت أنهمن الس :  
الًأو :آية في القرآن فيها مورد للنزول وهو غير  وكلّ، لمورد النزول ذكر

  .خارج عن القرآن
ام التي ال لصفات اإلم ،تصدقتحديد للمصداق الخارجي لفاعل ال: وثانياً
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، ه معلوم من اآليةنّإف ؛كلّيوال لمفهوم ومعنى اإلمامة ال ،ل القرآن بذكرهاتكفّ
  !فال تغفل ؛الدينأُصول وهو المراد األصلي من ذكره في 

نّةإا وأمفما هو  ،نعيم يوأب ،كالثعلبي ،يراده الروايات من طريق أهل الس ��� 
  عندنا ما يغنينا عنها. فإن ؛اتال نحتاج إلى تلك الرواينحن لإللزام ال غير, و

كاء على أمور محتملة وجعلها من تّلماذا اال: خوةها اإلفأقول أي((: قولك ــــــــ١٣١٣١٣١٣
  .))الدينأُصول 

العلم والقطع شرط عندنا في العقيدة, ولو  فإن ؛نحن ال نعتقد بأمور محتملة
  دة.العقيصحة لعرفت ما نشترط في  ،كما تقول ،لعت على كتب الشيعةكنت اطّ
أو  ؟دلّةلة عندي. فهال احتملت أيضاً عدم فهمك لألمها محتنّإ: تقول ربماو

  لوجود شبه في مقابلها عندك؟ ؛ك ال تؤمن بهانّأأو  ؟عدم استقصائك لها
ها من الواقع, وحاولت أن تجعلها ة نقاط زعمت أنّهنا ذكرت عد ــــــــ١٤١٤١٤١٤

  : اكنقوضاً على القول بالعصمة, ونحن سنجيبك عليها كما وعدن
)١ (فيها قولك: ة أمورهذه النقطة فيها عد :))ّىتول الخالفة بعد مقتل  علي
  .))دة مجتمعة على إمامهاواحدة موحمة وكانت اُأل ،عثمان

  مباشرة, فمن Cي اإلمامتولّدة قبل ها كانت موحإن كنت تقصد أنّ
  !؟والعراقوقتله أهل مصر  ،يا ترى قتل عثمان؟! أليس الصحابة اشتركوا في قتله 

 ؛عاءدان قبله, فهذا محض ها اجتمعت على خالفة من كاوإن كنت تقصد أنّ
ف وتخلّ ،التي خالف فيها األنصار ،جتمعوا في بيعة أبي بكر يوم السقيفةافال هم 

عنها بنو هاشم وعلى رأسهم عليC..  
ره من ه أبو بكر عنوة وعلى كُما والّوإنّ ،جتمعوا على بيعة عمراوال 

  ..عاتبه عبد الرحمن بن عوف على ذلك حتّى ،نالمسلمي
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 ،ة دون المسلمينوال اجتمعوا يوم الشورى حينما جمعها عمر بين ستّ
ره من وكُ ،وكانت على مكيدة منه ومن عبد الرحمن ،وأمرهم بقتل من خالف

عليC..  
ولم يجتمع من بيده البيعة من األنصار والمهاجرين ومعهم من جاء من مصر 

فراجع السيرة والتاريخ  ؛في المسجد ةالعامC بيعة عليبيعة سوى  والعراق على
 م!تكلّثم  

ة اُأل وإن كنت تقصد أنةبيعالكانت مجتمعة بعد م مين وفي للثالثة المتقد
أخذ البيعة باإلكراه  نإلوالية أحد! فحجية زمن حكمهم, فلعمري هذا ال يعطي ال

به مناقض لشرع اهللا واإلسالم,  ستبدايستتب األمر لمن  حتّىمن اآلخرين 
عاه معاوية بعد أن قاتل داب بعدهم, وهو ما متغلّ وستكون حجة لكلّ

  وهذا ما حصل. ،وسيلة إلجباره على الهدنة واستخدم كلّ ،Cسنالح
من  ،))...مع علي ،ثالثة أقساممة فصارت اُأل((: ومن هذا يظهر ما في قولك

  كذب على الواقع والحقيقة!
في المسجد؟ أم  Cثالثة أقسام؟!! هل في البيعة لعليمة بحت اُألفمتى أص

كما هو رأي إجماع المسلمين؟ ،بعد أن عصى معاوية ولم يبايع للخليفة الحق  
لها مة ال يجعله ومن معه قسم من اُأل ،قالل معاوية في الشام بعدم البيعةاستف

  .السنّة د حسب مباني أهلوالعق بعد أن بايع أهل الحلّ ،حرية في أن تنقض البيعة
أم أصبحوا ثالث فرق بعد خروج عائشة مع طلحة والزبير إلى البصرة؟ فهل 

لطلحة والزبير  لعائشة يا ترى يحق الخروج على الخليفة الشرعي؟ أو هل يحق
  !نقض البيعة؟ وهل يصبحوا عند ذلك فرقة يعتد برأيها وخالفها؟

على  Cانقسموا في خالفة علي ،من كانوا ظاهراً من المسلمين نإنعم, 
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ية وطمعاً في الدنيا, ولكن هذا ال يعطي ال ،الباطل وخالفاً للحقبحيث يبنى حج
  فالحظ! ؛وهو غايتنا ،خاذ موقف في العقائدتّاعليه في 

 , فهم المجمعون على بيعته من أهل الحلّ))قسم بايعه وقاتل معه((: فقولك
ال يحق لهم ذلك فهم , وهم أهل الشام, ))هوقسم رفض مبايعت((: وقولك ..والعقد

 ..اق عصاة خارجون على اإلمامهم فسوفي الدين بعيد انعقاد البيعة الشرعية, 
, فهذا كذب ))لينكثر السابقين األوأوهم  ،وقسم ال معه وال عليه((: وقولك

ف عنه من تخلّ نإليتك ذكرت هؤالء السابقين الذين لم يبايعوا؟ ف صريح! فيا
ة آخرين, مع عد ،بن سلمة محمدو ،بن زيد ةوأسام ،سعد بن أبي وقاص: هم

لين, فلماذا هم بأكثر السابقين األو ة, والما وصفوهم بالعدوهم ليسوا بكثير وإنّ
  عاء الكاذب على حقائق التاريخ؟دهذا التعامي واال

عن فوا كيف ساغ ألكثر الناس أن يتخلّ((: ز على قولكمبنى نقضك يتركّ إن
ما هي دعوى كاذبة ال تكون حجة ذلك, وإنّصحة نا لك عدم ! وقد بي))البيعة

عيها يوم القيامة.لمد  
وقد بايعوا من لم يكن  ،فوا عن البيعة إلمام معصومن يتخلّأ((: وقولك
معاوية الذي  ��� قد بايعوا باإلجماع : الًنا ما فيه, فهم أو, قد بي))معصوماً قبله

  وأهل الشام تبعوه عن عمى ال يدرون شيئاً. ،مفي الشا استقلّ
  نا كيفية مبايعة من كان قبله وهو غير معصوم.قد بي: وثانياً
وهو األحق  ،معصوم Cاإلمام ويعرف أنمن كان يعتقد  إن: وثالثاً

وا قاطبة , ولم يتخلCّكإمامهم علي ،بعد اإلكراه ���  ،بالخالفة لم يبايع السابقين
عن بيعة عليC، ّعيص أصحابه, والذي وهم خلهم سلفنا, نحن الشيعة أنّ ند

وأمها ون من أنّلما يظنّ ،ةا الجمع الغفير من المسلمين غيرهم فقد بايعوه بيعة عام
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بعد  Cلمن يبايعون ليكون خليفة, فلم يكن لهم أحسن من عليحجية تعطي ال
فالحظ  ؛من الشيعةفهو  Cاًمن بايع علي كلّ أن ندعيمقتل عثمان, ونحن ال 

  !وال تتعجل
, فمن ))ه معصوم واجب البيعةبأنّ عليهم عليحتج ولماذا لم ي((: وأما قولك

 ،بالعصمة وهم رفضوا األوضح واألصرح منهاحتج عجب العجب!! وكيف يأ
  ؟!له يوم الغدير 7تولية النبي: وهو

 ه لم يمن قال لك أنّثم حتجكثير في  اها في كالمه وهوبالعصمة؟ ومؤد
حسب  اهت بهونو ،لهم في خطبتها اذكرته Iفاطمة نإاجاته عليهم, بل احتج

  .يوم ذاكمفاهيم القوم 
لوال الحيلة الذكية من معاوية ومن معه في ((: يرحمك اهللا على قولك )٢(

 ،رهم منهاوقد حذّ ،Cعلى عليها لم تنطل , ولكن ننبهك أنّ))رفع المصاحف
من انخدع بها هم  نأكما هو منصوص في كتب التاريخ, و ،ها خدعةوبين لهم أنّ

  .ضعفاء العقول واإليمان من أهل الكوفة بقيادة األشعث
ف القتالا توقّوأم، فقد كان باإلكراه منهم لعليC، إنّ حتّىدوا هم هد
 ،ع األشتر, وقد كان فتح اهللا عليهرجِإن لم ي ،وأحاطوا بخيمته ،لى معاويةإبتسليمه 
 ،األشتر رفض الرجوع معاوية للهرب, وإن واستعد ،فسطاط معاوية ىإل ووصل

أن ترجع : إليك أحب هماأيC :)للنصر النهائي, فأجابه علي ..أمهلوني ساعة: وقال
  نصفنا وأنصف نفسك.أ! وأمامك كتب التاريخ ف)أو ترجع بقتل إمامك ،بالنصر

 ثماإلمام إنC وافق على إنهاء بعد أن لم ي ،لم يوافق على التحكيم
 ،وهو ابن عباس ،حه للتحكيمهم أجبروه على القبول, بل رفضوا مرشّالقتال, ولكنّ

؛ختيار أبي موسى األشعرياوا على وأصر ه منتهى النزاهة راً منهم بأنّتصو
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  .واعتزله في القتال Cاًه خالف علينّألوالحيادية! 
 ،لعمرو بن العاص الغادر سذاجتهم وغبائهم مقابل دهاء معاوية واختيارهل فيا

 رجعوا يتالومون بعد التحكيمثم!  
ما بايعه أهل الشام بالخالفة على باب عيت! وإنّداولم يبايعوا معاوية كما 

كما  ،على وجوب قتل الثاني الذي يبايع بالخالفة 7رسول اهللانصّ  اللّد, وقد
  !لم يزل خليفة حينذاك Cوعلي ،)١(في الصحيح عندكم

ومعاوية, ولكن العزل وقع من  Cفقا على عزل علين اتّإوالحكمان و
 ؛وقد كان عملهما معاً خالف القرآنوغدر به عمرو بن العاص,  ،أبي موسى فقط

ألن اًعليC فالحظ ؛اشترط عليهما أن يحكما بالقرآن ال بغيره!  
من  ))أم ال؟ جرى الصلح بموافقة علي((: ضح ما في قولكومن هنا يتّ

وتحكيم أوالً، لم يكن هناك صلح أصالً، بل هدنة  هقة, فإنّمجانبة للحقي
ه شرط نّأثم , ثانياً مابل أجبر عليه هدنة والتحكيم،لم يوافق على ال Cوأنّه

؛ ولذا عاد لتحشيد جيشه بعد ذلك لقتال اًلثثا عليهما عدم الخروج عن القرآن
  معاوية.

ع لإلكراه واإلجبار أن ال يخضعمل المعصوم يجب  بأن: ومن المضحك القول
  أو األنبياء السابقين قبل أن تحكم؟!! 7راجعت سيرة رسول اهللاضطرار! فهل واال

 ثمأي حزم تريد من عليC بقولك :))أن يكمل  بل كان الحزم من علي
  وانقسم الجيش ووقعت الفتنة؟! ،هد بالقتل أو التسليم لعدوبعد أن هد ،))معركته

  ختياري؟العمل االأو ب ،ضطراري واإلكراهالفهل العصمة تنتقض بالعمل ا
                                                 

�F١�S:א�E�W�y�0��_BOe٦�W٢٣F�9�-�،KEN?UB�o���Eذא�-�	 �
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  ..راجع تعريف العصمة لو كان عندك وهم في ذلك
العصمة عندما صالح المشركين في الحديبية أو  7وهل خالف رسول اهللا

  على فرضك؟ ــنعوذ باهللا  ــ 7ال؟ وأين كان حزم رسول اهللا
  واألمثلة أكثر من أن تحصى.

  الضالل يخدش العصمة؟أهل  قوةعف جانب الحق لوهل ضُ
أكثرهم وصلوا إلى جانب من الضعف  ألن ؛اًفعلى هذا لم يبق نبي معصوم

 ،ستضعافهم بآيات عديدةاعلى  قتلوا, والقرآن ينصّ حتّىفي الموازين الدنيوية 
  فهل راجعتها؟

 عينا نّأمن قال لك ثمند أن أصحاب عليC،  الذين بايعوه بالخالفة
بعد وضوح  ،عاءداهكذا  دون بالعصمة, وهل يعقل مثليعتقكانوا  ،وقاتلوا معه

عته من ثانياً ليس ! فما فر؟التحكيم ورفع المصاحف قصّة ين فيخالفهم في صفّ
  في ذهنك ووهمك! ��� به بالغ الحجة علينا 

 ،بل عن إمامته اإللهية ،وإذا كان معظم أصحابه ال يعلمون شيئاً عن عصمته
  ن, فما هي الحجة علينا في ذلك؟ولمسلمه خليفة بايعه اسوى أنّ

فما  ،التبليغ في ���  7بعصمة النبيأكثر المسلمين اآلن ال يعتقدون  نإبل 
  هم بعد أن كانوا مخطئين؟اعتقادهي الحجة علينا من 

ولم  عليه، ما أجبروإنّ ،لم يوافق على الصلح Cاًعلي ضح أنا ذكرنا يتّموم
ه أصحابه وقد نب ،بالخيانة والغفلة ه, بل كان يعرفيوافق على أبي موسى األشعري

  ..وا عليههم أصرولكنّ ،على ذلك
ويظهر أيضاً أن رأي عليC عن يتكلّم ه نّأمن البداية كان هو الصواب و
ده اهللا من العصمة, وحاله حال األنبياء المعصومين عند علم ودراية بما سد
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وبذل الجهد معهم ما استطاعوا,  ،ةإقامة الحج ��� ليس عليهم  ،عصيان أممهم
  أو إجالة فكر وتصويب رأي. اجتهادوليس في األمر 

وظهر أيضاً وضوح موقف الشيعة في فهم تلك األحداث حسب مبناهم 
مقهوراً, وهي سنّة  7ه ال إشكال في أن يكون اإلمام أو النبيبعصمة اإلمام, وأنّ

 ،فات اإلماميكون في تصر ،ةالعصمة لطف من اهللا لألم نأو ..من سنن اهللا
يحصلون عليه لو أطاعوا إمامهم, وليس القول بثبوت العصمة لإلمام يلزم منه 

ما معرفتهم بالعصمة فين بالجبر, وإنّالقول بوجوب وقوع الطاعة من قبل المكلّ
من العقل في  حاله حال ما وضعه اهللا ،ختيارهم يكون باالليوترتيب أثرها ع

وإذا عزلناه سقطنا, وليس لقائل أن ينفي وجود  ،ناه فلحناإذا استخدم ،نفوسنا
  لما يجده من إعراض الناس عنه. ؛العقل

اا ما وأمدعيته على عليC ّال يمانع وال يمتلك من أمر نفسه شيئاً ((: همن أن
, ))يسلك معهم حيث يريدون بخالف الحق الذي يعلمه لكنّهو ،مع معرفته بالحق

  نا.قدما خطأه وبطالنه مم وضحوقد . ليس بصحيح.ف
ة الثالثة السابقين مع كونهم ليسوا معصومين لكن حال األئم نأو((: وقولك

بعد  ،إلى سفالمة غير صحيح أيضاً! بل كان أمر اُأل ،))معهم أصلح وأقوى...مة اُأل
إلى زماننا  Cوما جرى في زمن علي ،هابعد وفاة نبيعلى أعقابها أن انقلبت 

ا عملوا بآرائهم واختيارهم مقابل اختيار اهللا, وهل لم ،ا جنته أيديهمممهذا فهو 
  !؟كان يصل حال المسلمين لما وصل إليه اآلن لوال ما فعلوا من غصب الخالفة

  !فراجع ؛بذلك في خطبتها المشهورة Iخبرتهم فاطمة الزهراءأوقد 
ما إنّمام, محدود ليس راجعاً لعصمة اإلها وقوتها ألمد ؤونشوء الدول وبقا

صالح الدنيا مرتبط بعصمة اإلمام ثم ومن  ،ستقامة على الطريقصالح الدين واال
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ما كان ينقص قبل المعصوم أفضل وأقوم, وإنّمة والرئيس, ولم يكن حال اُأل
 حتّى ،وشريعته شيئاً فشيئاً 7حرف سنّة رسول اهللاوتُ ،عندهم الدين من أطرافه

لما وصل  ،د له ولمعاوية من كان قبله ما مهثار المسلمون على عثمان, ولوال
 ما األمر إلى هذا الحال من الفتنة, فجهد المعصوم لرد المسلمين إلى طريق الحق

  لين واآلخرين.ولكن سنّة اهللا قد مضت في األو ،ستطاعا
تلك  كلّ من أن ،قد تقولون ما اعتدنا عليه دائماً((: قلته أخيراً في ما )٣(

ا كتبه اهللا عليه وعلى ها ممألنّ ؛يعلمها ويرضاها علي كانجرت األمور التي 
ه, فهو صحيح, من جهة أنّ))ةاألمC به,  وأخبره 7مه رسول اهللاا علّيعلمها مم

  .السنّة كثيرة, بل بعضها في روايات أهل أدلّةوعندنا عليه  ،ببعيدوهذا ليس 
هنّأا وأمC هما معناه أنّوإنّه يوافق عليها, فليس معناه أنّ ،يرضاهاC 

كان مطابقاً  Cرأيه صابر على ما يبتلى به, ال أن ،م ألمرهمسلّ ،راضٍ بقضاء اهللا
فكيف يرضى بها  !؟ةكيف وبعضها كان فيه معصية هللا من قبل األم ؛لما حصل

  ل علينا ما ال نقوله!!. وال تتقو.ونحن نقول بعصمته؟! فتأمل
فهو راضٍ بالقضاء الذي  ؛Cحسينواألمر ينطبق تماماً على ما فعله ال

مته فما توه ،ما شاء اهللا ��� وهو ال يريد شيئاً وال يشاء  ،يعلمه اهللا قبل خلق الخلق
  ه.ليس في محلّ
إ: بالطاعة, ومن قال لك ��� اهللا ال يرضى  نعم, إنالمعصومين لم يرضوا  ن

م رضوا بالمعصية؟ هنّإ: بل من قال لك !بالطاعة؟ أو لم يجروا عليها طيلة حياتهم؟
 ،اهللا ىكره غير خارج عن رضجبر عليه وأُين بعد أن أُوقف القتال في صفّ نإف

كما كان حال الصلح مع قريش يوم الحديبية من قبل وهو  ،وليس هو معصية
هللا من جهته,  ىوهو رض ،ضطر إليه المعصوم ليس بمعصيةا, فما 7رسول اهللا
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ة ا من جهة اُألوأمبها عليهم غضب اهللا. فهو معصية يحلّم  
وكيف لم تنفع عليC ؟عصمته هناة ن لُأل! وهو قد بيفي ماالخطأ م 

ناً لهم الصواب في مبي ،وحاول جاهداً منعهم من النكوص والمعصية ،تفعل
بعد أن يجبروه, فكان ال يتخذ  ��� ولو صغيرة  الرأي, ولم يمض معهم في خطوة

نتقل إلى اإذا أجبروه  حتّى ،ج معهم مرحلة مرحلةما يتدروإنّ ،اًياً عامرأياً كلّ
اهللا كان في  ىرض مبيناً لهم أن ..محاوالً تفادي الخطأ فيها وهكذا ،أُخرىمرحلة 

  على دين اهللا وأكثر مفسدة من مفسدة القتال. هم أضروأنّ ،قتال البغاة
وكان ((: قلت نماوال نعرف كيف أصبحت المعصية والمكر حجة لمعاوية حي

شيء,  بكلّحتج الباطل ي ؟!! نعم, إن))لك حجة لمعاوية ومن معه ممن قاتل علياًذ
  .Cوهي كانت مع علي ،وكالمنا في الحجة الشرعية المرضية عند اهللا

 ثماً لو فرضنا أنعليC  فعل ما تراه أنت صواباً ولم يوافق على التحكيم
حاله حال عثمان بعد أن أجمع وأصبح  ،موهمجبراً, أليس كانوا قد قتلوه أو سلّ

ة, كيف؟! وبما فعله عليالمسلمون على قتله وليس له حجC ة استمرت الحج
        وبان الحق ووضح إلى هذا اليوم.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

أبعث تحيأبعث تحيأبعث تحيماتي لكم وأاتي لكم وأاتي لكم وأاتي لكم وأأبعث تحيمقدمقدمقدلكم جزيل الشكر لجهودكم الكثيرة التي لكم جزيل الشكر لجهودكم الكثيرة التي لكم جزيل الشكر لجهودكم الكثيرة التي لكم جزيل الشكر لجهودكم الكثيرة التي     قد
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        ما على موقعكم في االنترنت.ما على موقعكم في االنترنت.ما على موقعكم في االنترنت.ما على موقعكم في االنترنت.وال سيوال سيوال سيوال سي    ،،،،تبذلونهاتبذلونهاتبذلونهاتبذلونها
    FFFFةةةةئمئمئمئمورسوله على األورسوله على األورسوله على األورسوله على األ    جلّجلّجلّجلّوووو    اهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّنصّ نصّ نصّ نصّ     ماماماما((((((((باب باب باب باب     )،)،)،)،الكافيالكافيالكافيالكافي((((جاء في كتاب جاء في كتاب جاء في كتاب جاء في كتاب 

بن بن بن بن     محمدمحمدمحمدمحمد    ، عن، عن، عن، عنبراهيمبراهيمبراهيمبراهيمإإإإعن علي بن عن علي بن عن علي بن عن علي بن ((((: : : : سنادسنادسنادسنادصحيح اإلصحيح اإلصحيح اإلصحيح اإل، وهو ، وهو ، وهو ، وهو ))))))))١١١١حححح    فواحدفواحدفواحدفواحد    واحداًواحداًواحداًواحداً
ــ ــ ــ ــ     CCCCاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادق    إنإنإنإن: : : : قالقالقالقال    ،،،،عن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصير    عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان،عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان،عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان،عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان،

فلم فلم فلم فلم     7777فلو سكت رسول اهللافلو سكت رسول اهللافلو سكت رسول اهللافلو سكت رسول اهللا: : : : قالقالقالقالــ ــ ــ ــ     7777كرمكرمكرمكرمبعدما نَقَلَ حديث الثقلين عن الرسول األبعدما نَقَلَ حديث الثقلين عن الرسول األبعدما نَقَلَ حديث الثقلين عن الرسول األبعدما نَقَلَ حديث الثقلين عن الرسول األ
لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه     ،،،،عاها آل فالن وآل فالنعاها آل فالن وآل فالنعاها آل فالن وآل فالنعاها آل فالن وآل فالنالدالدالدالد    ،،،،يبين من أهل بيتهيبين من أهل بيتهيبين من أهل بيتهيبين من أهل بيته

تصديقاً لنبيتصديقاً لنبيتصديقاً لنبي7777ههههتصديقاً لنبي: ���� كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم
����تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً

    7777فأدخلهم رسول اهللافأدخلهم رسول اهللافأدخلهم رسول اهللافأدخلهم رسول اهللا    ،،،،FFFFوالحسن والحسين وفاطمةوالحسن والحسين وفاطمةوالحسن والحسين وفاطمةوالحسن والحسين وفاطمة    ن علين علين علين عليكاكاكاكافففف    ،،،،))))١١١١((((
تحت الكساء في بيت أُمتحت الكساء في بيت أُمتحت الكساء في بيت أُمسلمةسلمةسلمةسلمة    تحت الكساء في بيت أُم،،،،     ثم ثم ثم قالقالقالقالثم : : : :))))إن اللّهمإن اللّهمإن اللّهمإن لكلّلكلّلكلّلكلّ    اللّهم    نبينبينبيوهؤالء وهؤالء وهؤالء وهؤالء     ،،،،أهالً وثقالًأهالً وثقالًأهالً وثقالًأهالً وثقالً    نبي

ولكن ولكن ولكن ولكن     ،،،،ك إلى خيرك إلى خيرك إلى خيرك إلى خيرإنّإنّإنّإنّ((((: : : : فقالفقالفقالفقال    ؟؟؟؟هلكهلكهلكهلكأأأأألست من ألست من ألست من ألست من : : : : سلمةسلمةسلمةسلمةأُم أُم أُم أُم     ، فقالت، فقالت، فقالت، فقالت))))أهل بيتي وثقليأهل بيتي وثقليأهل بيتي وثقليأهل بيتي وثقلي
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))))))هؤالء أهلي وثقليهؤالء أهلي وثقليهؤالء أهلي وثقليهؤالء أهلي وثقلي

(لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه (لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه (لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه (لكن اهللا عزّ وجلّ أنزله في كتابه : : : : بقولهبقولهبقولهبقوله    CCCCماذا يقصد اإلمام الصادقماذا يقصد اإلمام الصادقماذا يقصد اإلمام الصادقماذا يقصد اإلمام الصادق    ــــــــ١١١١
        ؟؟؟؟تصديقاً لنبيه)تصديقاً لنبيه)تصديقاً لنبيه)تصديقاً لنبيه)

    FFFFبأن يذهب عن أهل البيتبأن يذهب عن أهل البيتبأن يذهب عن أهل البيتبأن يذهب عن أهل البيت    وجلّوجلّوجلّوجلّ    دعا اهللا عزّدعا اهللا عزّدعا اهللا عزّدعا اهللا عزّ    7777ن النبين النبين النبين النبيهل يقصد بأهل يقصد بأهل يقصد بأهل يقصد بأ
        ؟؟؟؟7777نزل اهللا عزّ وجلّ هذه اآلية تأييداً لرسولهنزل اهللا عزّ وجلّ هذه اآلية تأييداً لرسولهنزل اهللا عزّ وجلّ هذه اآلية تأييداً لرسولهنزل اهللا عزّ وجلّ هذه اآلية تأييداً لرسولهأأأأثم ثم ثم ثم الرجس، الرجس، الرجس، الرجس، 

أم نزلت اآلية أوأم نزلت اآلية أوأم نزلت اآلية أوالًالًالًالًأم نزلت اآلية أو،،،،     ثم ثم ثم ؟؟؟؟دعا الرسول هذا الدعاءدعا الرسول هذا الدعاءدعا الرسول هذا الدعاءدعا الرسول هذا الدعاءثم        
        ؟؟؟؟(على خير)(على خير)(على خير)(على خير): : : : أوأوأوأو    ،،،،نت إلى خير)نت إلى خير)نت إلى خير)نت إلى خير)أأأأ((((: : : : إلى أُم سلمةإلى أُم سلمةإلى أُم سلمةإلى أُم سلمة    7777ما هو معنى كالم الرسولما هو معنى كالم الرسولما هو معنى كالم الرسولما هو معنى كالم الرسول    ــــــــ٢٢٢٢

ألنألنألننّة    سنن الترمذي وباقي كتبسنن الترمذي وباقي كتبسنن الترمذي وباقي كتبسنن الترمذي وباقي كتبهذا الحديث يوجد في هذا الحديث يوجد في هذا الحديث يوجد في هذا الحديث يوجد في     ألننّةالسنّةالسنّةالسولكن لم ولكن لم ولكن لم ولكن لم     ،،،،الس
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أنت على أنت على أنت على أنت على     ((((: : : : بل جاء فيه فقطبل جاء فيه فقطبل جاء فيه فقطبل جاء فيه فقط    ،،،،(ولكن هؤالء أهلي وثقلي)(ولكن هؤالء أهلي وثقلي)(ولكن هؤالء أهلي وثقلي)(ولكن هؤالء أهلي وثقلي): : : : توجد فيه عبارةتوجد فيه عبارةتوجد فيه عبارةتوجد فيه عبارة
        ....فهم معنى هذه العبارةفهم معنى هذه العبارةفهم معنى هذه العبارةفهم معنى هذه العبارةأأأأنا لم نا لم نا لم نا لم أأأأوووو    ،،،،))))١١١١((((وأنت على خير)وأنت على خير)وأنت على خير)وأنت على خير)    ،،،،مكانكمكانكمكانكمكانك

نت من أهل البيت وال حاجة بمجيئك تحت نت من أهل البيت وال حاجة بمجيئك تحت نت من أهل البيت وال حاجة بمجيئك تحت نت من أهل البيت وال حاجة بمجيئك تحت أأأأيا أُم سلمة يا أُم سلمة يا أُم سلمة يا أُم سلمة : : : : كون المعنىكون المعنىكون المعنىكون المعنىييييهل هل هل هل 
        ؟؟؟؟وال تحتاجي أن أدعو لكوال تحتاجي أن أدعو لكوال تحتاجي أن أدعو لكوال تحتاجي أن أدعو لك    ،،،،))))السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    (كما ورد في بعض كتب(كما ورد في بعض كتب(كما ورد في بعض كتب(كما ورد في بعض كتب    ،،،،الكساءالكساءالكساءالكساء

ك على المنهج ك على المنهج ك على المنهج ك على المنهج نّنّنّنّإإإإبل بل بل بل     ،،،،نت ال تكوني من أهل البيتنت ال تكوني من أهل البيتنت ال تكوني من أهل البيتنت ال تكوني من أهل البيتأأأأ: : : : كون المعنىكون المعنىكون المعنىكون المعنىييييأو أو أو أو 
        ؟؟؟؟))))السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    (كما ورد هذا المعنى في كتب الشيعة وبعض(كما ورد هذا المعنى في كتب الشيعة وبعض(كما ورد هذا المعنى في كتب الشيعة وبعض(كما ورد هذا المعنى في كتب الشيعة وبعض    ،،،،الصحيح والى خيرالصحيح والى خيرالصحيح والى خيرالصحيح والى خير

نت من أزواج النبي نت من أزواج النبي نت من أزواج النبي نت من أزواج النبي أأأأ((((: : : : مثلمثلمثلمثل    ،،،،أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىلفاظ لفاظ لفاظ لفاظ أأأأن حديث الكساء مع روايته بن حديث الكساء مع روايته بن حديث الكساء مع روايته بن حديث الكساء مع روايته بأأأأوووو
: : : : أو عبارةأو عبارةأو عبارةأو عبارة    )،)،)،)،))))نعم رسول اهللانعم رسول اهللانعم رسول اهللانعم رسول اهللاأأأأما ما ما ما     هللا؛هللا؛هللا؛هللا؛واواواوافففف((((((((: : : : أُم سلمةأُم سلمةأُم سلمةأُم سلمة    أو قولأو قولأو قولأو قول    ،،،،ولكن هؤالء أهل بيتي)ولكن هؤالء أهل بيتي)ولكن هؤالء أهل بيتي)ولكن هؤالء أهل بيتي)

ه ه ه ه فَوددت أنّفَوددت أنّفَوددت أنّفَوددت أنّ((((((((: : : : أو عبارةأو عبارةأو عبارةأو عبارة    ،،،،))))))))ك على خيرك على خيرك على خيرك على خيرنّنّنّنّإإإإ: : : : وقالوقالوقالوقال    ،،،،من يديمن يديمن يديمن يدي    7777فجذبه رسول اهللافجذبه رسول اهللافجذبه رسول اهللافجذبه رسول اهللا((((((((
        ........))))))))غربغربغربغربتتتتمما تطلع عليه الشمس ومما تطلع عليه الشمس ومما تطلع عليه الشمس ومما تطلع عليه الشمس و    ليليليليإإإإحب حب حب حب أأأأقال نَعم، فكان قال نَعم، فكان قال نَعم، فكان قال نَعم، فكان 

وال تعتبر وال تعتبر وال تعتبر وال تعتبر     ،،،،السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    ال تمتلك السند الصحيح عند أهلال تمتلك السند الصحيح عند أهلال تمتلك السند الصحيح عند أهلال تمتلك السند الصحيح عند أهل    ؛؛؛؛ومثل هذه العباراتومثل هذه العباراتومثل هذه العباراتومثل هذه العبارات
        ل بها عليهم.ل بها عليهم.ل بها عليهم.ل بها عليهم.ستدالستدالستدالستدالحاديث التي يمكن االحاديث التي يمكن االحاديث التي يمكن االحاديث التي يمكن االوليست من األوليست من األوليست من األوليست من األ    ،،،،ممممعندهعندهعندهعنده

    بأنبأنبأنبأن: : : : بل يقولونبل يقولونبل يقولونبل يقولون    ،،،،ال ينكرون حديث الكساءال ينكرون حديث الكساءال ينكرون حديث الكساءال ينكرون حديث الكساء    السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    ين من أهلين من أهلين من أهلين من أهلمفسرمفسرمفسرمفسرالالالال    إنإنإنإن    ــــــــ٣٣٣٣
    مثالًمثالًمثالًمثالً    ،،،،وفاطمة والحسن والحسين)وفاطمة والحسن والحسين)وفاطمة والحسن والحسين)وفاطمة والحسن والحسين)    (علي(علي(علي(علي: : : : هذا الحديث ال يحصر أهل البيت فيهذا الحديث ال يحصر أهل البيت فيهذا الحديث ال يحصر أهل البيت فيهذا الحديث ال يحصر أهل البيت في

ه ه ه ه إنّإنّإنّإنّ    حتّىحتّىحتّىحتّى    ب،ب،ب،ب،بن عاشور (وهو من العلماء السنّة الذين عرفوا بعدم التعصّبن عاشور (وهو من العلماء السنّة الذين عرفوا بعدم التعصّبن عاشور (وهو من العلماء السنّة الذين عرفوا بعدم التعصّبن عاشور (وهو من العلماء السنّة الذين عرفوا بعدم التعصّطاهر طاهر طاهر طاهر 
يقول في يقول في يقول في يقول في     ،،،،حلّل زواج المتعة طبق الفقه الشيعي وطبقاً لآلية من سورة النساء)حلّل زواج المتعة طبق الفقه الشيعي وطبقاً لآلية من سورة النساء)حلّل زواج المتعة طبق الفقه الشيعي وطبقاً لآلية من سورة النساء)حلّل زواج المتعة طبق الفقه الشيعي وطبقاً لآلية من سورة النساء)

الشيعة حديث الشيعة حديث الشيعة حديث الشيعة حديث     ففففقّقّقّقّوقد تلوقد تلوقد تلوقد تل((((((((: : : : في تفسير اآليةفي تفسير اآليةفي تفسير اآليةفي تفسير اآلية    ))))ررررالتحرير والتنويالتحرير والتنويالتحرير والتنويالتحرير والتنوي((((كتابه التفسيري كتابه التفسيري كتابه التفسيري كتابه التفسيري 
الكساء، فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الكساء، فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الكساء، فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الكساء، فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم 

 الرضوان، وزعموا أن الرضوان، وزعموا أن الرضوان، وزعموا أن أأأأالرضوان، وزعموا أنزواج النبيزواج النبيزواج النبيوهذه مصادمة وهذه مصادمة وهذه مصادمة وهذه مصادمة     ،،،،لسن من أهل البيتلسن من أهل البيتلسن من أهل البيتلسن من أهل البيت    7777زواج النبي
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وليس في لفظ وليس في لفظ وليس في لفظ وليس في لفظ     ،،،،بجعل هذه اآلية حشوا بين ما خوطب به أزواج النبيبجعل هذه اآلية حشوا بين ما خوطب به أزواج النبيبجعل هذه اآلية حشوا بين ما خوطب به أزواج النبيبجعل هذه اآلية حشوا بين ما خوطب به أزواج النبي    ،،،،ننننآآآآللقرللقرللقرللقر
حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف (يعني كلمة أهل البيت) على أهل حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف (يعني كلمة أهل البيت) على أهل حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف (يعني كلمة أهل البيت) على أهل حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف (يعني كلمة أهل البيت) على أهل 

إِن إِن إِن إِن ����: : : : هو كقوله تعالىهو كقوله تعالىهو كقوله تعالىهو كقوله تعالىفففف    ،،،،صيغة القصرصيغة القصرصيغة القصرصيغة القصر    ))))هؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتي((((: : : : ذ ليس في قولهذ ليس في قولهذ ليس في قولهذ ليس في قولهإإإإ    ؛؛؛؛الكساءالكساءالكساءالكساء
����فيفيفيفيهؤالِء ضَيهؤالِء ضَيهؤالِء ضَيهؤالِء ضَي

ليس معناه ليس لي ضيفاً غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه ليس معناه ليس لي ضيفاً غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه ليس معناه ليس لي ضيفاً غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه ليس معناه ليس لي ضيفاً غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه     ،،،،))))١١١١((((
اآلية مبتورة عماآلية مبتورة عماآلية مبتورة عما قبلها وما بعدها.ا قبلها وما بعدها.ا قبلها وما بعدها.ا قبلها وما بعدها.اآلية مبتورة عم        

ة هذه اآلية ة هذه اآلية ة هذه اآلية ة هذه اآلية ءءءءقراقراقراقرا    ههههمنشأمنشأمنشأمنشأ    وأنوأنوأنوأن    ،،،،هذا التوهم من زمن عصر التابعينهذا التوهم من زمن عصر التابعينهذا التوهم من زمن عصر التابعينهذا التوهم من زمن عصر التابعين    ننننأأأأويظهر ويظهر ويظهر ويظهر 
ما رواه ما رواه ما رواه ما رواه : : : : ذلكذلكذلكذلكعلى على على على     ويدلّويدلّويدلّويدلّ    ،،،،تصال بينها وبين ما قبلها وما بعدهاتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدهاتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدهاتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدهاااااعلى األلسن دون على األلسن دون على األلسن دون على األلسن دون 

المفسالمفسالمفسأأأأها نزلت في ها نزلت في ها نزلت في ها نزلت في أنّأنّأنّأنّ    ههههتتتتهلهلهلهلاااامن شاء بمن شاء بمن شاء بمن شاء ب((((((((: : : : ه قاله قاله قاله قالأنّأنّأنّأنّ    ،،،،مةمةمةمةن عن عكرن عن عكرن عن عكرن عن عكرووووررررالمفسزواج النبيزواج النبيزواج النبي7777زواج النبي((((((((،،،،    
ه كان ه كان ه كان ه كان نّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،))))))))7777ما هو نساء النبيما هو نساء النبيما هو نساء النبيما هو نساء النبيإنّإنّإنّإنّ    ،،،،ليهليهليهليهإإإإليس بالذي تذهبون ليس بالذي تذهبون ليس بالذي تذهبون ليس بالذي تذهبون ((((((((: : : : ه قال أيضاًه قال أيضاًه قال أيضاًه قال أيضاًوأنّوأنّوأنّوأنّ

وحديث عمر بن أبي سلمة (الذي رواه الترمذي) وحديث عمر بن أبي سلمة (الذي رواه الترمذي) وحديث عمر بن أبي سلمة (الذي رواه الترمذي) وحديث عمر بن أبي سلمة (الذي رواه الترمذي) . . . . يصرخ بذلك في السوقيصرخ بذلك في السوقيصرخ بذلك في السوقيصرخ بذلك في السوق
صريح في أنصريح في أنصريح في أنصريح في أن    اآلية نزلت قبل أن يدعو النبياآلية نزلت قبل أن يدعو النبياآلية نزلت قبل أن يدعو النبيها نزلت ها نزلت ها نزلت ها نزلت نّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،لكساءلكساءلكساءلكساءالدعوة ألهل االدعوة ألهل االدعوة ألهل االدعوة ألهل ا    7777اآلية نزلت قبل أن يدعو النبي

        في بيت أُم سلمة.في بيت أُم سلمة.في بيت أُم سلمة.في بيت أُم سلمة.
وأموأموأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمةا ما وقع من قول عمر بن أبي سلمةا ما وقع من قول عمر بن أبي سلمةا ما وقع من قول عمر بن أبي سلمةوأم،،،،    أنأنأنسلمة قالت    أن سلمة قالتأُم سلمة قالتأُم سلمة قالتأُم وأنا معهموأنا معهموأنا معهموأنا معهم: : : : أُم        

    ،،،،فقد وهم فيه الشيعةفقد وهم فيه الشيعةفقد وهم فيه الشيعةفقد وهم فيه الشيعة    )،)،)،)،وأنت على خيروأنت على خيروأنت على خيروأنت على خير    ،،،،أنت على مكانكأنت على مكانكأنت على مكانكأنت على مكانك((((: : : : ... فقال... فقال... فقال... فقال؟؟؟؟يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا    
إن إن إن إن     ما أرادما أرادما أرادما أرادنّنّنّنّإإإإ    7777النبيالنبيالنبيالنبي    ألنألنألنألن    !!!!ه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالةه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالةه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالةه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالةوا أنّوا أنّوا أنّوا أنّفظنّفظنّفظنّفظنّ

فليست هي فليست هي فليست هي فليست هي     ،،،،اآلية نزلت فيها وفي ضرائرهااآلية نزلت فيها وفي ضرائرهااآلية نزلت فيها وفي ضرائرهااآلية نزلت فيها وفي ضرائرها    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛الحاصلالحاصلالحاصلالحاصلتحصيل تحصيل تحصيل تحصيل ما سألته من ما سألته من ما سألته من ما سألته من 
لحاقها بهم، فالدعاء لها بأن يذهب اهللا عنها الرجس ويطهرها دعاء لحاقها بهم، فالدعاء لها بأن يذهب اهللا عنها الرجس ويطهرها دعاء لحاقها بهم، فالدعاء لها بأن يذهب اهللا عنها الرجس ويطهرها دعاء لحاقها بهم، فالدعاء لها بأن يذهب اهللا عنها الرجس ويطهرها دعاء إإإإبحاجة إلى بحاجة إلى بحاجة إلى بحاجة إلى 

كما حرره شهاب الدين القرافي كما حرره شهاب الدين القرافي كما حرره شهاب الدين القرافي كما حرره شهاب الدين القرافي     ،،،،داب الدعاءداب الدعاءداب الدعاءداب الدعاءآلآلآلآلوهو مناف وهو مناف وهو مناف وهو مناف     ،،،،صلصلصلصلااااححححالالالالبتحصيل بتحصيل بتحصيل بتحصيل 
    7777لممنوع منه، فكان جواب النبيلممنوع منه، فكان جواب النبيلممنوع منه، فكان جواب النبيلممنوع منه، فكان جواب النبيفي الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء افي الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء افي الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء افي الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء ا
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        لها.لها.لها.لها.    تعليماًتعليماًتعليماًتعليماً
وهذا وهذا وهذا وهذا     )،)،)،)،زواج النبيزواج النبيزواج النبيزواج النبيأأأأك من ك من ك من ك من إنّإنّإنّإنّ((((: : : : سلمةسلمةسلمةسلمة    ممممه قال أله قال أله قال أله قال ألوقد وقع في بعض الروايات أنّوقد وقع في بعض الروايات أنّوقد وقع في بعض الروايات أنّوقد وقع في بعض الروايات أنّ

    7777كان النبيكان النبيكان النبيكان النبي    ستجاب اهللا دعاءهستجاب اهللا دعاءهستجاب اهللا دعاءهستجاب اهللا دعاءهااااما ما ما ما ولولولول    ).).).).ك على خيرك على خيرك على خيرك على خيرنّنّنّنّإإإإ((((: : : : وضح في المراد بقولهوضح في المراد بقولهوضح في المراد بقولهوضح في المراد بقولهأأأأ
يطلق أهل البيت على فاطمة وعلييطلق أهل البيت على فاطمة وعلييطلق أهل البيت على فاطمة وعليفقد روى الترمذي عن أنس بنفقد روى الترمذي عن أنس بنفقد روى الترمذي عن أنس بنفقد روى الترمذي عن أنس بن    ؛؛؛؛وابنيهماوابنيهماوابنيهماوابنيهما    يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي    

ذا خرج إلى صالة ذا خرج إلى صالة ذا خرج إلى صالة ذا خرج إلى صالة إإإإشهر شهر شهر شهر أأأأبباب فاطمة ستة بباب فاطمة ستة بباب فاطمة ستة بباب فاطمة ستة     كان يمركان يمركان يمركان يمر    7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    أنأنأنأن: : : : مالكمالكمالكمالك
ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل إنّإنّإنّإنّ    ،،،،(الصالة يا أهل البيت(الصالة يا أهل البيت(الصالة يا أهل البيت(الصالة يا أهل البيت: : : : يقوليقوليقوليقول    ،،،،الفجرالفجرالفجرالفجر

هذا حديث حسن غريب من هذا هذا حديث حسن غريب من هذا هذا حديث حسن غريب من هذا هذا حديث حسن غريب من هذا ((((((((: : : : قال الترمذيقال الترمذيقال الترمذيقال الترمذي)، )، )، )، البيت ويطهركم تطهيراًالبيت ويطهركم تطهيراًالبيت ويطهركم تطهيراًالبيت ويطهركم تطهيراً
        ....))))١١١١(((())))))))الوجهالوجهالوجهالوجه

    بأنبأنبأنبأن    ،،،،))))السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    س مصادر أهلس مصادر أهلس مصادر أهلس مصادر أهلساساساساأأأأمن أين نستطيع أن نعرف (على من أين نستطيع أن نعرف (على من أين نستطيع أن نعرف (على من أين نستطيع أن نعرف (على : : : : والسؤالوالسؤالوالسؤالوالسؤال
        ؟؟؟؟صحاب الكساءصحاب الكساءصحاب الكساءصحاب الكساءأأأأخمسة خمسة خمسة خمسة الالالالن في ن في ن في ن في وووومنحصرمنحصرمنحصرمنحصر    FFFFأهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت

        ....7777اآلية نزلت في نساء النبياآلية نزلت في نساء النبياآلية نزلت في نساء النبياآلية نزلت في نساء النبي    ننننأأأأعلى على على على     ،،،،بالنسبة إلى تفسير عكرمة لآليةبالنسبة إلى تفسير عكرمة لآليةبالنسبة إلى تفسير عكرمة لآليةبالنسبة إلى تفسير عكرمة لآلية    ــــــــ٤٤٤٤
علينا أن نعرف علينا أن نعرف علينا أن نعرف علينا أن نعرف     ولكنولكنولكنولكنه من الخوارج، ه من الخوارج، ه من الخوارج، ه من الخوارج، نّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،ه كذّابه كذّابه كذّابه كذّاببأنّبأنّبأنّبأنّ: : : : ى ذلكى ذلكى ذلكى ذلكنحن نرد علنحن نرد علنحن نرد علنحن نرد عل

بأنبأنبأنبأن    عكرمة لم يخص نساء النبيعكرمة لم يخص نساء النبيعكرمة لم يخص نساء النبيفقطفقطفقطفقط    بكونهم أهل البيتبكونهم أهل البيتبكونهم أهل البيتبكونهم أهل البيت    7777عكرمة لم يخص نساء النبي،،،،    بل يقول بأنبل يقول بأنبل يقول بأناآلية اآلية اآلية اآلية     بل يقول بأن
نزلت في نساء النبينزلت في نساء النبينزلت في نساء النبي7777نزلت في نساء النبي،،،،    ويقول بدخول عليويقول بدخول عليويقول بدخول عليوعائلته تحت عنوان أهل البيت وعائلته تحت عنوان أهل البيت وعائلته تحت عنوان أهل البيت وعائلته تحت عنوان أهل البيت     ويقول بدخول علي
        ....7777وهذا ال ينافي كون اآلية نازلة في نساء النبيوهذا ال ينافي كون اآلية نازلة في نساء النبيوهذا ال ينافي كون اآلية نازلة في نساء النبيوهذا ال ينافي كون اآلية نازلة في نساء النبي    ،،،،بدليل حديث الكساءبدليل حديث الكساءبدليل حديث الكساءبدليل حديث الكساء

حاديث كثيرة في فضائل أهل حاديث كثيرة في فضائل أهل حاديث كثيرة في فضائل أهل حاديث كثيرة في فضائل أهل أأأأعكرمة نقل عكرمة نقل عكرمة نقل عكرمة نقل     ننننإإإإ: : : : أُخرىأُخرىأُخرىأُخرىومن جهة ومن جهة ومن جهة ومن جهة 
        ....))))نّةنّةنّةنّةالسالسالسالس    نا شاهدت الكثير منها في كتبنا شاهدت الكثير منها في كتبنا شاهدت الكثير منها في كتبنا شاهدت الكثير منها في كتبأأأأ(و(و(و(و    ،،،،FFFFالبيتالبيتالبيتالبيت

كما ورد هذا كما ورد هذا كما ورد هذا كما ورد هذا ــ ــ ــ ــ     ،،،،CCCCقين عند اإلمام الباقرقين عند اإلمام الباقرقين عند اإلمام الباقرقين عند اإلمام الباقرفراد الموثّفراد الموثّفراد الموثّفراد الموثّه كان من األه كان من األه كان من األه كان من األنّنّنّنّوكذلك؛ أوكذلك؛ أوكذلك؛ أوكذلك؛ أ
ويبدو من ويبدو من ويبدو من ويبدو من ((((((((: : : : حيث يقولحيث يقولحيث يقولحيث يقول    ة ــة ــة ــة ــمعرفمعرفمعرفمعرف    هللاهللاهللاهللاآلية اآلية اآلية اآلية ا    ))))ونونونونمفسرمفسرمفسرمفسرالتفسير والالتفسير والالتفسير والالتفسير وال((((األمر في كتاب األمر في كتاب األمر في كتاب األمر في كتاب 
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بواب آل بواب آل بواب آل بواب آل أأأأمن المنقطعين إلى من المنقطعين إلى من المنقطعين إلى من المنقطعين إلى ــ ــ ــ ــ يعني عكرمة يعني عكرمة يعني عكرمة يعني عكرمة ــ ــ ــ ــ كونه كونه كونه كونه     ،،،،صحابنا اإلماميةصحابنا اإلماميةصحابنا اإلماميةصحابنا اإلماميةأأأأروايات روايات روايات روايات 
فقد روى فقد روى فقد روى فقد روى رضي اهللا عنه ــ رضي اهللا عنه ــ رضي اهللا عنه ــ رضي اهللا عنه ــ     ــــــــها من مواله ابن عباس ها من مواله ابن عباس ها من مواله ابن عباس ها من مواله ابن عباس اااابيت العصمة، وفقا لتعاليم تلقّبيت العصمة، وفقا لتعاليم تلقّبيت العصمة، وفقا لتعاليم تلقّبيت العصمة، وفقا لتعاليم تلقّ

ا عند اإلمام أبي جعفر ا عند اإلمام أبي جعفر ا عند اإلمام أبي جعفر ا عند اإلمام أبي جعفر كنّكنّكنّكنّ: : : : سناده إلى أبي بصير، قالسناده إلى أبي بصير، قالسناده إلى أبي بصير، قالسناده إلى أبي بصير، قالإإإإبن يعقوب الكليني ببن يعقوب الكليني ببن يعقوب الكليني ببن يعقوب الكليني ب    محمدمحمدمحمدمحمد
جعلت فداك، هذا عكرمة جعلت فداك، هذا عكرمة جعلت فداك، هذا عكرمة جعلت فداك، هذا عكرمة : : : : ذ دخل عليه مولى له، فقالذ دخل عليه مولى له، فقالذ دخل عليه مولى له، فقالذ دخل عليه مولى له، فقالإإإإوعنده حمران، وعنده حمران، وعنده حمران، وعنده حمران،     CCCCالباقرالباقرالباقرالباقر

ل لنا ل لنا ل لنا ل لنا فقافقافقافقا    ،،،،CCCCي الخوارج، وكان منقطعاً إلى أبي جعفري الخوارج، وكان منقطعاً إلى أبي جعفري الخوارج، وكان منقطعاً إلى أبي جعفري الخوارج، وكان منقطعاً إلى أبي جعفرأأأأفي الموت، وكان يرى رفي الموت، وكان يرى رفي الموت، وكان يرى رفي الموت، وكان يرى ر
ما ما ما ما (أ(أ(أ(أ: : : : ن رجع، فقالن رجع، فقالن رجع، فقالن رجع، فقالأأأأفما لبث فما لبث فما لبث فما لبث     ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : ، فقلنا، فقلنا، فقلنا، فقلنا))))ليكمليكمليكمليكمإإإإرجع رجع رجع رجع أأأأ    حتّىحتّىحتّىحتّىنظروني نظروني نظروني نظروني اااا((((: : : : جعفرجعفرجعفرجعفر    أبوأبوأبوأبو

دركت عكرمة، قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، دركت عكرمة، قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، دركت عكرمة، قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، دركت عكرمة، قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، أأأأنّي لو نّي لو نّي لو نّي لو أأأأ
        ....))))دركته وقد وقعت النفس موقعهادركته وقد وقعت النفس موقعهادركته وقد وقعت النفس موقعهادركته وقد وقعت النفس موقعهاأأأأولكنّي ولكنّي ولكنّي ولكنّي 

        ؟؟؟؟الكالمالكالمالكالمالكالم    ككككذاذاذاذا    جعلت فداك، وماجعلت فداك، وماجعلت فداك، وماجعلت فداك، وما: : : : قلتقلتقلتقلت
    ��� ��� ��� ��� له له له له إإإإن ال ن ال ن ال ن ال أأأأقّنوا موتاكم عند الموت شهادة قّنوا موتاكم عند الموت شهادة قّنوا موتاكم عند الموت شهادة قّنوا موتاكم عند الموت شهادة نتم عليه، فلنتم عليه، فلنتم عليه، فلنتم عليه، فلأأأأهو ـ واهللا ـ ما هو ـ واهللا ـ ما هو ـ واهللا ـ ما هو ـ واهللا ـ ما ((((: : : : قالقالقالقال

        ....))))١١١١(((())))لواليةلواليةلواليةلواليةاااااهللا واهللا واهللا واهللا و
        : : : : معانمعانمعانمعانفي هذه الرواية مواضع للنظر واإلفي هذه الرواية مواضع للنظر واإلفي هذه الرواية مواضع للنظر واإلفي هذه الرواية مواضع للنظر واإل

منقطعاً إلى منقطعاً إلى منقطعاً إلى منقطعاً إلى     كانكانكانكان: : : : ، وقوله، وقوله، وقوله، وقولهدخول مولى أبي جعفر بذلك الخبر المفاجئدخول مولى أبي جعفر بذلك الخبر المفاجئدخول مولى أبي جعفر بذلك الخبر المفاجئدخول مولى أبي جعفر بذلك الخبر المفاجئ: : : : الًالًالًالًووووأأأأ
صحابه، ولم يكن يدخل على غيره، صحابه، ولم يكن يدخل على غيره، صحابه، ولم يكن يدخل على غيره، صحابه، ولم يكن يدخل على غيره، أأأأأبي جعفر، يؤيد كون الرجل من خاصّة أبي جعفر، يؤيد كون الرجل من خاصّة أبي جعفر، يؤيد كون الرجل من خاصّة أبي جعفر، يؤيد كون الرجل من خاصّة 

        ....CCCCدخوله على اإلمامدخوله على اإلمامدخوله على اإلمامدخوله على اإلمام
بشأنه، بشأنه، بشأنه، بشأنه،     وكان يرى رأي الخوارج، فهو من كالم الراوي، حدساًوكان يرى رأي الخوارج، فهو من كالم الراوي، حدساًوكان يرى رأي الخوارج، فهو من كالم الراوي، حدساًوكان يرى رأي الخوارج، فهو من كالم الراوي، حدساً: : : : ا قولها قولها قولها قولهممممأأأأوووو
        ....))))))))ملت عليه الحكايات الشائعة عنه...ملت عليه الحكايات الشائعة عنه...ملت عليه الحكايات الشائعة عنه...ملت عليه الحكايات الشائعة عنه...أأأأحسبما حسبما حسبما حسبما 

إلى آخر كالمه الذي يدافع فيه عن عكرمة بشدإلى آخر كالمه الذي يدافع فيه عن عكرمة بشدإلى آخر كالمه الذي يدافع فيه عن عكرمة بشديضاً بكلمات يضاً بكلمات يضاً بكلمات يضاً بكلمات أأأأويأتي ويأتي ويأتي ويأتي     ،،،،ةةةةإلى آخر كالمه الذي يدافع فيه عن عكرمة بشد
والشوشتري هو الذي كان يخالف والشوشتري هو الذي كان يخالف والشوشتري هو الذي كان يخالف والشوشتري هو الذي كان يخالف     ،،،،العالّمة الشوشتري حول الدفاع عن عكرمةالعالّمة الشوشتري حول الدفاع عن عكرمةالعالّمة الشوشتري حول الدفاع عن عكرمةالعالّمة الشوشتري حول الدفاع عن عكرمة
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        مة.مة.مة.مة.المجلسي حول عكرالمجلسي حول عكرالمجلسي حول عكرالمجلسي حول عكر
ة، فال ة، فال ة، فال ة، فال ئمئمئمئمبهذا الشخصية وهذه المنزلة عند األبهذا الشخصية وهذه المنزلة عند األبهذا الشخصية وهذه المنزلة عند األبهذا الشخصية وهذه المنزلة عند األ    اًاًاًاًذا كان عكرمة ممتازذا كان عكرمة ممتازذا كان عكرمة ممتازذا كان عكرمة ممتازوإوإوإوإ

راو، قال راو، قال راو، قال راو، قال : : : : بل علينا أن نقبله بعنوانبل علينا أن نقبله بعنوانبل علينا أن نقبله بعنوانبل علينا أن نقبله بعنوان    ،،،،اب ونسميه بالخارجياب ونسميه بالخارجياب ونسميه بالخارجياب ونسميه بالخارجينستطيع أن نصفه بالكذّنستطيع أن نصفه بالكذّنستطيع أن نصفه بالكذّنستطيع أن نصفه بالكذّ
بنزول اآلية في نساء النبيبنزول اآلية في نساء النبيبنزول اآلية في نساء النبيد رأيه.    ،،،،7777بنزول اآلية في نساء النبياس ما يؤيد رأيه.وروى عن ابن عباس ما يؤيد رأيه.وروى عن ابن عباس ما يؤيد رأيه.وروى عن ابن عباس ما يؤيوروى عن ابن عب        

د بنزول اآلية في نساء د بنزول اآلية في نساء د بنزول اآلية في نساء د بنزول اآلية في نساء للمباهلة مع من ال يعتقللمباهلة مع من ال يعتقللمباهلة مع من ال يعتقللمباهلة مع من ال يعتق    اًاًاًاًوقول عكرمة بكونه حاضروقول عكرمة بكونه حاضروقول عكرمة بكونه حاضروقول عكرمة بكونه حاضر
النبيالنبيالنبينّة ب    موجودموجودموجودموجود    7777النبينّة بفي كتب أهل السنّة بفي كتب أهل السنّة بفي كتب أهل السسناد صحيحسناد صحيحسناد صحيحسناد صحيحإإإإفي كتب أهل الس....        

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
        ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ل الذي جرى ستداله إلى أسلوب االلها والتنبوأبمراجعة الرواية من : أوالًأوالًأوالًأوالً
 تأييداً: ه) أي(تصديقاً لنبي: المراد من قوله ح لديك أنيتوضّ ،Cعليه اإلمام
إ: ه, كما لو قلتوموافقةً لنبين نّة يصديوافقه أي  ،حدهما اآلخرأق القرآن والس

دهويعاضده ويؤي.  
التصديق قد جاء بعد حديث  نإف ،ك بظاهر العبارةالتمس ��� بيتَ أن إو
في مواضع عديدة  7صدر عن رسول اهللاحديث الثقلين  نأوالصحيح  ،الثقلين

 7ح رسول اهللاه بعد أن صرنّإ: فيكون المعنى، رةتصل إلى الثمانية أو العش
بعد أن سئل عنهما بـ (وما  Fصغر هم أهل البيتالثقل األ نأو ،بحديث الثقلين

سيشير إلى أشخاصهم,  7رسول اهللا ومن الطبيعي أن ؛)؟الثقالن يا رسول اهللا
ن أهل البيتجاءت آية التطهير تصديقاً له في تعيF ال  حتّى ،وتشخيصهم

يدأ عٍعي مدقد تدخلت في التشخيص 7عوذ باهللا) من الرسولن( ةالمحابا ن، 
  مر من اهللا عزّ وجلّ.ما األنّإو

وحكم بصحتها,  )المستدرك(توجد هناك رواية رواها الحاكم في  ،نعم
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قال ،فعن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب(( ؛الدعاء كان قبل نزول اآلية فيها أن :
فقالت صفية .دعوا ليادعوا لي ا: قال ،إلى الرحمة هابطةا نظر رسول اهللا لم :ن م
لقى أاً وفاطمة والحسن والحسين, فجيء بهم, فأهل بيتي علي: رسول اهللا؟ فقال يا

على محمد وآل  اللّهم هؤالء آلي فصلّ: قالثم  ،رفع يديهثم عليهم النبي كساءه 
اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت     إِنَّما يرِيدإِنَّما يرِيدإِنَّما يرِيدإِنَّما يرِيد�: نزل اهللا عزّ وجلّأمحمد, و

  .)١())�ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً
عن  ،عمشعن األ ،عن أُم سلمة رواها ابن كثير في تفسيره أُخرىورواية 

  .)٢())..فنزلت هذه اآلية حين اجتمعوا على البساط.((: خرهاآوفي  ،حكيم
  : على خير) معنيين ة احتمل لجملة (أنتبعض علماء أهل السنّ نإ: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
مآلك إلى  وأن ،زواجيأبل من  ،لست من أهل بيتي أنت: معناه نأ: لواأل

  .به الشيعة تمسك، وهذا المعنى هو ما يخير وحسن العاقبة
ك من أهل نّأل ؛أنت لست بحاجة للدخول تحت الكساء: معناه نأ: الثاني

        .زواجي من أهل بيتيأف ،بيتي
 ،روا في آية التطهيرهم بعد أن قرهو أنّ ،يرادهم المعنى الثانيإسبب في وال

لتزامهم هذا يعارض ا وجدوا أن ،ين بالسياقمستدلّ 7ها نازلة في نساء النبينّأ
 Fأهل البيت 7الذي شخص فيه رسول اهللا ،بوضوح مفاد حديث الكساء

 ــ ظاً على عقيدتهمحفاــ وا ضطرأف ،وطبق آية التطهير على مصداقها الخارجي
حالً منهم  ،جمل الحديث على التأويل البعيد وغير المتعارف حمل بعضل
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بعد أن كان سند الحديث صحيحاً ال  ،دي بعقيدتهمووالذي ي ،للتعارض الظاهر
سوى ــ ولو البعيد غير المألوف ــ ه, ولم يجدوا جملة تحتمل التأويل يمكن رد

على خير) (أنت، الثاني الذي عرفت. لوها المعنىفحم        
كاً بما هو ظاهر الحديث بمفردهفكان فعلهم هذا ليس تمس، كاً بل تمس

هم بعد نّإف ،رادوه من اآليةأبعد جمعه مع المعنى الذي  ،ليهإوا ؤبالتأويل الذي لج
كأصل  خذوهأو ،7التطهير في نساء النبيفي آية  )أهل البيت( موا بأنالتزأن 

على  آخر يخالفه ظاهراًنصّ  ضطروا لحمل كلّا ،موضوعي ال يقبل التبديل
  !فالحظ ؛المعنى المعني ولو بالتأويل

لو  حتّى: أيــ ودون النظر إلى اآلية  ،نفرادهاظاهر الحديث ب نإف ،��� و
هو حصر معنى أهل البيت على مصداق هؤالء  ــ فرضنا عدم وجود آية في المقام

ئن الحالية واللفظية في قول اروهو ظاهر من الق ،Fصحاب الكساءأالخمسة 
في هذا الحديث. 7وفعل النبي  

وظاهر جملة (أنت ك به على خير) هو ما ذكرناه من المعنى الذي يتمس
ولم يعهد منهم  ،خراجهإخراج من يراد في لغة العرب إل وهو المستعمل ،الشيعة

ه زوأن يستخدموا هذه الصيغة بمعنى دخول المخاطب بها في من خصّوه ومي
 ،ظاهرها النفي بتقدير (ال) قبلها نإف ،بالقيود والخصائص المذكورة في الكالم

ن أب ،تفيده أُخرىيجب أن يأتي بصيغة  ،يجابن يعطي مفاد اإلأراد العربي أذا إو
وا جماعة ذا عزلوا أو خصّإهم نت كذلك), فلم يعهد من العرب بأنّأ(و: يقول مثالً

كوصفهم  ،نةضافة معيإكان بصفة أو من ضمن آخرين موجودين في نفس الم
على  أنتَ(بـفأجيب  ،اعترض شخص حاضرثم  ،ضياف أو الشجعان مثالًباأل

ه نّإبل بالعكس ف ،ضافةه سيشمله هذا الوصف أو اإلمكانك) أنّ نتَأ(: أو ،خير)
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قَلْ له مثل ذلك.تأكيد بالخروج فوق ما لو لم ي  
شخاص من ضمنهم بعض أوكان فيه  ،ذا دخلت إلى مطعمإ ؛والحظ أنت

بعد أن  ،هؤالء أضيافي: حب المطعم وقلت لهافناديت ص ،صدقائك الحميمينأ
صدقاءك على طاولة خاصّة وعزلتهم عن بقية الناس, فهل يفهم أجلست أ

البعض اآلخر صاحب المطعم أن، ميجوز أن يلهم الطعام على حسابك  قد
  ضيافك؟أبكونهم 

نت قلت أونفسها د الجلوس على الطاولة راأولو جاء شخص من الحاضرين و
ولم تسمح له بالجلوس على الطاولة  ،مكانك) نتَأ(: أو ،على خير) نتَأ(: له

أو  ،ضيافكأبمحضر صاحب المطعم, فهل يجوز لصاحب المطعم أن يجعله من 
أول معنى : هنّأالناس الحاضرين؟ وال حجة له بالقول ب ك ال تعذره وتعاتبه وكلّنّأ

بعد أن سبق كالمك  ،صليينساسيين األضيافه األأه من ك تعدأنّبر) (على خي
        !فالحظ ؛صدقائك على طاولة خاصّةأالقرائن الحالية بعزل 

الكثيرة التي  خرىحاديث اُألاأل ،في هذا الحديث والذي يقطع الشك
والتي ذكرت أنت جملة منها, وبعض هذه  ،ح هذه الجملة بما ال لبس فيهاتوضّ

عن شهر بن  ،حمدأحيحة على موازين أهل السنّة كما في مسند حاديث صاأل
فجذبه  ،دخل معهمفرفعت الكساء أل((: خرهآالذي في  ،عن أُم سلمة ،حوشب

        .)٢(، ورواه أبو يعلى في مسنده)١())ك على خير)نّإ(: من يدي وقال
 إ: نت من القاعدة التي تقولأأين ثماأل ن؟ي بعضها البعضحاديث يقو  
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ال  ،نطريق معيصحة الحكم ب نأوهو : ه على شيءهنا نريد أن ننبونحن 
فال يسلم رجل من  ��� و ،حد بمغمزأم فيهم رجال هذا الطريق لم يتكلّ يعني أن

صحاب الجرح والتعديل أحداً من أهناك  أن تجد أن ه ال بدنّإف ،السنّة رجال أهل
ما الحكم عليه يكون من نّإو ،رواتهم وهكذا كلّ ،طعن في هذا الرجل أو ذاك

كثيراً من المشاغبين  نإف !فالحظ ؛صحاب الجرح والتعديلأقوال أمجموع 
جل تضعيف رجل في طريق الحديث ينقلون أتراهم من  ،قينالمجادلين المتشد

عينهم عن مجمل ما ورد أويغمضون  ،صحاب الجرح والتعديلأحد أطعنه من 
في مكان آخر يأتون بالمدح لنفس الرجل  وتراهم ،يهام مجادليهمإفيه محاولين 

آخر!! من رجالي        
ذكرنا من ظاهر الحديث, نجد  ا فوق مانّإوهو : واآلن نعود لنفس الموضوع

يقطع كلّ ،الظاهر من متن الروايات 7من رسول اهللاتكرار الفعل  أن في  شك
 Iلآلية عند المرور على بيت فاطمة 7ختصاص, بل تكرار قراءة النبياال

  ذهان المسلمين.أص في ختصارسخ هذا االي
أدخلهم تحت  قرأ بعد أن 7رسول اهللا أن: بل روى مسلم عن عائشة

 ،)١(�إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً�: الكساء
ما) بحضور عائشة نّإ(الحصر  ةوقراءة اآلية على من تحت الكساء وفيها أدا

  !؛ فالحظصختصاوغيرها قاطع للتوهم والمناقشة في اال
فاق تّا شارة إلى أناإل نود ،جابة على ما ذكره (طاهر بن عاشور)قبل اإل: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

ب, فهذا ابن الفرعية ال يخرجه عن التعصّ حكامبعضهم مع الشيعة في بعض األ
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فهل يمكن أن  ،)١(ث يعتبر طلقة واحدةالطالق بالثال نأفق مع الشيعة في تيمية يتّ
وبعد ! ؟Fمع ما مشهور عنه من نصبه ألهل البيت ،به غير متعصّنّأ: يقال عنه

        : ذلك نقول
ر معنى أهل ر وحصَهو الذي قصَ 7رسول اهللاذا كان إما ذنب الشيعة  ــــــــ    أأأأ

يقول (طاهر بن عاشور) عنهم  حتّى ،Fصحاب الكساءأالبيت في الخمسة 
  ؟!Fا هذا الوصف وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهاغصبو: همأنّ

منشأ قولهم يرجع بالحقيقة إلى  أن ،قد ذكرنا في جواب السؤال السابق ــــــــ    بببب
ستناداً اكأصل موضوعي ال يناقش ( 7اآلية نزلت في نساء النبي نأعتبارهم ا

هذه و((: من قوله ،كالم (طاهر بن عاشور) , وهذا واضح من)عىإلى السياق المد
وعلى  )،)بجعل هذه اآلية حشواً بين ما خوطب به أزواج النبي ،مصادمة للقرآن

        .كالمهم صل المفترض بنوا كلّهذا األ
ولكن سنبياما  ن أن؛دعوى من دون دليل ��� ستدلوا به لم يكن اعوه وما د 

        !على عدم معرفته بأساليب البالغة لدى العرب اه حشواً يدلّما سم نإف
ال غرو في أن يكون الصدر والذيل راجعين إلى ((: شيخ السبحانييقول ال

ذلك من فنون البالغة  نإف ؛ثناء راجعاً إلى غيرهوما ورد في األ ،موضوع
وعليه ديدن العرب في  ،وكالم البلغاء ،وأساليبها, نرى نظيره في الذكر الحكيم

 ،ي يبحث عنهيرد في موضوع قبل أن يفرغ من الموضوع الذ ربماف ،محاوراتهم
 ليهإيرجع ثم.  

هم يذهبون من من عادة الفصحاء في كالمهم أنّ((: يقول الطبرسي: وثانياً
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والقرآن من ذلك مملوء وكذلك كالم العرب  ،ليهإخطاب إلى غيره ويعودون 
  .)١())شعارهمأو

نسان من شأن من عادة القرآن أن ينتقل باإل نإ((: هعبد محمدقال الشيخ 
  .)٢())ةة بعد المرعود إلى مباحث المقصد الواحد المريثم إلى شأن 

لها في اآلية من القرآن يكون أو ن(أ: Cروي عن اإلمام جعفر الصادق
  .)٣()شيء وآخرها في شيء

 ورد الشيخ السبحاني مثاالً لذلك من القرآن, قوله تعالىأثم :� نم إِنَّه نم إِنَّه نم إِنَّه نم إِنَّه
يمظع كُندكَي إِن كُندكَييمظع كُندكَي إِن كُندكَييمظع كُندكَي إِن كُندكَييمظع كُندكَي إِن كُندكَي � وسيوسيوسيوسي إِنَّك ذَنْبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع ف إِنَّك ذَنْبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع ف إِنَّك ذَنْبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع ف إِنَّك ذَنْبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع ف

ينئالْخَاط نم كُنْتينئالْخَاط نم كُنْتينئالْخَاط نم كُنْتينئالْخَاط نم ذَا�: يراد قوله تعالىإفنرى  ،)٤(�كُنْته نرِضْ عأَع فوسذَايه نرِضْ عأَع فوسذَايه نرِضْ عأَع فوسذَايه نرِضْ عأَع فوسقبل  �ي
        .)٥())لويرجع إلى الموضوع األثم أن يفرغ من الكالم معها 

  عدم فهم!!و ،على القرآن وتجر ،من حشو )حشواً(: فظهر ما في قوله
 ثمسلمة وعائشة وغيرهن الروايات عن أُم إن، آية التطهير  تنص على أن

 يأف ،ها نزلت مع آيات النساءولم ترد وال رواية واحدة على أنّ ،نزلت وحدها
أو في  ،7بأمر النبيما وضعت (بينها) نّإو ،ل بالسياقستدالمعنى بعد ذلك لال

نزلت في نهاية البعثة  )كمالاإل(فآية  ؛ي القرآنولهذا نظير ف ،مرحلة تأليف القرآن
ن  ها اآلن في سورة المائدة جزءاً من آيةمع أنّ ،يوم غدير خمحكام اللحوم.أتبي  
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 إثمن ن آيات النساءوقوعها بي، بأن ينظرن ويحاولن أن  ،فيها عبرة لهن
  عن الذنب. المعصومين Fالبيت النبوييتبعن أهل هذا 

ئن اداللة الحديث بما فيه من القر في جواب السؤال الثانينا لقد بي ــــــــ    جججج
 وأوضحنا بالمثال الذي ذكرناه بما يدلّ ،الحالية واللفظية على القصر فال نعيد

في هذه اآلية  نإف ؛)١(�إِن هؤالِء ضَيفيإِن هؤالِء ضَيفيإِن هؤالِء ضَيفيإِن هؤالِء ضَيفي�: ستشهاده باآليةاعلى عكس مراده ب
الموجودين في  هؤالء ضيوفي من بين كلّ على أن اًوقصر اًيضاً تخصيصأ

شارة (هؤالء) سم اإلا نأضيافي, وذلك أوال أحد غيرهم منكم من  ،المكان
  .ين الصادر فيهما.يعرف ويخص ويحصر في المكان والزمان الخاصّ

هؤالء في هذا الوقت  نأيعني  ،هؤالء أهل بيتي) نإ(: 7رسول اهللافقول 
 ،7زوجات النبي هم أهل بيتي دونكم أنتم الحاضرون, وكان من الحاضرين

حد غيرهم من أذا كان إنهم بها شارة وتعيتيان بأداة اإلاإليصح  وعليه ال
  .شارة حينذاكذ ال تصدق اإلإ ؛الموجودين من أهل بيته

المالئكة كانوا في  فمن المعلوم أن ؛�إِن هؤالِء ضَيفيإِن هؤالِء ضَيفيإِن هؤالِء ضَيفيإِن هؤالِء ضَيفي�: وكذا في اآلية
اهللا لوط ذلك الوقت والمكان هم أضياف نبيC  وال  ،همأهل المدينة كلّدون

ضياف في الزمان الالحق, ولذا نحن ال نحصر أهل أن يكون له أه نفى يعني أنّ
في  Fة االثني عشرئمها إلى األبل نعمF، بالخمسة أهل الكساءالبيت 

اً يقرأ اآلية ويخص بها علي 7الزمان الالحق, ومن هذا كان رسول اهللا
  !؛ فراجع)٢(لدابعد لم يو H, والحسن والحسينHوفاطمة
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ليهمإشارة ر باإلاوزاد في التكر ،7ر رسول اهللاولكن مع ذلك كر، 
  .م المذكوردفعاً لمثل هذا التوه ،وتعريفهم بأهل البيت

في حصر هذه اآلية  ،م إلى التابعينفعجب من نسبة التوه !ن تعجبإو ــــــــد د د د 
هم نّألوا تابعين وقد سم !قرب للنصأهم مع أنّ ،Fصحاب الكساءأبالخمسة 

تبعوا الصحابة, وال يتَححد جاء بعدهم بمئات السنين, اشخص و منل الوهم م
هم نّأكيد ن بل األأالمطمو ،هذا القول كان في عصر التابعين نأفهو يعترف ب

ه بعيد عن النص مع أنّ ،خذوه من الصحابة, ومع ذلك ينسبهم للوهم دونهأ
فيا هللا والهوى ،ة قرونوالصحابة عد.  

يضاً, ولذا ال توجد أهذا القول كان معروفاً عند الصحابة  نإ: ن نقولبل نح
اآلية خاصّة بنساء  فيها أن ،نفسهنأ 7بل عن نساء النبي ،وال رواية واحدة عنهم

7النبي، صحاب الكساء, ولم يخصّأالخمسة و أو هنحتّى 7ها بنساء النبي 
رأي الناس مطبق  ضح أنيتّعكرمة, وفي نفس روايته ما  ���  في عصر التابعين

ما هو نّإو ،ليهإليس بالذي تذهبون ((: حين يقول ،ها نزلت في الخمسةنّأعلى 
  !!بل وتعجوتأم ،فالحظ ؛)١())نساء...

اآلية نزلت  نأ ،Oوخاصّة روايات أُم سلمة ،وقد عرفت من الروايات
ن أوقت بل الصحيح الطبيعي من المسلمين في ذلك ال ،ولذا فال عجب ،وحدها

  يقرؤوها وحدها.
 7دعاء النبي نأح بعديدة تصرهناك روايات  وقد عرفت أيضاً أن ــــــــهـ هـ هـ هـ 

كما  ،7ح من تكرار فعل النبييتوضّ ربماكان قبل نزول اآلية, وطريق الجمع 
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  !فراجع ؛يظهر من الروايات المختلفة
ل ستدالاله يريد انّأ ،))ها نزلت في بيت أُم سلمةنّأو((: من قوله الظاهرو

وهذا من عجيب  ،7ويجعله سبب النزول في نساء النبي ،بمكان النزول
  .فمكان النزول غير سبب النزول !!لستدالاال

على  نتأ(: عونه من معنىا مضى جوابنا على ما يديضاً ممأولقد عرفت  ــــــــ    وووو
ه نّإف !ما نعجب من بهتانه وتناقضهنّإفال نعيد, و ،على خير) نت(أو ،)مكانك

على  نت(أو )على مكانك نتأ(: 7على ما يريد من كالم رسول اهللا ستدلّي
خير) بأن 7اآلية نازلة في نساء النبي، التي يريد شرحهانفسها لرواية ا مع أن، 

  !Fقها في أهل البيتطب 7رسول اهللا نأو ،ها نزلت وحدهاتنص على أنّ
ون يستدلّ ،ل البيتصحابه الذين يدخلون النساء في ضمن أهأأكثر  ومع أن

إ: ويقولون ،بالسياق ال بالنزول لدخولهنوالخمسة  ،النساء دخلن بالسياق ن
اً منهم بالنزول, وذلك رد أي حقيقةً ،7دخلوا بفعل النبيF صحاب الكساءأ

  خاصّة. 7ها في نساء النبيفتراء عكرمة أنّعلى ا
ي أأو مع ر ،عكرمة يأه مع رنّإفال نعلم  ؟!!فهل رأيت تناقضاً أكثر من هذا

  !!السنّة أكثر أهل
 ثماتها كما يقوللو كانت اآلية نازلة فيها وفي ضر،  ةسلمفما معنى قول أُم :

اتها, ها نزلت فيها وفي ضرنّأفهل كانت أُم سلمة ال تعرف  ؟))رسول اهللا نا ياأو((
 ؟علم عكرمة أو طاهر بن عاشور بذلكثم!  

  : صنافأي حديث الكساء على ثالثة الروايات الواردة ف نإ ــــــــ    زززز
  .الدعاء كان قبل النزول ـ ما فيها أنـ١
ضاف في أو ،قرأ اآلية فقط على من في الكساء 7رسول اهللا فيها أن ما ــ٢
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  .هؤالء أهل بيتي) نإ(: بعضها
وبعد أن جمعهم تحت  ،دعا لهم بعد نزول اآلية 7النبي ما فيها أن ــ٣
  الكساء.

فهو يصدق  ،))صلاحالعاء بتحصيل د ...فالدعاء لها((: قال منا بمافلو سلّ
  .الًوأهذا  .على الصنف الثالث فقط

 إثمن يتم فقط في عدم الدعاء لها بما هو حاصل, ولكن  ،ما ذكره لو صح
فالمفروض على  ؟في المقام ي)أهل بيت(خراجها من التخصيص في ما الداعي إل

طلبه في الدعاء ألك ما  حقّقوقد ت ،أهل البيتمن  أنت: أن يقول لها همبنى كالم
  صالً.ن يخرجها من أهل البيت أأال  ،من اآلية

حديث الكساء  في Fأهل البيتتخصيص ب نحن نستدلّ: أُخرىوبعبارة 
منها ،أمور ةبعد :لهم,  هؤودعا ،شارة (هؤالء)ظه بأداة اإلتلفّو ،7فعل النبي

  .ها الباقي فعلى حالمأو ،على تسليمه يرد في الدعاء 7فكالمه
لو كان يريد من فعله فقط الدعاء  7رسول اهللا نإ: وضحأوبعبارة 

وكان يكفي أن يرفع  ؟فما الداعي لفعل وقول ما فعله وقاله ،ألصحاب الكساء
بل  ،أُم سلمة لم تسأله الدعاء مع العلم أن ،دخالهم في اآليةإيده ويطلب من اهللا 
  .ذا ثانياًه فالحظ! ؛سألته الدخول معهم

  : وثالثاً
في اآلية ال تشمل  �أَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيت�لفظة  نأب ادعىذا إ ��� كالمه ال يتم  نإ ــــــــ١١١١

وضمير التذكير  ،تشمل النساء فقط, وهذا ال يتم لغة مانّإو Fكساءأصحاب ال
بشمول  ،في اآلية Fصحاب الكساءأذا دخل إوعليه ف ،يدحضه كم)نفي (ع
ذا إحاصل, وللأيضاً تحصيل  لهم 7يكون دعاء النبي ،لهم )أهل البيت(لفظة 
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يكون قد خالف  ،يةفي اآلية ال تشمل الذر �أَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيت� صر على أنأقال عناداً و
  .السنّة الجمهور من علماء أهل

شكال فيصبح اإل ،فقط 7كم) يعود للنبينالضمير في (ع نإ: ذا قالإو
ذ من المعلوم أن إ ؛لرجس عنه في اآليةذهاب اإفما معنى : لاألو: شكالينإ

  .وهو من الشناعة بمكان ،أن ينفي ذلك ���  ؟من السابق 7الرجس منفي عنه
تحت  داخالً كان 7هألنّ ؛ه أيضاً من تحصيل الحاصليكون بحقّ: والثاني

  وهو من أهل البيت قطعاً. ،يضاًأالكساء 
ذ إ ؛دة في اآلية تشريعيةرااإل أن: ساس هوشكالهم في األإ نإفي الحقيقة  ــــــــ٢٢٢٢

حسب  حاصل ذ هو تحصيلإ ،7دعاء النبيلمعنى  الف ،لو كانت تكوينية
عاه!!مد  

  : وهذا يرد بوجوه
 ؛يضاً من تحصيل الحاصلأه سيكون نّإف ،رادة تشريعيةلو كانت اإل حتّى ــــــــأ أ أ أ 

معنى  يأو .دعوك أن تشرع عليهم التطهير كما شرعته عليهمأ !يا إلهي: ذ معناهإ
  ؟!هذال

دامة الشيء الدعاء إلإن اإلرادة على الصحيح تكوينية، ويكون  ــــب ـب ـب ـب ـ
 ،الذي يهدي للحق وهو ،مهتدي 7رسول اهللا فمع أن ،الحاصل وال مانع منه

  .)١(�اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيماهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيماهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيماهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم�: يوم خمس مرات يقرأ في صالته كلّ
ء غني عن اهللا ببقاه سوف يستنّأال يعني  ،وحصول الشيء عند شخص ــــج ـج ـج ـج ـ

  .ودوامه ذلك الشيء
                                                 

�F١���Uא��E�F١E�W٦K� �
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ما هي في تكامل نّإو ،ها بدرجة واحدةالمقامات السامية ليست كلّ نإ ــــــــد د د د 
عندهم. مستمر  

ص, ولكن العجب ختصامن داللة على اال 7تكرار النبينا ما في قد بي ــــــــهـ هـ هـ هـ 
عي يقولمن هذا المد :))ستجاب اهللا دعاءهاا ولم، البيت  يطلق أهل 7كان النبي

ذ يكرر ويزيد إ ؛بنوع من المحاباة 7هم النبيفيتّ ،))يهمانواب يعلى فاطمة وعل
شارة إلى من أشار اإل ويترك ،7في التكرار على من أصبحوا أهل البيت بدعائه

  عاهم.حسب مد النساء وهن ،ة واحدةجالله بأهل البيت ولو لمر اليهم اهللا جلّ
  !!7رسول اهللاويا هللا ولجرأتهم على 

لك تخص هؤالء الذين  ما: 7ع مغرض أن يقول لرسول اهللافال كان لمدأ
وتترك من فرض اهللا كونهم من  ،طلبت أنت من اهللا أن يدخلوا في أهل البيت

  ؟!أهل البيت
يكون فعله فيه نوع من أن  ���  ؟!7ن رسول اهللامهذا الفعل يصح باهللا أ

  .صراره على التبعإصل وقل بتركه األعلى األ ــ عوذ باهللاــ نالميل عن مراد اهللا 
كما هو واضح وعرفه  ،ونقول ؟عن هذا 7ه رسول اهللاولماذا ال ننزّ

ه ال يفعل شيء نّأو ،ر هذا مقاصد القرآنن بفعله المكركان يبي 7هأنّ: الجميع
  ومن وحي اهللا تعالى. ،وهو مطابق للقرآن ��� 

  !!اًقّعوذ باهللا كيف يقلبون الحق باطالً والباطل حن
  :رابعاً

صها بنساء اختصاه كان يدعي من نقل قول عكرمة على أنّ لقد أجمع كلّ ــــــــأأأأ
إف ؛فال مجال لما ذكرت ،7النبيها نزلت نّإ((: في متن بعض الروايات قوله ن
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١())ةخاصّ 7في نساء النبي(.  
 نّه قد نُإثمليهإليس بالذي تذهبون ((: قوله: هااحدإ ،ة رواياتقل عنه عد، 

فهذا منه  ،اآلية� ............إِنَّما يرِيد اللَّهإِنَّما يرِيد اللَّهإِنَّما يرِيد اللَّهإِنَّما يرِيد اللَّه�: يقصد به قول اهللا تعالى )٢())ما هو نساء النبينّإ
اآلية لو كانت داللتها مختصة  تفسير لآلية ال ذكر شأن النزول, ومن المعلوم أن

التعارض بينها وبين حديث الكساء بالنساء الستقر.  
حتمال األمكن  ،خرأُي في روايات كما يدع ،مورد النزول فقط لو كن ،نعم

من التخصيص  7لما عرفنا من فعل النبييضاً أه ال يتم ولكنّ ،عدم التعارض
مورد النزول هم الخمسة  ضافة لوجود روايات كثيرة تنص على أنإ ،والحصر

  .Fصحاب الكساءأ
 بمثل هذه الروايات بعد أن فضالً عن توثيق عكرمة ،ال يمكن مدح ــــب ـب ـب ـب ـ

فلم ((: قال ،فعن الكشي بعد أن نقل هذه الرواية ؛نا على تضعيفهورجالينصّ 
وهذا هو الفهم الصحيح للرواية, وقال في  ،)٣())ولم ينفعه Cبو جعفرأيدركه 

, وكونه ال )٤())صحابناأليس على طريقنا وال من ((: ه العالّمة في الخالصةحقّ
مثل الشمس في رابعة بل هو  ،يعتقد بالمذهب الحق واضح ال يحتاج إلى روايات

ه نّأو ،ي الخوارجأه كان على رنّأو السنّة على رجالينصّ  نأخصوصاً بعد  ،النهار
  كان يكذب على ابن عباس.
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ه اإلمام ه كان مورداً لتوجنّأمن  ،نت وغيرك من الروايةأا ما فهمته مأ
ن أبعد  ،فهذا غير صحيح ،راد الحضور عند احتضارهأ Cاإلمام نأل ؛Cالباقر

وحالة  ،هم معاودة ومواصلة مخالفيهم في المرضكلّ Fتناأئمنعرف من سيرة 
وزيارة  ،غير المسلمينمع  حتّىوهذا مشهور عنهم بل  ة..أو الضيق والشد ،الموت

يصال إ Fتنائمأمن مقام  نإف ،للنصراني المحتضر معروفة Cاإلمام الرضا
وال يتأخرون عند أي  ،ن فرقمن دو ،الناس الهداية والرحمة والرأفة إلى كلّ

  !لفتأم ؛لو كان مثل عكرمة حتّى ،نسانإ لنفع أي احتمال وأبارقة 
حتضار اخباره بإو ،Cمن دخول مولى اإلمام )الشيخ معرفة(ستفادة اأما 

عكرمة  نأن نعرف أبعد  !!فعجيب ،Cعلى كونه ذا منزلة لدى اإلمام ،عكرمة
بني هاشم, ولم يكن شخصاً مجهوالً  محسوب على: أي ،كان مولى البن عباس

مع ما كان  ،عية وتزاور وتراحم بينهماجتماننفي وجود عالقات  حتّىنكرة 
عي جتمامن منزلة ومكانة في المدينة, ومن يمعن النظر في الواقع اال Cلإلمام

هم لم يقطعوا صالتهم يجد بوضوح أنّ ،في ذلك الوقت Fة أهل البيتئمأل
وما لجوء مروان بن  ،ين لقتلهم بل قتلتهم أنفسهملمستحلّأعدائهم ا بألد حتّى

ع والتزاور جتماوال اال ،حدأعلى  ةبخافي Cالحكم إلى اإلمام زين العابدين
  ين بقليل.واألمويين والعباسيH الذي كان يحصل بين الباقر والصادق

بكونه من  ))Cوكان منقطعاً إلى أبي جعفر((: ق عليه من جملةما علّأما و
, Cولم يكن يدخل على غيره دخوله على اإلمام ،Cصحاب اإلمامأة خاصّ

 ، ولكنه كان يحسب على بني هاشممن أنّ ،ا ذكرنامم ،ح بعض سببهفقد توضّ
ومع ذلك لم يمنعه من الكذب عليه وانتحال  ،بن عباس كان أوضحانقطاعه إلى ا

  ي الخوارج.أر
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 إثماإلمام الباقر نC  موية لنشر علم الدولة األواخر أسنحت له فرصة في
من  حتّىصحابه وتالمذته واآلخذون عنه أفكثر  ،عالنية Fأهل البيت

فال عجب من أن يأخذ عكرمة العلم من  ،مثلة كثيرة على ذلكواأل ،المخالفين
المسلمين وال يغلق بابه  في ذلك الوقت مدرسة لكلّ Cفقد كان ؛Cماماإل

  سرية.أخاصّة من كان له معه عالقات  ،أحد دون
ي أه كان يرى ربأنّ((: ن يرد القولأ )الشيخ معرفة(ولكن العجب من 

ه كان بأنّ((: ه من كالم الراوي حدساً بشأنه...الخ, وال يرد القولنّأعلى  ))الخوارج
  فالحظ!!! نفسه الراويه من قول مع أنّ ،))Cمنقطعاً إلى أبي جعفر
خاصّة  ، يلزم به غيرهوال ،رأيه الخاص )للشيخ معرفة( نإف ،وعلى كلّ حال

  صحاب الرجال على تركه وتضعيفه.أنصّ  بعد أن
ال  ،منا وقبلنا بعكرمة كراوي له درجة من المقبوليةلو سلّ حتّىخيراً أو

بعد معارضة الروايات الكثيرة عن  ،يمكن أن نقبل روايته الخاصّة بآية التطهير
مام قول رسول أزن ي عكرمة المنقول عنه ليس له وأر نإف ؛لها 7رسول اهللا

  .7اهللا

IIIIflßflßflßflßåååå@@@@_oîjÛa@Ýçc@áç_oîjÛa@Ýçc@áç_oîjÛa@Ýçc@áç_oîjÛa@Ýçc@áçHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
مممننننم    هم أهل البيت؟ وهل نساء النبيهم أهل البيت؟ وهل نساء النبيهم أهل البيت؟ وهل نساء النبيمن أهل البيت؟من أهل البيت؟من أهل البيت؟من أهل البيت؟    هم أهل البيت؟ وهل نساء النبي        

        ........اهللا خيراًاهللا خيراًاهللا خيراًاهللا خيراً    جزاكمجزاكمجزاكمجزاكم
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
سول اهللا إلى ا نظر رلم: قال ،بن جعفر بن أبي طالب اهللاعن عبد  ورد قد

: من يا رسول اهللا؟ قال: فقالت صفية ،ا لي)ادعو ليدعوا ا(: قال ،الرحمة هابطة
 والحسين)، فجيء بهم, فألقى عليهم النبي والحسناً وفاطمة علي: (أهل بيتي

على محمد وآل محمد)،  آلي فصلّ هؤالء(اللّهم : قالثم  ،ثم رفع يديه ،كساءه
نَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم نَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم نَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم نَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِإِإِإِ�: وأنزل اهللا عز وجلّ

  .)٢(هذا حديث صحيح اإلسناد: رواه الحاكم, وقال ،)١(�تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً
 بعلي ص أهل بيت النبياختصاصريح في  ،وما ورد بمعناه الحديث هذا

  .)٣(Fوفاطمة والحسن والحسين
  ن أهل البيت؟م 7نساء النبي وهل

وأنا : فقلت ،... فأدخلت رأسي في البيت((: قالت أُم المؤمنين أُم سلمة
: أُخرىرواية  وفي .)٤())خير) إلىك إنّ ،ك إلى خير(إنّ: معكم يا رسول اهللا؟ قال

ك إلى خير وهؤالء (إنّ: أنا من أهل البيت؟ قال هل !يا رسول اهللا: قالت أُم سلمة((
                                                 

�F١�wא��E9א�F٣٣E�W٣٣K� �
�F٢�E�NOBO(א��Q���R2
���2��B-�JY+�K%�;�7Kل�א��٣�W١٤٧��PP١٤٨א�0? �
�F٣�E�PPPS:א�W�y�PPP0��_BOPPPe٧�W١٣٠9�PPP-�،���];PPPא���PPPB-�JPPPY+�J��PPPs`7،��d;PPP0א�

Hcbא����،��,B6٢�W١٤٩9�-�،���jP���yPY�d	Lא��j?B-�JY+ن��B-���*cPא���=P0UM�{
٢٢�W٥�PPPP�٧���dbM�PPB-�Fن���PP�%و�KKK�PP-א�=PP0UM�،�=aPP��d٣�W٤٩٣�PPPP�٤٩٥��C2�PP�


��א����٥�W١٩٨�PP�١٩٩���j،����B0^�א�
��2א�;�2�a،א��wא9	���	�����:�EKKK�،��_BOe
�*L٥א����W٣٠�9א�wא��C2��،�NOBO(א��Q���R2
��٢�W٤١٦،���y��Oא�0?

��א��وא�
��،�C2���=0UMא��wא9��٩�W١٦٢9�-�،���PB6א��JY+�Js`M،�
J6;w�d-�
z+�
;0��٦�W٢٩٢�K��
	�x+�م����w� �

�F٤�EJ6;w�d-�
z+�
;0��٦�W٢٩٢K� �



� �� �� �� �
��������١٤٧  ..................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

فرفعت ((: عن أُم سلمة أُخرىرواية  وفي؛ )١()))ل بيتي أحقهم أهأهل بيتي اللّ
  .)٢())ك على خير)(إنّ: معهم, فجذبه من يدي وقال ألدخلالكساء 
ال وأيم اهللا, ((: ؟ قالهؤنسامن هم أهل بيته؟ : الصحابي زيد بن أرقم سئلو

المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر  إن قومها, بيها وأإلى  فترجعقها يطلّثم
  .)٣())أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده: أهل بيته

أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم ((: أبي سعيد الخدري وعن
  .)٤())وفاطمة والحسن والحسين رسول اهللا وعلي: خمسة: فقال ،, فعدهم في يدهتطهيراً

ا ة أشهر كلمتّكان يمر بباب فاطمة س اهللارسول  أن((: أنس بن مالك وعن
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب � ،البيت(الصالة يا أهل : خرج إلى صالة الفجر يقول

  .)٥()))�عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًعنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًعنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًعنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً
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صباحاً إلى باب دار فاطمة  أربعين جاء النبي((: أبي سعيد الخدري وعن
إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما � ،, الصالة رحمكم اهللاوبركاتهأهل البيت ورحمة اهللا (السالم عليكم : يقول

حرب لمن  أنا ،�يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً
  .)١()))سالمتمحاربتم, أنا سلم لمن 

òÄÐÛ@óäÈßIòÄÐÛ@óäÈßIòÄÐÛ@óäÈßIòÄÐÛ@óäÈßI@Z@Z@Z@ZH�èĐnÛa@òíe@¿@HoîjÛa@ÝçcIH�èĐnÛa@òíe@¿@HoîjÛa@ÝçcIH�èĐnÛa@òíe@¿@HoîjÛa@ÝçcIH�èĐnÛa@òíe@¿@HoîjÛa@ÝçcI    

������א��و�,������	د�«�����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما ����: : : : آيةآيةآيةآية    بخصوصبخصوصبخصوصبخصوص    الوهابيةالوهابيةالوهابيةالوهابيةمع أحد مع أحد مع أحد مع أحد في أحد المنتديات في أحد المنتديات في أحد المنتديات في أحد المنتديات عندي مناظرة عندي مناظرة عندي مناظرة عندي مناظرة 

����يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًيرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً
ما أتيت ما أتيت ما أتيت ما أتيت     وكلّوكلّوكلّوكلّ، ، ، ، ))))٢٢٢٢((((

سنّة والشيعة ال سنّة والشيعة ال سنّة والشيعة ال سنّة والشيعة ال ين من الين من الين من الين من المفسرمفسرمفسرمفسرتفسير اآليات من التفسير اآليات من التفسير اآليات من التفسير اآليات من الببببأو أو أو أو ، ، ، ، له بآيات من القرآن الكريمله بآيات من القرآن الكريمله بآيات من القرآن الكريمله بآيات من القرآن الكريم
        يقبل..يقبل..يقبل..يقبل..

وامرأَته قَآئمةٌ فَضَحكَت فبشَّرنَاها بإسحق ومن وامرأَته قَآئمةٌ فَضَحكَت فبشَّرنَاها بإسحق ومن وامرأَته قَآئمةٌ فَضَحكَت فبشَّرنَاها بإسحق ومن وامرأَته قَآئمةٌ فَضَحكَت فبشَّرنَاها بإسحق ومن ����: : : : وآخر شيء أتى لي بآيةوآخر شيء أتى لي بآيةوآخر شيء أتى لي بآيةوآخر شيء أتى لي بآية
 عقوبي قاء إسحرو عقوبي قاء إسحرو عقوبي قاء إسحرو عقوبي قاء إسحرعلي شَيخ �وـذَا بهجوزٌ وأَنَا عو يلَتَى أَأَلدا وعلي شَيخقَالَت يـذَا بهجوزٌ وأَنَا عو يلَتَى أَأَلدا وعلي شَيخقَالَت يـذَا بهجوزٌ وأَنَا عو يلَتَى أَأَلدا وعلي شَيخقَالَت يـذَا بهجوزٌ وأَنَا عو يلَتَى أَأَلدا وـذَا     اًاًاًاًقَالَت يه ـذَا إنه ـذَا إنه ـذَا إنه إن

 جيبلَشَيٌء ع جيبلَشَيٌء ع جيبلَشَيٌء ع جيبلَشَيٌء ع� بينقَالوا أَتَعجبينقَالوا أَتَعجبينقَالوا أَتَعجبينقَالوا أَتَعج    من أَمر اللّه رمن أَمر اللّه رمن أَمر اللّه رلَيكم أَهلَ من أَمر اللّه ركَاته عربت اللّه ولَيكم أَهلَ حمكَاته عربت اللّه ولَيكم أَهلَ حمكَاته عربت اللّه ولَيكم أَهلَ حمكَاته عربت اللّه وحم
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جيدم ميديت إنَّه حالبجيدم ميديت إنَّه حالبجيدم ميديت إنَّه حالبجيدم ميديت إنَّه حالب����
    اهللا إبراهيم عليه وآله السالماهللا إبراهيم عليه وآله السالماهللا إبراهيم عليه وآله السالماهللا إبراهيم عليه وآله السالم    زوجة نبيزوجة نبيزوجة نبيزوجة نبي    أنأنأنأن    مستشهداًمستشهداًمستشهداًمستشهداً، ، ، ، ))))١١١١((((

        من أهل البيت..من أهل البيت..من أهل البيت..من أهل البيت..
� قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ����: : : : أتى بآيةأتى بآيةأتى بآيةأتى بآية    وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً � � � � � � �هله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَعلِّي آتيكُم منْها هله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَعلِّي آتيكُم منْها هله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَعلِّي آتيكُم منْها هله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَعلِّي آتيكُم منْها 

����............بِخَبرٍبِخَبرٍبِخَبرٍبِخَبرٍ
    ،،،،من أهل البيتمن أهل البيتمن أهل البيتمن أهل البيت    CCCCاهللا موسىاهللا موسىاهللا موسىاهللا موسى    زوجة نبيزوجة نبيزوجة نبيزوجة نبي    على أنعلى أنعلى أنعلى أنأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً     مستشهداًمستشهداًمستشهداًمستشهداً    ،،،،))))٢٢٢٢((((

� قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ����    بقرينةبقرينةبقرينةبقرينة � � � � � � �هلههلههلههلأجيبه؟أجيبه؟أجيبه؟أجيبه؟    فماذافماذافماذافماذا. . . . ����ه        
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ومنزله  ها مأوى الرجل ومسكنمإ: اآلية هوفي معنى البيت المذكور  نإ
هل أذا ما يقوله ه ،شبه ذلكأوما  مركز الشرف ومجمع السيادة والعزّ وأ ،وداره
  .)٣(اللغة

فسيكون الكالم عن بيت  ،لوالمعنى األ: ن كان المراد من البيتإف
ه الخطاب بقرينة توج ،وهو بيت سارة في اآلية القرآنية ،مخصوص من البيوت

ن أفال يمكن  ،7آية التطهير التي تذكر أهل بيت النبي محمدفي ا أم ..ليهاإ
بل كان  ،ه لم يكن ألزواجه بيت واحد معهودنّأل ؛زواجهأبيت : يكون المراد به

بيت واحد من : المراد نألى القول بإه ال سبيل نّأكما  ،بيت خاص منهن لكلّ
على ذلك ةذ ال قرينإ ؛بيوتهن، ن يكون بيت خاص مغاير لتلك البيوتأن فتعي، 

ى زواج النبي بيت سوأذ لم يكن في جانب بيوت إ ؛Iبيت فاطمة ��� وهو ليس 
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ياها وزوجها إ 7وجمع النبيI ده نزول اآلية في بيت فاطمةويؤيI، بيتها
  وابنيها تحت الكساء.

وهو مركز الشرف ومجمع السيادة  ،المعنى الثاني: ن كان المراد من البيتإو
 ،وبيت الوحي ،ةبيت النبو: فالمراد يكون هو ،وما يناسب ذلك اللفظ والعزّ

ة والوحي بوشائج معنوية لى النبوإالمنتمون  ���  فال يراد منه ،نوارهماأومركز 
وتلك الوشائج  ،هالً لذلك البيتأهم مع مالحظتها عديصح خاصّة على وجه 

عن  النبوةمن يرتبط ببيت  فال يشمل كلّ ،في الروح والفكر ةعبارة عن النزاه
  واصر المعنوية الخاصّة.وفي الوقت نفسه يفتقد األ ،طريق السبب أو النسب

عندها تلك الوشائج التي تجعلها مشمولة  حقّقسارة مت نأولو فرض 
تشمل  حتّى نبي ة عند نساء كلّحقّقتلك الوشائج مت نأفهو ال يعني  ،بالخطاب

المنتمين عن طريق  تفسير اآلية بكلّيصح وعلى ذلك ال  ،7نساء النبي محمد
موجودة  ليهاإج المشار الوشائ كانت ذاإ ���  ،لى بيت خاصإواصر الجسمانية األ

في آخرها على تلك  آية التطهير تدلّ نأل ؛قرب, وهذا المعنى هو األعندهم
فال  ،�ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً�: فقال تعالى ،شخاصولئك األألة بعصمة الوشائج المتمثّ

مصداق آخر غير العترة  عمامه وال أيأوال  7لنساء النبي ةتكون اآلية شامل
ولئك, فالوقائع التاريخية أجميع المسلمين متّفقون على عدم عصمة  نأل ،خاصّة

وهذا ما هم، نحرافات منهات والمعاصي واالشتباخطاء واالتشير إلى صدور األ
  ت عليها بهم.اآلية نصّ نأيخالف العصمة التي من المفروض 

 مسةالخ((:   بـالمراد من أهل البيت حدد والروايات التي وصلت من الفريقين ت
لو كان  حتّى ،فال يبقى معنى لدخول غيرهم في آية التطهير ،))صحاب الكساءأ

  .اً يشمل غيرهم في غير آية التطهير.عام )أهل البيت( اصطالح
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 ،حمدألى مسند إو ،والنسائي ،والترمذي ،ذا رجعنا إلى صحيح مسلمإف
هم نّأنجد  ،ثورالمن والدر ،وابن كثير ،وتفسير الطبري ،لى المستدركإو ،اروالبزّ

وعن  ،نصاريوعن جابر بن عبد اهللا األ ،بي سعيدأوعن  ،يروون عن ابن عباس
ا نزلت ه لمنّأ: وعن عائشة ة،وعن أُم سلم ،رقمأوعن زيد بن  ،بي وقاصأسعد بن 

لقى عليهم أوفاطمة والحسن والحسين و علي: أي ،هلهأ 7آية التطهير جمع 
  .)١((هؤالء أهل بيتي): وقال كساًء

رادت الدخول أ ةأُم سلم نأكثر طرقه على أوقد أشتمل لفظ الحديث في 
أو  ،ك على خير)نّإ(و: لها 7وقال  ،معهم تحت الكساء فلم يأذن لها بالدخول

المراد من البيت بشكل حدد  7النبي نإه فإلى ذلك كلّ ةضافوباإل ،لى خير)إ(
الصالة (: فيقول ،ج إلى الصالةما خرة شهور كلّببيت فاطمة عد فكان يمر ؛عملي

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم � ،أهل البيت
  .)٣())٢(�تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً
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، زواجهأو 7اآلية نزلت في حق نساء النبي نإ: ا الروايات التي تقولمأو
المعروف  ،وعروة بن الزبير ،يالخارجي الحرور ةإلى عكرم نتهيها تنّإف

 منو ..ركان المشبهةأمن  عدومقاتل بن سليمان الذي يC، عن علي نحرافباال
ها ال تقف في قبال تلك نّأو ،قراءة بسيطة في ترجمة هؤالء يعرف قيمة رواياتهم

  ساء.كصحاب الأأهل البيت بالخمسة حدد الروايات الصحيحة والكثيرة التي ت
فدخلت في  Cبراهيمإاهللا  نبيعم ها كانت ابنة نّإة فا بخصوص سارمأو

  .هأهل بيته من هذا الوج
وأماهللا موسى ا آية نبيC أهل : وهو ،ففيها مصطلح آخر متّفق عليه)
عدم الخلط  افنرجو )،أهل بيت الرجل(وهو يختلف عن مصطلح  ،الرجل)

� قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَفَفَفَ�: فقد قال اهللا تعالى ؛لستدالوالمغالطة والتدليس عند اال � � � � � � � ،)١(�هله امكُثُواهله امكُثُواهله امكُثُواهله امكُثُوا
وليس هو مصطلح  ،مستعمل بكثرة ،وهذا المصطلح لغوي معروف مشهور

  .7وبالتالي أهل بيت النبي ،)أهل بيت الرجل(وهو يختلف عن مصطلح  ،خاص

  : )١( تعليق

�:�د�«������א��و�و!����א� �אق�����%�«�

        : : : : السادة المحترمونالسادة المحترمونالسادة المحترمونالسادة المحترمون
    7777اهللا عزّ وجلّ يخاطب نساء النبياهللا عزّ وجلّ يخاطب نساء النبياهللا عزّ وجلّ يخاطب نساء النبياهللا عزّ وجلّ يخاطب نساء النبي    ننننأأأأ    من يقرأ اآلية الكريمة يجدمن يقرأ اآلية الكريمة يجدمن يقرأ اآلية الكريمة يجدمن يقرأ اآلية الكريمة يجد    ننننإإإإ

موجموجموجهاًهاًهاًهاًموج    لهنلهنلهنويل وال جدال, فاهللا بعد ويل وال جدال, فاهللا بعد ويل وال جدال, فاهللا بعد ويل وال جدال, فاهللا بعد أأأأواآليات واضحات ال تحتاج إلى تواآليات واضحات ال تحتاج إلى تواآليات واضحات ال تحتاج إلى تواآليات واضحات ال تحتاج إلى ت، ، ، ، ومرشداًومرشداًومرشداًومرشداً    لهن
بعاد بعاد بعاد بعاد إإإإه يريد ه يريد ه يريد ه يريد نّنّنّنّألألألأل    ،،،،سبب ذلكسبب ذلكسبب ذلكسبب ذلك    يوضّحيوضّحيوضّحيوضّح    ،،،،متهنمتهنمتهنمتهناستقااستقااستقااستقاالتوجيه والحرص على التوجيه والحرص على التوجيه والحرص على التوجيه والحرص على     كلّ هذاكلّ هذاكلّ هذاكلّ هذا
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الرجس عنهنالرجس عنهنالرجس عنهنوفعالًوفعالًوفعالًوفعالً، ، ، ، مام المسلمينمام المسلمينمام المسلمينمام المسلمينأأأأ    الرجس عنهن    جعلهنجعلهنجعلهنرات وال يجوز أل    جعلهنرات وال يجوز ألمطهرات وال يجوز ألمطهرات وال يجوز ألمطهحد النكاح حد النكاح حد النكاح حد النكاح مطه
        ....7777بعد وفاة الرسولبعد وفاة الرسولبعد وفاة الرسولبعد وفاة الرسول    نهننهننهننهنمممم

 ثم ثم ثم ناناناناهههه    ،،،،مباشرةمباشرةمباشرةمباشرة    اآليةاآليةاآليةاآليةوبعد وبعد وبعد وبعد ثمك استمرارية المخاطبة لهنك استمرارية المخاطبة لهنك استمرارية المخاطبة لهننفس نفس نفس نفس لللل    ستكماالًستكماالًستكماالًستكماالًاااا    ك استمرارية المخاطبة لهن
    أهلأهلأهلأهل    7777نساء النبينساء النبينساء النبينساء النبيأن أن أن أن : : : : المقصود هنا هوالمقصود هنا هوالمقصود هنا هوالمقصود هنا هو    ننننأأأأا يؤكد ا يؤكد ا يؤكد ا يؤكد مممممممم    ،،،،الموضوع ولنفس الغرضالموضوع ولنفس الغرضالموضوع ولنفس الغرضالموضوع ولنفس الغرض

        ....لغةًلغةًلغةًلغةً    ))))هلهلهلهلأأأأ((((تعنيه كلمة تعنيه كلمة تعنيه كلمة تعنيه كلمة     ماماماما    وبكلّوبكلّوبكلّوبكلّ    ،،،،بيتهبيتهبيتهبيته
ن اإلمام علي ن اإلمام علي ن اإلمام علي ن اإلمام علي ا كوا كوا كوا كوممممأأأأ    ،،،،هلههلههلههلهأأأأبببب    ننننلسلسلسلس    7777نساء النبينساء النبينساء النبينساء النبي    ننننأأأأوال ينفي حديث الكساء وال ينفي حديث الكساء وال ينفي حديث الكساء وال ينفي حديث الكساء 

    ،،،،وعرفاًوعرفاًوعرفاًوعرفاً    أهل بيته شرعاًأهل بيته شرعاًأهل بيته شرعاًأهل بيته شرعاً    هنهنهنهن    ههههؤؤؤؤنسانسانسانسا    ننننأأأأيلغي حقيقة يلغي حقيقة يلغي حقيقة يلغي حقيقة     فالفالفالفال    ،،،،أهل بيتهأهل بيتهأهل بيتهأهل بيته    FFFFوالحسنينوالحسنينوالحسنينوالحسنين    وفاطمةوفاطمةوفاطمةوفاطمة
وأنوأنوأنوأن    اآلية الكريمة تقصدهناآلية الكريمة تقصدهناآلية الكريمة تقصدهنااااوال تقبل وال تقبل وال تقبل وال تقبل     ،،،،تأكيدتأكيدتأكيدتأكيد    بكلّبكلّبكلّبكلّ    اآلية الكريمة تقصدهنلتأويل أليلتأويل أليلتأويل أليقصدقصدقصدقصد    غرض أوغرض أوغرض أوغرض أو    لتأويل ألي....        

كما أنكما أنكما أنكما أن    اإلمام علياإلمام علياإلمام علياًاًاًاًاإلمام عليCCCC     وهم وهم وهم وهم     فكيف الفكيف الفكيف الفكيف ال، ، ، ، طهارطهارطهارطهارأأأأوزوجه الطهور وولديه هم وزوجه الطهور وولديه هم وزوجه الطهور وولديه هم وزوجه الطهور وولديه هم
  ؟؟؟؟7777من الرسولمن الرسولمن الرسولمن الرسول    بضعةبضعةبضعةبضعة

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

وحدة السياق, ووحدة : اج بها هوحتجوأساس اال، دعوىد مجرما قلته 
  : كن أمورتإن لم  ،السياق معارضة بأمرين

 وهذا يعني أن ،ر ضمير الخطاب من نون النسوة إلى ميم الجمعتغي    ــــــــ١١١١
ستمرار االاسب كان المن ��� , وأُخرىل من النساء إلى جهة الخطاب قد تحو

كما هو الشأن في اآليات السابقة والالحقة آلية التطهير ،بنون النسوة بمخاطبتهن.  
التضافر بل التواتر تشير  جاءت جملة وفيرة من الروايات تبلغ حد ــــــــ٢٢٢٢

أهل بيته إلى أنF وفاطمة والحسن والحسين: هم عليF،  وهذه
ن سبب النزول آلية التطهيرالروايات كانت تبي، بإدارة  7وتقرنه بفعل النبي

: أيــ (هؤالء أهل بيتي) : 7, وفي كثير منها ورد قولهFالكساء حولهم
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يفيد الحصر  كما هو المعروف بالغياً ،ينءالجزوتعريف ــ  ينءالجزبتعريف 
بل في بعضها تصريح واضح بإخراج النساء عن معنى  ,)١(ا عداهوينفي عم

  .أهل البيت, ومعنى اآلية الكريمة
بعض الروايات كانت تشير إلى نزول آية التطهير قبل  باإلضافة إلى أن

قبل اآليات التي جاءت  هذه اآلية نزلت بتسع نساء, وهذا يعني أن 7إتمام بنائه
  مخاطبة للنساء.

  : أُخرىمسألة  وهناك
اآلية تشير إلى  أن ــ رين ــ سنّة وشيعةالذي استفاده جمع كبير من المفس نإ
بحسب  ،العصمة: والذي يعني ،التنزيه وإذهاب الرجس باإلرادة اإللهية معنى

 ،7النبي مين الشيعة, وهذا المعنى ينافي واقع حال بعض نساءاستفادة المتكلّ
  .ةنّوس اًوهو مدلول عليه قرآن

ثون وأصحاب أفصح عنها المحد ،ةمهمأخرى إضافة إلى مسألة 
وا هذه اآلية هم عدأنّ: وهي، ل الشيعةقبالسنّة  المسانيد والصحاح من أهل
فضائل الخمسة أصحاب الكساء دون نساء  من ،وما ورد من سبب نزول لها

7النبي.  
فال يختلط  ؛ما هو من التفسيروإنّ ،وما ذكرناه ليس من التأويل في شيء

وأما الجدال فهو اإلصرار على رأي ، التفسير هو بيان الظاهر فإن !الحال عليك
ة على الخصم ي أدلّمدعك بدليل عليل, وأما إذا ساق الأو التمس ،يلبدون دل

ورمي المقابل  دةمجرث بالدعوى الفال ينجيه التشب ،اإلجابة عليها ال يستطيع
  .بالجدل

                                                 
�F١�S:א�E�Wن���ن�����Fم�א�Mfא�W�^�B0���،٥٦٠�Kوא�2-��ن��:�aא�;�ع�א� 



� �� �� �� �
��������١٥٥  ..................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

ــا أنيــدخل فيــه امــرأة الرجــل, فلــيس الكــالم فــي هــذه   )أهــل(معنــى لفظــة  وأم
مـــن  همبعضـــ عنـــدفمـــا تجـــده  ،(أهـــل البيـــت)مصـــطلح الكـــالم فـــي  مـــانّإو، اللفظـــة

  .(أهله) ال يجديـل بتسمية اهللا تعالى في القرآن ألهل موسى بستدالاال

�:)٢( تعليق �

������و.�ق����א��زא-�«�()/��«� �

أخي المحترم, إن تفسيركم لهذه اآلية بهذا اللي, يحتم علينا الحذر في أخي المحترم, إن تفسيركم لهذه اآلية بهذا اللي, يحتم علينا الحذر في أخي المحترم, إن تفسيركم لهذه اآلية بهذا اللي, يحتم علينا الحذر في أخي المحترم, إن تفسيركم لهذه اآلية بهذا اللي, يحتم علينا الحذر في     لنقللنقللنقللنقل

 ����ر: ر: ر: ر: آيات أُخرى. كتفسير بعض الخطباء لآليات من سورة المدثّآيات أُخرى. كتفسير بعض الخطباء لآليات من سورة المدثّآيات أُخرى. كتفسير بعض الخطباء لآليات من سورة المدثّآيات أُخرى. كتفسير بعض الخطباء لآليات من سورة المدثّ�% 
�% 
�% 
    �والْقَمـرِ  والْقَمـرِ  والْقَمـرِ  والْقَمـرِ      �# �# �# �# %�

  ــربـلِ إِذْ أَداللَّيو  ــربـلِ إِذْ أَداللَّيو  ــربـلِ إِذْ أَداللَّيو  ــربـلِ إِذْ أَداللَّيو�     ــفَرحِ إِذَا أَسالصُّــبو ــفَرحِ إِذَا أَسالصُّــبو ــفَرحِ إِذَا أَسالصُّــبو ــفَرحِ إِذَا أَسالصُّــبــا     �وــا إِنَّهــا إِنَّهــا إِنَّهإِنَّهl �� 

 �2 �ml �� 

 �2 �ml �� 

 �2 �ml �� 

 �2 �m     ِــرــرِ الْكُبــرِ الْكُبــرِ الْكُبشَــرِ    �الْكُبلْبيراً لشَــرِنَــذلْبيراً لشَــرِنَــذلْبيراً لشَــرِنَــذلْبيراً لنَــذ����
)١( ، ، ، ،

        م.م.م.م.فسياق اآليات ال يدع مجاالً للشك أنّها (سقر)، أي: جهنّفسياق اآليات ال يدع مجاالً للشك أنّها (سقر)، أي: جهنّفسياق اآليات ال يدع مجاالً للشك أنّها (سقر)، أي: جهنّفسياق اآليات ال يدع مجاالً للشك أنّها (سقر)، أي: جهنّ
         لكنّهم يقولون: إن اهللا يقصد بها: (فاطمة)؟؟لكنّهم يقولون: إن اهللا يقصد بها: (فاطمة)؟؟لكنّهم يقولون: إن اهللا يقصد بها: (فاطمة)؟؟لكنّهم يقولون: إن اهللا يقصد بها: (فاطمة)؟؟

        ق اآليات.ق اآليات.ق اآليات.ق اآليات.إذاً ال مجال لسياإذاً ال مجال لسياإذاً ال مجال لسياإذاً ال مجال لسيا
        إذاً القرآن ليست آياته بينات!!إذاً القرآن ليست آياته بينات!!إذاً القرآن ليست آياته بينات!!إذاً القرآن ليست آياته بينات!!

أيها السادة الكرام، إن الغلو في آل البيت هو الذي أوجد هذا التفسير الملتوي.. أيها السادة الكرام، إن الغلو في آل البيت هو الذي أوجد هذا التفسير الملتوي.. أيها السادة الكرام، إن الغلو في آل البيت هو الذي أوجد هذا التفسير الملتوي.. أيها السادة الكرام، إن الغلو في آل البيت هو الذي أوجد هذا التفسير الملتوي.. 
        محاولة إخراج اآليات عن سياقها إللصاقها بآل البيت رضي اهللا عنهم أجمعين.محاولة إخراج اآليات عن سياقها إللصاقها بآل البيت رضي اهللا عنهم أجمعين.محاولة إخراج اآليات عن سياقها إللصاقها بآل البيت رضي اهللا عنهم أجمعين.محاولة إخراج اآليات عن سياقها إللصاقها بآل البيت رضي اهللا عنهم أجمعين.

  الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

صـوم، كـالنبي مـثالً، يوضّـح لنـا المـراد بــ(أهل البيـت)،         إذا جاء الكالم من المع
فــال معنــى لالعتــراض علــى مــا جــاء مــن كــالم المعصــوم، وال القــول بــأن الســياق ال    

                                                 
�F١E�����
��F٧٤E�W٣٢��PP٣٦Kא� �
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ألنّـه مـؤخّر عـن قـول المعصـوم، والنبـي المعصـوم المطّلـع علـى القـرآن            ؛يقبل ذلك
سائه، فال معنى إن المراد بأهل البيت هم الخمسة أصحاب الكساء دون ن: يقول لنا

  السـياق يغـاير كالمـه؛ ألنّـه    : ، وتقـول 7ألن تعترض علـى النبـي أعلـم بمـراد   7 إن 
  اآليات القرآنية واأللفاظ الواردة فيها.

H�èĐnÛa@òíe@¿@�àšÛa@�×ˆm@kj�IH�èĐnÛa@òíe@¿@�àšÛa@�×ˆm@kj�IH�èĐnÛa@òíe@¿@�àšÛa@�×ˆm@kj�IH�èĐnÛa@òíe@¿@�àšÛa@�×ˆm@kj�I@ @@ @@ @@ @

���א��و�,������� د�א� �	��«�������«� �

        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

    النسـاء دخـل معهـن   النسـاء دخـل معهـن   النسـاء دخـل معهـن   النسـاء دخـل معهـن       ألنألنألنألن    ؛؛؛؛ن النسوةن النسوةن النسوةن النسوةنونونونو    ميم الجمع بدلميم الجمع بدلميم الجمع بدلميم الجمع بدل    في آية التطهير جاءتفي آية التطهير جاءتفي آية التطهير جاءتفي آية التطهير جاءت
النبيالنبيالنبيوهو رأس أهل بيتهوهو رأس أهل بيتهوهو رأس أهل بيتهوهو رأس أهل بيته، ، ، ، 7777النبيFFFFة التي تريد أنة التي تريد أنة التي تريد أنة التي تريد أنهههههذه الشبهذه الشبهذه الشبهذه الشب    ىىىى، فما هي اإلجابة عل، فما هي اإلجابة عل، فما هي اإلجابة عل، فما هي اإلجابة عل    

        ؟؟؟؟من اآليةمن اآليةمن اآليةمن اآليةاألربعة األربعة األربعة األربعة بيت بيت بيت بيت الالالالتخرج أهل تخرج أهل تخرج أهل تخرج أهل 
   الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  : م نقاطنقد تلإلجابة على ما ذكر

ــــــــ١١١١ ـــ نــذكر  ،فــي هــذه اآليــة )أهــل البيــت(ة آراء فــي المــراد مــن كــرت عــدذُ ـــــ
أ ،فبعضها شاذّ، منها المهمد: و لم يقل به قائل محد  
  .الخمسة أصحاب الكساء Fها نزلت خاصّة بأهل البيتنّإ ــــــــ    أأأأ

  .7زواج النبيأو ها نزلت في الخمسة أهل الكساء،نّإ ــــــــب ب ب ب 
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  .خاصّة 7ها نزلت في نساء النبينّإ ــــج ـج ـج ـج ـ
ونقل عن ابـن   قاتل وعروة بن الزبير،القول الثالث قال به عكرمة وم نإ ــــــــ٢٢٢٢
ه مـع أنّـ   ،Fأهـل البيـت   ب ضـد المتعصّـ  ��� لم يأخـذ بـه    وهو قول شاذّ ،عباس
، بين مطعون بدينهمااذ كانا كذّ؛ إخذ بقولهماؤعكرمة ومقاتل ال ي ألن ؛مردود

ن يضعون ممه بعضهم وعد العداء، شدأ Cوعروة كان يناصب أمير المؤمنين
  .Cياألخبار في عل

لـه معارضـاً مـن قـول      مـع أن  فيه مجاهيل، نأل؛ وما عن ابن عباس فضعيف
  .ابن عباس نفسه

  : ة كثيرة على بطالنهمادلّأب، ون له وللقول الثانيالراد استدلّ وقد
ــا ــرة الـــواردة علـــى أن  : منهـ (أهـــل البيـــت) هـــم:   الروايـــات الصـــحيحة الكثيـ

  .حصراً به 7لهم النبيحيث جلّ؛ خصوص أصحاب الكساء
  .على النسب دون السبب األهل واآلل تدلّ ن: إومنها
ــه للمب   7النبــي ن: إومنهــا ــة،اجــاء بأهــل بيت وقــد كــانوا هــؤالء الخمســة    هل

  .حصراً
ــا ــر إلرادة اهللا ب   ن: إومنهـ ــد الحصـ ــة تفيـ ــة    إاآليـ ــن جماعـ ــرجس عـ ــاب الـ ذهـ

  .ع أحد العصمة لغير هؤالءولم يد مخصوصين،
حن فـــي روايـــات بـــل صـــر، فيهـــا دعين دخـــولهنزواج لـــم يـــاأل ن: إومنهـــا

عديدة بعدم دخولهن.  
مـا   نأو ،كداللة تغييـر الضـمير  ، ة وجوهبعد على وحدة السياق الرد: ومنها

 اخـتالف  نأو ،ذهـاب الـرجس  إوال يناسـب ذلـك    قبل اآلية فيه تهديـد ووعيـد،  
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ام لتــزاال نأو ،وقــد ورد كثيــراً فــي القــرآن الســياق، ةدحــالمخاطــب ال يقــدح بو
ــنصّ  اجتهــادبوحــدة الســياق   ــي الروايــات الصــحيحة    مقابــل ال وعــدم  ،الــوارد ف

وعدم التسليم بالسـياق والترتيـب    ،على خالفه قرينة ذا جاءتإ ام بالسياقلتزاال
.. اآليـة نزلـت منفـردة    علـى أن  الروايات تدلّ نإبل  ه هو المنزل،نّأو الموجود،

  .وغيرها
وقـــد ، وا بالســـياقاحتجـــصـــها بالنســـاء اختصاوا ختـــاراالـــذين  نإ المهـــم ــــــــــــــــــــ٣٣٣٣

 ــرد ــه عرفــت ال ــى    اختالفولكــن عنــدما جوبهــوا بــ  ، علي الضــمير مــن المؤنــث إل
 ،معهـــن 7مـــن قـــولهم بـــدخول النبـــي  ذكـــرت ص بمـــاحـــاولوا الـــتملّ، رالمـــذكّ

 ص بالنسـاء، ختصـا وهـو اال  ،صل القول مردود ضـعيف شـاذّ  أ ك عرفت أنولكنّ
 فمــا تفــر ــه واشــتق ــه يكــون  م ع علي ــع ســقوط األ ؛ إضــعفأن فــال مجــال   صــلذ م

  للفرع.
أكثــر مــن حــاول صــرفها عــن أهــل البيــت  مــع أنF جعــل اآليــة خاصّــة، و

 كان ،Fوفاطمة والحسن والحسين وعلي 7رسول اهللاو في نساء النبيعامة 
ابــــن و كــــابن كثيــــر، قــــوالهم،أفراجــــع ؛ وهــــو تــــذكير الضــــمير، لــــنفس الســــبب

تذكير الضـمير كـان بسـبب     نأيستفد أحد منهم  ولم ابن تيمية،وبل  روزبهان،
مع النساء فقط 7دخول النبي.  

تــذكير الضــمير كــان لــدخول رســول  نأســبب قــولهم بــ ن: إوبعبــارة أُخــرى
ــزامهم الســـابق بـــ  فقـــط، 7اهللا ــاء النبـــي   نأهـــو التـ فقـــط  7اآليـــة نزلـــت فـــي نسـ

ذ ؛ إشـكال علـيهم  مـن ورود اإل  اًصـ وتملّ اًصـ وكـان قـولهم تخلّ   ،بمقتضى السياق
ولــم يســتندوا فيــه إلــى      عــاء، دســوى هــذا اال   شــكال، لــيس لهــم مخــرج مــن اإل   



� �� �� �� �
��������١٥٩  ..................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

اآلية نازلة فـي   نأذا لم نلتزم بالقول بإف ي،دليل عقل أو ،و قول لغويأ ،حديث
لنـا لتعليـل    ئفما هو الملـزم والملجـ  وأثبتنا بطالنه! ورددناه  فقط، 7نساء النبي

؟ 7تذكير الضمير بدخول النبيوحده فقط معهن  
ــم ــم لـــم يبي نّإ ثـ ــا هـ ــوا لنـ ــي  : نـ ــل اهللا النبـ ــذه اآليـــة    هنـــا 7لمـــاذا أدخـ ــي هـ فـ

ن إفـ  ،اًثـ التـي جـاء فيهـا الضـمير مؤنّ     ،خـر ولم يدخله فـي اآليـات األُ  ، بالخصوص
 وظـاهر التهديـد والوعيـد،    لما فيها من ظاهر الضمير،؛ فقد كذبوا ،أدخله: قالوا

دخله في هذه أوخر لم يدخله في اآليات اُأل: اذا قالوإو ،7المبرأ عنه الرسول
  ؟النساء فقط بعد أن حصرتم النزول في ،فلماذا، اآلية فقط

لما فيها من ميزة من نفي الرجس  دخله في هذه اآلية فقط،: أذا قالواإف ــــــــ٤٤٤٤
  .ثبات التطهير والمدحإو

معهــن مــا دخــل نّإو بالنســاء فقــط، ال تخــتصّ هــذه اآليــة نأقــررتم بــأ اًإذ: قلنــا
أو بمقتضى تذكير الضمير،، غيرهنعتماال ناد على وحدة السياق كان غير تام.  

تــذكير الضــمير لوحــده ال  أن: نضــيف ،فقــط واآليــة ا نحــنذا كنّــإفــوعليــه؛ 
فمــا هــو  ،كثــرأو أحــد اه شــخص وأو أنّــ ؟علــى تشــخيص الــداخل مــن هــو  يــدلّ

معه غيره فلعلّ ،فقط 7دليلكم على دخول النبي.  
وهذا عود  القول باختصاص اآلية بالنساء، ��� لكم نفي دخول غيره وليس 

  .وهو دور صريحء، البد على
وهـو المعنـى المـراد مـن      اد على قرينة من داخل اآليـة، عتماال ��� فال يبقى 

ومنهـا   ،الًوأوفي هذا عودة إلى اآلراء المختلفة التي ذكرناهـا   ،Fأهل البيت
إبــل  ،يــد عليــهوقــد رددنــاه بمــا ال مز  عاكم،مــدفــي اآليــة (الداخليــة) القرينــة  ن
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ــه       ألن؛ صــالًأ تخــرج النســاء  ــافي مــا خوطــب ب ــر ين ــات التطهي نفــي الــرجس واثب
  ..صدور المعصية منهن احتمالو، النساء من التهديد والوعيد

كمــا  اوهــي معنــ، و لغــةأينــة مــن خــارج اآليــة مــن ســنّة  قراالعتمــاد علــى و أ
  .عرفت سابقاً

  : تعليق

»����א�0دن����א*�מ�����د�()�����«� �

، وأنّه هو ، وأنّه هو ، وأنّه هو ، وأنّه هو وعدم التسليم بالسياق والترتيب الموجودوعدم التسليم بالسياق والترتيب الموجودوعدم التسليم بالسياق والترتيب الموجودوعدم التسليم بالسياق والترتيب الموجود((((((((: : : : في جوابكم ذكرتمفي جوابكم ذكرتمفي جوابكم ذكرتمفي جوابكم ذكرتم
        ....))))))))وغيرهاوغيرهاوغيرهاوغيرها    ....ن الروايات تدلّ على أن اآلية نزلت منفردة.ن الروايات تدلّ على أن اآلية نزلت منفردة.ن الروايات تدلّ على أن اآلية نزلت منفردة.ن الروايات تدلّ على أن اآلية نزلت منفردة.المنزل, بل إالمنزل, بل إالمنزل, بل إالمنزل, بل إ

        إنّه تم اللعب بترتيب اآليات في القرآن؟إنّه تم اللعب بترتيب اآليات في القرآن؟إنّه تم اللعب بترتيب اآليات في القرآن؟إنّه تم اللعب بترتيب اآليات في القرآن؟: : : : هل معنى هذا الكالمهل معنى هذا الكالمهل معنى هذا الكالمهل معنى هذا الكالم
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا
في إجاباتنا في قسم (القرآن وعلومه) من األسئلة رأينا سوف يأتي 

نا نؤمن بترتيب آيات السور في الجملة كما هي موجودة في أنّ: وهو ،)١(العقائدية
القرآن الكريم, ولكن ال نقطع بذلك على نحو الكلّية، بحيث نجزم أن كلّ آية 

لنا أن آية التطهير قد أقحمت بين قد وضعت في مكانها الصحيح, ولذلك احتم
لذلك, وهو واضح من محاولة  نساء في سورة األحزاب لوجود دواعٍآيات ال

 اًاالستدالل بالسياق في هذه اآلية على الرغم من ورود سبب للنزول صريح
والنصّ على نزولها لوحدها منفردة دون  ،بحصرها في الخمسة أصحاب الكساء

تنزل مع تلك اآليات التي لم ء التي قبلها وبعدها, فهي أي عالقة لها بآيات النسا
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  , وضمير المخاطب فيها مذكّر ال يشبه ما قبلها وال ما بعدها.7النبينساء  تخاطب
فكتبت في المصحف جزءاً من آية, وليست آية كاملة, وأُقحمت كجملة 

كلّ ذ 7معترضة بين اآليات التي تحذر نساء النبي ،وتنهاهن لك , وتأمرهن
ليدعى أنّها في سياق الكالم مع النساء لتكون نازلة في النساء, مع عدم وجود 

بأنّها نزلت في النساء, أو أن لها عالقة بالنساء, أو  ،ولو ضعيفة ،رواية واحدة
عاء إدخول النساء فيها, أو ادبدخولها وشمولها في آية  7حدى نساء النبي

  التطهير, أو نزول آية التطهير فيها!!
فمع كلّ ذلك يوي ,عى دخولهند السياق يقتضي ذلك، مع أن عى أند

السياق ليس حجة دائماً خصوصاً مع وجود قرينة, أو دليل على إرادة خالف 
  السياق, أو الداللة على معنى ال عالقة له بالسياق، كما هو حاصل هنا.

عالى في مع وجود شواهد كثيرة في القرآن تنفي حجية السياق، كقوله ت
حرمت علَيكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخنزِيرِ وما أُهلَّ لغَيرِ اللّه بِه حرمت علَيكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخنزِيرِ وما أُهلَّ لغَيرِ اللّه بِه حرمت علَيكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخنزِيرِ وما أُهلَّ لغَيرِ اللّه بِه حرمت علَيكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخنزِيرِ وما أُهلَّ لغَيرِ اللّه بِه �: سورة المائدة

 عبا أَكَلَ السمةُ ويحالنَّطةُ ويدتَرالموقُوذَةُ والمنخَنِقَةُ والمو عبا أَكَلَ السمةُ ويحالنَّطةُ ويدتَرالموقُوذَةُ والمنخَنِقَةُ والمو عبا أَكَلَ السمةُ ويحالنَّطةُ ويدتَرالموقُوذَةُ والمنخَنِقَةُ والمو عبا أَكَلَ السمةُ ويحالنَّطةُ ويدتَرالموقُوذَةُ والمنخَنِقَةُ والمو ��� ��� ��� ���     ا ذُبِحما ذَكَّيتُم وم ا ذُبِحما ذَكَّيتُم وم ا ذُبِحما ذَكَّيتُم وم ا ذُبِحما ذَكَّيتُم وم
تَستَقسموا بِاَألزالَمِ ذَلكُم فسق اليوم يئس الَّذين كَفَروا من تَستَقسموا بِاَألزالَمِ ذَلكُم فسق اليوم يئس الَّذين كَفَروا من تَستَقسموا بِاَألزالَمِ ذَلكُم فسق اليوم يئس الَّذين كَفَروا من تَستَقسموا بِاَألزالَمِ ذَلكُم فسق اليوم يئس الَّذين كَفَروا من علَى النُّصُبِ وأَن علَى النُّصُبِ وأَن علَى النُّصُبِ وأَن علَى النُّصُبِ وأَن 

دينِكُم فَالَ تَخشَوهم واخشَون اليوم أَكملتُ لَكُم دينَكُم وأَتممتُ علَيكُم نِعمتي دينِكُم فَالَ تَخشَوهم واخشَون اليوم أَكملتُ لَكُم دينَكُم وأَتممتُ علَيكُم نِعمتي دينِكُم فَالَ تَخشَوهم واخشَون اليوم أَكملتُ لَكُم دينَكُم وأَتممتُ علَيكُم نِعمتي دينِكُم فَالَ تَخشَوهم واخشَون اليوم أَكملتُ لَكُم دينَكُم وأَتممتُ علَيكُم نِعمتي 
 انِفتَجم غَير صَةخمي مف نِ اضطُريناً فَمد اِإلسالَم يتُ لَكُمضرو انِفتَجم غَير صَةخمي مف نِ اضطُريناً فَمد اِإلسالَم يتُ لَكُمضرو انِفتَجم غَير صَةخمي مف نِ اضطُريناً فَمد اِإلسالَم يتُ لَكُمضرو انِفتَجم غَير صَةخمي مف نِ اضطُريناً فَمد اِإلسالَم يتُ لَكُمضرو Fjk � �m Fjk � �m Fjk � �m Fjk � �m     اللّه فَإِن اللّه فَإِن اللّه فَإِن اللّه فَإِن

يمحر غَفُوريمحر غَفُوريمحر غَفُوريمحر ١(�غَفُور(.  
مات وذبائح وصيد عن محريتكلّم فما قبل آية (إكمال الدين) وما بعدها 

                                                 
�F١C
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وآية إكمال مكّةمة منذ بداية اإلسالم في واستقسام باألزالم, وهي أمور محر ,
مع  الدين نزلت منفردة في حجة الوداع في غدير خم, (أو في عرفة على قول)،

ات التي ال عالقة لها بها, وأمثال هذه محرمضمن آية ال ونها في القرآن اآلنك
ل بين الموضوعات في السياق الواحد, ها، من التنقّاآليات كثيرة تطلب في مظانّ

بجملة اعتراضية في أثناء آية  عتراضأو اإلضراب عن الموضوع فجأة, أو اال
 ،طهير, وآية إكمال الدينواحدة أو سياق واحد، كما هو الشأن في آية الت

  وغيرهما كثير.
دون قيد, أو شرط, أو تخصيص,  ولذلك ال يمكن جعل السياق دليالً مطلقاً

  على نحو القاعدة الكلّية.: ستثناء، أيأو ا
, أو يستأنس, أو يستفاد من السياق عند غياب الدليل, أو يستدلّإنّما : وبالجملة

  في آيتي التطهير وإكمال الدين وغيرها. ناقدمالقرينة على عدم نقضه بشيء كما 
نتقال من موضوع إلى موضوع أسلوب موجود في القرآن الكريم واال

نة تجعل إقحام بعض اآليات في سياق موضوع لوجود مناسبة ما, أو حكمة معي
آخر لعالقة ما، قد ندركها وقد ال ندركها, فال يمكن بعد هذا االحتجاج بالسياق 

  أدلّة على عدم حجية السياق هناك. لتفسير آية مع وجود

IIIIH�èĐnÛa@òíe@¿@õb�äÛa@Þì�…@kuìí@ü@Öbî�ÛaH�èĐnÛa@òíe@¿@õb�äÛa@Þì�…@kuìí@ü@Öbî�ÛaH�èĐnÛa@òíe@¿@õb�äÛa@Þì�…@kuìí@ü@Öbî�ÛaH�èĐnÛa@òíe@¿@õb�äÛa@Þì�…@kuìí@ü@Öbî�Ûa@ @@ @@ @@ @
�»�א�����ن�%������/�מ�« �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟اًاًاًاًببببهل يعتقد أهل السنّة والجماعة بأن القرآن الكريم ليس مرتّهل يعتقد أهل السنّة والجماعة بأن القرآن الكريم ليس مرتّهل يعتقد أهل السنّة والجماعة بأن القرآن الكريم ليس مرتّهل يعتقد أهل السنّة والجماعة بأن القرآن الكريم ليس مرتّ

        أنّها في غير مكانها..أنّها في غير مكانها..أنّها في غير مكانها..أنّها في غير مكانها..    ........مثالً.. في آية التطهيرمثالً.. في آية التطهيرمثالً.. في آية التطهيرمثالً.. في آية التطهير
        يرحمكم اهللا؟ يرحمكم اهللا؟ يرحمكم اهللا؟ يرحمكم اهللا؟     ،،،،مع ذكر المصدرمع ذكر المصدرمع ذكر المصدرمع ذكر المصدر
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

بالترتيب في آية عتقاد أو عدم االعتقاد ليس المهم في مفروض السؤال اال
  : التطهير، بل البحث في المراد من (أهل البيت)، فنقول

وهو خطاب التأنيث إلى خطاب  ،إن العدول عن السياق المتناول في اآلية
فقرات التالية بعده إلى خطاب التأنيث، يدلّ جوع منه ثانياً في البل والر التذكير،

بكلّ وضوح على تمييز المخاطبين بهذه الفقرة بالذات عن باقي المخاطبين في 
، فالحكم )١(اآلية، حتّى أذعن الرازي في تفسيره لآلية بهذه النقطة الحساسة

ل (أه: تي تسمىنّما يخصّ هذه المجموعة البالتطهير المطلق عن كافّة األرجاس إ
  .)العصمةـ(ما يسمى ب والبيت)، وه

ثم على فرض قبول وحدة السياق ــ مع ما يأباه الظهور الخطابي ــ نقول 
كثير منها د في إذ ور ؛بالتخصيص في هذا المجال استناداً إلى مصادر أهل السنّة

، وقد صرح Fعلي وفاطمة والحسن والحسين: أن المراد من (أهل البيت) هم
  ..م سلمة لم تكن من هؤالء مع أنّها على خيرفيها بأن أُ

والمصادر الروائية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، فعلى سبيل المثال 
، مسند 7باب فضائل أهل بيت النبي ٧/١٣٠(صحيح مسلم : ينبغي مراجعة

، المستدرك على الصحيحين 7حديث أُم سلمة زوج النبي ٦/٢٩٢أحمد 
، 7مناقب أهل بيت النبي ٥/٣٢٧زاب، سنن الترمذي تفسير سورة األح ٢/٤١٦

قول  ٦٣اهللا وجهه، كرم  منزلة علي ٤٩: خصائص أمير المؤمنين للنسائي
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اهللا ال يخزيه أبداً، إ: 7النبي وغيرها من : في حديث المنزلة) ختالفاال ٨١ن
عدم  إلىشارة لطيفة ي اآليات السابقة على هذه اآلية إالمصادر. وال يخفى أن ف

فَإِن فَإِن فَإِن فَإِن �: إذ يقول تعالى ؛عطاء هذه الرتبة السامية لألزواج مطلقاً، وفي كلّ األحوالإ
جر بالمحسنات منهن، فيقيد األ ،)١(�اًاًاًاًعظيمعظيمعظيمعظيم    اًاًاًاًاللَّه أَعد للْمحسنَات منْكُن أَجراللَّه أَعد للْمحسنَات منْكُن أَجراللَّه أَعد للْمحسنَات منْكُن أَجراللَّه أَعد للْمحسنَات منْكُن أَجر

 نتجبشيء! فنستFوالحال لم يقيد التطهير والعصمة من األرجاس عن أهل البيت
  نوان (أهل البيت) يختلف موضوعاً عن عنوان (األزواج).بأن ع

  : تعقيب

»������»��'�����א�� ود������ �

        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..
األعزاء في الموقع أن يجيبوا على ما يثيره األعزاء في الموقع أن يجيبوا على ما يثيره األعزاء في الموقع أن يجيبوا على ما يثيره األعزاء في الموقع أن يجيبوا على ما يثيره     خوةخوةخوةخوةأرى من المهم على اإلأرى من المهم على اإلأرى من المهم على اإلأرى من المهم على اإل

المخالفون حول سياق آية التطهير، ببيان أن ذلك ال يتناقض مع حديث الكساء، المخالفون حول سياق آية التطهير، ببيان أن ذلك ال يتناقض مع حديث الكساء، المخالفون حول سياق آية التطهير، ببيان أن ذلك ال يتناقض مع حديث الكساء، المخالفون حول سياق آية التطهير، ببيان أن ذلك ال يتناقض مع حديث الكساء، 
        ........نا أطرح هذا البحث المتواضع حول هذا الموضوعنا أطرح هذا البحث المتواضع حول هذا الموضوعنا أطرح هذا البحث المتواضع حول هذا الموضوعنا أطرح هذا البحث المتواضع حول هذا الموضوعوأنا هوأنا هوأنا هوأنا ه

� يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل �: : : : قال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالى � � � � � � �زْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها زْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها زْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها زْواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها 
رسولَه والدار رسولَه والدار رسولَه والدار رسولَه والدار وإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ووإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ووإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ووإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه و    �جميال جميال جميال جميال     اًاًاًاًفَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحفَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحفَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحفَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراح

َ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجر َ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجراآلخرة َ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجراآلخرة َ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجراآلخرة يا نِساء النَّبِي من يأْت يا نِساء النَّبِي من يأْت يا نِساء النَّبِي من يأْت يا نِساء النَّبِي من يأْت     �    اًاًاًاًعظيمعظيمعظيمعظيم    اًاًاًاًاآلخرة
    �    اًاًاًاًمنكُن بِفَاحشَةٍ  مبينَةٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرمنكُن بِفَاحشَةٍ  مبينَةٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرمنكُن بِفَاحشَةٍ  مبينَةٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرمنكُن بِفَاحشَةٍ  مبينَةٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسير

ن يمون يمون يمون يمحولْ صَالمتَعو هولسرو لَّهل نكُنحقْنُتْ ملْ صَالمتَعو هولسرو لَّهل نكُنحقْنُتْ ملْ صَالمتَعو هولسرو لَّهل نكُنحقْنُتْ ملْ صَالمتَعو هولسرو لَّهل نكُنا رِزْق    اًاًاًاًقْنُتْ منَا لَهتَدأَعنِ وتَيرا مهرا أَجهتا رِزْقنُّؤنَا لَهتَدأَعنِ وتَيرا مهرا أَجهتا رِزْقنُّؤنَا لَهتَدأَعنِ وتَيرا مهرا أَجهتا رِزْقنُّؤنَا لَهتَدأَعنِ وتَيرا مهرا أَجهتاًاًاًاًنُّؤ    
يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ     �    اًاًاًاًكَرِيمكَرِيمكَرِيمكَرِيم
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وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن     �    اًاًاًاًلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال معروفلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال معروفلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال معروفلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال معروففَيطْمع الَّذي في قَفَيطْمع الَّذي في قَفَيطْمع الَّذي في قَفَيطْمع الَّذي في قَ
َ  وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما  َ  وآتين الزَّكَاة ِ  اُألولَى وأَقمن الصَّالة َ  وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما تَبرج الْجاهلية َ  وآتين الزَّكَاة ِ  اُألولَى وأَقمن الصَّالة َ  وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما تَبرج الْجاهلية َ  وآتين الزَّكَاة ِ  اُألولَى وأَقمن الصَّالة َ  وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما تَبرج الْجاهلية َ  وآتين الزَّكَاة ِ  اُألولَى وأَقمن الصَّالة تَبرج الْجاهلية

أَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيديأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيديأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيديأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدتَطْهِيري كُمرطَهيو تيتَطْهِيرلَ الْب كُمرطَهيو تيتَطْهِيرلَ الْب كُمرطَهيو تيتَطْهِيرلَ الْب كُمرطَهيو تي١١١١((((�اًاًاًاًلَ الْب((((....        
، ومعنى اصطالحي خاص، كما ، ومعنى اصطالحي خاص، كما ، ومعنى اصطالحي خاص، كما ، ومعنى اصطالحي خاص، كما اًاًاًاًعامعامعامعام    اًاًاًاًإن لعنوان أهل البيت معنى لغويإن لعنوان أهل البيت معنى لغويإن لعنوان أهل البيت معنى لغويإن لعنوان أهل البيت معنى لغوي

الدعاء، ومعنى الدعاء، ومعنى الدعاء، ومعنى الدعاء، ومعنى : : : : للكثير من المفردات، فمثالً للصالة معنى لغوي عام وهوللكثير من المفردات، فمثالً للصالة معنى لغوي عام وهوللكثير من المفردات، فمثالً للصالة معنى لغوي عام وهوللكثير من المفردات، فمثالً للصالة معنى لغوي عام وهو
معنى استخدم القرآن عنوان أهل معنى استخدم القرآن عنوان أهل معنى استخدم القرآن عنوان أهل معنى استخدم القرآن عنوان أهل     وهو الصالة المعروفة، فبأيوهو الصالة المعروفة، فبأيوهو الصالة المعروفة، فبأيوهو الصالة المعروفة، فبأي    اًاًاًاًخاصخاصخاصخاص    اًاًاًاًاصطالحياصطالحياصطالحياصطالحي

        ي آية التطهير؟ي آية التطهير؟ي آية التطهير؟ي آية التطهير؟البيت فالبيت فالبيت فالبيت ف
    اًاًاًاًننننلكونه مبيلكونه مبيلكونه مبيلكونه مبي    ؛؛؛؛7777بد من الرجوع إلى رسول اهللابد من الرجوع إلى رسول اهللابد من الرجوع إلى رسول اهللابد من الرجوع إلى رسول اهللا    ولإلجابة على ذلك، الولإلجابة على ذلك، الولإلجابة على ذلك، الولإلجابة على ذلك، ال

، وها هو ، وها هو ، وها هو ، وها هو ����وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِموأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِموأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِموأَنْزَلْنَا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم����: : : : قال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالى    ،،،،للقرآنللقرآنللقرآنللقرآن
تحت الكساء ليشير تحت الكساء ليشير تحت الكساء ليشير تحت الكساء ليشير     FFFFوفاطمة والحسنينوفاطمة والحسنينوفاطمة والحسنينوفاطمة والحسنين    اًاًاًاًنجده قد جمع معه علينجده قد جمع معه علينجده قد جمع معه علينجده قد جمع معه علي    7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

إِنَّما يرِيد إِنَّما يرِيد إِنَّما يرِيد إِنَّما يرِيد ����: : : : وهو قوله تعالىوهو قوله تعالىوهو قوله تعالىوهو قوله تعالى    ،،،،قرأ هذا المقطع من اآلية دون غيرهقرأ هذا المقطع من اآلية دون غيرهقرأ هذا المقطع من اآلية دون غيرهقرأ هذا المقطع من اآلية دون غيرهثم ثم ثم ثم لى الحصر، لى الحصر، لى الحصر، لى الحصر، إإإإ
، وحينما أرادت إحدى ، وحينما أرادت إحدى ، وحينما أرادت إحدى ، وحينما أرادت إحدى ����اًاًاًاًاللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِير

        ........))))ك على خيرك على خيرك على خيرك على خيرإنّإنّإنّإنّ    ،،،،(مكانك(مكانك(مكانك(مكانك: : : : أزواج النبي الدخول معهم تحت الكساء منعها، وقال لهاأزواج النبي الدخول معهم تحت الكساء منعها، وقال لهاأزواج النبي الدخول معهم تحت الكساء منعها، وقال لهاأزواج النبي الدخول معهم تحت الكساء منعها، وقال لها
بذلك، وإنّما كان ولعدة أشهر كلّما بذلك، وإنّما كان ولعدة أشهر كلّما بذلك، وإنّما كان ولعدة أشهر كلّما بذلك، وإنّما كان ولعدة أشهر كلّما     لم يكتفلم يكتفلم يكتفلم يكتف    7777نا نجد أن رسول اهللانا نجد أن رسول اهللانا نجد أن رسول اهللانا نجد أن رسول اهللابل إنّبل إنّبل إنّبل إنّ

يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ هذا ثم ثم ثم ثم (الصالة يا أهل البيت)، (الصالة يا أهل البيت)، (الصالة يا أهل البيت)، (الصالة يا أهل البيت)، : : : : خرج إلى الصالة يأتي باب فاطمة، ويقولخرج إلى الصالة يأتي باب فاطمة، ويقولخرج إلى الصالة يأتي باب فاطمة، ويقولخرج إلى الصالة يأتي باب فاطمة، ويقول
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم ����: : : : المقطع من اآلية دون غيره، وهو قوله تعالىالمقطع من اآلية دون غيره، وهو قوله تعالىالمقطع من اآلية دون غيره، وهو قوله تعالىالمقطع من اآلية دون غيره، وهو قوله تعالى

بأن لعنوان أهل بأن لعنوان أهل بأن لعنوان أهل بأن لعنوان أهل     7777، في إشارة واضحة منه ، في إشارة واضحة منه ، في إشارة واضحة منه ، في إشارة واضحة منه ����اًاًاًاًبيت ويطَهركُم تَطْهِيربيت ويطَهركُم تَطْهِيربيت ويطَهركُم تَطْهِيربيت ويطَهركُم تَطْهِيرالرجس أَهلَ الْالرجس أَهلَ الْالرجس أَهلَ الْالرجس أَهلَ الْ
        البيت في اآلية معنى اصطالحي خاص.البيت في اآلية معنى اصطالحي خاص.البيت في اآلية معنى اصطالحي خاص.البيت في اآلية معنى اصطالحي خاص.

تناقض مع حصر عنوان أهل تناقض مع حصر عنوان أهل تناقض مع حصر عنوان أهل تناقض مع حصر عنوان أهل ييييمن بيان أن سياق آية التطهير ال من بيان أن سياق آية التطهير ال من بيان أن سياق آية التطهير ال من بيان أن سياق آية التطهير ال     ال بدال بدال بدال بدوهنا وهنا وهنا وهنا 
                                                 

�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٢٨��PP٣٣K 
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البيت بأصحاب الكساء دون أزواج النبي، ولتوضيح هذه المسألة يمكننا أن البيت بأصحاب الكساء دون أزواج النبي، ولتوضيح هذه المسألة يمكننا أن البيت بأصحاب الكساء دون أزواج النبي، ولتوضيح هذه المسألة يمكننا أن البيت بأصحاب الكساء دون أزواج النبي، ولتوضيح هذه المسألة يمكننا أن 
        : : : : تساؤلتساؤلتساؤلتساؤلنطرح هذا النطرح هذا النطرح هذا النطرح هذا ال

ر كلّ من ر كلّ من ر كلّ من ر كلّ من ، أفلن تحذّ، أفلن تحذّ، أفلن تحذّ، أفلن تحذّهتمامهتمامهتمامهتمامعندما يكون هناك شخص تهتم ألمره بالغ االعندما يكون هناك شخص تهتم ألمره بالغ االعندما يكون هناك شخص تهتم ألمره بالغ االعندما يكون هناك شخص تهتم ألمره بالغ اال
رت رت رت رت وهذا تماماً ما تشير إليه هذه اآليات، فهي قد حذّوهذا تماماً ما تشير إليه هذه اآليات، فهي قد حذّوهذا تماماً ما تشير إليه هذه اآليات، فهي قد حذّوهذا تماماً ما تشير إليه هذه اآليات، فهي قد حذّ    يحاول أن يسيء إليه؟يحاول أن يسيء إليه؟يحاول أن يسيء إليه؟يحاول أن يسيء إليه؟

أزواج النبيأزواج النبيأزواج النبيسيء إلى أهل البيتسيء إلى أهل البيتسيء إلى أهل البيتسيء إلى أهل البيتأي عملٍ قد يأي عملٍ قد يأي عملٍ قد يأي عملٍ قد ي    رتكابرتكابرتكابرتكاباااامن من من من     7777أزواج النبيFFFF     د وعليمحم) د وعليمحم) د وعليمحم) د وعليمحم)
        ........وفاطمة والحسنين)وفاطمة والحسنين)وفاطمة والحسنين)وفاطمة والحسنين)

� يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل يا أَيها النَّبِي قُل �: : : :  لنبيه لنبيه لنبيه لنبيهففي هذه اآليات خطاب من اهللاففي هذه اآليات خطاب من اهللاففي هذه اآليات خطاب من اهللاففي هذه اآليات خطاب من اهللا � � � � � � � إِن كُنتُن اجِكزْو إِن كُنتُن اجِكزْو إِن كُنتُن اجِكزْو إِن كُنتُن اجِكزْو
َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراح َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحتُرِدن الْحياة َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحتُرِدن الْحياة َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحتُرِدن الْحياة وإِن وإِن وإِن وإِن     �جميال جميال جميال جميال     اًاًاًاًتُرِدن الْحياة

َ  فَإِن اللَّ َ  فَإِن اللَّكُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرة َ  فَإِن اللَّكُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرة َ  فَإِن اللَّكُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرة     اًاًاًاًه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجره أَعد للْمحسنَات منكُن أَجره أَعد للْمحسنَات منكُن أَجره أَعد للْمحسنَات منكُن أَجركُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرة
ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب     �    اًاًاًاًعظيمعظيمعظيمعظيم ٍ  مبينَة ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب يا نِساء النَّبِي من يأْت منكُن بِفَاحشَة ٍ  مبينَة ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب يا نِساء النَّبِي من يأْت منكُن بِفَاحشَة ٍ  مبينَة ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب يا نِساء النَّبِي من يأْت منكُن بِفَاحشَة ٍ  مبينَة يا نِساء النَّبِي من يأْت منكُن بِفَاحشَة

    ومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْ    �    اًاًاًاًضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسير
يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد     �    اًاًاًاًكَرِيمكَرِيمكَرِيمكَرِيم    اًاًاًاًنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْق    اًاًاًاًصَالحصَالحصَالحصَالح

من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال 
        ....�قَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَىقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَىقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَىقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَىوووو    �    اًاًاًاًمعروفمعروفمعروفمعروف

إنّما أردتُ من كلّ تلك األوامر إنّما أردتُ من كلّ تلك األوامر إنّما أردتُ من كلّ تلك األوامر إنّما أردتُ من كلّ تلك األوامر : : : : ثم قال اهللا بعد ذلك لنبيه موضحاً لهثم قال اهللا بعد ذلك لنبيه موضحاً لهثم قال اهللا بعد ذلك لنبيه موضحاً لهثم قال اهللا بعد ذلك لنبيه موضحاً له
والنواهي ألزواجك أن أذهب عنكم يا أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والنواهي ألزواجك أن أذهب عنكم يا أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والنواهي ألزواجك أن أذهب عنكم يا أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والنواهي ألزواجك أن أذهب عنكم يا أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة 

.والحسنين) الرجس الذي قد يصدر منهن.والحسنين) الرجس الذي قد يصدر منهن.والحسنين) الرجس الذي قد يصدر منهن.والحسنين) الرجس الذي قد يصدر منهن        
إنّما هو خطاب منه تعالى إنّما هو خطاب منه تعالى إنّما هو خطاب منه تعالى إنّما هو خطاب منه تعالى     �يا نِساء النَّبِي...يا نِساء النَّبِي...يا نِساء النَّبِي...يا نِساء النَّبِي...�: : : : بأن قوله تعالىبأن قوله تعالىبأن قوله تعالىبأن قوله تعالى: : : : ال قائلٌال قائلٌال قائلٌال قائلٌفإن قفإن قفإن قفإن ق
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        للنساء مباشرة.للنساء مباشرة.للنساء مباشرة.للنساء مباشرة.
ألنّه قد جاء على سبيل ألنّه قد جاء على سبيل ألنّه قد جاء على سبيل ألنّه قد جاء على سبيل     ؛؛؛؛نرمي إليهنرمي إليهنرمي إليهنرمي إليه    في مافي مافي مافي ماإنّه ال يضر إنّه ال يضر إنّه ال يضر إنّه ال يضر : : : : نا نقول أيضاًنا نقول أيضاًنا نقول أيضاًنا نقول أيضاًفإنّفإنّفإنّفإنّ

إِن إِن إِن إِن �: : : : ، فاهللا سبحانه وتعالى خاطب نبيه وأمره أن يقول ألزواجه، فاهللا سبحانه وتعالى خاطب نبيه وأمره أن يقول ألزواجه، فاهللا سبحانه وتعالى خاطب نبيه وأمره أن يقول ألزواجه، فاهللا سبحانه وتعالى خاطب نبيه وأمره أن يقول ألزواجهإليهنإليهنإليهنإليهن    لتفاتلتفاتلتفاتلتفاتاالاالاالاال
نتُرِد كُنتُننتُرِد كُنتُننتُرِد كُنتُننتُرِد اح    كُنتُنرس كُنحرأُسو كُنتِّعأُم نالَيا فَتَعزِينَتَها ونْيالد  َ َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحالْحياة َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحالْحياة َ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحالْحياة     �جميال جميال جميال جميال     اًاًاًاًالْحياة

    اًاًاًاًوإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرةَ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجروإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرةَ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجروإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرةَ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجروإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار اآلخرةَ  فَإِن اللَّه أَعد للْمحسنَات منكُن أَجر
ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب     يا نِساء النَّبِييا نِساء النَّبِييا نِساء النَّبِييا نِساء النَّبِي    �    اًاًاًاًعظيمعظيمعظيمعظيم ٍ  مبينَة ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب من يأْت منكُن بِفَاحشَة ٍ  مبينَة ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب من يأْت منكُن بِفَاحشَة ٍ  مبينَة ٍ  يضَاعف لَها الْعذَاب من يأْت منكُن بِفَاحشَة ٍ  مبينَة من يأْت منكُن بِفَاحشَة

ومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْ ومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْ ومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْ ومن يقْنُتْ منكُن للَّه ورسوله وتَعملْ     �    اًاًاًاًضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيرضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسير
يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد     �    اًاًاًاًيميميميمكَرِكَرِكَرِكَرِ    اًاًاًاًنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْقنُّؤتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزْق    اًاًاًاًصَالحصَالحصَالحصَالح

من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال من النِّساء إِن اتَّقَيتُن فَال تَخْضَعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَوال 
َ  وقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَوقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَوقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَوقَرن في بيوتكُن وال تَبرجن تَبرج الْجاهليةِ  اُألولَ    �    اًاًاًاًمعروفمعروفمعروفمعروف َ  ى وأَقمن الصَّالة َ  ى وأَقمن الصَّالة َ  ى وأَقمن الصَّالة ى وأَقمن الصَّالة

ولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ  و ينآتوولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ  و ينآتوولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ  و ينآتوولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ  و ينآتو�....        
 ثم ثم ثم الذي هو من أصحاب الكساء وممثلهمثم الذي هو من أصحاب الكساء وممثلهمرجع اهللا مخاطباً النبي الذي هو من أصحاب الكساء وممثلهمرجع اهللا مخاطباً النبي الذي هو من أصحاب الكساء وممثلهمرجع اهللا مخاطباً النبي ا �: : : : رجع اهللا مخاطباً النبيا إِنَّما إِنَّما إِنَّمإِنَّم

        ....�اًاًاًاًيرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيريرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيريرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيريرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِير
فَلَما رأَى قَميصَه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن إِن فَلَما رأَى قَميصَه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن إِن فَلَما رأَى قَميصَه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن إِن فَلَما رأَى قَميصَه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن إِن �: : : : تعالىتعالىتعالىتعالىوهذا نظير قوله وهذا نظير قوله وهذا نظير قوله وهذا نظير قوله 

 يمظع كُندكَي يمظع كُندكَي يمظع كُندكَي يمظع كُندكَي�     نم كُنت إِنَّك ذَنبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع فوسي نم كُنت إِنَّك ذَنبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع فوسي نم كُنت إِنَّك ذَنبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع فوسي نم كُنت إِنَّك ذَنبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع فوسي
ينئالْخَاطينئالْخَاطينئالْخَاطينئففي هذه اآليات من سورة يوسف خاطب عزيز مصر زوجته قائالً ففي هذه اآليات من سورة يوسف خاطب عزيز مصر زوجته قائالً ففي هذه اآليات من سورة يوسف خاطب عزيز مصر زوجته قائالً ففي هذه اآليات من سورة يوسف خاطب عزيز مصر زوجته قائالً     ؛؛؛؛))))١١١١((((�الْخَاط

يوسف يوسف يوسف يوسف �: : : : التفتَ إلى يوسف قائالً لهالتفتَ إلى يوسف قائالً لهالتفتَ إلى يوسف قائالً لهالتفتَ إلى يوسف قائالً لهثم ثم ثم ثم ، ، ، ، �إِنَّه من كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيمإِنَّه من كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيمإِنَّه من كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيمإِنَّه من كَيدكُن إِن كَيدكُن عظيم�: : : : اااالهلهلهله
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واستَغْفرِي لذَنبِك إِنَّك واستَغْفرِي لذَنبِك إِنَّك واستَغْفرِي لذَنبِك إِنَّك واستَغْفرِي لذَنبِك إِنَّك �: : : : رجع مخاطباً زوجته قائالً لهارجع مخاطباً زوجته قائالً لهارجع مخاطباً زوجته قائالً لهارجع مخاطباً زوجته قائالً لهاثم ثم ثم ثم     ،،،،�أَعرِضْ عن هذَاأَعرِضْ عن هذَاأَعرِضْ عن هذَاأَعرِضْ عن هذَا
ينئالْخَاط نم كُنتينئالْخَاط نم كُنتينئالْخَاط نم كُنتينئالْخَاط نم كُنت�....        

وموموماآليات كانت بصدد تحذير أزواجمممموم اآليات كانت بصدد تحذير أزواجا يؤكد أن اآليات كانت بصدد تحذير أزواجا يؤكد أن اآليات كانت بصدد تحذير أزواجا يؤكد أن من اإلساءة إلى     ا يؤكد أن من اإلساءة إلى النبي من اإلساءة إلى النبي من اإلساءة إلى النبي النبي
ما حدث بالفعل على ما حدث بالفعل على ما حدث بالفعل على ما حدث بالفعل على : : : : هوهوهوهو    ،،،،أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين)أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين)أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين)أهل البيت (محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين)

نا نجد أن من ضمن ما ذكرته اآليات، هو أن اهللا قد خير أزواج نا نجد أن من ضمن ما ذكرته اآليات، هو أن اهللا قد خير أزواج نا نجد أن من ضمن ما ذكرته اآليات، هو أن اهللا قد خير أزواج نا نجد أن من ضمن ما ذكرته اآليات، هو أن اهللا قد خير أزواج أرض الواقع.. فإنّأرض الواقع.. فإنّأرض الواقع.. فإنّأرض الواقع.. فإنّ
اجِك إِن اجِك إِن اجِك إِن اجِك إِن يا أَيها النَّبِي قُلْ َألزْويا أَيها النَّبِي قُلْ َألزْويا أَيها النَّبِي قُلْ َألزْويا أَيها النَّبِي قُلْ َألزْو�: : : : مةمةمةمةستقاستقاستقاستقاالنبي بين التسريح ــ أي الطالق ــ أو االالنبي بين التسريح ــ أي الطالق ــ أو االالنبي بين التسريح ــ أي الطالق ــ أو االالنبي بين التسريح ــ أي الطالق ــ أو اال

، لما ، لما ، لما ، لما �كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميالًكُنْتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميالًكُنْتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميالًكُنْتُن تُرِدن الْحياةَ  الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاً جميالً
        ....7777كان يصدر منهن من إساءة لرسول اهللاكان يصدر منهن من إساءة لرسول اهللاكان يصدر منهن من إساءة لرسول اهللاكان يصدر منهن من إساءة لرسول اهللا

وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى �: : : : واآليات القرآنية صريحة في ذلك، كما في قوله تعالىواآليات القرآنية صريحة في ذلك، كما في قوله تعالىواآليات القرآنية صريحة في ذلك، كما في قوله تعالىواآليات القرآنية صريحة في ذلك، كما في قوله تعالى
فَلَما نَبأَتْ بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضَه وأَعرضَ عن فَلَما نَبأَتْ بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضَه وأَعرضَ عن فَلَما نَبأَتْ بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضَه وأَعرضَ عن فَلَما نَبأَتْ بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضَه وأَعرضَ عن     اًاًاًاًبعضِ أَزْواجِه حديثبعضِ أَزْواجِه حديثبعضِ أَزْواجِه حديثبعضِ أَزْواجِه حديث

 الْخَبِير يملالْع أَنِيذَا قَالَ نَبه أَكأَنب نقَالَتْ م ا بِهأَها نَبضٍ فَلَمعب الْخَبِير يملالْع أَنِيذَا قَالَ نَبه أَكأَنب نقَالَتْ م ا بِهأَها نَبضٍ فَلَمعب الْخَبِير يملالْع أَنِيذَا قَالَ نَبه أَكأَنب نقَالَتْ م ا بِهأَها نَبضٍ فَلَمعب الْخَبِير يملالْع أَنِيذَا قَالَ نَبه أَكأَنب نقَالَتْ م ا بِهأَها نَبضٍ فَلَمعب�     ا إِلَى اللَّهإِن تَتُوب ا إِلَى اللَّهإِن تَتُوب ا إِلَى اللَّهإِن تَتُوب ا إِلَى اللَّهإِن تَتُوب
قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصَالح الْمؤمنِين قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصَالح الْمؤمنِين قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصَالح الْمؤمنِين قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصَالح الْمؤمنِين     فَقَد صَغَتْفَقَد صَغَتْفَقَد صَغَتْفَقَد صَغَتْ

 ظَهِير كذَل دعكَةُ  بالئالْمو ظَهِير كذَل دعكَةُ  بالئالْمو ظَهِير كذَل دعكَةُ  بالئالْمو ظَهِير كذَل دعكَةُ  بالئالْماج    �وأَزْو لَهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُن هبى رساجعأَزْو لَهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُن هبى رساجعأَزْو لَهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُن هبى رساجعأَزْو لَهدبأَن ي إِن طَلَّقَكُن هبى رسر    اًاًاًاًعرخَيرخَيرخَياًاًاًاًخَي     نكُنم نكُنم نكُنم نكُنم
        ....))))١١١١((((�اًاًاًاًات تَائبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارات تَائبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارات تَائبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارات تَائبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارمسلمات مؤمنَات قَانِتَمسلمات مؤمنَات قَانِتَمسلمات مؤمنَات قَانِتَمسلمات مؤمنَات قَانِتَ

وقَرن في بيوتكُن وقَرن في بيوتكُن وقَرن في بيوتكُن وقَرن في بيوتكُن �: : : : وكذلك تصرح اآليات بأن اهللا قد أمرهن بالقرار في البيتوكذلك تصرح اآليات بأن اهللا قد أمرهن بالقرار في البيتوكذلك تصرح اآليات بأن اهللا قد أمرهن بالقرار في البيتوكذلك تصرح اآليات بأن اهللا قد أمرهن بالقرار في البيت
ِ  اُألولَى ِ  اُألولَىوال تَبرجن تَبرج الْجاهلية ِ  اُألولَىوال تَبرجن تَبرج الْجاهلية ِ  اُألولَىوال تَبرجن تَبرج الْجاهلية بعضهن خالفن هذا األمر اإللهي كما بعضهن خالفن هذا األمر اإللهي كما بعضهن خالفن هذا األمر اإللهي كما بعضهن خالفن هذا األمر اإللهي كما     ولكنولكنولكنولكن    ،،،،�وال تَبرجن تَبرج الْجاهلية

  ....CCCCضد اإلمام عليضد اإلمام عليضد اإلمام عليضد اإلمام علي    7777ة الجمل التي قادتها بعض أزواج النبية الجمل التي قادتها بعض أزواج النبية الجمل التي قادتها بعض أزواج النبية الجمل التي قادتها بعض أزواج النبيحدث في معركحدث في معركحدث في معركحدث في معرك
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ــأن الشــيعة الشــيعة الشــيعة الشــيعة     داللداللداللداللاســتاســتاســتاســت    المخــالف علــى المخــالف علــى المخــالف علــى المخــالف علــى     لّلّلّلّشــكشــكشــكشــكيستيستيستيستقــد قــد قــد قــد  ــأن ب ــأن ب ــأن ب ــة آآآآل الصــيغة فــي  ل الصــيغة فــي  ل الصــيغة فــي  ل الصــيغة فــي  تبــدتبــدتبــدتبــدب ــة ي ــة ي ــة ي ي

    أُخــرىأُخــرىأُخــرىأُخــرىيــة يــة يــة يــة ج النســاء، بــأن هنــاك آ ج النســاء، بــأن هنــاك آ ج النســاء، بــأن هنــاك آ ج النســاء، بــأن هنــاك آ يخــريخــريخــريخــريم الجمــع يم الجمــع يم الجمــع يم الجمــع التطهيــر مــن نــون النســوة إلــى مــ  التطهيــر مــن نــون النســوة إلــى مــ  التطهيــر مــن نــون النســوة إلــى مــ  التطهيــر مــن نــون النســوة إلــى مــ  
قَـالُواْ أَتَعجبِـين مـن    قَـالُواْ أَتَعجبِـين مـن    قَـالُواْ أَتَعجبِـين مـن    قَـالُواْ أَتَعجبِـين مـن    ����: : : : قوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالى    ييييوهوهوهوه    ،،،،CCCCبراهيمبراهيمبراهيمبراهيمإإإإمرأة مرأة مرأة مرأة فيها افيها افيها افيها اتخاطب المالئكة تخاطب المالئكة تخاطب المالئكة تخاطب المالئكة 

  ــتيــلَ الْبأَه كُملَــيع كَاتُــهربو ــتُ اللّــهمحر ــرِ اللّــهأَم  ــتيــلَ الْبأَه كُملَــيع كَاتُــهربو ــتُ اللّــهمحر ــرِ اللّــهأَم  ــتيــلَ الْبأَه كُملَــيع كَاتُــهربو ــتُ اللّــهمحر ــرِ اللّــهأَم  ــتيــلَ الْبأَه كُملَــيع كَاتُــهربو ــتُ اللّــهمحر ــرِ اللّــهأَم����
مــرأة مــرأة مــرأة مــرأة والخطــاب مباشــر الوالخطــاب مباشــر الوالخطــاب مباشــر الوالخطــاب مباشــر ال    ،،،،))))١١١١((((

        ؟؟؟؟براهيم ومع ذلك خاطبها بصيغة األهلبراهيم ومع ذلك خاطبها بصيغة األهلبراهيم ومع ذلك خاطبها بصيغة األهلبراهيم ومع ذلك خاطبها بصيغة األهلإإإإ
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ــه إلــى       صــحيح أنامــرأة إبــراهيم الخطــاب فــي بدايــة اآليــة موجC،  لكــن

 مـا لَ ��� و ،Cاهيمفي آخر اآليـة أوسـع مـن امـرأة إبـر      �أَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيتأَهلَ الْبيت�المقصود من 
 الجمــع باإلضــافة إلــى اســتخدام ضــمير التــذكير ال التأنيــث     ةالخطــاب بصــيغ صــح، 
  من خالل الضمائر نعرف المراد من الخطاب. ونحن

ه ألنّـ  ؛Cمرأة إبراهيمال اآلية إلى ه في أوالخطاب موج نإ: فأنت إذا قلت
  قبلنا منك ذلك. ،ثاستخدم ضمير الخطاب إلى المؤنّ

قبلنا  ،من خالل السياق� عليكمعليكمعليكمعليكم�ها داخلة مع جماعة في كلمة نّأب: وإذا قلت
  منك ذلك.

                                                 
�Fد١�Y�E�F١١E�W٧٣K� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ١٧٠��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

 إليهــا فقــط مــع ضــمير الجمــع والتــذكير! موجــه لخطــاب ا نأ: ن تقــولإولكــن 
  قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن.عن وخارج  ،فكالم غير مقبول

 ثمامرأة إبـراهيم : ال يشكل بأنC         دخلـت فـي أهـل البيـت فـي اآليـة, فلمـاذا ال
إ: ا نقولفإنّ أيضاً في آية التطهير؟ ،7تدخل نساء النبيزوجـة إبـراهيم   نC،   وهـي

  الزوجية. فدخلت في أهل البيت من هذه الجهة ال من جهة ،هبنة عماكانت  ،سارة

IIII@émbuë‹@Čæc@bçŠçbÃ@òíaë‰@ò’Óbäß@émbuë‹@Čæc@bçŠçbÃ@òíaë‰@ò’Óbäß@émbuë‹@Čæc@bçŠçbÃ@òíaë‰@ò’Óbäß@émbuë‹@Čæc@bçŠçbÃ@òíaë‰@ò’Óbäß7777@@@@òíŁa@êˆç@Ýçc@åßòíŁa@êˆç@Ýçc@åßòíŁa@êˆç@Ýçc@åßòíŁa@êˆç@Ýçc@åßHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

عندهم إلثبات دخول النساء عندهم إلثبات دخول النساء عندهم إلثبات دخول النساء عندهم إلثبات دخول النساء بعض من المخالفين بهذه الرواية الواردة بعض من المخالفين بهذه الرواية الواردة بعض من المخالفين بهذه الرواية الواردة بعض من المخالفين بهذه الرواية الواردة حتج حتج حتج حتج يييي
    في آية التطهيـر الكريمـة, وإثبـات عـدم وجـود التخصـيص فـي روايـات الكسـاء.         في آية التطهيـر الكريمـة, وإثبـات عـدم وجـود التخصـيص فـي روايـات الكسـاء.         في آية التطهيـر الكريمـة, وإثبـات عـدم وجـود التخصـيص فـي روايـات الكسـاء.         في آية التطهيـر الكريمـة, وإثبـات عـدم وجـود التخصـيص فـي روايـات الكسـاء.         

فكيف الردفكيف الردفكيف الردعليهم؟عليهم؟عليهم؟عليهم؟    فكيف الرد        
ــا أبــو عبــد اهللا الحــافظ غيــر مــر  : : : : مــا رواه البيهقــيمــا رواه البيهقــيمــا رواه البيهقــيمــا رواه البيهقــي: : : : الروايــةالروايــةالروايــةالروايــة ــا أبــو عبــد اهللا الحــافظ غيــر مــر  أخبرن ــا أبــو عبــد اهللا الحــافظ غيــر مــر  أخبرن ــا أبــو عبــد اهللا الحــافظ غيــر مــر  أخبرن ة, وأبــو عبــد ة, وأبــو عبــد ة, وأبــو عبــد ة, وأبــو عبــد أخبرن

ــن الحســن           ــن الحســين الســلمي مــن أصــله, وأبــو بكــر أحمــد ب ــرحمن محمــد ب ــن الحســن          ال ــن الحســين الســلمي مــن أصــله, وأبــو بكــر أحمــد ب ــرحمن محمــد ب ــن الحســن          ال ــن الحســين الســلمي مــن أصــله, وأبــو بكــر أحمــد ب ــرحمن محمــد ب ــن الحســن          ال ــن الحســين الســلمي مــن أصــله, وأبــو بكــر أحمــد ب ــرحمن محمــد ب ال
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا الحسن بن مكرم, ثنا عثمـان  ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا الحسن بن مكرم, ثنا عثمـان  ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا الحسن بن مكرم, ثنا عثمـان  ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا الحسن بن مكرم, ثنا عثمـان  : : : : القاضي, قالواالقاضي, قالواالقاضي, قالواالقاضي, قالوا

بن عمر, ثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار, عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن عمر, ثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار, عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن عمر, ثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار, عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن عمر, ثنا عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار, عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء اااا
يرِيــد اُهللا ليـذْهب عــنكُم  يرِيــد اُهللا ليـذْهب عــنكُم  يرِيــد اُهللا ليـذْهب عــنكُم  يرِيــد اُهللا ليـذْهب عــنكُم      إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا ����: : : : فــي بيتـي أنزلــت فــي بيتـي أنزلــت فــي بيتـي أنزلــت فــي بيتـي أنزلــت : : : : عـن أُم ســلمة، قالـت  عـن أُم ســلمة، قالـت  عـن أُم ســلمة، قالـت  عـن أُم ســلمة، قالـت      ،،،،بـن يســار بـن يســار بـن يســار بـن يســار اااا

 تيلَ الْبأَه سجالر تيلَ الْبأَه سجالر تيلَ الْبأَه سجالر تيلَ الْبأَه سجالريويويويوكُمرطَهكُمرطَهكُمرطَهكُمر١١١١((((�ًتَطْهِيراتَطْهِيراتَطْهِيراتَطْهِيرا    طَه((((....        
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        إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين.إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين.إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين.إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين.    7777فأرسل رسول اهللافأرسل رسول اهللافأرسل رسول اهللافأرسل رسول اهللا: : : : قالتقالتقالتقالت
        هؤالء أهل بيتي.هؤالء أهل بيتي.هؤالء أهل بيتي.هؤالء أهل بيتي.: : : : فقالفقالفقالفقال

أما أما أما أما     !!!!يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا: : : : فقلتفقلتفقلتفقلت: : : : هؤالء أهلي, قالتهؤالء أهلي, قالتهؤالء أهلي, قالتهؤالء أهلي, قالت: : : : وفي حديث القاضي والسلميوفي حديث القاضي والسلميوفي حديث القاضي والسلميوفي حديث القاضي والسلمي
        بلى، إن شاء اهللا تعالى).بلى، إن شاء اهللا تعالى).بلى، إن شاء اهللا تعالى).بلى، إن شاء اهللا تعالى).: : : : قالقالقالقال    ؟؟؟؟ا من أهل البيتا من أهل البيتا من أهل البيتا من أهل البيتأنّأنّأنّأنّ

        ه, ثقات رواته. ه, ثقات رواته. ه, ثقات رواته. ه, ثقات رواته. هذا حديث صحيح سندهذا حديث صحيح سندهذا حديث صحيح سندهذا حديث صحيح سند: : : : قال أبو عبد اهللاقال أبو عبد اهللاقال أبو عبد اهللاقال أبو عبد اهللا
وقد روي في شواهده, ثم في معارضته أحاديث ال يثبت مثلها, وقد روي في شواهده, ثم في معارضته أحاديث ال يثبت مثلها, وقد روي في شواهده, ثم في معارضته أحاديث ال يثبت مثلها, وقد روي في شواهده, ثم في معارضته أحاديث ال يثبت مثلها, : : : : قال الشيخقال الشيخقال الشيخقال الشيخ

 وفــي كتــاب اهللا البيــان لمــا قصــدناه فــي إطــالق النبــي وفــي كتــاب اهللا البيــان لمــا قصــدناه فــي إطــالق النبــي وفــي كتــاب اهللا البيــان لمــا قصــدناه فــي إطــالق النبــي اآلل, ومــراده مــن ذلــك اآلل, ومــراده مــن ذلــك اآلل, ومــراده مــن ذلــك اآلل, ومــراده مــن ذلــك     7777وفــي كتــاب اهللا البيــان لمــا قصــدناه فــي إطــالق النبــي
الـــدليل علـــى أن الـــدليل علـــى أن الـــدليل علـــى أن الـــدليل علـــى أن ، بـــاب ، بـــاب ، بـــاب ، بـــاب ١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠: : : : ٢٢٢٢الســـنن الكبـــرى الســـنن الكبـــرى الســـنن الكبـــرى الســـنن الكبـــرى .(.(.(.(أو هـــن داخـــالت فيـــهأو هـــن داخـــالت فيـــهأو هـــن داخـــالت فيـــهأو هـــن داخـــالت فيـــه    ،،،،أزواجـــهأزواجـــهأزواجـــهأزواجـــه
        ....من أهل بيته)من أهل بيته)من أهل بيته)من أهل بيته)    �أزواجهأزواجهأزواجهأزواجه

 ....محمد وآل محمدمحمد وآل محمدمحمد وآل محمدمحمد وآل محمدعلى على على على     اللّهم صلّاللّهم صلّاللّهم صلّاللّهم صلّ
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

        وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
، بـأن اآليـة   السـنّة  هذه الرواية تدحض الدعوى المألوفة عند أهـل : نقول: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

7نزلت في خصوص نساء النبي  7مـع ضـم الرسـول األكـرم     7, أو نسـاء النبـي 
وارد فــي اآليــة توجيـه الخطــاب بضـمير الجمــع (عـنكم, يطهــركم) الـ    يصــح إلـيهن، ل 

  .الكريمة.
     ي الـدعوى  تها فـي عـدم تبنّـ   فهي من هذه الناحيـة تكـون ملزمـة للقـائلين بصـح

لـــزم التهافـــت فـــي  ��� ج لهـــا الـــبعض ـــــ مـــن دون تحصـــيل ـــــ والمـــذكورة التـــي يـــرو
  .دلّةالدعوى واأل

ــاً ــاًثانيـ ــاًثانيـ ــاًثانيـ الروايـــة المـــذكورة معارضـــة بروايـــات كثيـــرة متضـــافرة، تفوقهـــا عـــدداً   : : : : ثانيـ
 7دمحمـ : الخمسـة أصـحاب الكسـاء   : ن المراد بأهـل البيـت هـم   بيان أ في وداللة،
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ــن و  ــة, والحســ ــي, وفاطمــ ــينوعلــ ــل إ  Fالحســ ــراً, بــ ــة  حصــ ــي نفــــس الروايــ ن فــ
 ،(هؤالء أهـل بيتـي) يفيـد الحصـر    : 7إذ قوله ؛على هذا المعنىيدلّ المذكورة ما 

لمسـند إليـه)   ين (المسـند وا ءكما نصّ عليه علماء اللغة والبيان في أن تعريف الجـز 
  .)١(يفيد الحصر

التهافــت  لمحــلّ ؛ك بالروايــة المــذكورةيشــكل التمســ ربمــافــإذا عرفنــا ذلــك، ف
  ح روايــة المســتدرك علــى روايــة  بــين إرادة الحصــر وعدمــه فيهــا, األمــر الــذي يــرج

  السنن هذه، كما ستأتي اإلشارة إليها في األمر الرابع.
رين علـى أنّهـا   إن أكثر المفسـ (( :وعن ابن حجر في (الصواعق المحرقة), قال

  .)٢())نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين
وعنــد التعــارض يالحـــظ الجانــب الـــذي تتفــوق رواياتــه عـــدداً, بــل وداللـــةً،       

م علـى اآلخـر.. والروايـات الـوارد أنّهـا نزلـت فـي خصـوص الخمسـة أصـحاب           فيقد
  ضها في هذا المعنى.تناه أُخرىالكساء دون غيرهم، متضافرة تفوق كلّ رواية 

 تحصّـل ، وردت عن أُم سـلمة نفسـها، ي  أُخرىهذه الرواية معارضة بروايات : : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
: منهــا بأنّهــا ليســت مــن أهــل هــذه اآليــة, كهــذه الروايــة التــي يرويهــا الترمــذي فــي ســننه    

  .)٣())أنت على مكانك وأنت على خير: قال ؟وأنا معهم يا نبي اهللا: قالت أُم سلمة((
ــ بعـد أن        أُخـرى ورد بمضمون هذه الروايـة روايـة    وأيضاً عـن عائشـة, قالـت فيهـا ـ

ل علياً وفاطمة والحسن والحسين بالكساء، يدعو لهم ويتلـو علـيهم   يجلّ 7نبيرأت ال
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ـآية التطهير   .)١())ي فإنّك على خير)(تنح: 7وأنا من أهل بيتك؟ قال النبي(( :ـ
ات، وتصــير الروايــة المــذكورة  وبلحــاظ هــذا التعــارض، تتســاقط هــذه الروايــ   

ـــ ال قيمــة لهــا فــي معارضــة الروايــات المتضــافرة الدالــة علــى      ــــ الــواردة فــي الســؤال ـ
  نزول آية التطهير في خصوص الخمسة أصحاب الكساء.

ــاً ــاًرابع ــاًرابع ــاًرابع ــع        : : : : رابع ـــ بالســند نفســه م ــي مســتدركه ـ ــة المــذكورة، رواهــا الحــاكم ف الرواي
ــن   اخــتالف ــدل الحســ  محمــدالعبــاس ب ـــ وفيهــا مــا يخــالف    الــدوري ب ــن مكــرم ـ ن ب

الــدعوى المــذكورة بــدخول أُم ســلمة فــي مفهــوم (أهــل البيــت) الــوارد فــي اآليــة,      
(إنّك أهلي : يا رسول اهللا ما أنا من أهل البيت؟ قال: قالت أُم سلمة((: والرواية فيها

حه الحــاكم , وهــذا الحــديث قــد صــح))حــق)خيــر وهــؤالء أهــل بيتــي اللّهــم أهلــي أ
  , وأقره الذهبي على شرط مسلم.)٢(رط البخاريعلى ش

ســـنن رة فـــي المســـتدرك هـــي نفســـها روايـــة وإذا ســـلّمنا بـــأن الروايـــة المـــذكو
, هــل هــو   7عــن النبــي  ين هــو الصــادر   النصّــ  أي فــال نجــزم عندئــذ بــأن     ،لبيهقــي ا

: 7أنــت مــن أهــل بيتــي, أم هــو قولــه  : (بلــى إن شــاء اهللا)، أي: ألم ســلمة 7قولــه
منه أنّها ليست مـن أهـل بيتـه, وأنّهـا      تحصّلهؤالء أهل بيتي)، الملي خير و(إنّك أه

  ؟أهله بالمعنى المتعارف بأن الزوجة أهل الرجل
جمـال وسـقوط هـذه    األخير الذي بيناه ـــ الزمـه اإل   وهذا المعنى ــ بهذا الشكل

 علـي : معارضة الروايـات المتضـافرة بـأن أهـل بيتـه هـم خصـوص       الرواية برمتها عن 
  .Fوفاطمة والحسن والحسين
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 ؛ح الــوارد فــي روايــة المســتدرك علــى الــوارد فــي روايــة الســنن  يــرج ربمــابــل 
ولمـا موجـود مـن تحريـف      ،شرنا إليه سابقاً في روايـة السـنن  التهافت الذي أ لمحلّ

  في السند.
وعندئذ ال توجد معارضة بين الروايـة المـذكورة, والمعنـى المعـروف بنـزول      

  غيرهم. دون Fالخمسة من أصحاب الكساء  اآلية في خصوص

IIII,c,c,c,cČâČâČâČâ@@@@oîjÛa@Ýçc@åß@o�îÛ@òàÜ�oîjÛa@Ýçc@åß@o�îÛ@òàÜ�oîjÛa@Ýçc@åß@o�îÛ@òàÜ�oîjÛa@Ýçc@åß@o�îÛ@òàÜ�FFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
»�5��%��������א,א���6א�#���(��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..    رحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللارحمة اهللاوووو    عليكمعليكمعليكمعليكم    السالمالسالمالسالمالسالم

رضوان رضوان رضوان رضوان     ))))سلمةسلمةسلمةسلمة    ممممأُأُأُأُ((((    على دخولعلى دخولعلى دخولعلى دخولون بهذا الحديث ون بهذا الحديث ون بهذا الحديث ون بهذا الحديث يستدلّيستدلّيستدلّيستدلّأهل السنّة أهل السنّة أهل السنّة أهل السنّة     ،،،،إخوانيإخوانيإخوانيإخواني
علـى  علـى  علـى  علـى      الـرد الـرد الـرد الـرد بتوضـيح  بتوضـيح  بتوضـيح  بتوضـيح      ممممالتكـر التكـر التكـر التكـر ن سـيادتكم  ن سـيادتكم  ن سـيادتكم  ن سـيادتكم  الرجـاء مـ  الرجـاء مـ  الرجـاء مـ  الرجـاء مـ      اهللا تعالى عليها تحـت الكسـاء..  اهللا تعالى عليها تحـت الكسـاء..  اهللا تعالى عليها تحـت الكسـاء..  اهللا تعالى عليها تحـت الكسـاء..  

        : : : : اهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالىاهللا تعالى    قكمقكمقكمقكموفّوفّوفّوفّ، ، ، ، ةةةةذلك باألدلّذلك باألدلّذلك باألدلّذلك باألدلّ
) ح/ حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم, ) ح/ حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم, ) ح/ حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم, ) ح/ حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم, ٢٩٨٢٩٨٢٩٨٢٩٨////٦٦٦٦المسند المسند المسند المسند ((((بن حنبل في بن حنبل في بن حنبل في بن حنبل في     أحمدأحمدأحمدأحمد

أُم أُم أُم أُم     سـمعت سـمعت سـمعت سـمعت : : : : حدثني شهر بن حوشب, قالحدثني شهر بن حوشب, قالحدثني شهر بن حوشب, قالحدثني شهر بن حوشب, قال: : : : قالقالقالقال    ــــــــ    يعني ابن بهراميعني ابن بهراميعني ابن بهراميعني ابن بهرامــ ــ ــ ــ عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد     ثناثناثناثنا
: : : : فقالـت فقالـت فقالـت فقالـت ، ، ، ، لعنت أهل العـراق لعنت أهل العـراق لعنت أهل العـراق لعنت أهل العـراق     CCCCحين جاء نعي الحسين بن عليحين جاء نعي الحسين بن عليحين جاء نعي الحسين بن عليحين جاء نعي الحسين بن علي    النبيالنبيالنبيالنبيسلمة زوج سلمة زوج سلمة زوج سلمة زوج 

ــوه  ــوه قتل ــوه قتل ــوه قتل ــتلهمقتل ــتلهمق ــتلهمق ــتلهمق ــغــرغــرغــرغــر    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    ق ــوه وذلّ ــوه وذلّ ــوه وذلّ ــإنّ وه وذلّ ــنهم اهللا, ف ــإنّ وه لع ــنهم اهللا, ف ــإنّ وه لع ــنهم اهللا, ف ــإنّ وه لع ــنهم اهللا, ف ــه فاطمــة   وه لع ــه فاطمــة   ي رأيــت رســول اهللا جاءت ــه فاطمــة   ي رأيــت رســول اهللا جاءت ــه فاطمــة   ي رأيــت رســول اهللا جاءت ي رأيــت رســول اهللا جاءت
    ،،،،فـي طبـق لهـا   فـي طبـق لهـا   فـي طبـق لهـا   فـي طبـق لهـا       ]تحملهـا تحملهـا تحملهـا تحملهـا [تحملـه  تحملـه  تحملـه  تحملـه      ،،،،, قد صنعت لـه فيهـا عصـيدة   , قد صنعت لـه فيهـا عصـيدة   , قد صنعت لـه فيهـا عصـيدة   , قد صنعت لـه فيهـا عصـيدة   ببرمةببرمةببرمةببرمةالزهراء غدية الزهراء غدية الزهراء غدية الزهراء غدية 

        ....ك؟)ك؟)ك؟)ك؟)ابن عمابن عمابن عمابن عم    أينأينأينأين((((: : : : فقال لهافقال لهافقال لهافقال لها    ،،،،وضعتها بين يديهوضعتها بين يديهوضعتها بين يديهوضعتها بين يديه    حتّىحتّىحتّىحتّى
        ....هو في البيتهو في البيتهو في البيتهو في البيت: : : : قالتقالتقالتقالت
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        ....تني بابنيه)تني بابنيه)تني بابنيه)تني بابنيه)ئئئئه وأه وأه وأه وأدعيدعيدعيدعياااا(فاذهبي ف(فاذهبي ف(فاذهبي ف(فاذهبي ف: : : : قالقالقالقال
يمشـي فـي أثرهمـا,    يمشـي فـي أثرهمـا,    يمشـي فـي أثرهمـا,    يمشـي فـي أثرهمـا,        وعلـي وعلـي وعلـي وعلـي     ،،،،واحد منهمـا بيـد  واحد منهمـا بيـد  واحد منهمـا بيـد  واحد منهمـا بيـد      فجاءت تقود ابنيها كلّفجاءت تقود ابنيها كلّفجاءت تقود ابنيها كلّفجاءت تقود ابنيها كلّ: : : : قالتقالتقالتقالت

ــوا     حتّــىحتّــىحتّــىحتّــى ــوا دخل ــوا دخل ــوا دخل ــه     وجلــس علــي وجلــس علــي وجلــس علــي وجلــس علــي     ،،،،فأجلســهما فــي حجــره فأجلســهما فــي حجــره فأجلســهما فــي حجــره فأجلســهما فــي حجــره     ،،،،رســول اهللارســول اهللارســول اهللارســول اهللا    علــىعلــىعلــىعلــىدخل ــه عــن يمين ــه عــن يمين ــه عــن يمين     ،،،،عــن يمين
مـن تحتـي كسـاء    مـن تحتـي كسـاء    مـن تحتـي كسـاء    مـن تحتـي كسـاء        ]ببببفاجتـذ فاجتـذ فاجتـذ فاجتـذ [فاجتبذ فاجتبذ فاجتبذ فاجتبذ : : : : سلمةسلمةسلمةسلمةأُم أُم أُم أُم     قالتقالتقالتقالت.. .. .. .. وجلست فاطمة عن يسارهوجلست فاطمة عن يسارهوجلست فاطمة عن يسارهوجلست فاطمة عن يساره

فأخـذ  فأخـذ  فأخـذ  فأخـذ      ،،،،علـيهم جميعـاً  علـيهم جميعـاً  علـيهم جميعـاً  علـيهم جميعـاً      النبـي النبـي النبـي النبـي ه ه ه ه مدينـة, فلفّـ  مدينـة, فلفّـ  مدينـة, فلفّـ  مدينـة, فلفّـ  لنا على المنامـة فـي ال  لنا على المنامـة فـي ال  لنا على المنامـة فـي ال  لنا على المنامـة فـي ال      كان بساطاًكان بساطاًكان بساطاًكان بساطاً    خيبرياًخيبرياًخيبرياًخيبرياً
(اللّهـم أهلـي   (اللّهـم أهلـي   (اللّهـم أهلـي   (اللّهـم أهلـي   : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،وجـلّ وجـلّ وجـلّ وجـلّ     ه عـزّ ه عـزّ ه عـزّ ه عـزّ إلـى ربـ  إلـى ربـ  إلـى ربـ  إلـى ربـ      ىىىىله طرفي الكساء وألـوى بيـده اليمنـ   له طرفي الكساء وألـوى بيـده اليمنـ   له طرفي الكساء وألـوى بيـده اليمنـ   له طرفي الكساء وألـوى بيـده اليمنـ   بشمابشمابشمابشما

    الــرجسالــرجسالــرجسالــرجسذهــب عــنهم ذهــب عــنهم ذهــب عــنهم ذهــب عــنهم أأأأاللّهــم أهــل بيتــي اللّهــم أهــل بيتــي اللّهــم أهــل بيتــي اللّهــم أهــل بيتــي     ،،،،ذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــراًذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــراًذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــراًذهــب عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــراًأأأأ
        ....))))ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًأأأأاللّهم أهل بيتي اللّهم أهل بيتي اللّهم أهل بيتي اللّهم أهل بيتي ، ، ، ، وطهرهم تطهيراًوطهرهم تطهيراًوطهرهم تطهيراًوطهرهم تطهيراً

        رسول اهللا! ألست من أهلك؟رسول اهللا! ألست من أهلك؟رسول اهللا! ألست من أهلك؟رسول اهللا! ألست من أهلك؟    يايايايا: : : : قلتقلتقلتقلت
        ).).).)., فادخلي في الكساء, فادخلي في الكساء, فادخلي في الكساء, فادخلي في الكساءبلىبلىبلىبلى((((: : : : قالقالقالقال

وابنيـه  وابنيـه  وابنيـه  وابنيـه      ،،،،CCCCه علـي ه علـي ه علـي ه علـي ه البـن عمـ  ه البـن عمـ  ه البـن عمـ  ه البـن عمـ  ءءءءما قضـى دعـا  ما قضـى دعـا  ما قضـى دعـا  ما قضـى دعـا  بعـد بعـد بعـد بعـد     الكسـاء الكسـاء الكسـاء الكسـاء فـدخلت فـي   فـدخلت فـي   فـدخلت فـي   فـدخلت فـي   : : : : قالتقالتقالتقالت
        ....MMMMوابنته فاطمة الزهراءوابنته فاطمة الزهراءوابنته فاطمة الزهراءوابنته فاطمة الزهراء

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..ورحمة اهللا  عليكم السالم
  : جهات عدة هذه الرواية منرد  يمكن

  ال يمكن االحتجاج بها علينا.فسنّة المصادر في واردة الرواية هذه إن  ــــــــ١١١١
ـــ٢٢٢٢ ـــــ ـــــ ـــــ ــات    إن ــ ــة بروايـ ــة معارضـ ــحيحة  دةمتعـــدهـــذه الروايـ ــر أصـــحاب  تصـ حصـ

  .البيتأُم سلمة ليست من أهل  ح في بعضها أنصربل ي ،الكساء بالخمسة
معنـى   أُم سـلمة لـم يشـملها الـدعاء بـالتطهير,      ح فـي آخرهـا أن  الرواية توضّ ــــــــ٣٣٣٣

ـــ ة وشــمولهم بــالتطهير خصوصــية الخمســ أن ذلــك ـــ ةأي بالعصــمـ تختلــف عــن أُم  ـ
فــذلك وفــق المعنــى اللغــوي لكلمــة    7مــن أهــل النبــي  كانــتالتــي هــي إن  ،ســلمة
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البيـــت الـــذين لهـــم خصوصـــية  أهـــلبخـــالف الخمســـة الـــذين دخلـــوا فـــي  ،)أهـــل(
, فــي أهــل النبــي تــدخلهاالعصــمة, فالروايــة ال تــدخل أُم ســلمة فــي أهــل البيــت بــل  

  فرق بينهما. وهناك
قـال  : فشهر بن حوشـب  ؛به االحتجاجيصح الحديث من جهة السند ال  إن ــــــــ٤٤٤٤

وقال النسائي وابـن   .تركوهشهراً  نإ: وقال عنه ابن عون .بهحتج ال ي: عنه أبو حاتم
 .بحديثــه نيتــديبــه وال حــتج شــهر ممــن ال ي: وقــال ابــن عــدي .لــيس بــالقوي: عــدي

ل ئوسـ  .قـد تـرك شـهراً    ةشـعب  نإ ؟مـا يصـنع بشـهر   : الفقـ  ،ل ابـن عـون عـن شـهر    ئوس
وقـال عنـه    .ث عن شهره يحدأنّ ��� صدوق, : فقال ،عن عبد الحميد بن بهرام ةشعب
  .واألوهام اإلرسالكثير : حجرابن 

ممـن   الثقـات ه خـالف بهـا   إذا عرفنا أنّ خصوصاً ،هذه الرواية من أوهامه فلعلّ
سلمة ليست من أهل ا قال بأن لبيت.أُم  
سـلمة مـن أهـل    خرجـت أُم  أ صـحيحة خـر  الرواية رويت عن شـهر بطـرق أُ   ــــــــ٥٥٥٥
... ألسـت مـن   ((: عـن أُم سـلمة   ،عن شـهر بـن حوشـب    ،فعن بالل بن مرداس ؛البيت

  .)))ك على خير وإلى خيرإنّ(: قال ؟أهل البيت

ك إنّـ (: قـال  ؟نـا مـنهم  أ: قالـت ((: ذلـك  مثـل عـن أُم سـلمة    ،عن شهر ،وعن زبيد
هــذا الحــديث حســن صــحيح ((: , وقــال الترمــذي عــن هــذا الحــديث )١()))يــرعلــى خ

  .)٢())هذا الباب فيوهو أحسن شيء روي 
: قالـت  ،عن أُم سلمة ،عن شهر ،ما روي عن علي بن زيد: صرح من هذينأو
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  .)١()))ك على خيرإنّ(: وقال ،فرفعت الكساء ألدخل معهم فجذبه من يدي((
ــة   فرفعــت الكســاء  ((: عــن أُم ســلمة, قالــت  ،عــن شــهر  ،ومثلــه مــا روي عــن عقب

  .)٢()))ك على خيرإنّ(: من يدي, وقال 0فجذبه رسول اهللا معهمدخل أل
: عــن أُم ســلمة, قالــت  ،عــن شــهر ،مــا رواه حبيــب بــن أبــي ثابــت : ويقــرب منــه

  .)٣()))ك على خيرمكانك.. إنّ(: فقال ،فجئت أدخل معهم((
ة عن شهر وقد روى عنـه العـد   ةالروايفبعد هذا كيف يمكن االحتجاج بتلك 

  ؟!خالفها
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟))))ا أهل البيتا أهل البيتا أهل البيتا أهل البيتسلمان منّسلمان منّسلمان منّسلمان منّ((((: : : : 7777معنى قول رسول اهللامعنى قول رسول اهللامعنى قول رسول اهللامعنى قول رسول اهللا    ماماماما

    ،،،،هــل البيــتهــل البيــتهــل البيــتهــل البيــتأأأأذا كــان ســلمان مــن ذا كــان ســلمان مــن ذا كــان ســلمان مــن ذا كــان ســلمان مــن إإإإ: : : : تقــولتقــولتقــولتقــول    ،،،،يةيةيةيةخــت ســنّخــت ســنّخــت ســنّخــت ســنّأأأأ    تطرحــهتطرحــهتطرحــهتطرحــههنــاك ســؤال هنــاك ســؤال هنــاك ســؤال هنــاك ســؤال 
        ؟؟؟؟7777قرب إلى رسول اهللاقرب إلى رسول اهللاقرب إلى رسول اهللاقرب إلى رسول اهللاأأأأ    ننننوهوهوهوه    البيتالبيتالبيتالبيتهل هل هل هل أأأأمن من من من     اذا ال تكون زوجات النبياذا ال تكون زوجات النبياذا ال تكون زوجات النبياذا ال تكون زوجات النبيفلمفلمفلمفلم

            ....عليكم ورحمة اهللاعليكم ورحمة اهللاعليكم ورحمة اهللاعليكم ورحمة اهللا    والسالموالسالموالسالموالسالم
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..عليكم ورحمة اهللا  السالم

ة والئـه  وبشـد  ،وصل إلى تلك الدرجة الرفيعة بالعلم والمعرفـة  ·سلمان نإ
البيـت،   أهـل ا منّـ  سـلمان : (... وقال رسـول اهللا : Cفعن أبي جعفر ؛Fالبيتألهل 

كمـا قـال    ،ي لهـم البيـت بـالتولّ   أهـل ، فهـو مـن   )١(قـراره بواليتنـا)  إبمعرفتنا و ىما عننّإ
 C هنّـ أفك ،)٢(�فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّيفَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّيفَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّيفَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي�: قولهحكاه اهللا تعالى من  في ما Cإبراهيم

ومـن   ،ملحـق بـي   ،قـاربي أه مـن  نّـ إوسـار بسـيرتي ف   بشـريعتي من تبعني وعمل : يقول
  .)٣(أبنائي تنزيالً

 ؛لــيس هــو القــرب النســبي Fســبب دخــول ســلمان فــي أهــل البيــت نإو
إلـى   7ائـه أقربمـن  مـن كـان    لـدخل كـلّ  و، 7بية له مع النبـي سفإنّه ال قرابة نَ

دخولــه كــدخول جبرائيــل مــع أهــل   نإمــن جهــة النســب، بــل   Fأهــل البيــت
ــئل  ،Fالبيــــت ــا ســ ــال  أو((: حينمــ ــنكم؟ فقــ ــا مــ ــلواتنــ ــه صــ نــــت أو(: اهللا عليــ

ــ  عليــهد(صــلوات اهللا ه مــن أهــل بيــت محم نّــأفصــار جبرئيــل يفتخــر ب  ،)٤())ا)منّ
ــم يكــن بقــرب نســبي     ــل ل ــه)، فــدخول جبرئي ــم    ،وآل فكــذلك دخــول ســلمان ل

  يكن بقرب نسبي.
  ثـمالــذي أدخـل ســلمان فــي أهـل البيــت   إنF  والــذي 7هـو الرســول ،

قـال (صـلوات    قـد فمن أهل البيت هو الرسول أيضاً!  7أخرج زوجات النبي
ـ عندما سألته أُم سلمة عن كونها من أهل البيت؟ــ اهللا عليه وآله)    كنّإ( : ـ
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 ،ك علــى مكانــكنّــإ(: وأ ،)١()اللّهــم أهلــي أحــق ،علــى خيــر وهــؤالء أهــل بيتــي 
نــت أو ،نــت مكانــك أ(و: وأ، )٣(وأنــت علــى خيــر)  ،(ال: وأ، )٢(نــت علــى خيــر) أو

  ..)7زواج النبيأك من نّإ (أنت على خير،: وأ، )٤()خيرعلى 
  .)٥(ك من أهل البيتنّ: إقليم لو

سلمة من الدخول معه تحت الكساء 7فالنبي هـا مـن   نّ: إولم يقـل لهـا   ،منع أُم
 7ه وكونها من خيرة نسـائه! ومـا كـان رد    ،من طلبها ذلك الرغمعلى  ،أهل البيت

ــان عــــدم دخــــول أزواج النبــــي  لغــــرض ���  قبــــول  عــــدمو ،مــــع أهــــل البيــــت  7بيــ
  !7ورسولهنا عملنا خالف ما يريده اهللا نّإوإذا فعلنا ذلك ف ،ذلك 7الرسول

IIIIòã‰bÔ½aòã‰bÔ½aòã‰bÔ½aòã‰bÔ½a@@@@ÄÐÛ@´iÄÐÛ@´iÄÐÛ@´iÄÐÛ@´i@Z�@Z�@Z�@Z�@pìîiIë@HoîjÛa@ÝçcI@pìîiIë@HoîjÛa@ÝçcI@pìîiIë@HoîjÛa@ÝçcI@pìîiIë@HoîjÛa@ÝçcIČ�äÛaČ�äÛaČ�äÛaČ�äÛaHHHHHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........عليكمعليكمعليكمعليكم    السالمالسالمالسالمالسالم

وجعلــه فــي وجعلــه فــي وجعلــه فــي وجعلــه فــي     ،،،،هــذا الموقــع العظــيمهــذا الموقــع العظــيمهــذا الموقــع العظــيمهــذا الموقــع العظــيم    علــىعلــىعلــىعلــىخــواني الكــرام القــائمين خــواني الكــرام القــائمين خــواني الكــرام القــائمين خــواني الكــرام القــائمين إإإإاهللا اهللا اهللا اهللا     قكــمقكــمقكــمقكــموفّوفّوفّوفّ
        ....FFFFاكم شفاعة محمد وآل محمداكم شفاعة محمد وآل محمداكم شفاعة محمد وآل محمداكم شفاعة محمد وآل محمدييييإإإإورزقنا اهللا وورزقنا اهللا وورزقنا اهللا وورزقنا اهللا و    ،،،،الكمالكمالكمالكمعمعمعمعمأأأأميزان ميزان ميزان ميزان 
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بآيـة  بآيـة  بآيـة  بآيـة      ققققيتعلّـ يتعلّـ يتعلّـ يتعلّـ     مـراً مـراً مـراً مـراً أأأأالحظـت  الحظـت  الحظـت  الحظـت      ،،،،بعد.. من منطلق التدبر بآيـات القـرآن الكـريم   بعد.. من منطلق التدبر بآيـات القـرآن الكـريم   بعد.. من منطلق التدبر بآيـات القـرآن الكـريم   بعد.. من منطلق التدبر بآيـات القـرآن الكـريم   أما أما أما أما 
نـا رأيكـم فـي مـا رأينـا ودمـتم       نـا رأيكـم فـي مـا رأينـا ودمـتم       نـا رأيكـم فـي مـا رأينـا ودمـتم       نـا رأيكـم فـي مـا رأينـا ودمـتم       ئئئئموا بإعطاموا بإعطاموا بإعطاموا بإعطامنكم أن تتكرمنكم أن تتكرمنكم أن تتكرمنكم أن تتكر    طالباًطالباًطالباًطالباً    ،،،،وسأعرضهوسأعرضهوسأعرضهوسأعرضه    ،،،،التطهيرالتطهيرالتطهيرالتطهير
        ::::موفقينموفقينموفقينموفقين

تين فـي اآليتـين   تين فـي اآليتـين   تين فـي اآليتـين   تين فـي اآليتـين   مـر مـر مـر مـر     ����بيـوتكن بيـوتكن بيـوتكن بيـوتكن ����حـزاب وردت كلمـة   حـزاب وردت كلمـة   حـزاب وردت كلمـة   حـزاب وردت كلمـة   في سـورة األ في سـورة األ في سـورة األ في سـورة األ     أنأنأنأن    الحظناالحظناالحظناالحظنا
ووردت كلمة (بيت) ووردت كلمة (بيت) ووردت كلمة (بيت) ووردت كلمة (بيت)     ،،،،))))٥٣٥٣٥٣٥٣في اآلية (في اآلية (في اآلية (في اآلية (    ����بيوتَ النَّبِيبيوتَ النَّبِيبيوتَ النَّبِيبيوتَ النَّبِي����يضاً لفظ يضاً لفظ يضاً لفظ يضاً لفظ أأأأوورد وورد وورد وورد     ،،،،))))٣٤٣٤٣٤٣٤    ــــــــ    ٢٣٢٣٢٣٢٣((((

ه لـو  ه لـو  ه لـو  ه لـو  , الملفـت هنـا أنّـ   , الملفـت هنـا أنّـ   , الملفـت هنـا أنّـ   , الملفـت هنـا أنّـ   ))))٣٣٣٣٣٣٣٣((((اآليـة  اآليـة  اآليـة  اآليـة  فـي  فـي  فـي  فـي  واحدة واحدة واحدة واحدة     مرةمرةمرةمرة    ،،،،معروفمعروفمعروفمعروف    هوهوهوهوكما كما كما كما     ،،،،بصيغة المفردبصيغة المفردبصيغة المفردبصيغة المفرد
    أن الأن الأن الأن ال    ـــ ـــ ـــ ـــ واهللا أعلـم  واهللا أعلـم  واهللا أعلـم  واهللا أعلـم  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  فكـان األولـى   فكـان األولـى   فكـان األولـى   فكـان األولـى       ،،،،7777الرسـول الرسـول الرسـول الرسـول كانت آية التطهير تضم زوجـات  كانت آية التطهير تضم زوجـات  كانت آية التطهير تضم زوجـات  كانت آية التطهير تضم زوجـات  

وال يوافـق مـا   وال يوافـق مـا   وال يوافـق مـا   وال يوافـق مـا       ،،،،7777الرسـول الرسـول الرسـول الرسـول     لزوجـات لزوجـات لزوجـات لزوجـات     ةةةةوالعائـد والعائـد والعائـد والعائـد     ،،،،����ن فـي بيـوتكن  ن فـي بيـوتكن  ن فـي بيـوتكن  ن فـي بيـوتكن  وقَـر وقَـر وقَـر وقَـر ����: : : : تأتي كلمةتأتي كلمةتأتي كلمةتأتي كلمة
    اًاًاًاًهنـاك تناسـق  هنـاك تناسـق  هنـاك تناسـق  هنـاك تناسـق      ننننأأأأ    فـاألولى فـاألولى فـاألولى فـاألولى     ،،،،����واذْكُرن ما يتْلَـى فـي بيـوتكُن   واذْكُرن ما يتْلَـى فـي بيـوتكُن   واذْكُرن ما يتْلَـى فـي بيـوتكُن   واذْكُرن ما يتْلَـى فـي بيـوتكُن   ����: : : : بعده من جمع كلمةبعده من جمع كلمةبعده من جمع كلمةبعده من جمع كلمة

ــة       ،،،،باأللفــاظباأللفــاظباأللفــاظباأللفــاظ ــة   وهــذا مــا تؤكّــده اآلي ــة   وهــذا مــا تؤكّــده اآلي ــة   وهــذا مــا تؤكّــده اآلي ــا الَّــذين آمنُــوا ال تَــدخُلُوا بيــوتَ    ����): ): ): ): ٥٣٥٣٥٣٥٣((((وهــذا مــا تؤكّــده اآلي هــا أَي ــوتَ    ييخُلُوا بنُــوا ال تَــدآم ينــا الَّــذ هــا أَي ــوتَ    ييخُلُوا بنُــوا ال تَــدآم ينــا الَّــذ هــا أَي ــوتَ    ييخُلُوا بنُــوا ال تَــدآم ينــا الَّــذ هــا أَي ي
 النَّبِـي النَّبِـي النَّبِـي الجمــع للداللــة علـى بيــوت زوجــات  الجمــع للداللــة علـى بيــوت زوجــات  الجمــع للداللــة علـى بيــوت زوجــات  الجمــع للداللــة علـى بيــوت زوجــات  أتــت بصــيغة أتــت بصــيغة أتــت بصــيغة أتــت بصــيغة     ،،،،����النَّبِـيالنبــيالنبــيالنبــيومــن ضــمن ومــن ضــمن ومــن ضــمن ومــن ضــمن     ،،،،7777النبــي

لكُم لكُم لكُم لكُم ٰ◌ وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَوإِذَا سأَلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَ����: : : : نفس اآلية نجد كلمةنفس اآلية نجد كلمةنفس اآلية نجد كلمةنفس اآلية نجد كلمة
قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْهقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْهقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْهقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل ركلمةكلمةكلمةكلمةفهي تتوافق مع سياق جمع فهي تتوافق مع سياق جمع فهي تتوافق مع سياق جمع فهي تتوافق مع سياق جمع     ،،،،����أَطْه : : : :����وتَ النَّبِييبوتَ النَّبِييبوتَ النَّبِييبوتَ النَّبِييب����....        

ــذي ــذيوالـ ــذيوالـ ــذيوالـ ــر ال يـــدخل فيهـــا زوجـــات النبـــي        ننننأأأأ    يضـــاًيضـــاًيضـــاًيضـــاًأأأأد د د د يؤكّـــيؤكّـــيؤكّـــيؤكّـــ    والـ ــر ال يـــدخل فيهـــا زوجـــات النبـــي    آيـــة التطهيـ ــر ال يـــدخل فيهـــا زوجـــات النبـــي    آيـــة التطهيـ ــر ال يـــدخل فيهـــا زوجـــات النبـــي    آيـــة التطهيـ : : : : 7777آيـــة التطهيـ
    FFFFة بأصـحاب الكسـاء  ة بأصـحاب الكسـاء  ة بأصـحاب الكسـاء  ة بأصـحاب الكسـاء  آية التطهير مختصّـ آية التطهير مختصّـ آية التطهير مختصّـ آية التطهير مختصّـ     ننننأأأأاألحاديث والروايات التي أثبتت األحاديث والروايات التي أثبتت األحاديث والروايات التي أثبتت األحاديث والروايات التي أثبتت 

        فقط.فقط.فقط.فقط.
            ....القصدالقصدالقصدالقصدواهللا من وراء واهللا من وراء واهللا من وراء واهللا من وراء . . . . ريد بهذه الكلماتريد بهذه الكلماتريد بهذه الكلماتريد بهذه الكلماتأأأأيصال ما يصال ما يصال ما يصال ما إإإإي قد وفقت بي قد وفقت بي قد وفقت بي قد وفقت بأنّأنّأنّأنّ    ىىىىتمنّتمنّتمنّتمنّأأأأ

        ::::الجوابالجوابالجوابالجواب
  عليكم ورحمة اهللا وبركاته.. السالم

  رت، نقدم أمور: ما ذك علىمقام التعليق  في
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أوأوأوالًالًالًالًأو:::: د يفأهــل القــرى:   ليهــا،إبمــا يضــاف  )أهــل(المفهــوم اللغــوي لكلمــة  حــد
خص النـاس  أو ،)١(تباعه، وأهل الرجل: عشيرته وذو قرباه: أانها، وأهل الكتابسكّ
، وأهــل بيـــت الرجــل: ذو قربــاه ومـــن    )٣(يـــاهم نســب أو ديــن  إ، ومــن يجمعــه و  )٢(بــه 

 Cبـــراهيمإالكـــريم علـــى أوالد  الكتـــابقـــت فـــي طلأُو ،)٤(اهم نســـبيـــإيجمعـــه و
رحمــتُ اللَّــه وبركَاتُــه علَــيكُم أَهــلَ الْبيــت إِنَّــه حميــد رحمــتُ اللَّــه وبركَاتُــه علَــيكُم أَهــلَ الْبيــت إِنَّــه حميــد رحمــتُ اللَّــه وبركَاتُــه علَــيكُم أَهــلَ الْبيــت إِنَّــه حميــد رحمــتُ اللَّــه وبركَاتُــه علَــيكُم أَهــلَ الْبيــت إِنَّــه حميــد �والد أوالده، قـال تعــالى:  أو

جِيدمجِيدمجِيدمجِيد٥(�م(.  
ر فــي اللغــة مجــازاً وأهــل بيــت الرجــل، فقــد عبــ ،فــرق بــين أهــل الرجــل وهنــاك

هـل  ومـن المجـاز: األ  ((ي (تـاج العـروس):   قـال الزبيـدي فـ    ؛امرأتـه : عنبأهل الرجل 
اهم نسـب، وتعـورف   يـ إبيت الرجل: فهم من يجمعه و أهلا ، أم)٦())زوجته: للرجل

  .)٨)(٧( 7سرة النبيأُفي 
  : نة من لفظتين(أهل البيت) متكو الواضح أن من ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

 ها ولفظة (آل) بمعنى واحـد, وذكـروا لهمـا   التي ذكروا أنّ ،(أهل): هياألولى 
دة بــين  معــانق بمعنــى (اآلل)ليهــا فــي البحــث المتعلّــإيرجــع  ،والســعة الضــيقمتعــد، 

؟!و غير ذلكأ ،تباعهأو أ ،7وهل هم أقرباء النبي  
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وهـو   ،المعنـى الموضـوع لهـا   : منهـا فهـل المـراد    ؛(البيت): هي خرىاُأل واللفظة
: منها هنا المراد وأالبيت المادي, : أي ،مكان السكن المتكون من الطين والخشب

  ؟النبوةبيت : أي ،وهو بيت الذروة والشرف ومجمع السيادة ،ستعماليالمعنى اال
ه قــد عرفنــا مــن تنصــيص أهــل اللغــة مــا هــو المعنــى المــراد مــن اســتعمال    مــع أنّــ

وبالتالي ال فرق بين تعيين أي من المعنيين،  ،ذا جاءا معاً عند العربإ(أهل البيت) 
ليهـا  إشـارة  صبحا مورداً لظهـور شـبهة سـوف تـأتي اإل    أن ين المذكوريالمعني ولكن

  .التاليةفي النقاط 
ــاً ــاًثالثـ ــاًثالثـ ــاًثالثـ ــن ::::ثالثـ ــح  مـ ــي    نأالواضـ ــوت فـ ــن البيـ ــود مـ ــي بيـــوتكن  �: المقصـ ــرن فـ ــي بيـــوتكن  وقَـ ــرن فـ ــي بيـــوتكن  وقَـ ــرن فـ ــي بيـــوتكن  وقَـ ــرن فـ  ،�وقَـ

البيـوت المبنيـة مـن الطـين والخشـب، وكـذا       : هي �واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُنواذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُنواذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُنواذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن�و
المعنى المراد من مجموع لفظتـي (أهـل البيـت)    وهو غير  ،�بيوتَ النَّبِيبيوتَ النَّبِيبيوتَ النَّبِيبيوتَ النَّبِي�: في قوله

: فيــه )بيــت(المــراد مــن لفظــة   نإ :ســواء قلنــا اللغــة،كمــا عرفــت مــن تنصــيص أهــل  
إِنَّما يرِيد اللَّـه  إِنَّما يرِيد اللَّـه  إِنَّما يرِيد اللَّـه  إِنَّما يرِيد اللَّـه  �واضح من اآلية:  وذلك ،أو بيت الذروة والشرف ،الطين والخشب

 كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهي١(�تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًل(..  
ه قـد  نّـ فأل ،الطـين والخشـب   بيـت : المـراد مـن (البيـت) فيهـا هـو      :نإذا قلنا إ ألنّه

، لــى النبــيإ �بيــوتَ النَّبِــيبيــوتَ النَّبِــيبيــوتَ النَّبِــيبيــوتَ النَّبِــي�لــى النســاء وفــي إ �بيــوتكُنبيــوتكُنبيــوتكُنبيــوتكُن�أضــاف جمــع البيــوت فــي 
هـــو  كمـــا ،ســـتغراقيةف البيـــت بـــاأللف والـــالم العهديـــة ال الجنســـية أو االوهنـــا عـــر

هــذا البيــت   أن لفتحصّــ، بيــت بيــت  وال كــلّ ،ه ال يريــد جــنس البيــوت نّــإف ؛واضــح
ــيس أحــد تلــك البيــوت المنســوبة للنســاء! و    المعهــود ح بينهــا؟! فمــا هــو المــرج  ��� ل

قــد يكــون ، 7معهــوداً بــين المــتكلّم والمخاطــب كــان آخــر غيرهــا  بيــتمــا هــو نّإو
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بيت عليC، هـل  وقـال  ،بكـر  ليـه أبـو  إشـار  أعندما  ،7كما ذكر ذلك رسول اهللا :
ــا؟ أي  ــت منهـ ــذا البيـ ــي  : هـ ــوت التـ ــن البيـ ــعأمـ ــة   ،ذن اهللا أن ترفـ ــي اآليـ ــاء فـ ــا جـ    كمـ

ــ )١(فضــلها)أن: (نعــم, بــل مــن  أ 7 جابــهأف، )٣٦(النــور:   بيــتهــو  Cـ وبيــت علــيـ
شكال.إبال  7النبي  

المصـنوع مـن الطـين    : (أي ،هو هذا المعنـى  المراد نألنا وقلنا بفيما لو تنزّ هذا،
من  أهله كلّ الذين قالوا بأن ،ةالعامعن  توهو مورد الشبهة التي جاء ،ب)والخش

 نأا قـد ذكرنـا   ! مـع أنّـ  الجـواب زواج مـن أهلـه، وقـد عرفـت     فـاأل  ،فهقدخل تحت س
غيــر المعنــى    هــو ب مــن اللفظــين (أهــل) و(البيــت)     المعنــى المســتعمل فــي المركّــ   

  فالحظ!كما عرفت من تنصيص أهل اللغة؛  ،منهما المفرد لكلّ
هـو  ،من البيـت  أريدإذا  اوأم :     أو ،ةبيـت الـذروة والشـرف وبيـت النبـوالمـراد   ن

وأهل اهللا، فعنـد ذلـك ال يصـح الـدخول      ،أهل القرآن: قولهممنه كما يراد من مثل 
الكامل الذي يكون السبب في التنصيص  ستعدادواالهلية لمن حصل له األ ��� فيه 

ة والـوحي بوشـائج روحيـة    لـى النبـو  إ المنتمـون  ��� نـه  عليهم من قبل اهللا، فـال يـراد م  
و النسب فحسب، أالسبب  طريقة من من يرتبط ببيت النبو وال يشمل كلّ ،خاصّة

البيــت هــو  وهــذاهــا الجــواب بــالنفي،  ءفجا ،ولــذا ســألت أُم ســلمة عــن دخولهــا فيــه 
م سـابقاً  تقد كما ،)٢( �يها اسمه...يها اسمه...يها اسمه...يها اسمه...في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر ففي بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر ففي بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر ففي بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر ف�: المراد من

بكرألبي  7في جواب النبي.  
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 يــديلقـد جلســت بـين   ((قـال:   Cمـام البــاقر أا جلـس  قتـادة لمــ  نأأيضـاً   وورد
اس فما اضطرب قلبي قدالفقهاء وقدام ابن عبامك؟!ام واحد منهم ما اضطرب قد  

فـي  فـي  فـي  فـي  �: بـين يـدي   أتدري أيـن أنـت؟ أنـت   : : (ويحكCجعفر الباقر أبوقال له 
حبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه نأَذ وتيبحبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه نأَذ وتيبحبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه نأَذ وتيبحبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر أَن اللَّه نأَذ وتياآل    بو وا بِالْغُديهف اآللَهو وا بِالْغُديهف اآللَهو وا بِالْغُديهف اآللَهو وا بِالْغُديهف الٌ     �صَالِ صَالِ صَالِ صَالِ لَهالٌ رِجالٌ رِجالٌ رِجرِج

 ،نـت ثـم  أ، ف�وإِيتَـاِء الزَّكَـاة  وإِيتَـاِء الزَّكَـاة  وإِيتَـاِء الزَّكَـاة  وإِيتَـاِء الزَّكَـاة      ةةةةالصَّـال الصَّـال الصَّـال الصَّـال     بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه وإِقَـام     بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه وإِقَـام     بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه وإِقَـام     بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه وإِقَـام         الَالَالَالَتُلْهِيهِم تجـارةٌ و تُلْهِيهِم تجـارةٌ و تُلْهِيهِم تجـارةٌ و تُلْهِيهِم تجـارةٌ و     الَالَالَالَ
  ك).ونحن أولئ

جعلنــي اهللا فــداك، واهللا مــا هــي بيــوت حجــارة وال     ،واهللا صــدقت: ةفقــال قتــاد 
  .)١())طين

 ،للبيت مأخوذ من المعنى المستعمل فيه (أهل البيت) الثانيهذا المعنى ولعلّ 
  .اللغةكما نقلنا عن أصحاب 

(أهل البيت) فيما  لفظتيم فقد عرفت ما هو المراد من ما تقد كلّ وبعد ::::رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
هـل هـو واسـع     )البيـت أهـل  (معنى  نأالنزاع قائم في  نأا وردتا معاً، وقد عرفت ذإ

  ؟نين هم أصحاب الكساءه مقتصر على أشخاص معينّأأو  ،يشمل الزوجات
بحــديث الكســاء الصــحيح علــى   ونحــن نســتدلّ ،لــى أقــوالإالمســلمون  فتــرقا

  ه.م كلّلى ما تقدإضافة إ ،الكساءصحاب أحصرهم بالخمسة 
من نفس اآليـة   ستفيدنن أهل يمكن وهو:  ،ر ذلك: نرجع إلى سؤالكتقر ذاإف

أَهـلَ  أَهـلَ  أَهـلَ  أَهـلَ  �و ،�بيـوتكُن بيـوتكُن بيـوتكُن بيـوتكُن �اخـتالف المـراد مـن    ـــ   خرىاُأل دلّةبغض النظر عن األــ حصراً 
تيالْبتيالْبتيالْبتيوبالتالي عدم دخول الزوجات في أهل البيت�الْب ،F؟  
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وهـو   ،طـين والخشـب  بيـت ال : هـو � بيوتكُنبيوتكُنبيوتكُنبيوتكُن�المراد في  أن الواضحفنقول: من 
: فيقـال  ،سكنها فـي بيـت  أمنها  زوجات وكلّ ةعدن ذ لو كان لشخص معيإ ؛يجمع

المــراد مــن (أهــل البيــت)   وأن، ))بيــوت زوجاتــه((: أو ،))هــذه بيــوت هــذا الرجــل ((
جمع لفظة (البيت) فيه وال تُ ،)١(اهم نسبيإذو قرباه ومن يجمعه و: هو ،معنى آخر

) ويـراد  (أهـل بيـوت النبـي   : يقولـوا ن أف مـن كـالم العـرب    ذ لـم يعـر  إبهذا المعنى، 
مــن زوجــات مختلفــة  والداألذا كــان للرجــل عــدد مــن  إم، فــبــه هــذا المعنــى المتقــد

  .))الرجلأهل بيت ((: والدهأ ه يقال لكلّنّإف ،سكنهم في بيوت مختلفةأ
لكـن بمعنـى مـن كـان تحـت سـقوف        ))أهـل بيـوت الرجـل   ((نعم، قد يسـتعمل  

  .لويجمع بذلك المعنى األ أنيمكن : أي ،بيوته
ــا إلــى اآليــة نجــد أن   ذاإفــ ــى   عنــدماالبيــوت جــاءت مجموعــة   نظرن أضــيفت إل

 عـرف نف.. هـل قـت باأل لف والـالم وتعلّ فت بـاأل رعندما ع ةها جاءت مفردنّأالنساء، و
  البيوت المرادة هناك غير البيت المراد هنا. نأ

بدال التعبير من ، نظراً إلختالفى االعل بالغيةشارة لطيفة إيمكن أن تكون و
اآليــات، ولكــن ال يمكــن أن يكــون  نفــسثــم إلــى الجمــع فــي  ،الجمــع إلــى المفــرد

أو عــدم دخــولهن  الزوجــاتدخــول  فــيالبحــث  نإ :ا قلنــانّــوذلــك أل ؛دلــيالً مســتقالً
 ،أو الســنّة القــرآنســواء مــن اللغــة أو  ،مــرتبط بتحديــد معنــى ومفهــوم (أهــل البيــت)

 بالضـرورة يعنـي   الخالف بين اآلراء، فـاختالف المعـاني المـرادة مـن البيـت ال     على 
ه ال تنــاقض فــي اآليــات لــو ثبــت ال تـرى أنّــ أعـدم دخــول النســاء فــي (أهــل البيــت)،  

  !ولو مجازاً من دليل خارج أن النساء داخالت في (أهل البيت) فرضاً
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المـراد مـن    نأ عٍعـى مـد  ذا ادإتـتم   ،وإشـارة لطيفـة   دمؤيـ ه نّإنعود ونقول:  نعم،
 ،البيــت المحســوس مــن الطــين والخشــب   هــو(البيــت) فــي (أهــل البيــت) فــي اآليــة   

العـودة إلـى جمـع (البيـوت)      الحظنـا ذا إ ،ليهـا هنـا  إهنـا  شـارة التـي نو  د هذه اإلوتتأكّ
في آية  أُخرىة مر�ناذْكُروناذْكُروناذْكُروناذْكُرأ دتؤكّفكأنها  ،بعد آية التطهير �وهذه البيـوت غيـر    ن

فراد والتعريف اإل بعدليهن إضافة لماذا عاد للتفريق بالجمع واإل ���  و ،تذلك البي
  ؟!لف والالم العهديةباأل
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  »���מ���������«�
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

يــا نِســاء النَّبِــي لَســتُن كَأَحــد مــن النِّســاء إِن  يــا نِســاء النَّبِــي لَســتُن كَأَحــد مــن النِّســاء إِن  يــا نِســاء النَّبِــي لَســتُن كَأَحــد مــن النِّســاء إِن  يــا نِســاء النَّبِــي لَســتُن كَأَحــد مــن النِّســاء إِن  ����: : : : يــةيــةيــةيــةاآلاآلاآلاآل    ههههى مــنكم شــرح هــذى مــنكم شــرح هــذى مــنكم شــرح هــذى مــنكم شــرح هــذنتمنّــنتمنّــنتمنّــنتمنّــ
وقَرن وقَرن وقَرن وقَرن     � تَخضَعن بِالقَولِ فَيطمع الَّذي في قَلبِه مرضٌ وقُلن قَوالً معروفاً  تَخضَعن بِالقَولِ فَيطمع الَّذي في قَلبِه مرضٌ وقُلن قَوالً معروفاً  تَخضَعن بِالقَولِ فَيطمع الَّذي في قَلبِه مرضٌ وقُلن قَوالً معروفاً  تَخضَعن بِالقَولِ فَيطمع الَّذي في قَلبِه مرضٌ وقُلن قَوالً معروفاً الالالالن فَن فَن فَن فَاتَّقَيتُاتَّقَيتُاتَّقَيتُاتَّقَيتُ

ةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن ةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن ةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن ةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن ية اُألولَى وأَقمن الصَّالية اُألولَى وأَقمن الصَّالية اُألولَى وأَقمن الصَّالية اُألولَى وأَقمن الصَّال تَبرجن تَبرج الجاهل تَبرجن تَبرج الجاهل تَبرجن تَبرج الجاهل تَبرجن تَبرج الجاهلفي بيوتكُن والفي بيوتكُن والفي بيوتكُن والفي بيوتكُن وال
 رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو كُم تَطهِيراً اللَّهرطَهيو يتأَهلَ الب جسالر نكُمع بذهيل كُم تَطهِيراً اللَّهرطَهيو يتأَهلَ الب جسالر نكُمع بذهيل كُم تَطهِيراً اللَّهرطَهيو يتأَهلَ الب جسالر نكُمع بذهيل كُم تَطهِيراً اللَّهرطَهيو يتأَهلَ الب جسالر نكُمع بذهيل اللَّه�    

����واذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والحكمة إِن اللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراًواذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والحكمة إِن اللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراًواذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والحكمة إِن اللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراًواذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والحكمة إِن اللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراً
)١(....  

        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

  : الطباطبائييد سلل )جاء في (تفسير الميزان

��     يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّسـاء إِن اتَّقَيـتُن  يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّسـاء إِن اتَّقَيـتُن  يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّسـاء إِن اتَّقَيـتُن  يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّسـاء إِن اتَّقَيـتُن  ����: قوله تعالى(( �/ ��
 �/ ��
 �/ ��
 �/      تَخضَـعن  تَخضَـعن  تَخضَـعن  تَخضَـعن

                                                 
�F١E�9א�wא��F٣٣E�W٣٢��PP٣٤K� �
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ن إلسـائر النسـاء    تهنالـخ، اآليـة تنفـى مسـاوا     ����بِالقَولِ فَيطمع الَّذي فـي قَلبِـه مـرضٌ   بِالقَولِ فَيطمع الَّذي فـي قَلبِـه مـرضٌ   بِالقَولِ فَيطمع الَّذي فـي قَلبِـه مـرضٌ   بِالقَولِ فَيطمع الَّذي فـي قَلبِـه مـرضٌ   
عـة علـى   مـر متفر واأل يشياء من النهتذكر أثم  ،رهنعلى غي تهنوترفع منزل ،تّقينا

فـال تخضـعن بـالقول، وقـرن، وال     : عليـه قولـه   كمـا يـدلّ   ،لسن كسـائر النسـاء   نهنكو
وسائر النساء. 7تبرجن... الخ، وهي خصال مشتركة بين نساء النبي  

ــه   ــتُن   ����: فتصــدير الكــالم بقول ــاء إِن اتَّقَي النِّس ــن م ــد كَأَح لَســتُن   ــتُن ــاء إِن اتَّقَي النِّس ــن م ــد كَأَح لَســتُن   ــتُن ــاء إِن اتَّقَي النِّس ــن م ــد كَأَح لَســتُن   ــتُن ــاء إِن اتَّقَي النِّس ــن م ــد كَأَح لَســتُن����،  ــع هــذه ثــم  تفري
 لســـتن : ه قيـــل كأنّـــ ،يهند هـــذه التكـــاليف علـــ  التكـــاليف المشـــتركة عليـــه، يفيـــد تأكّـــ    

وتحــتطن فــي ديــن اهللا  ،متثــال هــذه التكــاليفافيجــب علــيكن أن تبــالغن فــي  ،ركنكغيــ
 خيــراً مضــاعفة جــزائهن علــى تأكــد تكــاليفهن  وتؤيــد بــل تــدلّ  ،أكثــر مــن ســائر النســاء 

إف ؛قةت عليها اآلية السابكما دلّ ،اًوشرمضاعفة الجزاء ال تنفك عن تأكد التكليف. ن  
 ن علـو ما بـي بعـد ���� تَخضَـعن بِـالقَولِ فَيطمـع الَّـذي فـي قَلبِـه مـرضٌ       تَخضَـعن بِـالقَولِ فَيطمـع الَّـذي فـي قَلبِـه مـرضٌ       تَخضَـعن بِـالقَولِ فَيطمـع الَّـذي فـي قَلبِـه مـرضٌ       تَخضَـعن بِـالقَولِ فَيطمـع الَّـذي فـي قَلبِـه مـرضٌ           /��� /��� /��� /��� ����: وقولـه 

 ن أنوشـرط فـي ذلـك التقـوى فبـي      ،7النبيمن  نهنلمكا ؛رهنورفعة قد تهنمنزل
وهــو  ،الخضــوع فــي القــول  عــن نهــاهن ،7بــالنبي تصــالبــالتقوى ال باال تهنفضــيل

فيطمــع  ،ثيــر الشــهوةيبحيــث يــدعو إلــى الريبــة و  ،ترقيــق الكــالم وتليينــه مــع الرجــال 
  يمان التي تردعه عن الميل إلى الفحشاء.ة اإلفقدانه قو: وهو ،الذي في قلبه مرض

ــه ــاً ����: وقولـ ــوالً معروفـ ــن قَـ ــاً وقُلـ ــوالً معروفـ ــن قَـ ــاً وقُلـ ــوالً معروفـ ــن قَـ ــاً وقُلـ ــوالً معروفـ ــن قَـ ــاً: أي ،����وقُلـ ــوالً كالمـ ــتقيماً معمـ ــرع   مسـ ــه الشـ يعرفـ
ى القـول الـذي ال يشـير بلحنـه إلـى أزيـد مـن مدلولـه معـر         : وهو ،سالميوالعرف اإل

  يماء إلى فساد وريبة.عن اإل
وقَـرن فـي بيـوتكُن وال تَبـرجن تَبـرج الجاهليـة اُألولَـى وأَقمـن         وقَـرن فـي بيـوتكُن وال تَبـرجن تَبـرج الجاهليـة اُألولَـى وأَقمـن         وقَـرن فـي بيـوتكُن وال تَبـرجن تَبـرج الجاهليـة اُألولَـى وأَقمـن         وقَـرن فـي بيـوتكُن وال تَبـرجن تَبـرج الجاهليـة اُألولَـى وأَقمـن         �: قوله تعـالى 

يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس      يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس      يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس      يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس      الصَّالةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما الصَّالةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما الصَّالةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما الصَّالةَ وآتين الزَّكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنَّما 
حــذفت  ،قــررنأ: وأصــله ،إذا ثبــت ،يقــر قــر: مــن ،�أَهــلَ البيــت ويطَهــركُم تَطهِيــراً أَهــلَ البيــت ويطَهــركُم تَطهِيــراً أَهــلَ البيــت ويطَهــركُم تَطهِيــراً أَهــلَ البيــت ويطَهــركُم تَطهِيــراً 

ــرائين  ــدى الـ ــن ،إحـ ــار: أو مـ ــار قـ ــع ،يقـ ــا   ،إذا اجتمـ ــن ثبـ ــة عـ ــو  تهنكنايـ ــي بيـ  تهنفـ
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لها ولزومهن.  
الظهور للناس كظهور البروج لناظريها: جوالتبر.  

ــى  ــة األول ــل البعثــة  : والجاهلي ــة قب ــالمراد ،الجاهلي ــة القديمــة، وقــول   : ف الجاهلي
: ثمـان مائـة سـنة، وقـول آخـرين      Hونـوح المراد به زمان ما بـين آدم   نإ: بعضهم

ه نّـ إ: وقـول آخـرين   ،زمان داود وسـليمان : ها ما بين إدريس ونوح، وقول آخريننّإ
 ،7دومحمـ  Cن الفتـرة بـين عيسـى   ه زمـا نّإ: زمان والدة إبراهيم، وقول آخرين

  عليها.لّ يدأقوال ال دليل 
����وأَقمن الصَّـالةَ وآتـين الزَّكَـاةَ وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه      وأَقمن الصَّـالةَ وآتـين الزَّكَـاةَ وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه      وأَقمن الصَّـالةَ وآتـين الزَّكَـاةَ وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه      وأَقمن الصَّـالةَ وآتـين الزَّكَـاةَ وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه      �: وقوله

أمـر بامتثـال    ،)١(
وقــد أفــرد الصــالة والزكــاة بالــذكر مــن بينهــا لكونهمــا ركنــين فــي     ،األوامــر الدينيــة

وطاعـة   ،����وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه   وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه   وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه   وأَطعـن اللَّـه ورسـولَه   �: يع في قولهجمع الجمثم  ،العبادات والمعامالت
يــأمر بــه وينهــى بالواليـــة     فــي مــا  امتثــال تكاليفــه الشــرعية وطاعــة رســـوله     : اهللا هــي 

����النَّبِي أَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِمالنَّبِي أَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِمالنَّبِي أَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِمالنَّبِي أَولَى بِالمؤمنِين من أَنفُسهِم�: كما قال ،المجعولة له من عند اهللا
)٢(.  

ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ البيـت ويطَهـركُم      ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ البيـت ويطَهـركُم      ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ البيـت ويطَهـركُم      ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ البيـت ويطَهـركُم      إنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذه    إنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذه    إنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذه    إنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذه    �: قوله تعالى
 ،ذهــاب الــرجس والتطهيــرإعلــى حصــر اإلرادة فــي  مــا) تــدلّنّإكلمــة ( ،)٣(�تَطهِيــراًتَطهِيــراًتَطهِيــراًتَطهِيــراً
علـى   يـدلّ  ،أو نـداء  أو مـدحاً  ،صختصـا سواء كان لمجـرد اال  )أهل البيت(وكلمة 
يـة فـي   ، ففـي اآل �عـنكُم عـنكُم عـنكُم عـنكُم �: ص إذهـاب الـرجس والتطهيـر بالمخـاطبين بقولـه     اختصا

ذهـــاب إوقصـــر  ،ذهـــاب الـــرجس والتطهيـــر  إقصـــر اإلرادة فـــي  : الحقيقـــة قصـــران 
  الرجس والتطهير في أهل البيت.
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ــ لمكــان الخطــاب الــذي فــي   ؛خاصّــة نســاء النبــي )أهل البيــتـ(ولــيس المــراد ب
: كما قيـل  ،رهنولغي لهنا أن يكون الخطاب مإف ؛عنكن: ولم يقل ،�عنكُمعنكُمعنكُمعنكُم�: قوله

إِن أَولياؤه إِن أَولياؤه إِن أَولياؤه إِن أَولياؤه �: لقوله تعالى ؛قونوهم المتّ ،أهل البيت الحرام ،هل البيتالمراد بأ نإ
 #��� #��� #��� #���    تَّقُونالمتَّقُونالمتَّقُونالمتَّقُون7رسول اهللاأو أهل مسجد  ،)١(�الم، الذين : وهم ،7أو أهل بيت النبي

 ،وآل عقيـل  ،آل عبـاس : وهـم  ،أهـل بيتـه مـن أزواجـه وأقربائـه      يصدق علـيهم عرفـاً  
ا نسـب إلـى   هذا هو المراد ممـ  أزواجه، ولعلّو 7أو النبي ي،وآل عل ،وآل جعفر

  .خاصّة 7ها في أزواج النبينّأعكرمة وعروة 
مـن آل عبـاس وآل    هـم أقربـاء النبـي   نّإ: كمـا قيـل   ،رهنأو يكون الخطـاب لغيـ  

  .يعقيل وآل جعفر وآل عل
مجـرد التقـوى الـديني    : )ذهاب الـرجس والتطهيـر  إـ(فـالمراد بـ   ،وعلى أي حال

اهللا ال ينتفع بتوجيه هـذه   فيكون المعنى أن ،لنواهي وامتثال األوامرجتناب عن اباال
ما ما ما ما �: قوله على حد ،ذهاب الرجس عنكم وتطهيركمإما يريد نّإالتكاليف إليكم و

       تَـهنِعم مـتيلكُم وـرطَهيل رِيـدـن يلَكجٍ وـرـن حلَيكُم ملَ عجعيل اللَّه رِيدي       تَـهنِعم مـتيلكُم وـرطَهيل رِيـدـن يلَكجٍ وـرـن حلَيكُم ملَ عجعيل اللَّه رِيدي       تَـهنِعم مـتيلكُم وـرطَهيل رِيـدـن يلَكجٍ وـرـن حلَيكُم ملَ عجعيل اللَّه رِيدي       تَـهنِعم مـتيلكُم وـرطَهيل رِيـدـن يلَكجٍ وـرـن حلَيكُم ملَ عجعيل اللَّه رِيدي����
، وهـذا  )٢(

ص ختصــانــة لاللمنافاتــه البي ؛مــن معــاني أهــل البيــت الســابقة    يالئــم شــيئاًالمعنــى ال
  فين بأحكام الدين.ة المسلمين المكلّلعمومه لعام ؛المفهوم من أهل البيت

ويكـون   ،التقـوى الشـديد البـالغ   : )ذهاب الرجس والتطهيرإـ(ن كان المراد بإو
وتضــعيف  ،أزواج النبــي نهــة إلــيكهــذا التشــديد فــي التكــاليف المتوج نإ: المعنــى

 ،بل ليذهب عنكم الرجس ويطهـركم  ،ليس لينتفع اهللا سبحانه به ،الثواب والعقاب
، فهــذا المعنــى ال  بعــد تخصيصــه بهــن  رهنولغيــ لهــنويكــون مــن تعمــيم الخطــاب   

                                                 
�F١�Eلא��U:�F٨E�W٣٤K� �
�F٢Eא��C
���F٥E�W٦K� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ١٩٠��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

ــ  لهــــنوال عمــــوم الخطــــاب  ،وهــــو ظــــاهر ،رهنبغيــــ اًيالئــــم كــــون الخطــــاب خاصّــ
  وتضعيف الثواب والعقاب. ،في تشديد التكليف ركهنالغير ال يشا نإف ،رهنولغي

 يهنإلـ  هـاً متوج ـــ  علـى هـذا التقـدير   ـــ  لم ال يجـوز أن يكـون الخطـاب    : يقالال 
كوتكليفه شديد  ،7مع النبيتكليفهن.  
ــ لهيــة غيــر مكتســبة   إوهــي موهبــة   ،د بعصــمة مــن اهللا مؤيــ 7ه نّــإ: ه يقــالألنّ

مـة أو  مقد ،يف وتضعيف الجزاء بالنسـبة إليـه  فال معنى لجعل تشديد التكل ،بالعمل
ولـذلك لـم    ،على ما يعطيه سياق اآلية ؛عليه متناناًا ،لحصول التقوى الشديد له سبباً
إل ح بكون الخطاب متوجهاًيصريهن ـ   7مع النبيمـا  نّإو ،رينفقط أحد مـن المفس

  .7اآلية خاصّة بأزواج النبي نإ: احتملناه لتصحيح قول من قال
ــراد  نإو ــان المـ ــاً    إ: كـ ــالى ذلـــك مطلقـ ــه تعـ ــر بإرادتـ ــاب الـــرجس والتطهيـ ال  ،ذهـ

ذهـــاب بـــل إرادة مطلقـــة إل ،وال بتوجيـــه التكليـــف الشـــديد ،بتوجيـــه مطلـــق التكليـــف
 كــان هــذا المعنــى منافيــاً  ،الــرجس والتطهيــر ألهــل البيــت خاصّــة بمــا هــم أهــل البيــت  

  أو التكوينية. ،اإلرادة التشريعية :سواء كان المراد باإلرادة ،بالتقوى تهنلتقييد كرام
ــ تقـــدموبهـــذا الـــذي  اآليـــة نزلـــت فـــي   أن ،د مـــا ورد فـــي أســـباب النـــزول يتأيـ

وعلــ 7النبــيوفاطمــة والحســنين  يF   خاصّــة ال يشــاركهم فيهــا غيــرهم. وهــي 
ـنّة علـى     ،ة تزيد على سبعين حديثاًروايات جميربو ما ورد منها من طرق أهـل الس

   ..ق الشيعةما ورد منها من طر
 ،سـعيد الخـدري   يوأبـ  ،وعائشة ،أُم سلمة: فقد روتها أهل السنّة بطرق كثيرة عن

 ،وثوبــان مــولى النبــي   ،وابــن عبــاس  ،وأبــى الحمــراء  ،ووائلــة بــن األســقع   ،وســعد
  .في قريب من أربعين طريقاً ،Hبن عليوالحسن  ،يوعل ،وعبد اهللا بن جعفر

 ،وأم سـلمة  ،Fوالباقر والصادق والرضـا والسجاد  علي: وروتها الشيعة عن
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وسـعد بـن    ،وعمـرو بـن ميمـون األودي    ،األسود الدؤلي يوأب ،وأبى ليلى ،ذر وأبي
  .في بضع وثالثين طريقاً ،أبي وقاص

ــ ــا تـــــدلّنّإالروايـــــات  نإ: ن قيـــــلإفـــ ــة لعلـــــ  مـــ ــة يعلـــــى شـــــمول اآليـــ  وفاطمـــ
اآليـة   ده وقـوع كما يفيـ ، 7وال ينافي ذلك شمولها ألزواج النبيF، والحسنين

في سياق خطابهن.  
بيتهـا   يوفـ  ـــ وخاصّة ما رويت عن أُم سـلمة   ،من هذه الروايات كثيراً نإ: قلنا

ــة   ــت اآلي ـــنزل  يءجيوســ ،وعــدم شــمولها ألزواج النبــي   ،ح باختصاصــها بهــم تصــر ـ
  الروايات وفيها الصحاح.

ة في سياق كوقوع اآلي ،لهنالكتاب على شمولها بنصّ هذا مدفوع : ن قيلإف
خطابهن.  

فهــذه   ؛اآليــة بمــا قبلهــا مــن اآليــات     صــالاتّالشــأن فــي   مــا الشــأن كــلّ  نّإ: قلنــا
فــي  حتّــىة فــي نــزول اآليــة وحــدها، ولــم يــرد  األحاديــث علــى كثرتهــا البالغــة ناصّــ 

      حتّـى  ،وال ذكـره أحـد   ،رواية واحدة نزول هذه اآليـة فـي ضـمن آيـات نسـاء النبـي 
كمـا ينسـب إلـى عكرمـة وعـروة، فاآليـة لـم         ،اج النبـي ص اآليـة بـأزو  اختصاالقائل ب

وضعت بينهـا ما نّإو ،وال متصلة بها تكن بحسب النزول جزء من آيات نساء النبي، 
وقَــرن فــي وقَــرن فــي وقَــرن فــي وقَــرن فــي � :آيــة ده أنأو عنــد التــأليف بعــد الرحلــة، ويؤيــ   7بــأمر مــن النبــي مــا إ

كُنــوت يبكُنــوت يبكُنــوت يبكُنــوت ينســجامها واتّاعلــى  �ب ــو قــد ــة ا صــالها ل ــين جملهــا،   ر ارتفــاع آي لتطهيــر مــن ب
اليـوم يـئس الَّـذين    اليـوم يـئس الَّـذين    اليـوم يـئس الَّـذين    اليـوم يـئس الَّـذين    � :كموقع آيـة  �وقَرن في بيوتكُنوقَرن في بيوتكُنوقَرن في بيوتكُنوقَرن في بيوتكُن� :فموقع آية التطهير من آية

الكـالم فـي ذلـك     تقـدم كل من سورة المائدة، وقـد  ات األمحرممن آية  )١(�كَفَرواكَفَرواكَفَرواكَفَروا
  في الجزء الخامس من الكتاب.  
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في عرف القـرآن   ــ اًخاصّ اسماً )أهل البيت(تصير لفظة  تقدموبالبناء على ما 
وفاطمــة والحســنان علــيهم الصــالة والســالم ال   يوعلــ بهــؤالء الخمســة وهــم النبــي ــــ

بحسـب العـرف العـام    صـح   نإو ،يطلق على غيرهم، ولـو كـان مـن أقربائـه األقـربين     
  طالقه عليهم.إ

: ةالقـذارة، والقـذار  : وهـي  ،الرجاسـة : صـفة مـن   ــبالكسر فالسكون  ــوالرجس 
ــي الشـــ  ــة فـ ــب التجنّـــ  يءهيئـ ــتوجـ ــا،ب والتنفّـ ــاهر الشـــ   ر منهـ ــون بحســـب ظـ  يءوتكـ

����أَو لَحــم خنزِيــرٍ فَإِنَّــه رِجــس أَو لَحــم خنزِيــرٍ فَإِنَّــه رِجــس أَو لَحــم خنزِيــرٍ فَإِنَّــه رِجــس أَو لَحــم خنزِيــرٍ فَإِنَّــه رِجــس �: قــال تعــالى ؛كرجاســة الخنزيــر
، وبحســب باطنــه  )١(

: ، قال تعالىسيئكالشرك والكفر وأثر العمل ال ــوهو الرجاسة والقذارة المعنوية  ــ
ــوبِ  � ــي قُلُـ ــذين فـ ــا الَّـ ــوبِ  وأَمـ ــي قُلُـ ــذين فـ ــا الَّـ ــوبِ  وأَمـ ــي قُلُـ ــذين فـ ــا الَّـ ــوبِ  وأَمـ ــي قُلُـ ــذين فـ ــا الَّـ ــم    وأَمـ ــاتُوا وهـ ــهِم ومـ ــى رِجسـ ــاً إِلَـ ــزَادتهم رِجسـ ــرضٌ فَـ ــم    هِم مـ ــاتُوا وهـ ــهِم ومـ ــى رِجسـ ــاً إِلَـ ــزَادتهم رِجسـ ــرضٌ فَـ ــم    هِم مـ ــاتُوا وهـ ــهِم ومـ ــى رِجسـ ــاً إِلَـ ــزَادتهم رِجسـ ــرضٌ فَـ ــم    هِم مـ ــاتُوا وهـ ــهِم ومـ ــى رِجسـ ــاً إِلَـ ــزَادتهم رِجسـ ــرضٌ فَـ هِم مـ

ونركَافونركَافونركَافونركَاف����
مـن يـرِد اللَّـه أَن يهديـه يشـرح صَـدره لِإلسـالمِ ومـن يـرِد أَن          مـن يـرِد اللَّـه أَن يهديـه يشـرح صَـدره لِإلسـالمِ ومـن يـرِد أَن          مـن يـرِد اللَّـه أَن يهديـه يشـرح صَـدره لِإلسـالمِ ومـن يـرِد أَن          مـن يـرِد اللَّـه أَن يهديـه يشـرح صَـدره لِإلسـالمِ ومـن يـرِد أَن          �: وقـال  ،)٢(

ــعد فــي الســماِء كَــذَلك يجعــلُ        ــا يصَّ جــاً كَأَنَّمرقاً حــي ــلَّه يجعــل صَــدره ضَ ضــلُ       يجعي كاِء كَــذَلــمــي السف دــع ــا يصَّ جــاً كَأَنَّمرقاً حــي ــلَّه يجعــل صَــدره ضَ ضــلُ       يجعي كاِء كَــذَلــمــي السف دــع ــا يصَّ جــاً كَأَنَّمرقاً حــي ــلَّه يجعــل صَــدره ضَ ضــلُ       يجعي كاِء كَــذَلــمــي السف دــع ــا يصَّ جــاً كَأَنَّمرقاً حــي ــلَّه يجعــل صَــدره ضَ ضي ــه ــه اللَّ ــه اللَّ ــه اللَّ اللَّ
نُونؤمال ي ينلَى الَّذع جسالرنُونؤمال ي ينلَى الَّذع جسالرنُونؤمال ي ينلَى الَّذع جسالرنُونؤمال ي ينلَى الَّذع جسالر����

)٣(دراك نفسـاني وأثـر شـعوري    إ: ما كان فهو اً. وأي
والـالم فيـه    ـــ ذهـاب الـرجس   إو ،سـيئ أو العمـل ال  ،الباطـل عتقاد ق القلب باالمن تعلّ

فتنطبـق   ،والعمـل عتقـاد  إزالة كلّ هيئة خبيثـة فـي الـنفس تخطـئ حـق اال     :  ــللجنس 
نســان مــن باطــل  التــي هــي صــورة علميــة نفســانية تحفــظ اإل    ،اإللهيــةعلــى العصــمة  

  العمل. سيئوعتقاد اال
ـــ  ــى أنّـ ــت أنعلــ ــم     ك عرفــ ــاليف ال تالئــ ــي التكــ ــديد فــ ــوى أو التشــ إرادة التقــ

تناسـب  إرادة ذلـك ال   أن ص الخطاب في اآلية بأهل البيـت، وعرفـت أيضـاً   اختصا
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من العصمة. 7مقام النبي  
 ويكـون المـراد    ،ب الـرجس فـي اآليـة علـى العصـمة     ذهـا إن حمـل  فمن المتعـي
إزالـة أثـر الـرجس     :ـــ د بالمصـدر  وقـد أكّـ   ــ� ويطَهركُم تَطهِيراًويطَهركُم تَطهِيراًويطَهركُم تَطهِيراًويطَهركُم تَطهِيراً�: بالتطهير في قوله

الباطـل هـو   عتقـاد  مـا يقابـل اال   ذهـاب أصـله، ومـن المعلـوم أن    إيراد مـا يقابلـه بعـد    إبـ 
والعمـــل، عتقـــاد اال تجهيـــزهم بـــادراك الحـــق فـــي: فتطهيـــرهم هـــو ،الحـــقعتقـــاد اال

ــاً    ــاإلرادة أيضــ ــراد بــ ــون المــ ــريعية  ويكــ ــر اإلرادة التشــ ــا عرفــــت أن  ،غيــ اإلرادة  لمــ
  .ف ال تالئم المقام أصالًالتشريعية التي هي توجيه التكاليف إلى المكلّ

ذهـاب  إب ،كم بموهبة العصـمة رادته أن يخصّإ اهللا سبحانه تستمر نإ: والمعنى
يــراد مــا يزيــل أثــر ذلــك  إو ،عــنكم أهــل البيــت  ســيئالالباطــل وأثــر العمــل عتقــاد اال

  العصمة.: وهي ،عليكم
واذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن مـن آيـات اللَّـه والحكمـة إِن اللَّـه      واذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن مـن آيـات اللَّـه والحكمـة إِن اللَّـه      واذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن مـن آيـات اللَّـه والحكمـة إِن اللَّـه      واذكُرن ما يتلَى في بيوتكُن مـن آيـات اللَّـه والحكمـة إِن اللَّـه      �: قوله تعالى
  .�كَان لَطيفاً خَبِيراًكَان لَطيفاً خَبِيراًكَان لَطيفاً خَبِيراًكَان لَطيفاً خَبِيراً

 ــذكر  ظــاهر الســياق أن ــل النســيان  : المــراد بال ــا يقاب إذ هــو المناســب لســياق    ،م
متثـال مـا   افيكـون بمنزلـة الوصـية بعـد الوصـية ب      ،التأكيد والتشديد الذي في اآليـات 

ه إلوجقوله يوف من التكاليف، يهن :����كُنوتيي بفكُنوتيي بفكُنوتيي بفكُنوتيي بتأكيد آخر. ����ف  
ولــيكن   ،مــن آيــات اهللا والحكمــة    واحفظــن مــا يتلــى فــي بيــوتكن     : والمعنــى

ال تغفلن وال تتخطّ حتّى في بالٍ منكنن المسير.ا خط لكم مين مم  
إ: ا قول بعضـهم وأمواشـكرن اهللا إذ صـ  : المـراد  نيفـي بيـوت يتلـى فـ     ركنيهن 

وخاصّة بالنظر إلى قوله في ذيـل اآليـة   ،فبعيد من السياق ،ةنّالقرآن والس :����  اللَّـه إِن  اللَّـه إِن  اللَّـه إِن  اللَّـه إِن
  .)١())�كَان لَطيفاً خَبِيراًكَان لَطيفاً خَبِيراًكَان لَطيفاً خَبِيراًكَان لَطيفاً خَبِيراً
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........اللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمداللّهم صلّ على محمد وآل محمد

مـع ذكـر   مـع ذكـر   مـع ذكـر   مـع ذكـر       ؟؟؟؟تشـريعية أم تكوينيـة  تشـريعية أم تكوينيـة  تشـريعية أم تكوينيـة  تشـريعية أم تكوينيـة  ــ آية التطهير ـــ  ــ آية التطهير ـــ  ــ آية التطهير ـــ  ــ آية التطهير ـــ  اإلرادة في هذه اآلية اإلرادة في هذه اآلية اإلرادة في هذه اآلية اإلرادة في هذه اآلية ــ هل ــ هل ــ هل ــ هل ١١١١
        ....عن سؤالي هذاعن سؤالي هذاعن سؤالي هذاعن سؤالي هذا    لون بطرحه جواباًلون بطرحه جواباًلون بطرحه جواباًلون بطرحه جواباًعلى ما تتفضّعلى ما تتفضّعلى ما تتفضّعلى ما تتفضّ    دلّةدلّةدلّةدلّةاألاألاألاأل

كما في آية كما في آية كما في آية كما في آية     ،،،،قرآن المجيد يوجد تطهير إلهي بإرادة تشريعيةقرآن المجيد يوجد تطهير إلهي بإرادة تشريعيةقرآن المجيد يوجد تطهير إلهي بإرادة تشريعيةقرآن المجيد يوجد تطهير إلهي بإرادة تشريعيةالالالالفي في في في     ننننحيث إحيث إحيث إحيث إ
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَـى الصَّـالة فَاغْسـلُوا وجـوهكُم     يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَـى الصَّـالة فَاغْسـلُوا وجـوهكُم     يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَـى الصَّـالة فَاغْسـلُوا وجـوهكُم     يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَـى الصَّـالة فَاغْسـلُوا وجـوهكُم     ����: : : : وضوء المباركةوضوء المباركةوضوء المباركةوضوء المباركةالالالال

وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُباً وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُباً وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُباً وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِن كُنْتُم جنُباً 
ى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منْكُم من الْغَائط أَو المسـتُم  ى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منْكُم من الْغَائط أَو المسـتُم  ى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منْكُم من الْغَائط أَو المسـتُم  ى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد منْكُم من الْغَائط أَو المسـتُم  فَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضَفَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضَفَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضَفَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضَ

النِّساَء فَلَم تَجِدوا ماًء فَتَيمموا صَعيداً طَيبـاً فَامسـحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم منْـه مـا       النِّساَء فَلَم تَجِدوا ماًء فَتَيمموا صَعيداً طَيبـاً فَامسـحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم منْـه مـا       النِّساَء فَلَم تَجِدوا ماًء فَتَيمموا صَعيداً طَيبـاً فَامسـحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم منْـه مـا       النِّساَء فَلَم تَجِدوا ماًء فَتَيمموا صَعيداً طَيبـاً فَامسـحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم منْـه مـا       
ي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيديي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيديي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيديي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدي لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيد لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيد لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيد لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيد

ونتَشْكُرونتَشْكُرونتَشْكُرونتَشْكُر����
))))١١١١((((....        
إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزِّلُ علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزِّلُ علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزِّلُ علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزِّلُ علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم ����: : : : وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً

��i     طَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِهطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِهطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِهطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِهبِه ويذْهب عنْكُم رِجزَ الشَّيطَان وليربِبِه ويذْهب عنْكُم رِجزَ الشَّيطَان وليربِبِه ويذْهب عنْكُم رِجزَ الشَّيطَان وليربِبِه ويذْهب عنْكُم رِجزَ الشَّيطَان وليربِ ���)� �� �i� ���)� �� �i� ���)� �� �i� ���)� ������
))))٢٢٢٢((((....        

    ،،،،رادة اإللهية بـالتطهير علـى النحـو التشـريعي    رادة اإللهية بـالتطهير علـى النحـو التشـريعي    رادة اإللهية بـالتطهير علـى النحـو التشـريعي    رادة اإللهية بـالتطهير علـى النحـو التشـريعي    تيا بعنوان اإلتيا بعنوان اإلتيا بعنوان اإلتيا بعنوان اإلأأأأكليهما كليهما كليهما كليهما     ننننحيث إحيث إحيث إحيث إ
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم ����: : : : في قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالىكما كما كما كما 

تَهمنِع متيلوتَهمنِع متيلوتَهمنِع متيلوتَهمنِع متيلو    ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيعونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيعونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيعونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيوووو    ،،،،����ع����  كُمـرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَينَزِّلُ عيو  كُمـرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَينَزِّلُ عيو  كُمـرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَينَزِّلُ عيو  كُمـرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَينَزِّلُ عيو
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طَانزَ الشَّيرِج نْكُمع بذْهيو بِهطَانزَ الشَّيرِج نْكُمع بذْهيو بِهطَانزَ الشَّيرِج نْكُمع بذْهيو بِهطَانزَ الشَّيرِج نْكُمع بذْهيو بِه����....        
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم ����: : : : ن يشبهن يشبهن يشبهن يشبهاااان الموضعن الموضعن الموضعن الموضعااااهذهذهذهذ: : : : فإذا قال لي المخالففإذا قال لي المخالففإذا قال لي المخالففإذا قال لي المخالف

����بيت ويطَهركُم تَطْهِيراًبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًالرجس أَهلَ الْالرجس أَهلَ الْالرجس أَهلَ الْالرجس أَهلَ الْ
اإلرادة بـالتطهير  اإلرادة بـالتطهير  اإلرادة بـالتطهير  اإلرادة بـالتطهير      ننننإإإإ: : : : وبـذلك يقـول لـي   وبـذلك يقـول لـي   وبـذلك يقـول لـي   وبـذلك يقـول لـي   . . . . ))))١١١١((((

ــرجس عــن أهــل البيــت   ــرجس عــن أهــل البيــت  وإذهــاب ال ــرجس عــن أهــل البيــت  وإذهــاب ال ــرجس عــن أهــل البيــت  وإذهــاب ال ــة الوضــوء (اإلرادة       FFFFوإذهــاب ال ــر فــي آي ــة الوضــوء (اإلرادة   يشــبه التطهي ــر فــي آي ــة الوضــوء (اإلرادة   يشــبه التطهي ــر فــي آي ــة الوضــوء (اإلرادة   يشــبه التطهي ــر فــي آي يشــبه التطهي
وينَــزِّلُ علَــيكُم مــن الســماِء مــاًء ليطَهــركُم بِــه ويــذْهب عــنْكُم رِجــزَ     وينَــزِّلُ علَــيكُم مــن الســماِء مــاًء ليطَهــركُم بِــه ويــذْهب عــنْكُم رِجــزَ     وينَــزِّلُ علَــيكُم مــن الســماِء مــاًء ليطَهــركُم بِــه ويــذْهب عــنْكُم رِجــزَ     وينَــزِّلُ علَــيكُم مــن الســماِء مــاًء ليطَهــركُم بِــه ويــذْهب عــنْكُم رِجــزَ     ����: : : : التشــريعية)التشــريعية)التشــريعية)التشــريعية)

طَانالشَّيطَانالشَّيطَانالشَّيطَانوإذهاب الـرجس كإذهـاب الرجـز والتطهيـر فـي     وإذهاب الـرجس كإذهـاب الرجـز والتطهيـر فـي     وإذهاب الـرجس كإذهـاب الرجـز والتطهيـر فـي     وإذهاب الـرجس كإذهـاب الرجـز والتطهيـر فـي     . . . . ����الشَّي : : : :����    ـنم كُملَـينَـزِّلُ عيو    ـنم كُملَـينَـزِّلُ عيو    ـنم كُملَـينَـزِّلُ عيو    ـنم كُملَـينَـزِّلُ عيو
 طَانزَ الشَّـيرِج نْكُمع بذْهيو بِه كُمرطَهياًء لاِء ممالس طَانزَ الشَّـيرِج نْكُمع بذْهيو بِه كُمرطَهياًء لاِء ممالس طَانزَ الشَّـيرِج نْكُمع بذْهيو بِه كُمرطَهياًء لاِء ممالس طَانزَ الشَّـيرِج نْكُمع بذْهيو بِه كُمرطَهياًء لاِء مموبالتـالي ال يثبـت هنالـك    وبالتـالي ال يثبـت هنالـك    وبالتـالي ال يثبـت هنالـك    وبالتـالي ال يثبـت هنالـك    ، ، ، ، ����الس

        !!!!بخصوص آية التطهير المباركة, كما يزعم المخالفبخصوص آية التطهير المباركة, كما يزعم المخالفبخصوص آية التطهير المباركة, كما يزعم المخالفبخصوص آية التطهير المباركة, كما يزعم المخالف    FFFFفضل ألهل البيتفضل ألهل البيتفضل ألهل البيتفضل ألهل البيت
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

        وبركاته..م ورحمة اهللا السالم عليك
هــا  ألنّ ؛يعيةال يمكــن أن يكــون المــراد بــاإلرادة فــي اآليــة هــي اإلرادة التشــر        

  ما تفيد الحصر والقصر.وإنّ ،�إِنَّما يرِيد اللَّهإِنَّما يرِيد اللَّهإِنَّما يرِيد اللَّهإِنَّما يرِيد اللَّه�: تنص على قوله
فقـــط أن يكونـــوا كـــذلك, وإذا  Fمـــن أهـــل البيـــتاهللا طلـــب  إن: والمعنـــى

ه عــن الــرجس يكــون طلــب الطهــارة والتنــزّ  فــال معنــى ألن ،كانــت اإلرادة تشــريعية
فـاهللا سـبحانه وتعـالى أنـزل      ؛محصـوراً بهـم دون غيـرهم   و ،Fمختصاً بأهل البيـت 

هـوا عـن الـرجس    وحدهم, ويتنزّ Fالشريعة اإلسالمية ال لكي يتطهر أهل البيت
من بلغـه   ويتنزه كلّ ،دون غيرهم ما لكي يتطهر المسلمون جميعاًدون سواهم, وإنّ

  ين.هذا الد
ه, وال يالئــم ولــو حملنــا اإلرادة علــى التشــريع فســيكون الحصــر فــي غيــر محلّــ  
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مـا  وإنّ ،يمكن أن تكون اإلرادة في اآليـة تشـريعية   اآلية المباركة أساساً, وبذلك ال
  هي إرادة تكوينية.

الهـدف   اهللا يريـد بيـان أن   وأن ،اإلرادة لـو كانـت تشـريعية    نإ: أُخـرى وبعبارة 
فهـو غيـر مخـتص بهـم,      ،Fهو تطهير أهل البيـت  ــمن التكاليف  أي ــمن إرادته 

ــالى متعلّ  أن إذ ــه تعـ ــدور إرادتـ ــة بصـ ــريعاً   قـ ــب تشـ ــل الواجـ ــه   الفعـ ــره بإرادتـ ــن غيـ  مـ
بـد مـن أن تكـون اإلرادة     ، فـال وحملها هنا علـيهم فقـط ال خصوصـية فيـه     ،هاختيارو

  .هنا تكوينية
ي بنـا إلـى شـبهة    ذلـك يـؤد   نإ: ورد على كون اإلرادة في اآلية تكوينيـة وقد أُ
  !المعصوم في أفعاله اختيارذلك ينافي إرادية و , أي أنضطرارالجبر واال

        : : : : جيب على ذلكجيب على ذلكجيب على ذلكجيب على ذلكننننوووو
اهللا ســبحانه وتعــالى عــالم بكــلّ بــأن  ة فــي شــيء ال يعــزب عــن علمــه مثقــال ذر

فمـن علـم مـنهم     ،األرض وال في السـماء, فهـو يعلـم بأفعـال عبيـده قبـل أن يخلقهـم       
 ،أعانهم على ذلك ،الطاعة المطلقة هللا سبحانه وتعالى ���  يريدون ألنفسهم هم الأنّ
  خبر عن مشيئته التي منشؤها العمل بما يريدون الوصول إليه.أو

ك فـي إطـار هـادف, فحيـث     بـل تتحـر   ،جزافـي  اختيـار فالمسـألة ال ترجـع إلـى    
ت إرادتـه  تعلّقـ  ،ةالطاعـة والعبوديـ   ��� هـم ال يريـدون ألنفسـهم    علم اهللا من هؤالء أنّ

لمـه بهـم منشـأ لهـذه اإلرادة التكوينيـة,      فع ،رجـس  التكوينيـة بهـم فطهـرهم مـن كـلّ     
  بإرادة الفاعل على الفعل. ضطرارمسألة االوتسقط  ،وبذلك تنتهي شبهة الجبر

أمبأهل البيـت المراد  ا الدليل القرآني على أنF  العتـرة دون غيـرهم,   : هـم
؛على ذلك لّنفس اآلية القرآنية تد فإن تَطْهِيـراً �: قوله تعالى ألن كُمرطَهيتَطْهِيـراً و كُمرطَهيتَطْهِيـراً و كُمرطَهيتَطْهِيـراً و كُمرطَهيدالّ �و 

هـو إخبـار ولـيس إنشـاء,      �إِنَّما يرِيد اللَّـه إِنَّما يرِيد اللَّـه إِنَّما يرِيد اللَّـه إِنَّما يرِيد اللَّـه �: قوله تعالى نأوقد عرفنا  ،على العصمة
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مصـداق   وال أي ،وال أعمامـه  هؤنسـا وال  7النبـي فاآلية ال يمكن أن تشمل أقرباء 
  فق على عدم عصمة أولئك.رق المسلمين تتّجميع ف ألن ؛آخر غير العترة خاصّة

    وقرابتـه   7ولو كانت اآلية تنطوي على اإلطالق بحيـث تشـمل أعمـام النبـي
نســان أن ن إلوهــو وسـام عظـيم ال يمكـ    ،عـى هـذا الفخـر   دا, لكـان مـنهم مــن   نسـائه و

ومـن   يزهد فيه, ولكـن مـن خـالل العـودة إلـى التـأريخ لـم نجـد أحـداً يـدعي ذلـك.           
ــة ت  ــة ثانيـ ــائع الت ناحيـ ــير الوقـ ــى أن اشـ ــة إلـ ــركين   ريخيـ ــانوا مشـ ــؤالء كـ ــم هـ ــاروا ثـ صـ

ــىمســلمين, و ــدرت مــن      أبعــد أن  حتّ ــنهم أخطــاء واشــتباهات وب ســلموا صــدرت م
اآليـة   ات, وهذا ما يخالف العصمة التـي مـن المفـروض أن   انحرافبعضهم معاص و

  ت عليها بهم.نصّ

IIIIÉÏŠÛa@ü@ÉÏ†Ûa@Ýîj�@óÜÇ@òíŁa@¿@�èĐnÛaÉÏŠÛa@ü@ÉÏ†Ûa@Ýîj�@óÜÇ@òíŁa@¿@�èĐnÛaÉÏŠÛa@ü@ÉÏ†Ûa@Ýîj�@óÜÇ@òíŁa@¿@�èĐnÛaÉÏŠÛa@ü@ÉÏ†Ûa@Ýîj�@óÜÇ@òíŁa@¿@�èĐnÛaHHHH        

»����%������»����ود����א�����ن���� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللالسالم عليكم ورحمة اهللا

آيـة  آيـة  آيـة  آيـة      ننننإإإإفـ فـ فـ فـ     ؛؛؛؛منذ والدتهـم منذ والدتهـم منذ والدتهـم منذ والدتهـم     FFFFو أهل البيتو أهل البيتو أهل البيتو أهل البيتأأأأة ة ة ة ئمئمئمئمكيف نستدل على عصمة األكيف نستدل على عصمة األكيف نستدل على عصمة األكيف نستدل على عصمة األ
����إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً  إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً  إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً  إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً  ����: : : : التطهيرالتطهيرالتطهيرالتطهير

))))١١١١((((    
وقبـل  وقبـل  وقبـل  وقبـل      ،،،،معصـومين معصـومين معصـومين معصـومين     ااااصـارو صـارو صـارو صـارو     اآليـة اآليـة اآليـة اآليـة ا نزلـت  ا نزلـت  ا نزلـت  ا نزلـت  لمـ لمـ لمـ لمـ أنّه أنّه أنّه أنّه : : : : هذاهذاهذاهذاهل يعني هل يعني هل يعني هل يعني فففف    ....ت في حياتهمت في حياتهمت في حياتهمت في حياتهمءءءءجاجاجاجا

    ننننإإإإ: : : : ولم تقلولم تقلولم تقلولم تقل، ، ، ، ����ليذْهب عنْكُمليذْهب عنْكُمليذْهب عنْكُمليذْهب عنْكُم����: : : : ية تقولية تقولية تقولية تقولاآلاآلاآلاآل    ننننألألألأل    ،،،،ية كانوا غير معصومينية كانوا غير معصومينية كانوا غير معصومينية كانوا غير معصوميننزول اآلنزول اآلنزول اآلنزول اآل
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        ....الرجسالرجسالرجسالرجس    ذهب عنكمذهب عنكمذهب عنكمذهب عنكمأأأأاهللا اهللا اهللا اهللا 
        منذ الوالدة؟منذ الوالدة؟منذ الوالدة؟منذ الوالدة؟    FFFFعلى عصمة أهل البيتعلى عصمة أهل البيتعلى عصمة أهل البيتعلى عصمة أهل البيت    فكيف نستدلّفكيف نستدلّفكيف نستدلّفكيف نستدلّ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

مــا إنّ ،ن بصــيغة المضــارع فــي مقــام المــدح أو الــذم أو الشــكر ونحــوهتيــااإل نإ
سـتقبال،  ف فـي الحـال أو اال  تصـا د بهـذا اال وليس التقي ،صافتّفي اال ستمراراال يفيد

 ،)١(�اللَّـه يسـتَهزِئ بِهِـم ويمـدهم فـي طُغْيـانِهِم يعمهـون       اللَّـه يسـتَهزِئ بِهِـم ويمـدهم فـي طُغْيـانِهِم يعمهـون       اللَّـه يسـتَهزِئ بِهِـم ويمـدهم فـي طُغْيـانِهِم يعمهـون       اللَّـه يسـتَهزِئ بِهِـم ويمـدهم فـي طُغْيـانِهِم يعمهـون       �: أال ترى أن قوله عزّ وجـلّ 
ــاظراً إلــى  ــم يســتهزئ بهــم فــي   ســتأنّــه يســتهزئ بهــم فــي الحــال أو اال    لــيس ن قبال، ول

  .هزاء بهمسته سبحانه شأنه مع هؤالء هو االما يفيد أنّالماضي، وإنّ
ه ســبحانه ال يســتهزئ حقيقــة, ألنّــ ؛هزاءســته ســبحانه يجــازيهم جــزاء االأنّــ: أي

  .7وذلك ألجل نفاقهم واستهزائهم برسوله
 Fةه تعالى شأنه في مقام تنزيه أهـل بيـت النبـو   نّإف ؛المقام وهكذا الحال في

 �إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت        إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت        إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت        إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت        �: عن الرجس, فقولـه تعـالى  
عـن الـرجس,    7صـف بـإرادة تنزيـه أهـل بيـت النبـي      أنّه عزّ وجـلّ إنّمـا يتّ  إلى  ناظر

الحــال, ولــم  صــف بهــا فــيلــى أنّــه يتّف, وال نظــر للكــالم إصــاتّفــي هــذا اال ويســتمر
تنبيـه   �أَهـلَ الْبيـت  أَهـلَ الْبيـت  أَهـلَ الْبيـت  أَهـلَ الْبيـت  �: صف بها مـن قبـل, بـل تبيـين ضـمير المخاطـب بقولـه تعـالى        يتّ

أهل البيـت)، وهـذه   ( هملى إنّما يريد إذهاب الرجس عنهم من جهة أنّاعلى أنّه تع
قبال, فـال مجـال حينئـذ للتفكيـك     سـت الخصوصية ثابتة لهم في الماضـي والحـال واال  

  الماضي..اإلرادة بالتنزيه في الحال دون  تعلّقين األزمنة, وب
                                                 

�F١C� �E�F٢E�W١٥Kא�6



� �� �� �� �
��������١٩٩  ..................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

ت عليــه بعــض الروايــات  وكمــا دلّــ ،وأيضــاً قــد أجمــع المســلمون ســنّة وشــيعة  
ــى  ــة التطهيــر, وهــو ال ي       7ن النبــيأعل ــي مــدلول آي ر فــي تصــوداخــل ومشــمول ف
عنـه بعـد ذلـك,    اهللا أذهبـه   وأنـــ نعـوذ بـاهللا ـــ     قبل نزول اآلية وجود الرجس  7حقّه

وكذلك ال ياإلتصو مامين الحسن والحسينر هذا المعنى في حقH    اللـذين كانـا
يـتم   حتّـى همـا  ر وجـود الـرجس فـي حقّ   تصـو إذ كيـف ي  ؛اآليـة صغيرين حين نـزول  

  !؟إذهابه
 ؛فإذهاب الرجس والتطهير الوارد في اآلية إنّما هو على سبيل الدفع ال الرفـع 

يسـتعمل ويـراد    أُخـرى إزالـة مـا هـو موجـود, و    : ويـراد بـه  تارة يستعمل اإلذهـاب   إذ
كَـذَلك لنَصْـرِف عنْـه    كَـذَلك لنَصْـرِف عنْـه    كَـذَلك لنَصْـرِف عنْـه    كَـذَلك لنَصْـرِف عنْـه    �: قابـل لـه, كقولـه تعـالى     محـلّ المنع من طريان أمر علـى  : به

 يصـرفها اهللا  حتّـى لـم يقـع فـي الفحشـاء قطعـاً       Cيوسف فإن ؛)١(�السوَء والْفَحشَاَءالسوَء والْفَحشَاَءالسوَء والْفَحشَاَءالسوَء والْفَحشَاَء
  الرفع. ما هو على سبيل الدفع النّإنه بمعنى رفعها, وع

وأذهـب   ،صـرف اهللا عنـك كـلّ سـوء    ((: لـدعاء لغيـرك  ايضاً حـين تقـول فـي    أو
ك قد تخاطب بقولك هذا من ال يكون شـيء مـن ذلـك    نّإف ،))اهللا عنك كلّ محذور

ــه أثنــاء خطابــك لــه, و   ،اً فيــهحقّقــمت مــا الخطــاب يجــري علــى ســبيل   نّإوال حاصــالً ل
  .الدفع ال الرفع

  : تعليق

�%�د�א����מ�����«���������������)�«�

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
هـم قبـل   هـم قبـل   هـم قبـل   هـم قبـل   لللل    ةةةةتـ تـ تـ تـ ابابابابثثثثالذاتيـة فهـي   الذاتيـة فهـي   الذاتيـة فهـي   الذاتيـة فهـي       FFFFآية التطهير لـم تخبـر بعصـمة آل البيـت    آية التطهير لـم تخبـر بعصـمة آل البيـت    آية التطهير لـم تخبـر بعصـمة آل البيـت    آية التطهير لـم تخبـر بعصـمة آل البيـت        ننننإإإإ

                                                 
�F١�Ek��	�F١٢E�W٢٤K� �
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    FFFFالمحيط الذي يعيش فيه أهل البيتالمحيط الذي يعيش فيه أهل البيتالمحيط الذي يعيش فيه أهل البيتالمحيط الذي يعيش فيه أهل البيت    جاءت لتطهر تشريعياًجاءت لتطهر تشريعياًجاءت لتطهر تشريعياًجاءت لتطهر تشريعياًوإنّما وإنّما وإنّما وإنّما     نزول اآلية,نزول اآلية,نزول اآلية,نزول اآلية,
وامر وامر وامر وامر هم اهللا بها، ولذلك فهي جاءت في سياق األهم اهللا بها، ولذلك فهي جاءت في سياق األهم اهللا بها، ولذلك فهي جاءت في سياق األهم اهللا بها، ولذلك فهي جاءت في سياق األكرامة للعصمة الذاتية التي خصّكرامة للعصمة الذاتية التي خصّكرامة للعصمة الذاتية التي خصّكرامة للعصمة الذاتية التي خصّ

الموجالموجالموجببببهة لنساء النهة لنساء النهة لنساء النهة لنساء النالموجييي7777ي....        
ــد  إإإإ: : : : أيأيأيأي ــر المشـ ــن األوامـ ــة مـ ــد  ن الغايـ ــر المشـ ــن األوامـ ــة مـ ــد  ن الغايـ ــر المشـ ــن األوامـ ــة مـ ــد  ن الغايـ ــر المشـ ــن األوامـ ــة مـ ــي ن الغايـ ــاء النبـ ــي دة لنسـ ــاء النبـ ــي دة لنسـ ــاء النبـ ــي دة لنسـ ــاء النبـ ــواب      ،،،،7777دة لنسـ ــاعفة الثـ ــواب  ومضـ ــاعفة الثـ ــواب  ومضـ ــاعفة الثـ ــواب  ومضـ ــاعفة الثـ ومضـ

الرجس عـن بيـت   الرجس عـن بيـت   الرجس عـن بيـت   الرجس عـن بيـت       إبعادإبعادإبعادإبعاد: : : : ييييهههه    ,,,,نهننهننهننهنوضعف العذاب لمن أساءت موضعف العذاب لمن أساءت موضعف العذاب لمن أساءت موضعف العذاب لمن أساءت م    نهننهننهننهنللمحسنة مللمحسنة مللمحسنة مللمحسنة م
النبيالنبيالنبيمن تعمل الرجس من 7777النبي من تعمل الرجس من ، باعتبار أن من تعمل الرجس من ، باعتبار أن من تعمل الرجس من ، باعتبار أن فقد ارتكبت اإلثم واإلساءة آلل فقد ارتكبت اإلثم واإلساءة آلل فقد ارتكبت اإلثم واإلساءة آلل فقد ارتكبت اإلثم واإلساءة آلل     نسائهنسائهنسائهنسائه، باعتبار أن

ولـذلك فـاإلرادة هنـا    ولـذلك فـاإلرادة هنـا    ولـذلك فـاإلرادة هنـا    ولـذلك فـاإلرادة هنـا        تعاقب على اإلثم وعلى اإلساءة.تعاقب على اإلثم وعلى اإلساءة.تعاقب على اإلثم وعلى اإلساءة.تعاقب على اإلثم وعلى اإلساءة.فففف    في وقت واحد,في وقت واحد,في وقت واحد,في وقت واحد,    7777لنبيلنبيلنبيلنبياااا
ــأن هــذه اآليــة ال تعصــم مــن وج أن هــذه اآليــة ال تعصــم مــن وج أن هــذه اآليــة ال تعصــم مــن وج أن هــذه اآليــة ال تعصــم مــن وج : : : : تشــريعية، أيتشــريعية، أيتشــريعية، أيتشــريعية، أي دة مــن دة مــن دة مــن دة مــن األوامــر المشــداألوامــر المشــداألوامــر المشــداألوامــر المشــد    يهنيهنيهنيهنهــت إلــهــت إلــهــت إلــهــت إل

        ....المعصيةالمعصيةالمعصيةالمعصية
ــا إ ي ي ي ي فــفــفــفــ    ي علــيهمي علــيهمي علــيهمي علــيهما نصــلّا نصــلّا نصــلّا نصــلّ، فيكفــي أنّــ، فيكفــي أنّــ، فيكفــي أنّــ، فيكفــي أنّــFFFFالعصــمة آلل البيــتالعصــمة آلل البيــتالعصــمة آلل البيــتالعصــمة آلل البيــت    تتتتبــابــابــابــاثثثثأمــا إذا أردنــا إأمــا إذا أردنــا إأمــا إذا أردنــا إأمــا إذا أردن

ك حميد ك حميد ك حميد ك حميد ين إنّين إنّين إنّين إنّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالميت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالميت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالميت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمصالتنا (...كما صلّصالتنا (...كما صلّصالتنا (...كما صلّصالتنا (...كما صلّ
ى وبـارك علـى آل محمـد وعلـى آل     ى وبـارك علـى آل محمـد وعلـى آل     ى وبـارك علـى آل محمـد وعلـى آل     ى وبـارك علـى آل محمـد وعلـى آل     فقـد صـلّ  فقـد صـلّ  فقـد صـلّ  فقـد صـلّ      ،،،،ه تعـالى حميـد مجيـد   ه تعـالى حميـد مجيـد   ه تعـالى حميـد مجيـد   ه تعـالى حميـد مجيـد   فألنّفألنّفألنّفألنّ    ؛؛؛؛مجيد)مجيد)مجيد)مجيد)

: : : : فقال لـه اهللا فقال لـه اهللا فقال لـه اهللا فقال لـه اهللا     ،،،،كما أخبر اهللا تعالىكما أخبر اهللا تعالىكما أخبر اهللا تعالىكما أخبر اهللا تعالى، ، ، ، عالم الدنيا واآلخرةعالم الدنيا واآلخرةعالم الدنيا واآلخرةعالم الدنيا واآلخرة: : : : إبراهيم في العالمين، أيإبراهيم في العالمين، أيإبراهيم في العالمين، أيإبراهيم في العالمين، أي
���� لْطَانس هِملَيع لَك سي لَيادبع إِن لْطَانس هِملَيع لَك سي لَيادبع إِن لْطَانس هِملَيع لَك سي لَيادبع إِن لْطَانس هِملَيع لَك سي لَيادبع إِن #��� #��� #��� #���       الْغَـاوِين ـنم ـكعنِ اتَّبم   الْغَـاوِين ـنم ـكعنِ اتَّبم   الْغَـاوِين ـنم ـكعنِ اتَّبم   الْغَـاوِين ـنم ـكعنِ اتَّبم����

هـم عبـاد اهللا   هـم عبـاد اهللا   هـم عبـاد اهللا   هـم عبـاد اهللا   فففف    ،،،،))))١١١١((((
        ....))))بفتح الالمبفتح الالمبفتح الالمبفتح الالم((((المخلصون المخلصون المخلصون المخلصون 

    كَذَلك لنَصْرِف عنْه السوَء والْفَحشَاَءكَذَلك لنَصْرِف عنْه السوَء والْفَحشَاَءكَذَلك لنَصْرِف عنْه السوَء والْفَحشَاَءكَذَلك لنَصْرِف عنْه السوَء والْفَحشَاَءCCCC:���� ألم تقرأ قوله تعالى عن يوسفألم تقرأ قوله تعالى عن يوسفألم تقرأ قوله تعالى عن يوسفألم تقرأ قوله تعالى عن يوسف
ينخْلَصنَا الْمادبع نم إِنَّهينخْلَصنَا الْمادبع نم إِنَّهينخْلَصنَا الْمادبع نم إِنَّهينخْلَصنَا الْمادبع نم إِنَّه����

كذلك لنصرفه عن السوء كذلك لنصرفه عن السوء كذلك لنصرفه عن السوء كذلك لنصرفه عن السوء : : : : ولم يقل سبحانهولم يقل سبحانهولم يقل سبحانهولم يقل سبحانه)، )، )، )، بالفتحبالفتحبالفتحبالفتح((((    ))))٢٢٢٢((((
ء والفحشـاء هـم الـذين    ء والفحشـاء هـم الـذين    ء والفحشـاء هـم الـذين    ء والفحشـاء هـم الـذين    تـه هللا، والسـو  تـه هللا، والسـو  تـه هللا، والسـو  تـه هللا، والسـو  صامد على عبوديصامد على عبوديصامد على عبوديصامد على عبوديCCCC    يوسفيوسفيوسفيوسف    أنأنأنأن    ؛؛؛؛والفحشاءوالفحشاءوالفحشاءوالفحشاء

ل اهللا ليصــرف عنــه مــا اقتــرب منــه بمعجــزة فــتح البــاب الــذي  ل اهللا ليصــرف عنــه مــا اقتــرب منــه بمعجــزة فــتح البــاب الــذي  ل اهللا ليصــرف عنــه مــا اقتــرب منــه بمعجــزة فــتح البــاب الــذي  ل اهللا ليصــرف عنــه مــا اقتــرب منــه بمعجــزة فــتح البــاب الــذي  فتــدخّفتــدخّفتــدخّفتــدخّ    يقتربــون منــه,يقتربــون منــه,يقتربــون منــه,يقتربــون منــه,
                                                 

�Fא\���١�E�F١٥E�W٤٢K 
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ليذهب عنكم أهل البيت ما قد يلحقكم من أذى في ليذهب عنكم أهل البيت ما قد يلحقكم من أذى في ليذهب عنكم أهل البيت ما قد يلحقكم من أذى في ليذهب عنكم أهل البيت ما قد يلحقكم من أذى في : : : : كذلككذلككذلككذلك    مرأة العزيز,مرأة العزيز,مرأة العزيز,مرأة العزيز,اااا    أغلقتهأغلقتهأغلقتهأغلقته
  ــي ــي  حــال عصــيان نســاء النب ــي  حــال عصــيان نســاء النب ــي  حــال عصــيان نســاء النب ــيس    هللا ولرســوله,هللا ولرســوله,هللا ولرســوله,هللا ولرســوله,    7777حــال عصــيان نســاء النب ــيسول ــيسول ــيسول ــرجس، فهــم   : : : : ول ــذهبكم عــن ال ــرجس، فهــم   لي ــذهبكم عــن ال ــرجس، فهــم   لي ــذهبكم عــن ال ــرجس، فهــم   لي ــذهبكم عــن ال لي

صامدون على عبوديصامدون على عبوديصامدون على عبوديتعالى.تعالى.تعالى.تعالى.    تهم هللاتهم هللاتهم هللاتهم هللاصامدون على عبودي        
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
 اإلنشـاء  فـإن  ؟خبـار الظاهر من كالمك األول حدوث خلـط بـين اإلنشـاء واإل    ــــــــ١١١١

 .اإلخبار عن شيء واقع سابقاً علـى مـا هـو عليـه    : واإلخبار هو ،جعل حكم لشيء: هو
: واسـتمرارها، وكالمــك  Fولـذا فاآليـة هنــا إخبـار عــن وجـود العصــمة ألهـل البيــت     

  !همو ))نزول اآلية الذاتية فهي ثابتة لهم قبل Fلم تخبر بعصمة آل البيت((
فهــو فــي مقــام اإلثبــات ال فــي مقــام    Fوأمــا اســتداللنا باآليــة علــى عصــمتهم 

 ولكـن نحـن نسـتدلّ    ،العصمة ثابتة لهم في جميع األزمنة فإن ــ الواقع: أي ــ الثبوت
  بهذه اآلية.وجودها  إلثبات
 حتّــى ،7فــي اآليـة ال نســاء النبـيF   اإلذهــاب هـم أهــل البيـت   قتعلّـ م إن ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢٢٢
 طلتما جاءت إنّ((: ما قلتهيصحر تشريعياًه((! اآلية بالـذات هـل هـي     عنالكالم  فإن

  !فال تخلط بها اآليات التي سبقتها ؟تشريعية أو تكوينية
ا ومـ  ،المجيء بها في هذا الموضـع فيـه إشـارة للنسـاء بفضـيلة هـذا البيـت        ،نعم

ب عليتوجنتأكما أشرت  ،نحوه يهن.  
ه ال يتعـارض مـع   لكنّـ  ،لهـن تشـريع   بهـن حثّ النساء في اآليـات الخاصّـة    ،نعم

  تنقلب اإلرادة تشريعية. حتّىفي اآلية  Fاإلرادة التكوينية الخاصّة بأهل البيت
 نأ يرد عليه محذورف ،أما اعتبار اإلرادة الواردة في اآلية الكريمة تشريعية ــــــــ٣٣٣٣

ه، فالتشــريع بطلــب التطهــر ــــ لــو حملنــا اإلرادة فــي اآليــة علــى  الحصــر فــي غيــر محلّــ
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 ؛دون غيـرهم  Fصـه بأهـل البيـت   اختصاالتشريع دون جعل العصمة ــ ال وجه فـي  
إذ مــا وجــه التشــريع بطلــب التطهــر مــن الــذنوب وعمــل المعاصــي مــن جماعــة دون   

ــة واحــدة     ؟!جماعــة ــع أن   إ ؛وروح الشــريعة مــن هــذه الناحي ــوب مــن الجمي ذ المطل
  هين عن ارتكاب الذنوب واجتراح المعاصي..يكونوا منزّ

والتـي يسـتفاد منهـا جعـل      ،فال محيص من حمـل اآليـة علـى اإلرادة التكوينيـة    
  : ون من اآلية الكريمةمفسروهذا هو الذي فهمه ال، Fالعصمة ألهل البيت

ــي تفســيره    ــال الطبــري ف ليــذهب عــنكُم الــرجس أَهــلَ    ليــذهب عــنكُم الــرجس أَهــلَ    ليــذهب عــنكُم الــرجس أَهــلَ    ليــذهب عــنكُم الــرجس أَهــلَ        إِنَّمــا يرِيــد اللَّــه  إِنَّمــا يرِيــد اللَّــه  إِنَّمــا يرِيــد اللَّــه  إِنَّمــا يرِيــد اللَّــه  �((: ق
يــتالبيــتالبيــتالبيــتــا أهــل بيــت    أن إنّمــا يريــد اهللا  : ، يقــول)١(�الب  يــذهب عــنكم الســوء والفحشــاء ي
  ، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي اهللا تطهيراً..7محمد

 ثنا بشــر، قــال : قــالثــمثنــا : وبنحــو الــذي قلنــا فــي ذلــك قــال أهــل التأويــل.. حــد
إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ        �: سعيد بـن قتـادة، قولـه    ثنا: زيد، قال

يتالبيتالبيتالبيترهم اهللا مـن  ،�البالسـوء، وخصّـهم برحمـة منـه.. وروى أيضـاً       فهم أهل بيت طه
  .)٢())الشيطان: الرجس ها هنا: بن زيد قولهاعن 

: والـرجس ((: )ر الوجيزالمحر(هـ) في ٤٥٦ابن عطية األندلسي (المتوفى وقال
ثم والعذاب، وعلى النجاسات والنقائص، فأذهب اهللا جميع ذلـك  اإلاسم يقع على 
  .)٣())Fعن أهل البيت

، يخالفه ظهور الخطـاب فـي مـيم    7دعوى أن اآلية نزلت بحق نساء النبي ــــــــ٤٤٤٤
في  7منا دخول النبيولو سلّ .من الذكور واإلناثعم الجمع الذي يخاطب به األ

ــتقيم عنـــدها قـــولكم  ال ،الخطـــاب ــة نإ: يسـ ــة ألهـــل البيـــت  العصـــمة الذاتيـ  Fثابتـ
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إذ مـا فائـدة خطـاب المعصـوم بتشـريع       ؛وعلي وفاطمة والحسـن والحسـين)   محمد(
  جتناب عن الذنوب، أليس هذا تحصيل للحاصل، وهو محال؟!يطالبه باال

ñ…a‰⁄aIñ…a‰⁄aIñ…a‰⁄aIñ…a‰⁄aI@@@@òî�⁄aòî�⁄aòî�⁄aòî�⁄a@@@@oîjÛa@Ýçc@åÇ@�uŠÛa@lbç‡hioîjÛa@Ýçc@åÇ@�uŠÛa@lbç‡hioîjÛa@Ýçc@åÇ@�uŠÛa@lbç‡hioîjÛa@Ýçc@åÇ@�uŠÛa@lbç‡hiFFFF@@@@òČ•b�òČ•b�òČ•b�òČ•b�HHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ذهاب الرجس، بحيث ذهاب الرجس، بحيث ذهاب الرجس، بحيث ذهاب الرجس، بحيث إإإإــ في ــ في ــ في ــ في     اإلرادةاإلرادةاإلرادةاإلرادةما) تحصر ــ فقط سبب ما) تحصر ــ فقط سبب ما) تحصر ــ فقط سبب ما) تحصر ــ فقط سبب نّنّنّنّإإإإ((((    ننننإإإإ: : : : ذا قال شخصذا قال شخصذا قال شخصذا قال شخصإإإإ
        ........وجلّوجلّوجلّوجلّ    لمنفعته هو عزّلمنفعته هو عزّلمنفعته هو عزّلمنفعته هو عزّ    رادة اهللا هو لمنفعة الناس الرادة اهللا هو لمنفعة الناس الرادة اهللا هو لمنفعة الناس الرادة اهللا هو لمنفعة الناس الإإإإسبب سبب سبب سبب     ننننإإإإ: : : : يكون معنى اآليةيكون معنى اآليةيكون معنى اآليةيكون معنى اآلية

) ال أن) ال أن) ال أن) ـ     المخاطبين بآل البيت فقـط.. المخاطبين بآل البيت فقـط.. المخاطبين بآل البيت فقـط.. المخاطبين بآل البيت فقـط..     أيضاً تحصرــأيضاً تحصرــأيضاً تحصرــأيضاً تحصرــ    ــــــــ    ما)ما)ما)ما)نّنّنّنّإإإإال أنـ ممـ ممـ ممرادة رادة رادة رادة ا يجعـل اإل ا يجعـل اإل ا يجعـل اإل ا يجعـل اإل مم
        رادة التشريعية!رادة التشريعية!رادة التشريعية!رادة التشريعية!اإلاإلاإلاإل: : : : لهم ولعامة الناس، فيجعل المراد بهالهم ولعامة الناس، فيجعل المراد بهالهم ولعامة الناس، فيجعل المراد بهالهم ولعامة الناس، فيجعل المراد بها

        فما هو الرد؟فما هو الرد؟فما هو الرد؟فما هو الرد؟
مثـل زوجـات   مثـل زوجـات   مثـل زوجـات   مثـل زوجـات   ، ، ، ، خاصّة لبعض الناس دون بعـض خاصّة لبعض الناس دون بعـض خاصّة لبعض الناس دون بعـض خاصّة لبعض الناس دون بعـض     اًاًاًاًهناك أحكامهناك أحكامهناك أحكامهناك أحكام    ننننإإإإ: : : : ذا قالذا قالذا قالذا قالإإإإوووو    
النبيالنبيالنبيفيحرم علفيحرم علفيحرم علفيحرم عل    ،،،،7777النبييهنيهنيهنيهن     الزواج بـأي الزواج بـأي الزواج بـأي الزواج بـأي       رجـل بعـد زوجهـن   رجـل بعـد زوجهـن   رجـل بعـد زوجهـن   رجـل بعـد زوجهـن     النبـي النبـي النبـي يحـرم  يحـرم  يحـرم  يحـرم      , بينمـا ال , بينمـا ال , بينمـا ال , بينمـا ال 7777النبـي

        !!!!ريع ال يمكن أن يكون خاصاًريع ال يمكن أن يكون خاصاًريع ال يمكن أن يكون خاصاًريع ال يمكن أن يكون خاصاًالتشالتشالتشالتش    ننننإإإإ: : : : ا يبطل قولناا يبطل قولناا يبطل قولناا يبطل قولنامممممممم    ذلك على باقي النساء..ذلك على باقي النساء..ذلك على باقي النساء..ذلك على باقي النساء..
        فما هو الرد؟فما هو الرد؟فما هو الرد؟فما هو الرد؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
        وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

هـذا اإلشـكال طـرح مـن قبـل الفخـر الـرازي فـي تفسـيره ولكـن لـيس بهـذا              إن
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم    إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم    إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم    إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم    �((: قالفقد ؛ الشكل
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 ،تــأتين بــه فــي مــاوال تــنفعن اهللا  ،هــو اهللا يعنــي لــيس المنتفــع بتكلــيفكن ،)١(�طْهِيــراًطْهِيــراًطْهِيــراًطْهِيــراًتَتَتَتَ
  .)٢())لمصلحتكن مره تعالى إياكنأو ،نوإنّما نفعه لكُ
لمـا جـاء مـن أوامـر      فجعلهـا تعلـيالً   ،7اآليـة بنسـاء النبـي    مـا قـد خـصّ   فهو كأنّ

ير ضـم ه عـدم تفسـير إبـدال ال   لّـ أق ،سابقة عليها تخص النسـاء، وهـذا فيـه مـا فيـه      ونواه
ــى التــذكير  نفــي (عــ  أن تخــتص بالنســاء فقــط    اآليــة ال يمكــن  فــإن ؛كم) مــن التأنيــث إل

  .خاصّة رهنأو لغي ،رهنغيلو أن يكون الخطاب في اآلية لهن ال بدف ،كم)نلمكان (ع
لهيـة  اإلام بـاألوامر  لتـز إن المراد بإذهاب الـرجس مجـرد التقـوى واال   : فإذا قلنا

اهللا ال ينتفـع مـن توجيهـه     بأن: المعنى هو كما ذكره الرازي وإن ،ناب النواهيتاجو
ــاليف لكُـــ  ــيكن  ،نهـــذه التكـ ــد إلـ ــه عائـ ــا نفعـ ــ، ســـوف ال يتّوإنّمـ ــع ءالتفـــق وال يـ م مـ

 ،جميع المسلمين كما ال يخفىعم ه يإذ أنّ ؛ذين فرضناهما ألهل البيتلالمعنيين ال
 معنــــى   ىوال يبقــــ  ،نــــواهي منفعــــتهم ال منفعتــــه   وامر والاهللا يريــــد مــــنهم بــــاأل    فــــإن

ن المـراد  إ: أن نقـول  ���  ، فلـم يبـق  فـي اآليـة   �إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�ص بأهل البيت بكلمة ختصالال
 ؛غيــر النســاء: العصــمة، وال يكــون المــراد بأهــل البيــت ســوى : بإذهــاب الــرجس هــو

  .فيثبت المطلوب ؛تّفاقغير معصومات باال هننّأل
 ثمـ هـذا المستشـكل ل   إنالشـيعة علـى عـدم نـزول اآليـة فـي نسـاء         أدلّـة ى أا رم

ـا �لظهـور   ؛تهم على كـون اإلرادة فـي اآليـة تكوينيـة ال تشـريعية     وأدلّ 7النبيـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمإِنَّم� 
ل الفخر الرازي وطرحـه بأسـلوب آخـر علـى     ص، حاول تطوير استدالختصافي اال

ا راجعـة  ه إشكال جديد، وذلك بإبدال كون المنفعة في كـالم الـرازي مـن كونهـ    أنّ
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ونســـي أن األســـاس فـــي قـــول  ،إلـــى النســـاء وجعلهـــا راجعـــة إلـــى عمـــوم المســـلمين
 ضـطرار وبالتـالي اال  ،ه على أن اإلرادة في اآلية تشـريعية ال تكوينيـة  ؤالرازي هو بنا

  لجعل مصب اآلية التعليل ال التأسيس.
  :  وعلى كلّ نقول

ــ  وهي  ،�إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�ـاآلية تصدرت ب نإ: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً ــ  أهـل اللغـة    كمـا نقـل  ـ مـن أقـوى أدوات   ـ
مـا يـدافع   (إنّ: 7كقولـه  ،الحصر في اللغة العربية، وتفيد إثبات مـا بعـدها ونفـي مـا عـداه     

  .)١(أنا أو مثلي ��� حسابهم أنا ومثلي)، والمعنى ما يدافع عن أحسابهم أعن 
 فعليـه  .عـنكم أهـل البيـت    ��� مـا يريـد اهللا إذهـاب الـرجس     : فيكون معنى اآلية

وقصرها على أهـل   ،بإذهاب الرجس اإللهيةحصر اإلرادة : ي اآلية قصرانيكون ف
  خاصّة. Fالبيت

وهـــو كونهـــا لمنفعـــة  ،هـــا تحصـــر ســـبب اإلرادة فقـــطأنّ: فمـــا قالـــه المستشـــكل
  .اًفي اآلية قصران ال قصر واحد. وهو خالف الظاهر جد ألن ؛غير صحيح ،الناس

بعـد أن بنـى    ،لـزم بـذلك  أُ ،اآليـة تعليليـة   بـأن  ـــ  الفخر الـرازي ــ من قال  إن: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
فـي اآليـات السـابقة،     لـورود الخطـاب لهـن    ؛فقـط  7ها نازلـة فـي نسـاء النبـي    على أنّ

ي مــدعيــدعي هــذا ال حتّــىهــم فــي اآليــات  وال نعلــم مــن أيــن جــاء ذكــر النــاس كلّ  
  ؟!حصر اإلرادة بالتبع لهم

وال دخـل للنـاس    ،أيضـاً  خـرى واآليـات األُ  ،فهذا أجنبي وبعيد عن مـراد اآليـة  
في تفسير أهل البيت بين  حتمالوإنّما األمر يدور على أقصى اال ،أو المسلمين بها

النساء فقط دونخرين اآل بينو ،مع آخرين 7نساء النبي.  
                                                 

�F١�90�ن�א�����E١٣�W٣١�F�Cد���KEd:+ 



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٢٠٦��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

 فلمـاذا حصـر إرادة التطهيـر بأهـل     ،إذا كانت إرادته تعالى لمنفعة الناس: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
  !؟أول اآليةفي  �إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�بإيراد  ،فقط Fالبيت

ال نفع وال فائدة ترفع هللا سبحانه وتعالى مـن خلـق    ي أنونحن نعلم بشكل كلّ
هـا  ال فقـط إرادة التطهيـر وإذهـاب الـرجس، سـواء قلنـا أنّ       ،هالكون وعالم الممكنات كلّ

خاصّـة بأهـل البيـت    مالناس أ ة لكلّعامFمـن فيـه جهـة مـن      ��� ه ال يطلـب النفـع   ألنّـ  ؛
  .تعالى جالله من نسبة ذلك هللا إكمالها، ونعوذ باهللا جلّجهات النقص يريد 

  : ولكن نقول ،7نحن ال ننكر أن هناك أحكاماً خاصّة بالنبي: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
ــالتطهير عامــ   نإ ــال جــدال   ة لكــلّإرادة اهللا التشــريعية ب ــال وجــه   ،المســلمين ب ف

ــا بأهــل البيــت    : إذا كــان لــإلرادة معنــى آخــر هــو    ���  ،Fلتخصيصــها وحصــرها هن
  .نهامف المراد التي ال يتخلّ ،اإلرادة التكوينية

 هنـاك طريقـاً  ثم ولكـن ال بـأس باإلشـارة    ،آخـر ال مجـال للتفصـيل فيـه هنـا      إن 
التكــاليف  هــا مــننّأو Fمنا أن هــذه اإلرادة خاصّــة بأهــل البيــت لــو ســلّ: وهــوإليــه، 

ل والتأم .لكمن ميزة لهم في ذال بد  إذ ؟صختصافما هو السبب لهذا اال ،الخاصّة
ب لك قولنا.في هذه الميزة يقر  

IIIIČãgIČãgIČãgIČãgIÝîÜÈnÜÛ@ü@Š–zÜÛ@põbu@HbàÝîÜÈnÜÛ@ü@Š–zÜÛ@põbu@HbàÝîÜÈnÜÛ@ü@Š–zÜÛ@põbu@HbàÝîÜÈnÜÛ@ü@Š–zÜÛ@põbu@HbàHHHH@ @@ @@ @@ @
����(�ن���מ�/���2��4«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    سؤال حول إشكال على آية التطهير، أشكل به علينا أحد العلمـاء مـن أهـل   سؤال حول إشكال على آية التطهير، أشكل به علينا أحد العلمـاء مـن أهـل   سؤال حول إشكال على آية التطهير، أشكل به علينا أحد العلمـاء مـن أهـل   سؤال حول إشكال على آية التطهير، أشكل به علينا أحد العلمـاء مـن أهـل   

من حمل كلمة (إنّما) الواردة في آية التطهير علـى  من حمل كلمة (إنّما) الواردة في آية التطهير علـى  من حمل كلمة (إنّما) الواردة في آية التطهير علـى  من حمل كلمة (إنّما) الواردة في آية التطهير علـى      أنّه ما المانعأنّه ما المانعأنّه ما المانعأنّه ما المانع: : : : ، وحاصله، وحاصله، وحاصله، وحاصلهالسنّةالسنّةالسنّةالسنّة
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نّمـا أريـد أن تقـوى    نّمـا أريـد أن تقـوى    نّمـا أريـد أن تقـوى    نّمـا أريـد أن تقـوى    إإإإل يـا ولـدي،   ل يـا ولـدي،   ل يـا ولـدي،   ل يـا ولـدي،   كُـ كُـ كُـ كُـ ((((((((: : : : التعليل ال على الحصر، وذلك نحو قولـك التعليل ال على الحصر، وذلك نحو قولـك التعليل ال على الحصر، وذلك نحو قولـك التعليل ال على الحصر، وذلك نحو قولـك 
        ....تصحتصحتصحتصحآمرك باألكل ألنّي أريدك أن تقوى وآمرك باألكل ألنّي أريدك أن تقوى وآمرك باألكل ألنّي أريدك أن تقوى وآمرك باألكل ألنّي أريدك أن تقوى و: : : : ، بمعنى، بمعنى، بمعنى، بمعنى))))))))ّّّّوتصحوتصحوتصحوتصح

ــالى      أنأنأنأنمــن مــن مــن مــن فمــا المــانع  فمــا المــانع  فمــا المــانع  فمــا المــانع   ــه تع ــي قول ــالى  (إنّمــا) ف ــه تع ــي قول ــالى  (إنّمــا) ف ــه تع ــي قول ــالى  (إنّمــا) ف ــه تع ــي قول ــا����: : : : (إنّمــا) ف ــاإِنَّم ــاإِنَّم ــاإِنَّم إِنَّم      ــنكُم ع بــذْه ياُهللا ل ــد ــنكُم  يرِي ع بــذْه ياُهللا ل ــد ــنكُم  يرِي ع بــذْه ياُهللا ل ــد ــنكُم  يرِي ع بــذْه ياُهللا ل ــد     يرِي
تيلَ الْبأَه سجالرتيلَ الْبأَه سجالرتيلَ الْبأَه سجالرتيلَ الْبأَه سجعيكما كما كما كما     ،،،،، هي ال للحصر، هي ال للحصر، هي ال للحصر، هي ال للحصر))))١١١١((((�الرعيندعيندعيندبل للتعليلبل للتعليلبل للتعليلبل للتعليل    ،،،،نحن الشيعةنحن الشيعةنحن الشيعةنحن الشيعة    ند........        

وذلك ألن (إنّما) إذا كانت للتعليل هنا بطل استداللنا بها على حصر التطهير وذلك ألن (إنّما) إذا كانت للتعليل هنا بطل استداللنا بها على حصر التطهير وذلك ألن (إنّما) إذا كانت للتعليل هنا بطل استداللنا بها على حصر التطهير وذلك ألن (إنّما) إذا كانت للتعليل هنا بطل استداللنا بها على حصر التطهير 
بأهل البيت، وتعيبأهل البيت، وتعيبأهل البيت، وتعيمعهم، وبذلكبأهل البيت، وتعي معهم، وبذلكن إدخال نساء النبي معهم، وبذلكن إدخال نساء النبي معهم، وبذلكن إدخال نساء النبي رادة الـواردة  رادة الـواردة  رادة الـواردة  رادة الـواردة  يبطـل كـون اإل  يبطـل كـون اإل  يبطـل كـون اإل  يبطـل كـون اإل      ن إدخال نساء النبي

رت أهل البيت رت أهل البيت رت أهل البيت رت أهل البيت بين السياق وبين الروايات التي فسبين السياق وبين الروايات التي فسبين السياق وبين الروايات التي فسبين السياق وبين الروايات التي فس    في اآلية تكوينية،ويتم الجمعفي اآلية تكوينية،ويتم الجمعفي اآلية تكوينية،ويتم الجمعفي اآلية تكوينية،ويتم الجمع
بأصــحاب الكســاء، وذلــك ألن األصــل فــي الكــالم هــو جمــع القــرائن الداخليــة         بأصــحاب الكســاء، وذلــك ألن األصــل فــي الكــالم هــو جمــع القــرائن الداخليــة         بأصــحاب الكســاء، وذلــك ألن األصــل فــي الكــالم هــو جمــع القــرائن الداخليــة         بأصــحاب الكســاء، وذلــك ألن األصــل فــي الكــالم هــو جمــع القــرائن الداخليــة         

ن أولى من العدول عن السياق، فـإن  ن أولى من العدول عن السياق، فـإن  ن أولى من العدول عن السياق، فـإن  ن أولى من العدول عن السياق، فـإن  والخارجية مع السياق، ألن الجمع مع التمكّوالخارجية مع السياق، ألن الجمع مع التمكّوالخارجية مع السياق، ألن الجمع مع التمكّوالخارجية مع السياق، ألن الجمع مع التمكّ
        منا القرائن على داللة السياق.منا القرائن على داللة السياق.منا القرائن على داللة السياق.منا القرائن على داللة السياق.ر الجمع قدر الجمع قدر الجمع قدر الجمع قدتعذّتعذّتعذّتعذّ

        ........وجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراًوجزاكم اهللا خيراً
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

        وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
عليــه علمــاء اللغــة مــن كونهــا   نــصّ  لمــا ؛ال يمكــن حمــل (إنّمــا) علــى التعليــل  

  أوضح أدوات الحصر.
أنّهــا تحصــر العلّــة، كمــا فــي المثــال الــذي     : نعــم، أقصــى مــا يمكــن أن يــدعى  

أن ، فمـن الواضـح   ))تصـح ل يا ولـدي إنّمـا أريـد أن تقـوى و    كُ((: ذكره المستشكل
فحصـرت   ،ة وسبب األمر باألكـل (إنّما) جاءت هنا أيضاً للحصر ولكن لحصر العلّ

اإلرادة بالقوة.ة والصح  
                                                 

�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K� �
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: ، ألصـبح فـي قولـه قصـران    ))تصـح إنّما أريـد يـا ولـدي أن تقـوى و    ((: ولو قال
الـــذي جـــاء فـــي آيـــة  هـــو وهـــذا  ..وحصـــرها بولـــده ،صـــحةوال قوةقصـــر اإلرادة بـــال

، فإن ����ًتَطْهِيراتَطْهِيراتَطْهِيراتَطْهِيرا    ويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُمرِيد اُهللا ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت رِيد اُهللا ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت رِيد اُهللا ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت رِيد اُهللا ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت يييي    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما����: التطهير
  .Fقصر اإلرادة، وأنّها خاصّة بأهل البيت: نيفيها قصر
ن المـراد مـن أهـل البيـت، وإنّمـا      ها في تعيدوال دخل لمعنى (إنّما) بمفر ،هذا

معنـى (إنّمـا)    نبـأ : ها التكوينية، سواء قلنـا نّألها دخل في تعيين المراد من اإلرادة، و
ألن الحصـر   ؛بيت يشمل النساء أو الالن أهل إ: للحصر أو لحصر العلّة، وسواء قلنا

  ..عموماً ال يتوافق مع التشريع العام
ت بأن إرادة التطهير التشريعية شاملة لكـلّ النـاس، فلمـا خصّـ    : إذ يأتي السؤال

  لو شمل النساء؟ حتّى، )بيتأهل ال( ـهنا ب رادةهذه اإل
إذ  ، وهـي ال تثبـت قطعـاً؛   لو ثبتت وحدة السـياق  مافيولكن ال يخفى أن هذا كلّه 

مـن الواضـح أن الروايــات الصـحيحة المستفيضــة فـي ســبب النـزول تــنص علـى أن هــذا       
  المقطع من اآلية نزل وحده، إضافة إلى داللة اآلية على العصمة المخرجة للنساء.

@¿@ÖŠÐÛaI@¿@ÖŠÐÛaI@¿@ÖŠÐÛaI@¿@ÖŠÐÛaIóäÈßóäÈßóäÈßóäÈß@@@@HpbíŁa@òîÔi@¿@êbäÈß@åÇ@òíŁa@¿@H�èĐnÛaIHpbíŁa@òîÔi@¿@êbäÈß@åÇ@òíŁa@¿@H�èĐnÛaIHpbíŁa@òîÔi@¿@êbäÈß@åÇ@òíŁa@¿@H�èĐnÛaIHpbíŁa@òîÔi@¿@êbäÈß@åÇ@òíŁa@¿@H�èĐnÛaI@ @@ @@ @@ @

��א�����ن����א��$����ن����:�%�د�«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكمالسالم عليكم

    ية كانت عادية،ية كانت عادية،ية كانت عادية،ية كانت عادية،اآلاآلاآلاآل    ننننإإإإ: : : : سؤالي يدور حول آية التطهير، فأبناء السنّة يقولونسؤالي يدور حول آية التطهير، فأبناء السنّة يقولونسؤالي يدور حول آية التطهير، فأبناء السنّة يقولونسؤالي يدور حول آية التطهير، فأبناء السنّة يقولون
علَـيكُم مـن   علَـيكُم مـن   علَـيكُم مـن   علَـيكُم مـن       وينَـزِّلُ وينَـزِّلُ وينَـزِّلُ وينَـزِّلُ ����: : : : قولـه قولـه قولـه قولـه وا بوا بوا بوا بترفع أهل البيت إلـى مسـتوى العصـمة، واسـتدلّ    ترفع أهل البيت إلـى مسـتوى العصـمة، واسـتدلّ    ترفع أهل البيت إلـى مسـتوى العصـمة، واسـتدلّ    ترفع أهل البيت إلـى مسـتوى العصـمة، واسـتدلّ        فلمفلمفلمفلم
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  بـذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممالس  بـذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممالس  بـذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممالس  بـذْهيو كُم بِهرطَهاء لِّياء ممالس ـنكُمع ـنكُمع ـنكُمع ـنكُمع      طَانـزَ الشَّـيرِج  طَانـزَ الشَّـيرِج  طَانـزَ الشَّـيرِج  طَانـزَ الشَّـيإإإإ: : : : ويقولـون ويقولـون ويقولـون ويقولـون     ،،،،))))١١١١((((�رِجنننالتطهيـر التطهيـر التطهيـر التطهيـر     ن    
        ؟؟؟؟يتانيتانيتانيتانالفرق بين اآلالفرق بين اآلالفرق بين اآلالفرق بين اآل    فمافمافمافما    ية التطهير،ية التطهير،ية التطهير،ية التطهير،آآآآكما سبق في كما سبق في كما سبق في كما سبق في     ية للمؤمنين،ية للمؤمنين،ية للمؤمنين،ية للمؤمنين،كان في هذه اآلكان في هذه اآلكان في هذه اآلكان في هذه اآل

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
        وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

قولـه التطهيـر فـي    إن :�ووونَـزِّلُ ونَـزِّلُ ينَـزِّلُ ينَـزِّلُ يي            بـذْهيو كُم بِـهـرطَهـاء لِّياء مـمـن السكُم ملَـيع        بـذْهيو كُم بِـهـرطَهـاء لِّياء مـمـن السكُم ملَـيع        بـذْهيو كُم بِـهـرطَهـاء لِّياء مـمـن السكُم ملَـيع        بـذْهيو كُم بِـهـرطَهـاء لِّياء مـمـن السكُم ملَـيع
ــنكُمعــنكُمعــنكُمعــنكُمع    طَانــزَ الشَّــيرِجطَانــزَ الشَّــيرِجطَانــزَ الشَّــيرِجطَانــزَ الشَّــيــا�: فــي قولــهوكــذا ، �رِجــامــامــامجٍ      مــرح ــنكُم ملَــيــلَ ععجياُهللا ل رِيــدجٍ  يــرح ــنكُم ملَــيــلَ ععجياُهللا ل رِيــدجٍ  يــرح ــنكُم ملَــيــلَ ععجياُهللا ل رِيــدجٍ  يــرح ــنكُم ملَــيــلَ ععجياُهللا ل رِيــدي

  ــد ـــكن يرِي ــد  ولَ ـــكن يرِي ــد  ولَ ـــكن يرِي ــد  ولَ ـــكن يرِي ــركُمولَ طَهيلكُمــر طَهيلكُمــر طَهيلكُمــر طَهيل     ــه ــتم نِعمتَ يلو ــه ــتم نِعمتَ يلو ــه ــتم نِعمتَ يلو ــه ــتم نِعمتَ يلــه فــي   ، )٢(�و ــهيختلــف عن ــاإِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ�: قول ــام ــام ــام اُهللا     م ــد ــد اُهللا يرِي ــد اُهللا يرِي ــد اُهللا يرِي يرِي
 تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيلكُمرطَهيوكُمرطَهيوكُمرطَهيوكُمرطَهي٣(�تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً    و(..    

سـواء   رفـع الحـدث،  : والمقصـود منـه فيهمـا    لجميـع المسـلمين،   ه هناك عامنّأل
    .كما في آية األنفال ،الجنابةبالغسل من أو  آية المائدة، كما في ،الوضوءب

ها خصوصيات كثيرة،ا آية التطهير ففيأم أُخـرى فـي    ة آيةتجعلها ال تشابه أي
    : منها ذكر التطهير،

ـــــ١١١١ ـــ ـــ رادة فــي إذهــاب الــرجس  علــى حصــر اإل فهــي تــدلّ ؛�إِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــا�أداة الحصــر  ـــــ
  .والتطهير

 ؛أو نـداءً  ،أو مـدحاً  ،صختصـا د االسـواء كـان لمجـر    ،�أَهـلَ الْبيـت  أَهـلَ الْبيـت  أَهـلَ الْبيـت  أَهـلَ الْبيـت  �كلمة  ــــ٢٢٢٢
  .�عنكُمعنكُمعنكُمعنكُم�: التطهير بالمخاطبين بقولهعلى اختصاص إذهاب الرجس ويدلّ فهو 

 ،رادة فــي إذهــاب الــرجس والتطهيــراإلر قصــ: انرففـي اآليــة فــي الحقيقــة قصــ 
  .Fإذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت روقص

                                                 
�Fل١�U:א��E�F٨E�W١١K 

�F٢C
��E�F٥E�W٦Kא��� �
�F٣9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K� �
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د المراد بالتطهير المؤكّ ألن ؛على العصمة يدلّ �تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً    ويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُمويطَهركُم�: قوله ــــــــ٣٣٣٣
ــر الــ  : هــو فعلــه، بمصــدر ــه بعــد إذهــاب أصــله     إزالــة أث ومــن  ،رجس بــإيراد مــا يقابل

ما المعلوم أن      ،تجهيـزهم  : فتطهيـرهم هـو   يقابل االعتقـاد الباطـل هـو االعتقـاد الحـق
ويكـــون المـــراد بـــاإلرادة أيضـــاً غيـــر اإلرادة   االعتقـــاد والعمـــل، دراك الحـــق فـــيإبـــ

  .التشريعية
ـــ٤٤٤٤ ــــ ــــ ــــ ــي كلمــة    ـ ــالم ف ــا  : رجسالم الجــنس، والمــراد مــن الــ    �الــرجسالــرجسالــرجسالــرجس�ال كــلّ م

    كما ذُكر في كتب اللغة. ،يشين

يــة أو م عــن التطهيــر مــن النجاســات الماد فاآليــات اُألخــرى مــن القــرآن تــتكلّ  
 وأشمل مـن كـلّ   فالطهارة هنا أعم ا في هذه اآلية،أم ،كالغسل والوضوء، المعنوية

م عـن أعلـى مراتـب الطهـارة ال     فهـي تـتكلّ   ومعصـية وشـرك وعـذاب،    نجاسـة وقـذر  
    .كما في اآليات اُألخريات الطهارة، بسيطة من مراتب مرتبة

ــدلّ    ــر ت ــة التطهي ــالي فآي ــأعلى درجاتهــا،    وبالت ــى الطهــارة ب ــا نســم   عل يه وهــي م
ا ما سواها من اآليات التي تذكر تطهيـر المـؤمنين فـال ترتقـي قطعـاً      وأم، )العصمةـ(ب

م كالوضوء والتـيم  ية،ية أو معنوعلى طهارة ماد ما تدلّوإنّ وال تشابهها، لهذه اآلية
  .شابه والغسل وما
كمســلم   ــــ مــا رواه العامــة والخاصّــة فــي الصــحاح      : عانادليــل علــى مــد    وأدلّ

ـــ وغيــره  Fمــن جمــع أهــل البيــت  ،ة عاليــةلهــذه اآليــة بدقّــ  7تطبيــق النبــي مــن ـ
، وعــدم إدخــال أحــد معهــم  ووضــعه الكســاء علــيهم،  المخصوصــين بالعصــمة معــه، 

اختصــاص  نوبـي  مـع مكانتهـا وتقواهـا،    سـلمة رفـض إدخالهـا،    مأُ المـؤمنين  محتّـى أُ 
 تخبرنـا بـأن   فهـي  وأخـذها الكسـاء،   مـع طلبهـا الشـديد،    ،بهذه اآليـة  Fأهل البيت

وفــي  )،ك إلــى خيــرمكانــك إنّــ بــق إلــى(ا: وقــال لهــا جــذب منهــا الكســاء، 7النبــي
 لــق عظــيم،خُ مــن 7مــع مــا يحملــه النبــي األعظــم)، أنــت مــن أزواج النبــي(: روايــة
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: أيـ فـي زمانهـا      نسـائه واتقـى   بـل أعـزّ   ،نسـائه ناهيك عـن   أحد، أي وعدم رد طلب
    .أن يتّبع أحق ولكن الحقـ بعد خديجة 

إخــراج يــده الشــريفة مــن الكســاء ورفعهــا إلــى الســماء،   ثــم الســماء  ودعــا رب
هؤالء هم أهل بيتي،: بأن هـذه اآليـة    فأين ؛رهم تطهيراًفأذهب عنهم الرجس وطه
  !؟تلك من

HòíŁa@¿@�uŠÛa@óäÈßIHòíŁa@¿@�uŠÛa@óäÈßIHòíŁa@¿@�uŠÛa@óäÈßIHòíŁa@¿@�uŠÛa@óäÈßI@ @@ @@ @@ @
���������%�د�א��$��«�«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم          إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم          إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم          إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم          ����: قوله تعالى

  ؟؟؟؟أم كالهماأم كالهماأم كالهماأم كالهما    ،،،،ييييمعنوي أم مادمعنوي أم مادمعنوي أم مادمعنوي أم ماد    هل هذا الرجسهل هذا الرجسهل هذا الرجسهل هذا الرجس، ، ، ، ))))١١١١((((�تَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراًتَطْهِيراً

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..مة اهللا السالم عليكم ورح

: القــذارة, والقــذارة الرجاســة, وهــي: ـ صــفة مــنـــبالكســر فالســكون ــــ جس الــرِ
 ،وتكـــون بحســـب ظـــاهر الشـــيء  ر منهـــا,ب والتنفّـــة فـــي الشـــيء توجـــب التجنّـــ ئـــهي

  .)٢(�أَو لَحم خنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجسأَو لَحم خنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجسأَو لَحم خنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجسأَو لَحم خنْزِيرٍ فَإِنَّه رِجس�: قال اهللا تعالى ؛كرجاسة الخنزير
لقـــذارة المعنويـــة, كالشـــرك والكفـــر وأثـــر وهـــو الرجاســـة وا: وبحســـب باطنـــه

                                                 
�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K� �
�Fא�:��م٢�E�F٦E�W١٤٥K� �
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وأَما الَّذين فـي قُلُـوبِهِم مـرضٌ فَـزَادتْهم رِجسـاً إِلَـى       وأَما الَّذين فـي قُلُـوبِهِم مـرضٌ فَـزَادتْهم رِجسـاً إِلَـى       وأَما الَّذين فـي قُلُـوبِهِم مـرضٌ فَـزَادتْهم رِجسـاً إِلَـى       وأَما الَّذين فـي قُلُـوبِهِم مـرضٌ فَـزَادتْهم رِجسـاً إِلَـى       �: , قال اهللا تعالىيئالعمل الس
ونركَاف مهاتُوا ومو هِمسرِجونركَاف مهاتُوا ومو هِمسرِجونركَاف مهاتُوا ومو هِمسرِجونركَاف مهاتُوا ومو هِمسوقال اهللا تعالى، )١(�رِج :� حشْري هيدهي أَن اللَّه رِدي نفَم حشْري هيدهي أَن اللَّه رِدي نفَم حشْري هيدهي أَن اللَّه رِدي نفَم حشْري هيدهي أَن اللَّه رِدي نفَم

ل هرصَدل هرصَدل هرصَدل هرـي           صَدف دصَّـعـا يجـاً كَأَنَّمرقاً حضَـي هرـلْ صَـدعجي ـلَّهضي أَن ـرِدي ـنمالمِ وـي           ِإلسف دصَّـعـا يجـاً كَأَنَّمرقاً حضَـي هرـلْ صَـدعجي ـلَّهضي أَن ـرِدي ـنمالمِ وـي           ِإلسف دصَّـعـا يجـاً كَأَنَّمرقاً حضَـي هرـلْ صَـدعجي ـلَّهضي أَن ـرِدي ـنمالمِ وـي           ِإلسف دصَّـعـا يجـاً كَأَنَّمرقاً حضَـي هرـلْ صَـدعجي ـلَّهضي أَن ـرِدي ـنمالمِ وِإلس
نُونمؤال ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَلمالسنُونمؤال ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَلمالسنُونمؤال ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَلمالسنُونمؤال ي ينلَى الَّذع سجالر لُ اللَّهعجي كاِء كَذَلم٢(�الس(.  

عتقــاد القلــب باال تعلّــقإدراك نفســاني وأثــر شــعوري مــن  : فهــو ؛مــا كــان وأيــاً
ة ئـ هي وإذهـاب الـرجس ــــ والـالم فيـه للجـنس ـــ إزالـة كـلّ          ،يئطل أو العمـل السـ  البا

فتنطبـق علـى العصـمة اإللهيـة التـي       ،والعمـل عتقـاد  خبيثة في النفس تخطـئ حـق اال  
  .)٣(العمل سيئوعتقاد هي صورة علمية نفسانية تحفظ اإلنسان من باطل اال

ية, كما يستعملها رة الماديستخدم الرجس في الداللة على القذا اًفالقرآن إذ
يـــة, فلحـــم الخنزيـــر هـــو مـــن مصـــاديق الرجاســـة الماد  ؛فـــي األمـــور المعنويـــة أيضـــاً 

  من مصاديق الرجس والقذارة الباطنية.: أي ،والكفر من المصاديق المعنوية
قوله تعالى ومن الجدير بالذكر أن :�سجالر نْكُمع بذْهيلسجالر نْكُمع بذْهيلسجالر نْكُمع بذْهيلسجالر نْكُمع بذْهيل �ي شامل فـ  عام

إذ هـي   ؛ل) في الرجس من العمـوم والشـمولية  أوذلك لما تفيده (إذهاب الرجس, 
غراق.ستأو لال ،ا أن تكون للجنسإم  

ل) أتكـون (  حتّـى ذكر أو إشارة إلـى الـرجس فـي اآليـات السـابقة       تقدمولم ي
اً شامالً  حينئذ عهدية, وهذه الشمولية تعني نفي الرجس عن هؤالء البررة نفياً عام

ــع مســتويات الــرجس,   ذهبهــا اهللا تعــالى عــن   أقــذارة قــد   رجــس وكــلّ  فكــلّ لجمي
  .العصمة: ، وهو معنىهؤالء البررة

                                                 
�Fא�?�-�١�E�F٩E�W١٢٥K� �
�Fא�:��م٢�E�F٦E�W١٢٥K� �
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
مـع العلـم   مـع العلـم   مـع العلـم   مـع العلـم       ،،،،مـن خـالل آيـة التطهيـر    مـن خـالل آيـة التطهيـر    مـن خـالل آيـة التطهيـر    مـن خـالل آيـة التطهيـر        FFFFة أهل البيتة أهل البيتة أهل البيتة أهل البيتأئمأئمأئمأئمكيف نثبت عصمة كيف نثبت عصمة كيف نثبت عصمة كيف نثبت عصمة 

        ؟؟؟؟FFFFةةةةئمئمئمئمخمسة ولم تشمل باقي األخمسة ولم تشمل باقي األخمسة ولم تشمل باقي األخمسة ولم تشمل باقي األها نزلت بأصحاب الكساء الها نزلت بأصحاب الكساء الها نزلت بأصحاب الكساء الها نزلت بأصحاب الكساء الأنّأنّأنّأنّ
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

        وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
أوأوأوــدة  : : : : الًالًالًالًأو ــان قاعــ ــوليمكــــن بيــ ــاء األُ أُصــ ــذكرها علمــ ــبهم صــــول ية يــ ــي كتــ  ،فــ
إ: وهـي رون في تفاسـيرهم،  والمفس)(إ: , أو)ص الـوارد المـورد ال يخصّـ   نالعبـرة   ن

الـذي تنـزل فيـه آيـة مـا فيهـا       المـورد   , بمعنـى أن )بعموم اللفظ ال بخصوص السـبب 
عـن   ـــ ـ أي المـورد  ــ ال يمنعهـا   ،أو قاعـدة كلّيـة   ،أو إخبار عن قضـية مـا   ،نحكم معي

ن لـم يكـن حاضـراً    إو ،العموم أو الشمول لما يمكن أن يدخل تحت عنوانهـا العـام  
أو  ،أو األخبــــار العامــــة ،حكــــام الشــــرعيةقتصــــرت األال ��� ســــاعة نــــزول الــــنص, و

ا وهذا ممـ  ،هابعلى خصوص المخاطبين يات القرآن آلواردة في ا ،يةالقواعد الكلّ
  ال يمكن المصير إليه.

افرة ضخارجية مت أدلّةحسب  ،عنوان (أهل البيت) شامل نإ: نقول: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
الوارد عددهم في الحديث المشهور عن  ،Fثني عشرة االئملباقي األ

ثنا عشر االساعة أو يكون عليكم تقوم  حتّى(ال يزال هذا الدين قائماً : 7النبي
  .)١(هم من قريش)خليفة كلّ
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 7النبي حيث نجد أن ؛حديث الثقلين المتواتر المشهور: دلّةومن تلك األ
لى يوم إالتالزم بين القرآن والعترة (أهل البيت) متواصل  نأيذكر بشكل واضح 

هم من أهل ة غير الخمسة أصحاب الكساء أئممر الذي يعني وجود القيامة, األ
فقد قال  ؛البيت, وداخلون في عنوان أهل البيت المشار إليه في آية التطهير

أحدهما أكبر من اآلخر ،ي تارك فيكم الثقلين(إنّ: في حديث الثقلين 7النبي :
يردا  حتّىهما لن يفترقا نّإف ،نظروا كيف تخلفوني فيهمااوعترتي, ف ،كتاب اهللا

١(الحوض) علي(.  
ة ه أن يحيا حياتي ويموت مماتي, ويسكن جنّ(من سر: 7نبيقال ال يضاًأو

عدن غرسها ربي فليوال عليباأل اً من بعدي, وليوال وليه, وليقتد؛ة من بعديئم 
هم عترتي, خلقوا من طينتي, رزقوا فهمي وعلمي, فويل للمكذبين بفضلهم فإنّ

٢(تي, القاطعين فيهم صلتي, ال أنالهم اهللا شفاعتي)من أم(.  
ف من أُوخل (في كلّ: ه قالنّأ 7وأيضاً ورد عن النبيهل أ تي عدول منم

نتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين, االين, وغبيتي, ينفون عن هذا الدين تحريف ال
  .)٣(من تفدون)ب, فانظروا وجلّ عزّ تكم وفدكم إلى اهللاأئم نإال وأ

ن إلى أكثر من معصوم ا ال نحتاج في تشخيص بقية المعصوميعلى أنّ: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
هه عن المناحي ن تنزّعصمته تعي نأل ؛واحد يكون لنا المرجع في تعيين غيره
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ثبات إكما هو واضح, ويكفينا من آية التطهير  ،العاطفية, أو الخطأ في التطبيق
, وهم بدورهم يعينون بالفعل 7كساء رسول اهللالذين ضمهم  ،عصمة الخمسة

  .همدلنا المعصومين من بع
فقد جاءت مئات النصوص عن المعصومين بعضهم  ؛هذا ما حدث بالفعلو

حاديث نبوية أهنالك والسابق لإلمام الالحق من بعده,  عن بعض في تعيين اإلمام
ـ(ك ،ة في كتبهمذكرها علماء العامضافة باإل ،)تذكرة الخواص(, و)ةينابيع المود

وضوح,  ذكرت هذا األمر بكلّالتي  ،ةماميعند الشيعة اإل ةلى المجاميع الحديثيإ
عالم إو( ،وعلى سبيل المثال يمكن مراجعة كتاب (اإلرشاد) للشيخ المفيد

        لع على جملة من هذه األحاديث.لتطّ ،الورى) للطبرسي

IIIIþa@òíŁa@¿@Ý�†í@Ýçþa@òíŁa@¿@Ý�†í@Ýçþa@òíŁa@¿@Ý�†í@Ýçþa@òíŁa@¿@Ý�†í@ÝçČàöČàöČàöČàö´�§a@†Ûë@åß@òÈ�nÛa@ò´�§a@†Ûë@åß@òÈ�nÛa@ò´�§a@†Ûë@åß@òÈ�nÛa@ò´�§a@†Ûë@åß@òÈ�nÛa@òCCCC____@@@@@@@@@@@@
áèuŠ±@õb�ØÛa@sí†y@ÝçëáèuŠ±@õb�ØÛa@sí†y@ÝçëáèuŠ±@õb�ØÛa@sí†y@ÝçëáèuŠ±@õb�ØÛa@sí†y@Ýçë____HHHH@ @@ @@ @@ @
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ى أن تصل رسالتي وأنتم بأفضل حال، بارك اهللا ى أن تصل رسالتي وأنتم بأفضل حال، بارك اهللا ى أن تصل رسالتي وأنتم بأفضل حال، بارك اهللا ى أن تصل رسالتي وأنتم بأفضل حال، بارك اهللا كيف حالكم سادتي، أتمنّكيف حالكم سادتي، أتمنّكيف حالكم سادتي، أتمنّكيف حالكم سادتي، أتمنّ
        قكم.قكم.قكم.قكم.فيكم ووفّفيكم ووفّفيكم ووفّفيكم ووفّ

    يهايهايهايهاأتمنى الجواب علأتمنى الجواب علأتمنى الجواب علأتمنى الجواب علهذه مجموعة مداخالت متفرقة جرت بين طرفين، هذه مجموعة مداخالت متفرقة جرت بين طرفين، هذه مجموعة مداخالت متفرقة جرت بين طرفين، هذه مجموعة مداخالت متفرقة جرت بين طرفين، 
        : : : : أساس هذه الشروطأساس هذه الشروطأساس هذه الشروطأساس هذه الشروط

ن كانت صحيحة ن كانت صحيحة ن كانت صحيحة ن كانت صحيحة ، وال فرق إ، وال فرق إ، وال فرق إ، وال فرق إاالستدالل يكون من الكتاب والسنّة الصحيحةاالستدالل يكون من الكتاب والسنّة الصحيحةاالستدالل يكون من الكتاب والسنّة الصحيحةاالستدالل يكون من الكتاب والسنّة الصحيحة
 تخرج عن الموضوع، بحيث أن تناقش آية  تخرج عن الموضوع، بحيث أن تناقش آية  تخرج عن الموضوع، بحيث أن تناقش آية  تخرج عن الموضوع، بحيث أن تناقش آية عند أهل السنّة أو الشيعة، وأن العند أهل السنّة أو الشيعة، وأن العند أهل السنّة أو الشيعة، وأن العند أهل السنّة أو الشيعة، وأن ال

ت الموضوع ونستفيد منه بإذن ت الموضوع ونستفيد منه بإذن ت الموضوع ونستفيد منه بإذن ت الموضوع ونستفيد منه بإذن ال يتشتّال يتشتّال يتشتّال يتشتّ    حتّىحتّىحتّىحتّىآية، ودليل دليل، وحديث حديث، آية، ودليل دليل، وحديث حديث، آية، ودليل دليل، وحديث حديث، آية، ودليل دليل، وحديث حديث، 
        اهللا، هذه هي الشروط.اهللا، هذه هي الشروط.اهللا، هذه هي الشروط.اهللا، هذه هي الشروط.
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        وهي كاآلتي:وهي كاآلتي:وهي كاآلتي:وهي كاآلتي:
            ــ مداخلة:ــ مداخلة:ــ مداخلة:ــ مداخلة:

ن ن ن ن وووون والباحثن والباحثن والباحثن والباحثووووحقّقحقّقحقّقحقّقشبع المشبع المشبع المشبع المأأأأحيث حيث حيث حيث     ؛؛؛؛هم البحوثهم البحوثهم البحوثهم البحوثأأأأالبحث في آية التطهير من البحث في آية التطهير من البحث في آية التطهير من البحث في آية التطهير من 
ولكن ولكن ولكن ولكن     ،،،،في هذا الموضوعفي هذا الموضوعفي هذا الموضوعفي هذا الموضوع    ف كتباًف كتباًف كتباًف كتباًلّلّلّلّأأأأومنهم من ومنهم من ومنهم من ومنهم من     ،،،،والسنّة البحث فيهاوالسنّة البحث فيهاوالسنّة البحث فيهاوالسنّة البحث فيها    ةةةةمن الشيعمن الشيعمن الشيعمن الشيع

        : : : : خرخرخرخرآآآآوهو بعنوان وهو بعنوان وهو بعنوان وهو بعنوان     ،،،،ماماماما    طرحه يختلف نوعاًطرحه يختلف نوعاًطرحه يختلف نوعاًطرحه يختلف نوعاًأأأأموضوعي الذي سموضوعي الذي سموضوعي الذي سموضوعي الذي س
    في آية التطهير؟في آية التطهير؟في آية التطهير؟في آية التطهير؟    MMMMوالد الحسينوالد الحسينوالد الحسينوالد الحسينأأأأمن من من من     ةةةةهو الدليل على دخول التسعهو الدليل على دخول التسعهو الدليل على دخول التسعهو الدليل على دخول التسع    ماماماما

        هو الدليل على دخولهم في مصطلح أهل البيت المطهرين؟هو الدليل على دخولهم في مصطلح أهل البيت المطهرين؟هو الدليل على دخولهم في مصطلح أهل البيت المطهرين؟هو الدليل على دخولهم في مصطلح أهل البيت المطهرين؟    و ماو ماو ماو ماأأأأ
    ،،،،م سلمةم سلمةم سلمةم سلمةعن أُعن أُعن أُعن أُ    ،،،،خرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحينخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحينخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحينخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحينأأأأ
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ����: : : : ةةةةييييفي بيتي نزلت هذه اآلفي بيتي نزلت هذه اآلفي بيتي نزلت هذه اآلفي بيتي نزلت هذه اآل: : : : قالتقالتقالتقالت

وفاطمة والحسن وفاطمة والحسن وفاطمة والحسن وفاطمة والحسن     إلى عليإلى عليإلى عليإلى علي    7777رسل رسول اهللارسل رسول اهللارسل رسول اهللارسل رسول اهللاأأأأفففف: : : : ، قالت، قالت، قالت، قالت����ويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراًويطَهركُم تَطْهِيراً
        ....))))هؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتي((((: : : : فقالفقالفقالفقال    ،،،،والحسينوالحسينوالحسينوالحسين

وقال وقال وقال وقال     ،،،،سلم ولم يخرجاهسلم ولم يخرجاهسلم ولم يخرجاهسلم ولم يخرجاهصحيح على شرط البخاري ومصحيح على شرط البخاري ومصحيح على شرط البخاري ومصحيح على شرط البخاري وم: : : : قال الحاكمقال الحاكمقال الحاكمقال الحاكم
        ....))))١١١١((((على شرط البخاريعلى شرط البخاريعلى شرط البخاريعلى شرط البخاري: : : : الذهبيالذهبيالذهبيالذهبي

حه وابن حه وابن حه وابن حه وابن الترمذي وصحالترمذي وصحالترمذي وصحالترمذي وصح    يضاًيضاًيضاًيضاًأأأأخرج خرج خرج خرج أأأأوووو: : : : المنثورالمنثورالمنثورالمنثور    السيوطي في الدرالسيوطي في الدرالسيوطي في الدرالسيوطي في الدر    يضاًيضاًيضاًيضاًأأأأوقال وقال وقال وقال 
وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق     ،،،،ههههصححصححصححصححجرير وابن المنذر والحاكم وجرير وابن المنذر والحاكم وجرير وابن المنذر والحاكم وجرير وابن المنذر والحاكم و

    والحسنوالحسنوالحسنوالحسن    وعليوعليوعليوعلي    ةةةةوفي البيت فاطموفي البيت فاطموفي البيت فاطموفي البيت فاطم    ............ةةةةييييفي بيتي نزلت اآلفي بيتي نزلت اآلفي بيتي نزلت اآلفي بيتي نزلت اآل: : : : قالتقالتقالتقالت    ،،،،OOOOأُم سلمةأُم سلمةأُم سلمةأُم سلمة
اللّهم هؤالء أهل بيتي اللّهم هؤالء أهل بيتي اللّهم هؤالء أهل بيتي اللّهم هؤالء أهل بيتي ((((: : : : قالقالقالقالثم ثم ثم ثم بكساء كان عليه بكساء كان عليه بكساء كان عليه بكساء كان عليه     7777لهم رسول اهللالهم رسول اهللالهم رسول اهللالهم رسول اهللافجلّفجلّفجلّفجلّ    والحسينوالحسينوالحسينوالحسين

        ....))))٢٢٢٢(((())))ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًأأأأفففف
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    ))))١١١١((((كمال المعلمكمال المعلمكمال المعلمكمال المعلمإإإإكمال كمال كمال كمال إإإإ: : : : ىىىىالمسمالمسمالمسمالمسم    ،،،،بي في شرحه لصحيح مسلمبي في شرحه لصحيح مسلمبي في شرحه لصحيح مسلمبي في شرحه لصحيح مسلماآلاآلاآلاآل    يضاًيضاًيضاًيضاًأأأأوقال وقال وقال وقال 
: : : : قولقولقولقولن ين ين ين يأأأأ    إلىإلىإلىإلى    مون...مون...مون...مون...هؤالء المعظّهؤالء المعظّهؤالء المعظّهؤالء المعظّ: : : : المراد بأهل البيتالمراد بأهل البيتالمراد بأهل البيتالمراد بأهل البيت    ننننأأأأعلى على على على     تدلّتدلّتدلّتدلّ    ةةةةيييياآلاآلاآلاآل: : : : ههههما نصّما نصّما نصّما نصّ

        حاديث وردت...حاديث وردت...حاديث وردت...حاديث وردت...ألألألأل    ؛؛؛؛دخلهم معه المرط ال غيردخلهم معه المرط ال غيردخلهم معه المرط ال غيردخلهم معه المرط ال غيرأأأأمن من من من : : : : والمرادوالمرادوالمرادوالمراد: : : : وقال الجمهوروقال الجمهوروقال الجمهوروقال الجمهور
    ةةةةيييياآلاآلاآلاآل    ننننأأأأمن علماء أهل السنّة قالوا بمن علماء أهل السنّة قالوا بمن علماء أهل السنّة قالوا بمن علماء أهل السنّة قالوا ب    اًاًاًاًكثيركثيركثيركثير    ننننإإإإ: : : : ي عندما قلتي عندما قلتي عندما قلتي عندما قلتنّنّنّنّإإإإوعلى هذا فوعلى هذا فوعلى هذا فوعلى هذا ف
        كمال المعلم.كمال المعلم.كمال المعلم.كمال المعلم.إكمال إإكمال إإكمال إإكمال إبي في كتابه بي في كتابه بي في كتابه بي في كتابه هو قول اآلهو قول اآلهو قول اآلهو قول اآل    ة،ة،ة،ة،نزلت في الخمسنزلت في الخمسنزلت في الخمسنزلت في الخمس
        : : : : منهامنهامنهامنها    ،،،،خراج حديث الكساءخراج حديث الكساءخراج حديث الكساءخراج حديث الكساءإإإإونقوم بونقوم بونقوم بونقوم ب    ةةةةن إلى كتب الشيعن إلى كتب الشيعن إلى كتب الشيعن إلى كتب الشيعفلنذهب اآلفلنذهب اآلفلنذهب اآلفلنذهب اآل

اهللا عزّ وجلّ ورسوله اهللا عزّ وجلّ ورسوله اهللا عزّ وجلّ ورسوله اهللا عزّ وجلّ ورسوله نصّ نصّ نصّ نصّ     روى الكليني في الكافي بسند صحيح في باب ماروى الكليني في الكافي بسند صحيح في باب ماروى الكليني في الكافي بسند صحيح في باب ماروى الكليني في الكافي بسند صحيح في باب ما
والحديث طويل والحديث طويل والحديث طويل والحديث طويل     ــــــــ    CCCCاهللاهللاهللاهللا    عن أبي عبدعن أبي عبدعن أبي عبدعن أبي عبد: : : : ههههما نصّما نصّما نصّما نصّ    ،،،،فواحدفواحدفواحدفواحد    واحداًواحداًواحداًواحداً    FFFFةةةةئمئمئمئمعلى األعلى األعلى األعلى األ

ـ    ن يقولن يقولن يقولن يقولأأأأإلى إلى إلى إلى  ــ ــ ــ ... فكان ... فكان ... فكان ... فكان ةةةةيييياآلاآلاآلاآل    7777ههههلنبيلنبيلنبيلنبي    نزل في كتابه تصديقاًنزل في كتابه تصديقاًنزل في كتابه تصديقاًنزل في كتابه تصديقاًأأأألكن اهللا عزّ وجلّ لكن اهللا عزّ وجلّ لكن اهللا عزّ وجلّ لكن اهللا عزّ وجلّ     ::::ـ
عليعليعليةةةةوالحسن والحسين وفاطموالحسن والحسين وفاطموالحسن والحسين وفاطموالحسن والحسين وفاطم    عليFFFF    هم رسول اهللا تحت الكساء في بيت هم رسول اهللا تحت الكساء في بيت هم رسول اهللا تحت الكساء في بيت هم رسول اهللا تحت الكساء في بيت دخلدخلدخلدخلأأأأفففف

        ....))))٢٢٢٢(((())))وهؤالء أهل بيتي وثقليوهؤالء أهل بيتي وثقليوهؤالء أهل بيتي وثقليوهؤالء أهل بيتي وثقلي    ،،،،وثقالًوثقالًوثقالًوثقالً    هالًهالًهالًهالًأأأأ    نبينبينبينبي    لكلّلكلّلكلّلكلّ    ننننإإإإاللّهم اللّهم اللّهم اللّهم ((((: : : : قالقالقالقالثم ثم ثم ثم     ،،،،أُم سلمةأُم سلمةأُم سلمةأُم سلمة
سانيد سانيد سانيد سانيد أأأأبببب    ةةةةخرجنا حديث الكساء من كتب السنّة والشيعخرجنا حديث الكساء من كتب السنّة والشيعخرجنا حديث الكساء من كتب السنّة والشيعخرجنا حديث الكساء من كتب السنّة والشيعأأأأن ن ن ن أأأأن بعد ن بعد ن بعد ن بعد اآلاآلاآلاآلوووو
        : : : : نستنتج ما يلينستنتج ما يلينستنتج ما يلينستنتج ما يلي    ة،ة،ة،ة،صحيحصحيحصحيحصحيح
        ....آية التطهير نزلت في الخمس فقطآية التطهير نزلت في الخمس فقطآية التطهير نزلت في الخمس فقطآية التطهير نزلت في الخمس فقط    ننننإإإإ    ــــــــ١١١١
اللّهم هؤالء أهل اللّهم هؤالء أهل اللّهم هؤالء أهل اللّهم هؤالء أهل ((((: : : : وقالوقالوقالوقال    ،،،،لهم بالكساءلهم بالكساءلهم بالكساءلهم بالكساءليه الصالة والسالم جلّليه الصالة والسالم جلّليه الصالة والسالم جلّليه الصالة والسالم جلّــ إن الرسول عــ إن الرسول عــ إن الرسول عــ إن الرسول ع٢٢٢٢

 ....Oوأخرج أُم سلمة من الكساءوأخرج أُم سلمة من الكساءوأخرج أُم سلمة من الكساءوأخرج أُم سلمة من الكساء    )،)،)،)،بيتيبيتيبيتيبيتي

٣٣٣٣ ــ إن ــ إن ــ إن أخرج التسعة من مصطلح أهـل البيـت  أخرج التسعة من مصطلح أهـل البيـت  أخرج التسعة من مصطلح أهـل البيـت  أخرج التسعة من مصطلح أهـل البيـت      ····با عبد اهللابا عبد اهللابا عبد اهللابا عبد اهللاأأأأــ إن،،،،     وبـي وبـي وبـي اآليـة  وبـي اآليـة  ن أن اآليـة  ن أن اآليـة  ن أن ن أن
        ....MMMMالتسعة من أوالد الحسينالتسعة من أوالد الحسينالتسعة من أوالد الحسينالتسعة من أوالد الحسين    ها ال تخصّها ال تخصّها ال تخصّها ال تخصّنّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةنزلت في الخمسنزلت في الخمسنزلت في الخمسنزلت في الخمس
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راد راد راد راد أأأأمن هم أهل البيت المطهرين، من هم أهل البيت المطهرين، من هم أهل البيت المطهرين، من هم أهل البيت المطهرين، مة مة مة مة يبين لُأليبين لُأليبين لُأليبين لُألراد أن راد أن راد أن راد أن أأأأج أن الرسول ج أن الرسول ج أن الرسول ج أن الرسول تتتتنستننستننستننستن    ذاًذاًذاًذاًإإإإ
راد راد راد راد أأأأهؤالء هم أهل البيت فقط، هؤالء هم أهل البيت فقط، هؤالء هم أهل البيت فقط، هؤالء هم أهل البيت فقط،     ننننأأأأمسلم مسلم مسلم مسلم     كلّ صحابي وكلّكلّ صحابي وكلّكلّ صحابي وكلّكلّ صحابي وكلّاعتقاد اعتقاد اعتقاد اعتقاد أن يجعل في أن يجعل في أن يجعل في أن يجعل في 

ه خـاص  ه خـاص  ه خـاص  ه خـاص  نّـ نّـ نّـ نّـ ألألألأل    ؛؛؛؛أن يحصر مصطلح أهل البيت المطهرين الشـرعي فـي أهـل الكسـاء    أن يحصر مصطلح أهل البيت المطهرين الشـرعي فـي أهـل الكسـاء    أن يحصر مصطلح أهل البيت المطهرين الشـرعي فـي أهـل الكسـاء    أن يحصر مصطلح أهل البيت المطهرين الشـرعي فـي أهـل الكسـاء    
    ،،،،مسةمسةمسةمسةفالمراد بهم هم الخفالمراد بهم هم الخفالمراد بهم هم الخفالمراد بهم هم الخ    ،،،،أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت: : : : ه عندما يقوله عندما يقوله عندما يقوله عندما يقولنّنّنّنّأأأأمة مة مة مة لُأللُأللُأللُأل    يوضّحيوضّحيوضّحيوضّحراد أن راد أن راد أن راد أن أأأأبهم، بهم، بهم، بهم، 

        ....ال غيرهمال غيرهمال غيرهمال غيرهم
    ومـا ومـا ومـا ومـا     هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيـت؟ هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيـت؟ هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيـت؟ هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيـت؟     ماماماما: : : : وسؤالي هووسؤالي هووسؤالي هووسؤالي هو

ذا كـانوا مـن أهـل البيـت     ذا كـانوا مـن أهـل البيـت     ذا كـانوا مـن أهـل البيـت     ذا كـانوا مـن أهـل البيـت     إإإإهو الدليل الـذي جعلهـم مـن أهـل البيـت المطهـرين؟ و      هو الدليل الـذي جعلهـم مـن أهـل البيـت المطهـرين؟ و      هو الدليل الـذي جعلهـم مـن أهـل البيـت المطهـرين؟ و      هو الدليل الـذي جعلهـم مـن أهـل البيـت المطهـرين؟ و      
اللّهــم هــؤالء أهــل بيتــي اللّهــم هــؤالء أهــل بيتــي اللّهــم هــؤالء أهــل بيتــي اللّهــم هــؤالء أهــل بيتــي : : : : لمــاذا لــم يقــل الرســول فــي حــديث الكســاء لمــاذا لــم يقــل الرســول فــي حــديث الكســاء لمــاذا لــم يقــل الرســول فــي حــديث الكســاء لمــاذا لــم يقــل الرســول فــي حــديث الكســاء     ،،،،المطهــرينالمطهــرينالمطهــرينالمطهــرين

        !!!!!!!!؟؟؟؟من أوالد الحسينمن أوالد الحسينمن أوالد الحسينمن أوالد الحسين    ةةةةومعهم تسعومعهم تسعومعهم تسعومعهم تسع
خرج اإلمام جعفر الصادق التسعة من اآلية ومن مصطلح أهل البيت خرج اإلمام جعفر الصادق التسعة من اآلية ومن مصطلح أهل البيت خرج اإلمام جعفر الصادق التسعة من اآلية ومن مصطلح أهل البيت خرج اإلمام جعفر الصادق التسعة من اآلية ومن مصطلح أهل البيت ولماذا أولماذا أولماذا أولماذا أ

        المطهرين؟المطهرين؟المطهرين؟المطهرين؟
ه ال دليـل علـى دخـول التسـعة فـي مصـطلح أهـل        ه ال دليـل علـى دخـول التسـعة فـي مصـطلح أهـل        ه ال دليـل علـى دخـول التسـعة فـي مصـطلح أهـل        ه ال دليـل علـى دخـول التسـعة فـي مصـطلح أهـل        نّـ نّـ نّـ نّـ أأأأ: : : : والمراد من سؤالي هذاوالمراد من سؤالي هذاوالمراد من سؤالي هذاوالمراد من سؤالي هذا

        ....فقطفقطفقطفقط    ةةةةه خاص بالخمسه خاص بالخمسه خاص بالخمسه خاص بالخمسنّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛البيتالبيتالبيتالبيت
        ــ وهذه فقرات من مداخلة أُخرى:ــ وهذه فقرات من مداخلة أُخرى:ــ وهذه فقرات من مداخلة أُخرى:ــ وهذه فقرات من مداخلة أُخرى:
        والرد على هذه الشبهات: ...والرد على هذه الشبهات: ...والرد على هذه الشبهات: ...والرد على هذه الشبهات: ...

ــاً ــاًثانيـ ــاًثانيـ ــاًثانيـ ــد     إذاًإذاًإذاًإذاً: : : : ثانيـ ــد وهللا الحمـ ــد وهللا الحمـ ــد وهللا الحمـ ــا متّنّنّنّنّإإإإوهللا الحمـ ــا متّنـ ــا متّنـ ــا متّنـ ــنـ ــفقـ ــفقـ ــفقـ ــاص    ووووفقـ ــت خـ ــل البيـ ــطلح أهـ ــى أن مصـ ــاص    ن علـ ــت خـ ــل البيـ ــطلح أهـ ــى أن مصـ ــاص    ن علـ ــت خـ ــل البيـ ــطلح أهـ ــى أن مصـ ــاص    ن علـ ــت خـ ــل البيـ ــطلح أهـ ــى أن مصـ ن علـ
وهذا وهذا وهذا وهذا     ،،،،بدليل حديث الكساء وتجليل الرسول عليه الصالة والسالم لهمبدليل حديث الكساء وتجليل الرسول عليه الصالة والسالم لهمبدليل حديث الكساء وتجليل الرسول عليه الصالة والسالم لهمبدليل حديث الكساء وتجليل الرسول عليه الصالة والسالم لهم    ة،ة،ة،ة،بالخمسبالخمسبالخمسبالخمس

نا وكما نقلت نا وكما نقلت نا وكما نقلت نا وكما نقلت أأأأكما نقلت كما نقلت كما نقلت كما نقلت     ،،،،السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    هو قول جميع علماء الشيعة وجمهور أهلهو قول جميع علماء الشيعة وجمهور أهلهو قول جميع علماء الشيعة وجمهور أهلهو قول جميع علماء الشيعة وجمهور أهل    طبعاًطبعاًطبعاًطبعاً
        ....نت مشكوراًنت مشكوراًنت مشكوراًنت مشكوراًأأأأ

ن ن ن ن وكـا وكـا وكـا وكـا     ،،،،دخلت التسعة في مصطلح أهل البيت المطهريندخلت التسعة في مصطلح أهل البيت المطهريندخلت التسعة في مصطلح أهل البيت المطهريندخلت التسعة في مصطلح أهل البيت المطهرينأأأأراك شيخنا راك شيخنا راك شيخنا راك شيخنا أأأأ: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
هـو  هـو  هـو  هـو      MMMMدليلـك فـي دخـول التسـعة     دليلـك فـي دخـول التسـعة     دليلـك فـي دخـول التسـعة     دليلـك فـي دخـول التسـعة         ننننأأأأاسـتنتج  اسـتنتج  اسـتنتج  اسـتنتج      إذاًإذاًإذاًإذاً    ،،،،دليلك فقط حديث الثقليندليلك فقط حديث الثقليندليلك فقط حديث الثقليندليلك فقط حديث الثقلين



� �� �� �� �
��������٢١٩  ..................................................................................  �	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=�	��א�?�,=

 

علمـاء السـنّة علـى    علمـاء السـنّة علـى    علمـاء السـنّة علـى    علمـاء السـنّة علـى        ته وجلّته وجلّته وجلّته وجلّجمع الشيعة على صحجمع الشيعة على صحجمع الشيعة على صحجمع الشيعة على صحأأأأحديث الثقلين الصحيح الذي حديث الثقلين الصحيح الذي حديث الثقلين الصحيح الذي حديث الثقلين الصحيح الذي 
        : : : : تيتيتيتيوهي كاآلوهي كاآلوهي كاآلوهي كاآل    ،،،،ذن اهللا وقفات مع دليلك شيخناذن اهللا وقفات مع دليلك شيخناذن اهللا وقفات مع دليلك شيخناذن اهللا وقفات مع دليلك شيخناإإإإولنا بولنا بولنا بولنا ب    ،،،،صحتهصحتهصحتهصحته
أهل أهل أهل أهل وعترتي وعترتي وعترتي وعترتي ((((: : : : ادك على دخول التسعة في أهل البيت هو لفظةادك على دخول التسعة في أهل البيت هو لفظةادك على دخول التسعة في أهل البيت هو لفظةادك على دخول التسعة في أهل البيت هو لفظةاعتماعتماعتماعتمكان كان كان كان ــ ــ ــ ــ ١١١١

كان كان كان كان     ،،،،حاديثحاديثحاديثحاديثم على باقي األم على باقي األم على باقي األم على باقي األالمقدالمقدالمقدالمقد    ،،،،الحديث الصحيح في مسلمالحديث الصحيح في مسلمالحديث الصحيح في مسلمالحديث الصحيح في مسلم    ننننإإإإ    !!!!وللعلموللعلموللعلموللعلم    ،،،،))))بيتيبيتيبيتيبيتي
: : : : فهذا دليل على أن المراد بأهل البيـت هـم  فهذا دليل على أن المراد بأهل البيـت هـم  فهذا دليل على أن المراد بأهل البيـت هـم  فهذا دليل على أن المراد بأهل البيـت هـم      ة،ة،ة،ة،من غير العترمن غير العترمن غير العترمن غير العتر    ))))أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت((((: : : : به لفظةبه لفظةبه لفظةبه لفظة
لهـم الرسـول عليـه الصـالة والسـالم هـذا المصـطلح دون        لهـم الرسـول عليـه الصـالة والسـالم هـذا المصـطلح دون        لهـم الرسـول عليـه الصـالة والسـالم هـذا المصـطلح دون        لهـم الرسـول عليـه الصـالة والسـالم هـذا المصـطلح دون            خصّـص خصّـص خصّـص خصّـص الـذين  الـذين  الـذين  الـذين      ةةةةالخمسـ الخمسـ الخمسـ الخمسـ 
لـو تـواترت   لـو تـواترت   لـو تـواترت   لـو تـواترت       حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى ومـع هـذا   ومـع هـذا   ومـع هـذا   ومـع هـذا       ،،،،زمـانهم زمـانهم زمـانهم زمـانهم فـي زمـانهم أم فـي غيـر     فـي زمـانهم أم فـي غيـر     فـي زمـانهم أم فـي غيـر     فـي زمـانهم أم فـي غيـر         ااااسواء كـانو سواء كـانو سواء كـانو سواء كـانو     ،،،،غيرهمغيرهمغيرهمغيرهم

    ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةالخمسالخمسالخمسالخمس: : : : المراد منهاالمراد منهاالمراد منهاالمراد منها    ةةةةنطمئن أن لفظة العترنطمئن أن لفظة العترنطمئن أن لفظة العترنطمئن أن لفظة العتر    إذاًإذاًإذاًإذاً    )،)،)،)،وعترتي أهل بيتيوعترتي أهل بيتيوعترتي أهل بيتيوعترتي أهل بيتي((((: : : : لفظةلفظةلفظةلفظة
بنـاء وإنّمـا أيضـاً    بنـاء وإنّمـا أيضـاً    بنـاء وإنّمـا أيضـاً    بنـاء وإنّمـا أيضـاً    ال تخـص فقـط األ  ال تخـص فقـط األ  ال تخـص فقـط األ  ال تخـص فقـط األ      ةةةةن العتـر ن العتـر ن العتـر ن العتـر حيـث إ حيـث إ حيـث إ حيـث إ     ؛؛؛؛ةةةةوهذا معلـوم عنـد أهـل اللغـ    وهذا معلـوم عنـد أهـل اللغـ    وهذا معلـوم عنـد أهـل اللغـ    وهذا معلـوم عنـد أهـل اللغـ    

ونحصر فقط اإلمام علي دون غيره ونحصر فقط اإلمام علي دون غيره ونحصر فقط اإلمام علي دون غيره ونحصر فقط اإلمام علي دون غيره     ،،،،····فيدخل معهم اإلمام عليفيدخل معهم اإلمام عليفيدخل معهم اإلمام عليفيدخل معهم اإلمام علي    ،،،،قرباءقرباءقرباءقرباءتخص األتخص األتخص األتخص األ
كالمــي شــيخنا كالمــي شــيخنا كالمــي شــيخنا كالمــي شــيخنا     قــويقــويقــويقــويإذاً كالمــك يإذاً كالمــك يإذاً كالمــك يإذاً كالمــك ي    ،،،،بــدليل حــديث الكســاء بــدليل حــديث الكســاء بــدليل حــديث الكســاء بــدليل حــديث الكســاء     ))))أهــل البيــتأهــل البيــتأهــل البيــتأهــل البيــت((((: : : : بلفظــةبلفظــةبلفظــةبلفظــة
        العزيز.العزيز.العزيز.العزيز.
دخلهــم دخلهــم دخلهــم دخلهــم فــي زمــان الرســول ألفــي زمــان الرســول ألفــي زمــان الرســول ألفــي زمــان الرســول أل    ))))التســعةالتســعةالتســعةالتســعة((((ه لــو كــانوا موجــودين ه لــو كــانوا موجــودين ه لــو كــانوا موجــودين ه لــو كــانوا موجــودين نّــنّــنّــنّــإإإإ((((((((: : : : ــــ قولــكــــ قولــكــــ قولــكــــ قولــك٢٢٢٢

قـول مـردود   قـول مـردود   قـول مـردود   قـول مـردود   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  شـيخنا العزيـز   شـيخنا العزيـز   شـيخنا العزيـز   شـيخنا العزيـز   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  فهذا فهذا فهذا فهذا     ،،،،يحتاج إلى دليل قوييحتاج إلى دليل قوييحتاج إلى دليل قوييحتاج إلى دليل قوي    ))))))))ةةةةالرسول مع الخمسالرسول مع الخمسالرسول مع الخمسالرسول مع الخمس
    ةةةةمـور الغيبيـ  مـور الغيبيـ  مـور الغيبيـ  مـور الغيبيـ  خبـر بـبعض األ  خبـر بـبعض األ  خبـر بـبعض األ  خبـر بـبعض األ  أأأأرسـول  رسـول  رسـول  رسـول  متّفق على أن المتّفق على أن المتّفق على أن المتّفق على أن ال    ن الكلّن الكلّن الكلّن الكلّحيث إحيث إحيث إحيث إ    ة؛ة؛ة؛ة؛القويالقويالقويالقوي    دلّةدلّةدلّةدلّةباألباألباألباأل

فلو كـان الرسـول يريـد التسـعة مـن أوالد      فلو كـان الرسـول يريـد التسـعة مـن أوالد      فلو كـان الرسـول يريـد التسـعة مـن أوالد      فلو كـان الرسـول يريـد التسـعة مـن أوالد          ،،،،خبار اهللا سبحانه وتعالى لهخبار اهللا سبحانه وتعالى لهخبار اهللا سبحانه وتعالى لهخبار اهللا سبحانه وتعالى لهإإإإعن طريق عن طريق عن طريق عن طريق 
ال أن ال أن ال أن ال أن     ،،،،مــن أوالد الحســينمــن أوالد الحســينمــن أوالد الحســينمــن أوالد الحســين    ةةةةتســعتســعتســعتســع: : : : وقــال أيضــاًوقــال أيضــاًوقــال أيضــاًوقــال أيضــاً    ،،،،خبــر عــن طريــق الغيــب خبــر عــن طريــق الغيــب خبــر عــن طريــق الغيــب خبــر عــن طريــق الغيــب الحســين ألالحســين ألالحســين ألالحســين أل

ه لو جاء شخص ه لو جاء شخص ه لو جاء شخص ه لو جاء شخص نّنّنّنّحيث إحيث إحيث إحيث إ    ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةفي الخمسفي الخمسفي الخمسفي الخمس    ))))أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت((((يحصر الرسول مصطلح يحصر الرسول مصطلح يحصر الرسول مصطلح يحصر الرسول مصطلح 
    ،،،،ه الرسوله الرسوله الرسوله الرسولخصّصخصّصخصّصخصّصلبيت المراد بهم بالمصطلح الشرعي الذي لبيت المراد بهم بالمصطلح الشرعي الذي لبيت المراد بهم بالمصطلح الشرعي الذي لبيت المراد بهم بالمصطلح الشرعي الذي ه من أهل اه من أهل اه من أهل اه من أهل انّنّنّنّأأأأ    ادعىادعىادعىادعىوووو

ــا لــه  ــا لــه لقلن ــا لــه لقلن ــا لــه لقلن فقــط دون فقــط دون فقــط دون فقــط دون     ةةةةالرســول حصــر هــذا المصــطلح بالخمســ    الرســول حصــر هــذا المصــطلح بالخمســ    الرســول حصــر هــذا المصــطلح بالخمســ    الرســول حصــر هــذا المصــطلح بالخمســ        ننننألألألأل    ؛؛؛؛غيــر صــحيح غيــر صــحيح غيــر صــحيح غيــر صــحيح : : : : لقلن
        غيرهم.غيرهم.غيرهم.غيرهم.
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فقـد قـال السـمهودي    فقـد قـال السـمهودي    فقـد قـال السـمهودي    فقـد قـال السـمهودي        ،،،،ابن حجر لم ينفرد بهذا الكالمابن حجر لم ينفرد بهذا الكالمابن حجر لم ينفرد بهذا الكالمابن حجر لم ينفرد بهذا الكالم    ننننإإإإ    ؛؛؛؛ــ شيخنا الكريمــ شيخنا الكريمــ شيخنا الكريمــ شيخنا الكريم٣٣٣٣
ــاً  ــه تقريبـ ــاوي نفـــس كالمـ ــاً والمنـ ــه تقريبـ ــاوي نفـــس كالمـ ــاً والمنـ ــه تقريبـ ــاوي نفـــس كالمـ ــاً والمنـ ــه تقريبـ ــاوي نفـــس كالمـ ــع     والمنـ ــع مـ ــع مـ ــع مـ ــتالفمـ ــتالفاخـ ــتالفاخـ ــتالفاخـ ــى األاألاألاأل    اخـ ــق المعنـ ــاظ وتوافـ ــى لفـ ــق المعنـ ــاظ وتوافـ ــى لفـ ــق المعنـ ــاظ وتوافـ ــى لفـ ــق المعنـ ــاظ وتوافـ ــان     ،،،،لفـ ــان وكـ ــان وكـ ــان وكـ وكـ

فهذه فهذه فهذه فهذه     )،)،)،)،الحوضالحوضالحوضالحوض    يردا علييردا علييردا علييردا علي    حتّىحتّىحتّىحتّىولن يفترقا ولن يفترقا ولن يفترقا ولن يفترقا ((((: : : : ادهم على هذا الكالم هو لفظةادهم على هذا الكالم هو لفظةادهم على هذا الكالم هو لفظةادهم على هذا الكالم هو لفظةاعتماعتماعتماعتم
ها على وجود رجل من أهل البيت في كلّ زمان ها على وجود رجل من أهل البيت في كلّ زمان ها على وجود رجل من أهل البيت في كلّ زمان ها على وجود رجل من أهل البيت في كلّ زمان فيفيفيفيه ال دليل ه ال دليل ه ال دليل ه ال دليل نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛ة فيها نظرة فيها نظرة فيها نظرة فيها نظرظظظظاللفاللفاللفاللف

    أن تـراث أن تـراث أن تـراث أن تـراث : : : : هـو هـو هـو هـو     ))))لـن يفترقـا  لـن يفترقـا  لـن يفترقـا  لـن يفترقـا  ((((: : : : فالمراد من لفظـة فالمراد من لفظـة فالمراد من لفظـة فالمراد من لفظـة     ،،،،السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    ومكان ومتأهل منهم لحفظومكان ومتأهل منهم لحفظومكان ومتأهل منهم لحفظومكان ومتأهل منهم لحفظ
    ،،،،في كلّ زمانفي كلّ زمانفي كلّ زمانفي كلّ زمان    ظةظةظةظةومحفوومحفوومحفوومحفو    ةةةةالرسول موجودالرسول موجودالرسول موجودالرسول موجود    التي ينقلونها عنالتي ينقلونها عنالتي ينقلونها عنالتي ينقلونها عن    FFFFوسنّة أهل البيتوسنّة أهل البيتوسنّة أهل البيتوسنّة أهل البيت

منهم في كـلّ  منهم في كـلّ  منهم في كـلّ  منهم في كـلّ      ه هناك رجالًه هناك رجالًه هناك رجالًه هناك رجالًنّنّنّنّأأأأال ال ال ال     ،،،،وموجود في كلّ زمانوموجود في كلّ زمانوموجود في كلّ زمانوموجود في كلّ زمان    ظظظظكما أن القرآن محفوكما أن القرآن محفوكما أن القرآن محفوكما أن القرآن محفو
        !!!!زمان ومكانزمان ومكانزمان ومكانزمان ومكان

وبما أن وبما أن وبما أن وبما أن     ة،ة،ة،ة،إذاً سنّة أهل البيت موجودإذاً سنّة أهل البيت موجودإذاً سنّة أهل البيت موجودإذاً سنّة أهل البيت موجود    ،،،،بما أن القرآن موجودبما أن القرآن موجودبما أن القرآن موجودبما أن القرآن موجود: : : : خرخرخرخرآآآآوبمعنى وبمعنى وبمعنى وبمعنى 
إذاً إذاً إذاً إذاً     ،،،،ددددوبمـا أن القـرآن موجـو   وبمـا أن القـرآن موجـو   وبمـا أن القـرآن موجـو   وبمـا أن القـرآن موجـو       ة،ة،ة،ة،حاديث أهـل البيـت موجـود   حاديث أهـل البيـت موجـود   حاديث أهـل البيـت موجـود   حاديث أهـل البيـت موجـود   أأأأإذاً إذاً إذاً إذاً     ،،،،القرآن موجودالقرآن موجودالقرآن موجودالقرآن موجود

    ،،،،إذاً فقه أهل البيت موجـود إذاً فقه أهل البيت موجـود إذاً فقه أهل البيت موجـود إذاً فقه أهل البيت موجـود     ،،،،وبما أن القرآن موجودوبما أن القرآن موجودوبما أن القرآن موجودوبما أن القرآن موجود    ة،ة،ة،ة،عقيدة أهل البيت موجودعقيدة أهل البيت موجودعقيدة أهل البيت موجودعقيدة أهل البيت موجود
فهـذا هـو المعنـى لهـذا     فهـذا هـو المعنـى لهـذا     فهـذا هـو المعنـى لهـذا     فهـذا هـو المعنـى لهـذا         ة،ة،ة،ة،خـالق أهـل البيـت موجـود    خـالق أهـل البيـت موجـود    خـالق أهـل البيـت موجـود    خـالق أهـل البيـت موجـود    أأأأوبما أن القرآن موجـود إذاً  وبما أن القرآن موجـود إذاً  وبما أن القرآن موجـود إذاً  وبما أن القرآن موجـود إذاً  

خـــاص خـــاص خـــاص خـــاص     ))))أهـــل البيـــتأهـــل البيـــتأهـــل البيـــتأهـــل البيـــت((((مصـــطلح مصـــطلح مصـــطلح مصـــطلح     ننننإإإإ: : : : قـــوليقـــوليقـــوليقـــولي    قـــويقـــويقـــويقـــويهـــذا الحـــديث يهـــذا الحـــديث يهـــذا الحـــديث يهـــذا الحـــديث ي    ذاًذاًذاًذاًإإإإوووو    ،،،،الحـــديثالحـــديثالحـــديثالحـــديث
ورضـي اهللا عـن   ورضـي اهللا عـن   ورضـي اهللا عـن   ورضـي اهللا عـن       ،،،،لصـالة والسـالم  لصـالة والسـالم  لصـالة والسـالم  لصـالة والسـالم  قربـاء الرسـول عليـه ا   قربـاء الرسـول عليـه ا   قربـاء الرسـول عليـه ا   قربـاء الرسـول عليـه ا   أأأأدون غيرهم مـن  دون غيرهم مـن  دون غيرهم مـن  دون غيرهم مـن      ةةةةبالخمسبالخمسبالخمسبالخمس

        أهل بيته الكرام.أهل بيته الكرام.أهل بيته الكرام.أهل بيته الكرام.
نقلـت قـول اإلمـام جعفـر     نقلـت قـول اإلمـام جعفـر     نقلـت قـول اإلمـام جعفـر     نقلـت قـول اإلمـام جعفـر         ماماماماعنـد عنـد عنـد عنـد     ،،،،ــ أما تعليقك شيخي الكريم على كالمـي ــ أما تعليقك شيخي الكريم على كالمـي ــ أما تعليقك شيخي الكريم على كالمـي ــ أما تعليقك شيخي الكريم على كالمـي ٤٤٤٤

        ....كالمي صحيحكالمي صحيحكالمي صحيحكالمي صحيح    ننننإإإإفففف    ،،،،····الصادقالصادقالصادقالصادق
    ،،،،صـحيح صـحيح صـحيح صـحيح فففف    ،،،،ن حادثـة الكسـاء  ن حادثـة الكسـاء  ن حادثـة الكسـاء  ن حادثـة الكسـاء  يييياإلمام الصـادق كـان بصـدد تبيـ    اإلمام الصـادق كـان بصـدد تبيـ    اإلمام الصـادق كـان بصـدد تبيـ    اإلمام الصـادق كـان بصـدد تبيـ        ننننإإإإ: : : : وأما قولكوأما قولكوأما قولكوأما قولك
فبهذا أيضاً يتقوفبهذا أيضاً يتقوفبهذا أيضاً يتقوألألألأل    ؛؛؛؛ى قوليى قوليى قوليى قوليفبهذا أيضاً يتقونننخصّـص خصّـص خصّـص خصّـص بـل  بـل  بـل  بـل      ،،،،نحـن معهـم  نحـن معهـم  نحـن معهـم  نحـن معهـم  وووو: : : : اإلمام الصادق لم يقـل اإلمام الصادق لم يقـل اإلمام الصادق لم يقـل اإلمام الصادق لم يقـل     ن    

علـى  علـى  علـى  علـى      بل في قوله تصريح واضح وجلـي بل في قوله تصريح واضح وجلـي بل في قوله تصريح واضح وجلـي بل في قوله تصريح واضح وجلـي     ،،،،فقط دون غيرهمفقط دون غيرهمفقط دون غيرهمفقط دون غيرهم    ةةةةهذا المفهوم للخمسهذا المفهوم للخمسهذا المفهوم للخمسهذا المفهوم للخمس
        دون غيرهم.دون غيرهم.دون غيرهم.دون غيرهم.    ةةةةخاص بالخمسخاص بالخمسخاص بالخمسخاص بالخمس    ))))أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت((((أن مصطلح أن مصطلح أن مصطلح أن مصطلح 
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راد أن يبـين للجميـع مـن    راد أن يبـين للجميـع مـن    راد أن يبـين للجميـع مـن    راد أن يبـين للجميـع مـن    أأأأالرسول عليه الصالة والسالم الرسول عليه الصالة والسالم الرسول عليه الصالة والسالم الرسول عليه الصالة والسالم     ننننإإإإ: : : : نقولنقولنقولنقول: : : : ةةةةالخالصالخالصالخالصالخالص
    ،،،،بالكسـاء بالكسـاء بالكسـاء بالكسـاء     ةةةةعـن طريـق تجليـل الخمسـ    عـن طريـق تجليـل الخمسـ    عـن طريـق تجليـل الخمسـ    عـن طريـق تجليـل الخمسـ        ))))أهل البيـت أهل البيـت أهل البيـت أهل البيـت ((((والمسلمين مصطلح والمسلمين مصطلح والمسلمين مصطلح والمسلمين مصطلح     ةةةةالصحابالصحابالصحابالصحاب

    ،،،،رجل عظيم ورجـل كبيـر ورجـل مسـدد مـن قبـل اهللا      رجل عظيم ورجـل كبيـر ورجـل مسـدد مـن قبـل اهللا      رجل عظيم ورجـل كبيـر ورجـل مسـدد مـن قبـل اهللا      رجل عظيم ورجـل كبيـر ورجـل مسـدد مـن قبـل اهللا          ��� ��� ��� ��� وهذا واهللا فعل ال يفعله وهذا واهللا فعل ال يفعله وهذا واهللا فعل ال يفعله وهذا واهللا فعل ال يفعله 
مـن هـم المـراد بهـم بحـديث      مـن هـم المـراد بهـم بحـديث      مـن هـم المـراد بهـم بحـديث      مـن هـم المـراد بهـم بحـديث          ،،،،مـن هـم عترتـه   مـن هـم عترتـه   مـن هـم عترتـه   مـن هـم عترتـه       ،،،،ل البيـت ل البيـت ل البيـت ل البيـت آآآآن لنا من هم ن لنا من هم ن لنا من هم ن لنا من هم ه بيه بيه بيه بينّنّنّنّحيث إحيث إحيث إحيث إ
        ....الثقلينالثقلينالثقلينالثقلين

قـف لـو   قـف لـو   قـف لـو   قـف لـو   : : : : نقول لـه نقول لـه نقول لـه نقول لـه     ،،،،النساء معهم أيضاًالنساء معهم أيضاًالنساء معهم أيضاًالنساء معهم أيضاً    ننننإإإإ: : : : تي أحد من السنّة ويقولتي أحد من السنّة ويقولتي أحد من السنّة ويقولتي أحد من السنّة ويقولأأأأفعندما يفعندما يفعندما يفعندما ي
دخـال  دخـال  دخـال  دخـال  إإإإوووو    ،،،،فقـط دون غيـرهم  فقـط دون غيـرهم  فقـط دون غيـرهم  فقـط دون غيـرهم      ةةةةالمصـطلح بالخمسـ  المصـطلح بالخمسـ  المصـطلح بالخمسـ  المصـطلح بالخمسـ  الرسول حصر هذا الرسول حصر هذا الرسول حصر هذا الرسول حصر هذا     ننننإإإإ    ،،،،سمحتسمحتسمحتسمحت

        ....دخالهمدخالهمدخالهمدخالهمحتاج إلى دليل قوي إلحتاج إلى دليل قوي إلحتاج إلى دليل قوي إلحتاج إلى دليل قوي إلييييالنساء معهم النساء معهم النساء معهم النساء معهم 
    ،،،،التسعة أيضاً من أهـل البيـت المطهـرين   التسعة أيضاً من أهـل البيـت المطهـرين   التسعة أيضاً من أهـل البيـت المطهـرين   التسعة أيضاً من أهـل البيـت المطهـرين       ننننإإإإ: : : : ذا جاء أحد من الشيعة وقالذا جاء أحد من الشيعة وقالذا جاء أحد من الشيعة وقالذا جاء أحد من الشيعة وقالإإإإوووو

ن ن ن ن الرسول بيالرسول بيالرسول بيالرسول بي    ننننإإإإفففف    ؛؛؛؛دخالهمدخالهمدخالهمدخالهمنت تحتاج إلى دليل قوي إلنت تحتاج إلى دليل قوي إلنت تحتاج إلى دليل قوي إلنت تحتاج إلى دليل قوي إلأأأأفففف    ،،،،قف لو سمحتقف لو سمحتقف لو سمحتقف لو سمحت: : : : نقول لهنقول لهنقول لهنقول له
راد أن يــدخل الرســول معهــم راد أن يــدخل الرســول معهــم راد أن يــدخل الرســول معهــم راد أن يــدخل الرســول معهــم أأأأولــو ولــو ولــو ولــو     ،،،،دليل حــديث الكســاءدليل حــديث الكســاءدليل حــديث الكســاءدليل حــديث الكســاءبــبــبــبــ    ،،،،هــم أهــل البيــتهــم أهــل البيــتهــم أهــل البيــتهــم أهــل البيــت    مــنمــنمــنمــن

        ككككوهللا دروهللا دروهللا دروهللا در    ،،،،ك يـا رسـول اهللا  ك يـا رسـول اهللا  ك يـا رسـول اهللا  ك يـا رسـول اهللا  فللـه در فللـه در فللـه در فللـه در     ....مـن أوالد الحسـين  مـن أوالد الحسـين  مـن أوالد الحسـين  مـن أوالد الحسـين      ةةةةوتسـع وتسـع وتسـع وتسـع : : : : قال أيضاًقال أيضاًقال أيضاًقال أيضاًللللالتسعة التسعة التسعة التسعة 
        ....ى اهللا عليك وعلى أهل بيتك الكرامى اهللا عليك وعلى أهل بيتك الكرامى اهللا عليك وعلى أهل بيتك الكرامى اهللا عليك وعلى أهل بيتك الكرامصلّصلّصلّصلّ    ،،،،يا حبيب اهللايا حبيب اهللايا حبيب اهللايا حبيب اهللا    

        ــ وهذه أيضاً فقرات من مداخلة أُخرى:ــ وهذه أيضاً فقرات من مداخلة أُخرى:ــ وهذه أيضاً فقرات من مداخلة أُخرى:ــ وهذه أيضاً فقرات من مداخلة أُخرى:
م م م م قـد قـد قـد قـد حـديث الثقلـين الـذي فـي مسـلم م     حـديث الثقلـين الـذي فـي مسـلم م     حـديث الثقلـين الـذي فـي مسـلم م     حـديث الثقلـين الـذي فـي مسـلم م         ي زعمت أني زعمت أني زعمت أني زعمت أننّنّنّنّأأأأ: : : : قولكقولكقولكقولك: : : : للللووووالوجه األالوجه األالوجه األالوجه األ

        حاديث!!حاديث!!حاديث!!حاديث!!على باقي األعلى باقي األعلى باقي األعلى باقي األ
الكتب عند أهل السـنّة  الكتب عند أهل السـنّة  الكتب عند أهل السـنّة  الكتب عند أهل السـنّة      صحصحصحصحأأأأصحيح مسلم ثاني صحيح مسلم ثاني صحيح مسلم ثاني صحيح مسلم ثاني     ننننألألألأل    ؛؛؛؛ممممه مقده مقده مقده مقدنّنّنّنّإإإإ    ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : قولقولقولقولأأأأفففف

فرحم فرحم فرحم فرحم     ،،،،له على صحيح البخاريله على صحيح البخاريله على صحيح البخاريله على صحيح البخاريولكن هناك من أهل العلم من فضّولكن هناك من أهل العلم من فضّولكن هناك من أهل العلم من فضّولكن هناك من أهل العلم من فضّ    ،،،،بعد البخاريبعد البخاريبعد البخاريبعد البخاري
        ....عن اإلسالم والمسلمينعن اإلسالم والمسلمينعن اإلسالم والمسلمينعن اإلسالم والمسلمين    وجزاهم اهللا خيراًوجزاهم اهللا خيراًوجزاهم اهللا خيراًوجزاهم اهللا خيراً    ،،،،اهللا اإلمام البخاري واإلمام مسلماهللا اإلمام البخاري واإلمام مسلماهللا اإلمام البخاري واإلمام مسلماهللا اإلمام البخاري واإلمام مسلم

    (وعترتـي أهـل بيتـي) لـم تصـدر مـن      (وعترتـي أهـل بيتـي) لـم تصـدر مـن      (وعترتـي أهـل بيتـي) لـم تصـدر مـن      (وعترتـي أهـل بيتـي) لـم تصـدر مـن          قل أنقل أنقل أنقل أنأأأألم لم لم لم     !!!!ا العزيزا العزيزا العزيزا العزيزشيخنشيخنشيخنشيخن: : : : الوجه الثانيالوجه الثانيالوجه الثانيالوجه الثاني
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ليـك كالمـي   ليـك كالمـي   ليـك كالمـي   ليـك كالمـي   إإإإوووو    ،،،،ال فرق عندي بينها وبـين لفظـة (وأهـل بيتـي)    ال فرق عندي بينها وبـين لفظـة (وأهـل بيتـي)    ال فرق عندي بينها وبـين لفظـة (وأهـل بيتـي)    ال فرق عندي بينها وبـين لفظـة (وأهـل بيتـي)    : : : : نا قلتنا قلتنا قلتنا قلتأأأأفففف    ،،،،الرسولالرسولالرسولالرسول
وعترتي وعترتي وعترتي وعترتي ((((لو تواترت لفظة لو تواترت لفظة لو تواترت لفظة لو تواترت لفظة     حتّىحتّىحتّىحتّىومع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا ((((((((: : : : ةةةةفي مداخلتي السابقفي مداخلتي السابقفي مداخلتي السابقفي مداخلتي السابقــ ــ ــ ــ شيخنا العزيز شيخنا العزيز شيخنا العزيز شيخنا العزيز         ــــــــ

وهذا معلوم عند وهذا معلوم عند وهذا معلوم عند وهذا معلوم عند     ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةالخمسالخمسالخمسالخمس: : : : إذاً نطمئن أن لفظة العترة المراد منهاإذاً نطمئن أن لفظة العترة المراد منهاإذاً نطمئن أن لفظة العترة المراد منهاإذاً نطمئن أن لفظة العترة المراد منها    ،،،،))))أهل بيتيأهل بيتيأهل بيتيأهل بيتي
    ،،،،قربــاءقربــاءقربــاءقربــاءوإنّمـا أيضـاً تخـص األ   وإنّمـا أيضـاً تخـص األ   وإنّمـا أيضـاً تخـص األ   وإنّمـا أيضـاً تخـص األ       ،،،،بنـاء بنـاء بنـاء بنـاء ن العتـرة ال تخـص فقـط األ   ن العتـرة ال تخـص فقـط األ   ن العتـرة ال تخـص فقـط األ   ن العتـرة ال تخـص فقـط األ   حيـث إ حيـث إ حيـث إ حيـث إ     ؛؛؛؛ةةةةأهـل اللغـ  أهـل اللغـ  أهـل اللغـ  أهـل اللغـ  

فيدخل معهم اإلمام عليفيدخل معهم اإلمام عليفيدخل معهم اإلمام عليـ        ،،،،····فيدخل معهم اإلمام عليـ    ونحصـر فقـط اإلمـام عليـ    ونحصـر فقـط اإلمـام عليـ    ونحصـر فقـط اإلمـام عليأهـل  أهـل  أهـل  أهـل  ((((: : : : دون غيـره بلفظـة  دون غيـره بلفظـة  دون غيـره بلفظـة  دون غيـره بلفظـة      اًاًاًاًونحصـر فقـط اإلمـام علي
وهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو     ....))))))))كالمي شيخنا العزيزكالمي شيخنا العزيزكالمي شيخنا العزيزكالمي شيخنا العزيز    قويقويقويقويإذاً كالمك يإذاً كالمك يإذاً كالمك يإذاً كالمك ي    ،،،،بدليل حديث الكساءبدليل حديث الكساءبدليل حديث الكساءبدليل حديث الكساء    ))))البيتالبيتالبيتالبيت

        !!!!هللا فيكهللا فيكهللا فيكهللا فيكبارك ابارك ابارك ابارك ا    فتدبرفتدبرفتدبرفتدبر    ....كالميكالميكالميكالمي
ه ال دليل عندك على ه ال دليل عندك على ه ال دليل عندك على ه ال دليل عندك على فالحق أنّفالحق أنّفالحق أنّفالحق أنّ((((((((: : : : وأما قولك شيخنا الكريموأما قولك شيخنا الكريموأما قولك شيخنا الكريموأما قولك شيخنا الكريم: : : : الوجه الثالثالوجه الثالثالوجه الثالثالوجه الثالث

        ....))))))))شمول مفهوم أهل البيت لغير أصحاب الكساءشمول مفهوم أهل البيت لغير أصحاب الكساءشمول مفهوم أهل البيت لغير أصحاب الكساءشمول مفهوم أهل البيت لغير أصحاب الكساء    عدمعدمعدمعدم
لهــم لهــم لهــم لهــم الرســول عنــدما جلّ الرســول عنــدما جلّ الرســول عنــدما جلّ الرســول عنــدما جلّ     ننننألألألأل    ؛؛؛؛الكــالمالكــالمالكــالمالكــالم    لــدي الــدليل علــى هــذا   لــدي الــدليل علــى هــذا   لــدي الــدليل علــى هــذا   لــدي الــدليل علــى هــذا       ،،،،نعــمنعــمنعــمنعــم: : : : قولقولقولقولأأأأفــفــفــفــ

اللّهم هؤالء اللّهم هؤالء اللّهم هؤالء اللّهم هؤالء     ::::الرسول التسعة لقالالرسول التسعة لقالالرسول التسعة لقالالرسول التسعة لقال    رادرادرادرادأأأأولو ولو ولو ولو     )،)،)،)،اللّهم هؤالء أهل بيتياللّهم هؤالء أهل بيتياللّهم هؤالء أهل بيتياللّهم هؤالء أهل بيتي((((: : : : بالكساء قالبالكساء قالبالكساء قالبالكساء قال
        من أوالد الحسين رضي اهللا عنه وعنهم.من أوالد الحسين رضي اهللا عنه وعنهم.من أوالد الحسين رضي اهللا عنه وعنهم.من أوالد الحسين رضي اهللا عنه وعنهم.    ةةةةمعهم تسعمعهم تسعمعهم تسعمعهم تسعووووأهل بيتي أهل بيتي أهل بيتي أهل بيتي 

محاولتــك تخصــيص لفظــة   محاولتــك تخصــيص لفظــة   محاولتــك تخصــيص لفظــة   محاولتــك تخصــيص لفظــة       إنإنإنإن((((((((: : : : أمــا قولــك شــيخنا الفاضــل   أمــا قولــك شــيخنا الفاضــل   أمــا قولــك شــيخنا الفاضــل   أمــا قولــك شــيخنا الفاضــل   : : : : الوجــه الرابــع الوجــه الرابــع الوجــه الرابــع الوجــه الرابــع 
أهل أهل أهل أهل ((((ت مفهوم ت مفهوم ت مفهوم ت مفهوم خصّصخصّصخصّصخصّصالواردة في حديث الثقلين بأصحاب الكساء كما الواردة في حديث الثقلين بأصحاب الكساء كما الواردة في حديث الثقلين بأصحاب الكساء كما الواردة في حديث الثقلين بأصحاب الكساء كما     (عترتي)(عترتي)(عترتي)(عترتي)

    ،،،،وغيـر صـحيحة  وغيـر صـحيحة  وغيـر صـحيحة  وغيـر صـحيحة      ،،،،باطلـة باطلـة باطلـة باطلـة     ،،،،من قبل بهم عليهم الصـالة والسـالم دون غيـرهم   من قبل بهم عليهم الصـالة والسـالم دون غيـرهم   من قبل بهم عليهم الصـالة والسـالم دون غيـرهم   من قبل بهم عليهم الصـالة والسـالم دون غيـرهم       ))))البيتالبيتالبيتالبيت
        ....))))))))وال مستندة إلى دليلوال مستندة إلى دليلوال مستندة إلى دليلوال مستندة إلى دليل

الشـرعي  الشـرعي  الشـرعي  الشـرعي      ))))أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت((((مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح     ننننأأأأ    نت لك سابقاًنت لك سابقاًنت لك سابقاًنت لك سابقاًوبيوبيوبيوبي    ،،،،هي بدليلهي بدليلهي بدليلهي بدليل    ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : قولقولقولقولأأأأفففف
طلق عليهم هذا طلق عليهم هذا طلق عليهم هذا طلق عليهم هذا أأأأن الرسول عليه الصالة والسالم هو من ن الرسول عليه الصالة والسالم هو من ن الرسول عليه الصالة والسالم هو من ن الرسول عليه الصالة والسالم هو من حيث إحيث إحيث إحيث إ    ة،ة،ة،ة،خاص بالخمسخاص بالخمسخاص بالخمسخاص بالخمس

فــي  فــي  فــي  فــي      ال شــرعاًال شــرعاًال شــرعاًال شــرعاً    فيخــرج التســعة مــن هــذا المصــطلح ويــدخلون مجــازاً      فيخــرج التســعة مــن هــذا المصــطلح ويــدخلون مجــازاً      فيخــرج التســعة مــن هــذا المصــطلح ويــدخلون مجــازاً      فيخــرج التســعة مــن هــذا المصــطلح ويــدخلون مجــازاً          ،،،،المصــطلحالمصــطلحالمصــطلحالمصــطلح
        مصطلح أهل البيت.مصطلح أهل البيت.مصطلح أهل البيت.مصطلح أهل البيت.

المراد بـ (لن المراد بـ (لن المراد بـ (لن المراد بـ (لن     ننننأأأأوقولك وقولك وقولك وقولك ((((((((: : : : وأما قولك شيخنا الحبيب العزيزوأما قولك شيخنا الحبيب العزيزوأما قولك شيخنا الحبيب العزيزوأما قولك شيخنا الحبيب العزيز: : : : لوجه الخامسلوجه الخامسلوجه الخامسلوجه الخامساااا
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ــا) ــا)يفترق ــا)يفترق ــا)يفترق ــي ينقلونهــا عــن رســول اهللا        : : : : يفترق ــت الت ــنّة أهــل البي ــت وس ــراث أهــل البي ــي ينقلونهــا عــن رســول اهللا        أن ت ــت الت ــنّة أهــل البي ــت وس ــراث أهــل البي ــي ينقلونهــا عــن رســول اهللا        أن ت ــت الت ــنّة أهــل البي ــت وس ــراث أهــل البي ــي ينقلونهــا عــن رســول اهللا        أن ت ــت الت ــنّة أهــل البي ــت وس ــراث أهــل البي أن ت
كمــا أن القــرآن محفــوظ وموجــود فــي كــلّ  كمــا أن القــرآن محفــوظ وموجــود فــي كــلّ  كمــا أن القــرآن محفــوظ وموجــود فــي كــلّ  كمــا أن القــرآن محفــوظ وموجــود فــي كــلّ      ،،،،موجــودة ومحفوظــة فــي كــلّ زمــانموجــودة ومحفوظــة فــي كــلّ زمــانموجــودة ومحفوظــة فــي كــلّ زمــانموجــودة ومحفوظــة فــي كــلّ زمــان

وما قاله وما قاله وما قاله وما قاله     ،،،،ا يحتمل ما قلناها يحتمل ما قلناها يحتمل ما قلناها يحتمل ما قلناهه كما يحتمل هذه كما يحتمل هذه كما يحتمل هذه كما يحتمل هذألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛ححححفهو ترجيح بال مرجفهو ترجيح بال مرجفهو ترجيح بال مرجفهو ترجيح بال مرج    ،،،،زمان...الخزمان...الخزمان...الخزمان...الخ
على وجود شـخص  على وجود شـخص  على وجود شـخص  على وجود شـخص      من أن حديث الثقلين يدلّمن أن حديث الثقلين يدلّمن أن حديث الثقلين يدلّمن أن حديث الثقلين يدلّ    ،،،،السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    قبلنا بعض من علماء أهلقبلنا بعض من علماء أهلقبلنا بعض من علماء أهلقبلنا بعض من علماء أهل

ــك         ــوم القيامــة، فترجيحــك لرأي ــى ي ــه مــع القــرآن الكــريم إل ــك        مــن أهــل البيــت بذات ــوم القيامــة، فترجيحــك لرأي ــى ي ــه مــع القــرآن الكــريم إل ــك        مــن أهــل البيــت بذات ــوم القيامــة، فترجيحــك لرأي ــى ي ــه مــع القــرآن الكــريم إل ــك        مــن أهــل البيــت بذات ــوم القيامــة، فترجيحــك لرأي ــى ي ــه مــع القــرآن الكــريم إل مــن أهــل البيــت بذات
ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ أنّــه بــال مــرج     حســب مــا يظهــر لنــا حســب مــا يظهــر لنــا حســب مــا يظهــر لنــا حســب مــا يظهــر لنــا     ـ ـــ أنّــه بــال مــرج ـ ـــ أنّــه بــال مــرج ـ ـــ أنّــه بــال مــرج ـ ح الــذي ح الــذي ح الــذي ح الــذي ح، فمــا هــو يــا تــرى الــدليل المــرج  ح، فمــا هــو يــا تــرى الــدليل المــرج  ح، فمــا هــو يــا تــرى الــدليل المــرج  ح، فمــا هــو يــا تــرى الــدليل المــرج  ـ

        ....))))))))رأيك على رأينا؟رأيك على رأينا؟رأيك على رأينا؟رأيك على رأينا؟اعتمدت عليه لترجيحك اعتمدت عليه لترجيحك اعتمدت عليه لترجيحك اعتمدت عليه لترجيحك 
ه يجب أن يكون هناك ه يجب أن يكون هناك ه يجب أن يكون هناك ه يجب أن يكون هناك نّنّنّنّأأأأهل اعتمدت على الدليل على هل اعتمدت على الدليل على هل اعتمدت على الدليل على هل اعتمدت على الدليل على     ،،،،باهللا عليكباهللا عليكباهللا عليكباهللا عليك: : : : قولقولقولقولأأأأفففف

        ؟؟؟؟ظنظنظنظنك اعتمدت على الك اعتمدت على الك اعتمدت على الك اعتمدت على النّنّنّنّأأأأأم أم أم أم     ،،،،رجل من أهل البيت في كلّ زمان ومكانرجل من أهل البيت في كلّ زمان ومكانرجل من أهل البيت في كلّ زمان ومكانرجل من أهل البيت في كلّ زمان ومكان
        ....ة معانة معانة معانة معانالحوض) لها عدالحوض) لها عدالحوض) لها عدالحوض) لها عد    يردا علييردا علييردا علييردا علي    حتّىحتّىحتّىحتّى(ولن يفترقا (ولن يفترقا (ولن يفترقا (ولن يفترقا : : : : لفظةلفظةلفظةلفظة    ننننإإإإ: : : : قول أيضاًقول أيضاًقول أيضاًقول أيضاًأأأأوووو
    ،،،،أهل البيت في كلّ زمان ومكانأهل البيت في كلّ زمان ومكانأهل البيت في كلّ زمان ومكانأهل البيت في كلّ زمان ومكانه يجب أن يكون رجل من ه يجب أن يكون رجل من ه يجب أن يكون رجل من ه يجب أن يكون رجل من نّنّنّنّإإإإ: : : : نت تقولنت تقولنت تقولنت تقولأأأأفففف        

ه بمـا  ه بمـا  ه بمـا  ه بمـا  نّـ نّـ نّـ نّـ أأأأ: : : : يمكن أن تعني أيضاًيمكن أن تعني أيضاًيمكن أن تعني أيضاًيمكن أن تعني أيضاً    ظةظةظةظةهذه اللفهذه اللفهذه اللفهذه اللف    ننننألألألأل    !!!!وهذا مستحيلوهذا مستحيلوهذا مستحيلوهذا مستحيل    ،،،،ال طبعاًال طبعاًال طبعاًال طبعاً    ::::قولقولقولقولأأأأنا نا نا نا أأأأوووو
وبما أن القرآن موجود فسنّة أهل وبما أن القرآن موجود فسنّة أهل وبما أن القرآن موجود فسنّة أهل وبما أن القرآن موجود فسنّة أهل     ،،،،ةةةةظظظظفسنّة أهل البيت محفوفسنّة أهل البيت محفوفسنّة أهل البيت محفوفسنّة أهل البيت محفو    ظظظظأن القرآن محفوأن القرآن محفوأن القرآن محفوأن القرآن محفو
وبمــا أن وبمــا أن وبمــا أن وبمــا أن     ،،،،وبمــا أن القــرآن موجــود فعقيــدة أهــل البيــت موجــودةوبمــا أن القــرآن موجــود فعقيــدة أهــل البيــت موجــودةوبمــا أن القــرآن موجــود فعقيــدة أهــل البيــت موجــودةوبمــا أن القــرآن موجــود فعقيــدة أهــل البيــت موجــودة    ،،،،البيــت موجــودةالبيــت موجــودةالبيــت موجــودةالبيــت موجــودة

        ....رآن موجود ففقه أهل البيت موجودرآن موجود ففقه أهل البيت موجودرآن موجود ففقه أهل البيت موجودرآن موجود ففقه أهل البيت موجودالقالقالقالق
يـدي المسـلمين   يـدي المسـلمين   يـدي المسـلمين   يـدي المسـلمين   أأأأبما أن القرآن مجموع وموجود بـين  بما أن القرآن مجموع وموجود بـين  بما أن القرآن مجموع وموجود بـين  بما أن القرآن مجموع وموجود بـين  : : : : واضحواضحواضحواضح    خرخرخرخرآآآآوبمعنى وبمعنى وبمعنى وبمعنى 

        يدي المسلمين.يدي المسلمين.يدي المسلمين.يدي المسلمين.أأأأبين بين بين بين     ةةةةظظظظمحفومحفومحفومحفو    ةةةةفسنّة أهل البيت موجودفسنّة أهل البيت موجودفسنّة أهل البيت موجودفسنّة أهل البيت موجود
    ،،،،مــور التــي غابــت عنــك شــيخنا الكــريم  مــور التــي غابــت عنــك شــيخنا الكــريم  مــور التــي غابــت عنــك شــيخنا الكــريم  مــور التــي غابــت عنــك شــيخنا الكــريم  ن بعــض األن بعــض األن بعــض األن بعــض األييييبعــد أن انتهيــت مــن تبيــ بعــد أن انتهيــت مــن تبيــ بعــد أن انتهيــت مــن تبيــ بعــد أن انتهيــت مــن تبيــ 

        : : : : هاهاهاهااألحاديث التي وضعتاألحاديث التي وضعتاألحاديث التي وضعتاألحاديث التي وضعتوووو    دلّةدلّةدلّةدلّةعلى األعلى األعلى األعلى األالرد الرد الرد الرد ن بن بن بن بقوم اآلقوم اآلقوم اآلقوم اآلأأأأسسسس
    يـــوم نَـــدعو كُـــلَّ أُنَـــاسٍيـــوم نَـــدعو كُـــلَّ أُنَـــاسٍيـــوم نَـــدعو كُـــلَّ أُنَـــاسٍيـــوم نَـــدعو كُـــلَّ أُنَـــاسٍ����: : : : ا نزلـــتا نزلـــتا نزلـــتا نزلـــتلمـــلمـــلمـــلمـــ((((: : : : ارارارارالحـــديث األول الـــذي عنـــد الصـــفّالحـــديث األول الـــذي عنـــد الصـــفّالحـــديث األول الـــذي عنـــد الصـــفّالحـــديث األول الـــذي عنـــد الصـــفّ
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هِمامبِإِمهِمامبِإِمهِمامبِإِمهِمامبِإِم����
        هم أجمعين؟هم أجمعين؟هم أجمعين؟هم أجمعين؟ألست إمام الناس كلّألست إمام الناس كلّألست إمام الناس كلّألست إمام الناس كلّ    !!!!يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا: : : : فقال المسلمونفقال المسلمونفقال المسلمونفقال المسلمون: : : : قالقالقالقال    ،،،،))))١١١١((((

ة علــى ة علــى ة علــى ة علــى أئمـ أئمـ أئمـ أئمـ أنـا رسـول اهللا إلـى النـاس أجمعــين، ولكـن سـيكون بعـدي        أنـا رسـول اهللا إلـى النـاس أجمعــين، ولكـن سـيكون بعـدي        أنـا رسـول اهللا إلـى النـاس أجمعــين، ولكـن سـيكون بعـدي        أنـا رسـول اهللا إلـى النـاس أجمعــين، ولكـن سـيكون بعـدي        : : : : فقـال فقـال فقـال فقـال 
ة الكفـر  ة الكفـر  ة الكفـر  ة الكفـر  أئمـ أئمـ أئمـ أئمـ ويظلمهم ويظلمهم ويظلمهم ويظلمهم     ،،،،بونبونبونبونفيكذَّفيكذَّفيكذَّفيكذَّ    ،،،،مون في الناسمون في الناسمون في الناسمون في الناسيقويقويقويقو    ،،،،الناس من اهللا من أهل بيتيالناس من اهللا من أهل بيتيالناس من اهللا من أهل بيتيالناس من اهللا من أهل بيتي

ي ومعـــي  ي ومعـــي  ي ومعـــي  ي ومعـــي  بعهم وصـــدقهم فهـــو منّـــ   بعهم وصـــدقهم فهـــو منّـــ   بعهم وصـــدقهم فهـــو منّـــ   بعهم وصـــدقهم فهـــو منّـــ   أال ومـــن واالهـــم واتّـــ   أال ومـــن واالهـــم واتّـــ   أال ومـــن واالهـــم واتّـــ   أال ومـــن واالهـــم واتّـــ       ،،،،والضـــالل وأشـــياعهم والضـــالل وأشـــياعهم والضـــالل وأشـــياعهم والضـــالل وأشـــياعهم 
ي وال معي وأنا ي وال معي وأنا ي وال معي وأنا ي وال معي وأنا وسيلقاني، أال ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذّبهم فليس منّوسيلقاني، أال ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذّبهم فليس منّوسيلقاني، أال ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذّبهم فليس منّوسيلقاني، أال ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذّبهم فليس منّ

        ....))))٢٢٢٢((((منه بريء)منه بريء)منه بريء)منه بريء)
        ::::ذن اهللا بمناقشة متن الحديثذن اهللا بمناقشة متن الحديثذن اهللا بمناقشة متن الحديثذن اهللا بمناقشة متن الحديثإإإإن بن بن بن بقوم اآلقوم اآلقوم اآلقوم اآلأأأأسسسس

هـم هـم   هـم هـم   هـم هـم   هـم هـم   نّنّنّنّأأأأيـن الـدليل علـى    يـن الـدليل علـى    يـن الـدليل علـى    يـن الـدليل علـى    أأأأوووو    ،،،،ة التسـعة ة التسـعة ة التسـعة ة التسـعة ئمـ ئمـ ئمـ ئمـ اآلية هـم األ اآلية هـم األ اآلية هـم األ اآلية هـم األ     ليس المراد منليس المراد منليس المراد منليس المراد من: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
ين الدليل على دخول اإلمام علي والحسـن والحسـين فـي    ين الدليل على دخول اإلمام علي والحسـن والحسـين فـي    ين الدليل على دخول اإلمام علي والحسـن والحسـين فـي    ين الدليل على دخول اإلمام علي والحسـن والحسـين فـي    أأأأة التسعة فقط؟ وة التسعة فقط؟ وة التسعة فقط؟ وة التسعة فقط؟ وئمئمئمئماألاألاألاأل

        ها نزلت بهم؟ها نزلت بهم؟ها نزلت بهم؟ها نزلت بهم؟نّنّنّنّأأأأين الدليل على ين الدليل على ين الدليل على ين الدليل على أأأأهذه اآلية؟ أو هذه اآلية؟ أو هذه اآلية؟ أو هذه اآلية؟ أو 
المراد بهم هم المراد بهم هم المراد بهم هم المراد بهم هم     ننننإإإإ    ::::فلماذا ال تقولفلماذا ال تقولفلماذا ال تقولفلماذا ال تقول    ،،،،من أهل بيتي)من أهل بيتي)من أهل بيتي)من أهل بيتي).. .. .. .. ةةةةأئمأئمأئمأئم((((: : : : الحظ لفظةالحظ لفظةالحظ لفظةالحظ لفظة: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

دخلت التسـعة معهـم؟ وبـأي    دخلت التسـعة معهـم؟ وبـأي    دخلت التسـعة معهـم؟ وبـأي    دخلت التسـعة معهـم؟ وبـأي    أأأأولماذا ولماذا ولماذا ولماذا     فقط؟فقط؟فقط؟فقط؟    MMMMالحسن والحسينالحسن والحسينالحسن والحسينالحسن والحسيناإلمام علي واإلمام علي واإلمام علي واإلمام علي و
        دخلتهم شيخنا الفاضل؟دخلتهم شيخنا الفاضل؟دخلتهم شيخنا الفاضل؟دخلتهم شيخنا الفاضل؟أأأأدليل دليل دليل دليل 

يوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ    يوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ    يوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ    يوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ    ����: : : : قوال في تفسير آيةقوال في تفسير آيةقوال في تفسير آيةقوال في تفسير آيةأأأأة ة ة ة ن عدن عدن عدن عدوووومفسرمفسرمفسرمفسرورد الورد الورد الورد الأأأألقد لقد لقد لقد : : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
هِمامبِإِمهِمامبِإِمهِمامبِإِمهِمامتفسير واحدتفسير واحدتفسير واحدتفسير واحد    قتصروا على إيرادقتصروا على إيرادقتصروا على إيرادقتصروا على إيرادولم يولم يولم يولم ي    ،،،،����بِإِم....        

ة في هذه ة في هذه ة في هذه ة في هذه ئمئمئمئمالمراد من األالمراد من األالمراد من األالمراد من األ    ننننإإإإ: : : : هو القولهو القولهو القولهو القول    ،،،،ومن التفاسير التي يطمئن لها قلبيومن التفاسير التي يطمئن لها قلبيومن التفاسير التي يطمئن لها قلبيومن التفاسير التي يطمئن لها قلبي
ــي      ووووهــهــهــهــ    ؛؛؛؛اآليــةاآليــةاآليــةاآليــة ــي  الكتــب الت ــي  الكتــب الت ــي  الكتــب الت ــةزلــت علــى كــلّ  زلــت علــى كــلّ  زلــت علــى كــلّ  زلــت علــى كــلّ  ننننالكتــب الت ــةأُم ــةأُم ــةأُم ــوراة واإل     ،،،،أُم ــل الت ــوراة واإل مث ــل الت ــوراة واإل مث ــل الت ــوراة واإل مث ــل الت ــل والقــر مث ــل والقــر نجي ــل والقــر نجي ــل والقــر نجي     ،،،،ننننآآآآنجي

        وال يمكنك شيخنا أن تجعلوال يمكنك شيخنا أن تجعلوال يمكنك شيخنا أن تجعلوال يمكنك شيخنا أن تجعل، ، ، ، ����............فَمن أُوتي كتَابه بِيمينِهفَمن أُوتي كتَابه بِيمينِهفَمن أُوتي كتَابه بِيمينِهفَمن أُوتي كتَابه بِيمينِه... ... ... ... ����    لة اآليةلة اآليةلة اآليةلة اآليةممممتكتكتكتك: : : : والدليلوالدليلوالدليلوالدليل
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وال وال وال وال     ،،،،القـرآن القـرآن القـرآن القـرآن     فـي فـي فـي فـي     ة معـان ة معـان ة معـان ة معـان لهـا عـد  لهـا عـد  لهـا عـد  لهـا عـد      ))))اإلماماإلماماإلماماإلمام((((: : : : لفظةلفظةلفظةلفظة    ننننألألألأل    ،،،،ةةةةئمئمئمئمهذه اآلية هي خاصّة باألهذه اآلية هي خاصّة باألهذه اآلية هي خاصّة باألهذه اآلية هي خاصّة باأل
        ني سوف أخرج عن موضوعنا.ني سوف أخرج عن موضوعنا.ني سوف أخرج عن موضوعنا.ني سوف أخرج عن موضوعنا.نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛طيل في بحث هذه اآليةطيل في بحث هذه اآليةطيل في بحث هذه اآليةطيل في بحث هذه اآليةأُأُأُأُريد أن ريد أن ريد أن ريد أن أُأُأُأُ

حدثنا أحمـد بـن زيـاد    حدثنا أحمـد بـن زيـاد    حدثنا أحمـد بـن زيـاد    حدثنا أحمـد بـن زيـاد    ((((((((: : : : قالقالقالقال    )،)،)،)،معاني األخبارمعاني األخبارمعاني األخبارمعاني األخبار((((كتابه اآلخر كتابه اآلخر كتابه اآلخر كتابه اآلخر : : : : الحديث الثانيالحديث الثانيالحديث الثانيالحديث الثاني
عـن  عـن  عـن  عـن      ،،،،عـن أبيـه  عـن أبيـه  عـن أبيـه  عـن أبيـه      ،،،،حدثنا علي بن إبـراهيم حدثنا علي بن إبـراهيم حدثنا علي بن إبـراهيم حدثنا علي بن إبـراهيم : : : : بن جعفر الهمداني ــ رضي اهللا عنه ــ قالبن جعفر الهمداني ــ رضي اهللا عنه ــ قالبن جعفر الهمداني ــ رضي اهللا عنه ــ قالبن جعفر الهمداني ــ رضي اهللا عنه ــ قالاااا

عـن  عـن  عـن  عـن      ،،،،محمـد محمـد محمـد محمـد عـن الصـادق جعفـر بـن     عـن الصـادق جعفـر بـن     عـن الصـادق جعفـر بـن     عـن الصـادق جعفـر بـن         ،،،،هيمهيمهيمهيمعن غياث بن إبراعن غياث بن إبراعن غياث بن إبراعن غياث بن إبرا    ،،،،بن أبي عميربن أبي عميربن أبي عميربن أبي عمير    محمدمحمدمحمدمحمد
ل ل ل ل ئئئئسـ سـ سـ سـ : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،FFFFعـن أبيـه الحسـين   عـن أبيـه الحسـين   عـن أبيـه الحسـين   عـن أبيـه الحسـين       ،،،،عن أبيه علي بن الحسـين عن أبيه علي بن الحسـين عن أبيه علي بن الحسـين عن أبيه علي بن الحسـين     ،،،،بن عليبن عليبن عليبن علي    محمدمحمدمحمدمحمدأبيه أبيه أبيه أبيه 

ي مخلف فيكم الثقلين كتاب ي مخلف فيكم الثقلين كتاب ي مخلف فيكم الثقلين كتاب ي مخلف فيكم الثقلين كتاب إنّإنّإنّإنّ((((: : : : 7777عن معنى قول رسول اهللاعن معنى قول رسول اهللاعن معنى قول رسول اهللاعن معنى قول رسول اهللا    CCCCأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين
        ن العترة؟ن العترة؟ن العترة؟ن العترة؟مممم: : : : ))))اهللا وعترتياهللا وعترتياهللا وعترتياهللا وعترتي
هم هم هم هم تاســعتاســعتاســعتاســع    ،،،،ة التســعة مــن ولــد الحســين   ة التســعة مــن ولــد الحســين   ة التســعة مــن ولــد الحســين   ة التســعة مــن ولــد الحســين   ئمــئمــئمــئمــأنــا والحســن والحســين واأل  أنــا والحســن والحســين واأل  أنــا والحســن والحســين واأل  أنــا والحســن والحســين واأل  : : : : فقــالفقــالفقــالفقــال

مهديمهديمهديحتّـى يـردوا علـى رسـول     حتّـى يـردوا علـى رسـول     حتّـى يـردوا علـى رسـول     حتّـى يـردوا علـى رسـول         ،،،،هم وقـائمهم، ال يفـارقون كتـاب اهللا وال يفـارقهم    هم وقـائمهم، ال يفـارقون كتـاب اهللا وال يفـارقهم    هم وقـائمهم، ال يفـارقون كتـاب اهللا وال يفـارقهم    هم وقـائمهم، ال يفـارقون كتـاب اهللا وال يفـارقهم    مهدي
        ....))))١١١١(((())))))))الحوضالحوضالحوضالحوض    7777اهللاهللاهللاهللا

        ::::قوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا العزيزقوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا العزيزقوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا العزيزقوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا العزيزأأأأوسوسوسوس
ــرى   : : : : أوالًأوالًأوالًأوالً ــه جريمــة عظمــى وكب ــرى   هــذا الحــديث ب ــه جريمــة عظمــى وكب ــرى   هــذا الحــديث ب ــه جريمــة عظمــى وكب ــرى   هــذا الحــديث ب ــه جريمــة عظمــى وكب خــراج الزهــراء  خــراج الزهــراء  خــراج الزهــراء  خــراج الزهــراء  إإإإال وهــي ال وهــي ال وهــي ال وهــي أأأأ    ،،،،هــذا الحــديث ب

مـن  مـن  مـن  مـن      ةةةةالثانيـ الثانيـ الثانيـ الثانيـ     ةةةةبالدرجـ بالدرجـ بالدرجـ بالدرجـ     خراجهـا أيضـاً  خراجهـا أيضـاً  خراجهـا أيضـاً  خراجهـا أيضـاً  إإإإوووو    )،)،)،)،أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت((((ولى من مصطلح ولى من مصطلح ولى من مصطلح ولى من مصطلح اُألاُألاُألاُأل    ةةةةبالدرجبالدرجبالدرجبالدرج
اللّهـم هـؤالء   اللّهـم هـؤالء   اللّهـم هـؤالء   اللّهـم هـؤالء   ((((: : : : وقـال وقـال وقـال وقـال     ،،،،ل الرسـول الزهـراء  ل الرسـول الزهـراء  ل الرسـول الزهـراء  ل الرسـول الزهـراء  لم يجلّلم يجلّلم يجلّلم يجلّأأأأ    ،،،،حلفك باهللاحلفك باهللاحلفك باهللاحلفك باهللا، أ، أ، أ، أ))))حديث الثقلينحديث الثقلينحديث الثقلينحديث الثقلين((((

ليســـت الزهـــراء مـــن أهـــل البيـــت ليســـت الزهـــراء مـــن أهـــل البيـــت ليســـت الزهـــراء مـــن أهـــل البيـــت ليســـت الزهـــراء مـــن أهـــل البيـــت أأأألـــم تكـــن الزهـــراء تحـــت الكســـاء؟ لـــم تكـــن الزهـــراء تحـــت الكســـاء؟ لـــم تكـــن الزهـــراء تحـــت الكســـاء؟ لـــم تكـــن الزهـــراء تحـــت الكســـاء؟ أأأأ؟ ؟ ؟ ؟ ))))أهـــل بيتـــيأهـــل بيتـــيأهـــل بيتـــيأهـــل بيتـــي
        وهل كالم الزهراء حجة أم ال؟وهل كالم الزهراء حجة أم ال؟وهل كالم الزهراء حجة أم ال؟وهل كالم الزهراء حجة أم ال؟    ال تدخل الزهراء في حديث الثقلين؟ال تدخل الزهراء في حديث الثقلين؟ال تدخل الزهراء في حديث الثقلين؟ال تدخل الزهراء في حديث الثقلين؟أأأأالمطهرين؟ المطهرين؟ المطهرين؟ المطهرين؟ 

والزهـراء  والزهـراء  والزهـراء  والزهـراء      ،،،،ه يخـرج الزهـراء  ه يخـرج الزهـراء  ه يخـرج الزهـراء  ه يخـرج الزهـراء  نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛هذا الحديث يسقطهذا الحديث يسقطهذا الحديث يسقطهذا الحديث يسقط: : : : ززززقول يا شيخنا العزيقول يا شيخنا العزيقول يا شيخنا العزيقول يا شيخنا العزيأأأأفففف
        !!!!فتدبر بارك اهللا فيكفتدبر بارك اهللا فيكفتدبر بارك اهللا فيكفتدبر بارك اهللا فيك    ....تدخل في مصطلح أهل البيت بدليل حديث الكساءتدخل في مصطلح أهل البيت بدليل حديث الكساءتدخل في مصطلح أهل البيت بدليل حديث الكساءتدخل في مصطلح أهل البيت بدليل حديث الكساء    طبعاًطبعاًطبعاًطبعاً
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: : : : قالقالقالقال    )،)،)،)،الكافيالكافيالكافيالكافي((((والصحيحة التي رواها العالّمة الكليني في والصحيحة التي رواها العالّمة الكليني في والصحيحة التي رواها العالّمة الكليني في والصحيحة التي رواها العالّمة الكليني في : : : : الحديث الثالثالحديث الثالثالحديث الثالثالحديث الثالث
    ،،،،انيانيانيانيعـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـ     عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـ     عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـ     عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـ         ،،،،عن حماد بن عيسىعن حماد بن عيسىعن حماد بن عيسىعن حماد بن عيسى    ،،،،عن أبيهعن أبيهعن أبيهعن أبيه    ،،،،علي بن إبراهيمعلي بن إبراهيمعلي بن إبراهيمعلي بن إبراهيم((((((((

اهللا اهللا اهللا اهللا     إنإنإنإن((((: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،عــن أميــر المـؤمنين صــلوات اهللا عليــه عــن أميــر المـؤمنين صــلوات اهللا عليــه عــن أميــر المـؤمنين صــلوات اهللا عليــه عــن أميــر المـؤمنين صــلوات اهللا عليــه     ،،،،عـن ســليم بــن قـيس الهاللــي  عـن ســليم بــن قـيس الهاللــي  عـن ســليم بــن قـيس الهاللــي  عـن ســليم بــن قـيس الهاللــي  
ته في أرضه، وجعلنا ته في أرضه، وجعلنا ته في أرضه، وجعلنا ته في أرضه، وجعلنا طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجطهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجطهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجطهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحج    تبارك وتعالىتبارك وتعالىتبارك وتعالىتبارك وتعالى

        ....))))١١١١(((())))))))مع القرآن وجعل القرآن معنا، ال نفارقه وال يفارقنا)مع القرآن وجعل القرآن معنا، ال نفارقه وال يفارقنا)مع القرآن وجعل القرآن معنا، ال نفارقه وال يفارقنا)مع القرآن وجعل القرآن معنا، ال نفارقه وال يفارقنا)
            ::::متن هذا الحديث شيخنا الكريممتن هذا الحديث شيخنا الكريممتن هذا الحديث شيخنا الكريممتن هذا الحديث شيخنا الكريم    ةةةةقوم أيضاً بمناقشقوم أيضاً بمناقشقوم أيضاً بمناقشقوم أيضاً بمناقشأأأأوسوسوسوس

        فقط؟فقط؟فقط؟فقط؟    ةةةةليس هم الخمسليس هم الخمسليس هم الخمسليس هم الخمسأأأأ    ،،،،من الذي طهرهم اهللا وعصمهم في هذا الحديثمن الذي طهرهم اهللا وعصمهم في هذا الحديثمن الذي طهرهم اهللا وعصمهم في هذا الحديثمن الذي طهرهم اهللا وعصمهم في هذا الحديث
    يـن الـدليل شـيخنا الكـريم؟    يـن الـدليل شـيخنا الكـريم؟    يـن الـدليل شـيخنا الكـريم؟    يـن الـدليل شـيخنا الكـريم؟    أأأأ: : : : قول لـك قول لـك قول لـك قول لـك أأأأفـ فـ فـ فـ     ،،،،أيضـاً التسـعة يـدخلون   أيضـاً التسـعة يـدخلون   أيضـاً التسـعة يـدخلون   أيضـاً التسـعة يـدخلون   : : : : ذا قلتذا قلتذا قلتذا قلتإإإإوووو

    ةةةةالمــراد مــن أهــل البيــت هــم الخمســالمــراد مــن أهــل البيــت هــم الخمســالمــراد مــن أهــل البيــت هــم الخمســالمــراد مــن أهــل البيــت هــم الخمســ    ننننأأأأ    ،،،،لــيس كــالم اإلمــام علــي واضــح وجلــيلــيس كــالم اإلمــام علــي واضــح وجلــيلــيس كــالم اإلمــام علــي واضــح وجلــيلــيس كــالم اإلمــام علــي واضــح وجلــيأأأأ
        ؟؟؟؟ةةةةأن هذا الحديث خاص بالخمسأن هذا الحديث خاص بالخمسأن هذا الحديث خاص بالخمسأن هذا الحديث خاص بالخمس    ،،،،ليس هذا دليلليس هذا دليلليس هذا دليلليس هذا دليلأأأأفقط؟ فقط؟ فقط؟ فقط؟ 
لــيس الــذين طهــرهم اهللا فــي آيــة التطهيــر هــم  لــيس الــذين طهــرهم اهللا فــي آيــة التطهيــر هــم  لــيس الــذين طهــرهم اهللا فــي آيــة التطهيــر هــم  لــيس الــذين طهــرهم اهللا فــي آيــة التطهيــر هــم  أأأأ: : : : قول لــكقول لــكقول لــكقول لــكأأأأفســفســفســفســ، ، ، ، الالالال: : : : ذا قلــتذا قلــتذا قلــتذا قلــتإإإإفــفــفــفــ
        ؟؟؟؟ةةةةالخمسالخمسالخمسالخمس
ــ ــف ــف ــف مصــطلح أهــل البيــت خــاص   مصــطلح أهــل البيــت خــاص   مصــطلح أهــل البيــت خــاص   مصــطلح أهــل البيــت خــاص       ننننأأأأ    ،،،،تقــول بمثــل مــا نقــول  تقــول بمثــل مــا نقــول  تقــول بمثــل مــا نقــول  تقــول بمثــل مــا نقــول      إذاًإذاًإذاًإذاً    ،،،،نعــمنعــمنعــمنعــم: : : : ن قلــتن قلــتن قلــتن قلــتإإإإف
        هات الدليل؟هات الدليل؟هات الدليل؟هات الدليل؟: : : : قلنا لك شيخناقلنا لك شيخناقلنا لك شيخناقلنا لك شيخنا    ،،،،الالالال: : : : ن قلتن قلتن قلتن قلتإإإإوووو    ....دون غيرهمدون غيرهمدون غيرهمدون غيرهم    ةةةةبالخمسبالخمسبالخمسبالخمس

بصــــائر بصــــائر بصــــائر بصــــائر ((((فــــي فــــي فــــي فــــي     صــــفّارصــــفّارصــــفّارصــــفّاروالصــــحيحة التــــي رواهــــا العالّمــــة الوالصــــحيحة التــــي رواهــــا العالّمــــة الوالصــــحيحة التــــي رواهــــا العالّمــــة الوالصــــحيحة التــــي رواهــــا العالّمــــة ال: : : : الحــــديث الرابــــعالحــــديث الرابــــعالحــــديث الرابــــعالحــــديث الرابــــع
عـن هشـام بـن    عـن هشـام بـن    عـن هشـام بـن    عـن هشـام بـن        ،،،،عـن ابـن أبـي عميـر    عـن ابـن أبـي عميـر    عـن ابـن أبـي عميـر    عـن ابـن أبـي عميـر        ،،،،حدثني يعقـوب بـن يزيـد   حدثني يعقـوب بـن يزيـد   حدثني يعقـوب بـن يزيـد   حدثني يعقـوب بـن يزيـد   ((((((((: : : : قالقالقالقال    )،)،)،)،الدرجاتالدرجاتالدرجاتالدرجات

ا نجــد الشــيء مــن ا نجــد الشــيء مــن ا نجــد الشــيء مــن ا نجــد الشــيء مــن إنّــإنّــإنّــإنّــ: : : : CCCCقلــت ألبــي عبــد اهللاقلــت ألبــي عبــد اهللاقلــت ألبــي عبــد اهللاقلــت ألبــي عبــد اهللا: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،بــن مســلمبــن مســلمبــن مســلمبــن مســلم    محمــدمحمــدمحمــدمحمــدعــن عــن عــن عــن     ،،،،ســالمســالمســالمســالم
    ثمثمثمثمأنال وأنال، أنال وأنال، أنال وأنال، أنال وأنال،     7777ك ال تدري أن رسول اهللاك ال تدري أن رسول اهللاك ال تدري أن رسول اهللاك ال تدري أن رسول اهللالعلّلعلّلعلّلعلّ: : : : أحاديثنا في أيدي الناس، قال ليأحاديثنا في أيدي الناس، قال ليأحاديثنا في أيدي الناس، قال ليأحاديثنا في أيدي الناس، قال لي
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وإنّا أهل البيت وإنّا أهل البيت وإنّا أهل البيت وإنّا أهل البيت ((((}}}}: : : : {وقال{وقال{وقال{وقال    ،،،،أومأ بيده عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفهأومأ بيده عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفهأومأ بيده عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفهأومأ بيده عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه
        ....))))١١١١(((())))))))عندنا معاقل العلم وضياء األمر وفصل ما بين الناس)عندنا معاقل العلم وضياء األمر وفصل ما بين الناس)عندنا معاقل العلم وضياء األمر وفصل ما بين الناس)عندنا معاقل العلم وضياء األمر وفصل ما بين الناس)

        : : : : قوم أيضاً بمناقشة متن الحديث شيخنا الفاضلقوم أيضاً بمناقشة متن الحديث شيخنا الفاضلقوم أيضاً بمناقشة متن الحديث شيخنا الفاضلقوم أيضاً بمناقشة متن الحديث شيخنا الفاضلأأأأوسوسوسوس
مام الحصر الذي قام به الرسول مام الحصر الذي قام به الرسول مام الحصر الذي قام به الرسول مام الحصر الذي قام به الرسول أأأأهل يصمد هذا الحديث هل يصمد هذا الحديث هل يصمد هذا الحديث هل يصمد هذا الحديث     ،،،،باهللا عليك شيخناباهللا عليك شيخناباهللا عليك شيخناباهللا عليك شيخنا

        ؟؟؟؟))))اللّهم هؤالء أهل بيتياللّهم هؤالء أهل بيتياللّهم هؤالء أهل بيتياللّهم هؤالء أهل بيتي((((: : : : عندما قالعندما قالعندما قالعندما قال
والرسـول  والرسـول  والرسـول  والرسـول      ،،،،نـا مـن أهـل البيـت    نـا مـن أهـل البيـت    نـا مـن أهـل البيـت    نـا مـن أهـل البيـت    أأأأ    ::::ويقـول ويقـول ويقـول ويقـول     ،،،،هل يخالف اإلمام الصادق الرسـول هل يخالف اإلمام الصادق الرسـول هل يخالف اإلمام الصادق الرسـول هل يخالف اإلمام الصادق الرسـول 

        ؟؟؟؟ةةةةهذا المصطلح بالخمسهذا المصطلح بالخمسهذا المصطلح بالخمسهذا المصطلح بالخمس    خصّصخصّصخصّصخصّص
والرسول لم يطلق عليه وعلى والرسول لم يطلق عليه وعلى والرسول لم يطلق عليه وعلى والرسول لم يطلق عليه وعلى     ،،،،بيتبيتبيتبيتللللا أهل اا أهل اا أهل اا أهل انّنّنّنّإإإإوووو: : : : فكيف اإلمام الصادق يقولفكيف اإلمام الصادق يقولفكيف اإلمام الصادق يقولفكيف اإلمام الصادق يقول

        هذا المصطلح؟هذا المصطلح؟هذا المصطلح؟هذا المصطلح؟    MMMMالتسعةالتسعةالتسعةالتسعة
    ه مــن أهــل البيــت مجــازاًه مــن أهــل البيــت مجــازاًه مــن أهــل البيــت مجــازاًه مــن أهــل البيــت مجــازاًنّــنّــنّــنّــأأأأاإلمــام الصــادق كــان يقصــد اإلمــام الصــادق كــان يقصــد اإلمــام الصــادق كــان يقصــد اإلمــام الصــادق كــان يقصــد     ننننإإإإ: : : : يمكــن أن يقــاليمكــن أن يقــاليمكــن أن يقــاليمكــن أن يقــال

اب الكساء المراد بهم بأهل البيت اب الكساء المراد بهم بأهل البيت اب الكساء المراد بهم بأهل البيت اب الكساء المراد بهم بأهل البيت صحصحصحصحأأأأجداده جداده جداده جداده أأأأخذ علومه من خذ علومه من خذ علومه من خذ علومه من أأأأه ه ه ه نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛وليس شرعاًوليس شرعاًوليس شرعاًوليس شرعاً
        المطهرين.المطهرين.المطهرين.المطهرين.

حســب مــا ورد عنــه فــي الروايــة الصــحيحة التــي رواهــا    حســب مــا ورد عنــه فــي الروايــة الصــحيحة التــي رواهــا    حســب مــا ورد عنــه فــي الروايــة الصــحيحة التــي رواهــا    حســب مــا ورد عنــه فــي الروايــة الصــحيحة التــي رواهــا    : : : : الحــديث الخــامسالحــديث الخــامسالحــديث الخــامسالحــديث الخــامس
ــة ال ــة الالعالّم ــة الالعالّم ــة الالعالّم بــن بــن بــن بــن     محمــدمحمــدمحمــدمحمــد(حــدثنا (حــدثنا (حــدثنا (حــدثنا : : : : قــالقــالقــالقــال    )،)،)،)،٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢بصــائر الــدرجات صــفحة   بصــائر الــدرجات صــفحة   بصــائر الــدرجات صــفحة   بصــائر الــدرجات صــفحة   ((((فــي فــي فــي فــي     صــفّارصــفّارصــفّارصــفّارالعالّم

قـال  قـال  قـال  قـال  : : : : قالقالقالقال    ،،،،CCCCعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا    ،،،،عن ذريح بن يزيدعن ذريح بن يزيدعن ذريح بن يزيدعن ذريح بن يزيد    ،،،،عن جعفر بن بشيرعن جعفر بن بشيرعن جعفر بن بشيرعن جعفر بن بشير    ،،،،الحسينالحسينالحسينالحسين
        ).).).).وأهل بيتي، فنحن أهل بيتهوأهل بيتي، فنحن أهل بيتهوأهل بيتي، فنحن أهل بيتهوأهل بيتي، فنحن أهل بيته    ،،،،كتاب اهللاكتاب اهللاكتاب اهللاكتاب اهللا: : : : ي تركت فيكم الثقليني تركت فيكم الثقليني تركت فيكم الثقليني تركت فيكم الثقلينإنّإنّإنّإنّ((((: : : : 7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

        ::::قوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا الكريمقوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا الكريمقوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا الكريمقوم أيضاً بمناقشة متن هذا الحديث شيخنا الكريمأأأأسسسس
اإلمام الصادق هنا بياإلمام الصادق هنا بياإلمام الصادق هنا بيفنحن فنحن فنحن فنحن : : : : زيادةزيادةزيادةزيادةالالالالمن قائل من قائل من قائل من قائل : : : : سالكسالكسالكسالكأأأأولكن ولكن ولكن ولكن     ،،،،ن حديث الثقلينن حديث الثقلينن حديث الثقلينن حديث الثقليناإلمام الصادق هنا بي

                                                 
�F١X�q2
��E�W٣٨٥K-)����א� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٢٢٨��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

        أهل بيته؟ هل هو الرسول أُم اإلمام الصادق؟أهل بيته؟ هل هو الرسول أُم اإلمام الصادق؟أهل بيته؟ هل هو الرسول أُم اإلمام الصادق؟أهل بيته؟ هل هو الرسول أُم اإلمام الصادق؟
        ين الدليل؟ين الدليل؟ين الدليل؟ين الدليل؟أأأأذا كان الرسول ذا كان الرسول ذا كان الرسول ذا كان الرسول إإإإوووو
مـام الـنص   مـام الـنص   مـام الـنص   مـام الـنص   أأأأكيـف اإلمـام الصـادق يجتهـد     كيـف اإلمـام الصـادق يجتهـد     كيـف اإلمـام الصـادق يجتهـد     كيـف اإلمـام الصـادق يجتهـد     : : : : قولقولقولقولأأأأفـ فـ فـ فـ     ،،،،ان اإلمام الصادقان اإلمام الصادقان اإلمام الصادقان اإلمام الصادقذا كذا كذا كذا كإإإإوووو

اللّهم هؤالء اللّهم هؤالء اللّهم هؤالء اللّهم هؤالء ((((: : : : ةةةةلم يقل الرسول في حديث الكساء عن الخمسلم يقل الرسول في حديث الكساء عن الخمسلم يقل الرسول في حديث الكساء عن الخمسلم يقل الرسول في حديث الكساء عن الخمسأأأأ    ؟؟؟؟الصريح الواضحالصريح الواضحالصريح الواضحالصريح الواضح
فلماذا اإلمام الصادق يدخل نفسه في مصطلح أهـل البيـت والرسـول    فلماذا اإلمام الصادق يدخل نفسه في مصطلح أهـل البيـت والرسـول    فلماذا اإلمام الصادق يدخل نفسه في مصطلح أهـل البيـت والرسـول    فلماذا اإلمام الصادق يدخل نفسه في مصطلح أهـل البيـت والرسـول        )،)،)،)،أهل بيتيأهل بيتيأهل بيتيأهل بيتي

        خرجه؟خرجه؟خرجه؟خرجه؟أأأأ
ل إلـى مناقشـة بعـض    ل إلـى مناقشـة بعـض    ل إلـى مناقشـة بعـض    ل إلـى مناقشـة بعـض    نتقـ نتقـ نتقـ نتقـ أأأأ    ،،،،بعد أن انتهينا شيخنا من مناقشة متـون األحاديـث  بعد أن انتهينا شيخنا من مناقشة متـون األحاديـث  بعد أن انتهينا شيخنا من مناقشة متـون األحاديـث  بعد أن انتهينا شيخنا من مناقشة متـون األحاديـث  

        : : : : كما وضعتها في مداخلتككما وضعتها في مداخلتككما وضعتها في مداخلتككما وضعتها في مداخلتك    ،،،،قوالكقوالكقوالكقوالكأأأأ
ه حصر ه حصر ه حصر ه حصر من أنّمن أنّمن أنّمن أنّ    CCCCأما بخصوص ما ادعيته على اإلمام الصادقأما بخصوص ما ادعيته على اإلمام الصادقأما بخصوص ما ادعيته على اإلمام الصادقأما بخصوص ما ادعيته على اإلمام الصادق((((((((: : : : قلت شيخناقلت شيخناقلت شيخناقلت شيخنا

    فكمـا ذكـرت لـك سـابقاً    فكمـا ذكـرت لـك سـابقاً    فكمـا ذكـرت لـك سـابقاً    فكمـا ذكـرت لـك سـابقاً    ، ، ، ، مفهوم أهل البيت في أصحاب الكساء، فليس بصحيحمفهوم أهل البيت في أصحاب الكساء، فليس بصحيحمفهوم أهل البيت في أصحاب الكساء، فليس بصحيحمفهوم أهل البيت في أصحاب الكساء، فليس بصحيح
        ....))))))))ما كان بصدد رواية حديث الكساءما كان بصدد رواية حديث الكساءما كان بصدد رواية حديث الكساءما كان بصدد رواية حديث الكساءإنّإنّإنّإنّ    CCCCن اإلمامن اإلمامن اإلمامن اإلمامأأأأ

فقـط ولـم   فقـط ولـم   فقـط ولـم   فقـط ولـم       ةةةةبيت فـي الخمسـ  بيت فـي الخمسـ  بيت فـي الخمسـ  بيت فـي الخمسـ  للللمصطلح أهل امصطلح أهل امصطلح أهل امصطلح أهل انعم اإلمام الصادق حصر نعم اإلمام الصادق حصر نعم اإلمام الصادق حصر نعم اإلمام الصادق حصر : : : : قولقولقولقولأأأأ
ينـاقض  ينـاقض  ينـاقض  ينـاقض      ،،،،الصـحيح السـند  الصـحيح السـند  الصـحيح السـند  الصـحيح السـند      ،،،،نـا مـن الكـافي   نـا مـن الكـافي   نـا مـن الكـافي   نـا مـن الكـافي   أأأأوالحـديث الـذي نقلتـه    والحـديث الـذي نقلتـه    والحـديث الـذي نقلتـه    والحـديث الـذي نقلتـه        ،،،،معهـم معهـم معهـم معهـم     ::::ههههنّنّنّنّإإإإيقل يقل يقل يقل 

        !!!!!!!!))))فنحن أهل بيتهفنحن أهل بيتهفنحن أهل بيتهفنحن أهل بيته((((: : : : الذي يقول به اإلمام الصادقالذي يقول به اإلمام الصادقالذي يقول به اإلمام الصادقالذي يقول به اإلمام الصادق    ،،،،نتنتنتنتأأأأالحديث الذي نقلته الحديث الذي نقلته الحديث الذي نقلته الحديث الذي نقلته 
أن مفهوم أهل البيت في آية أن مفهوم أهل البيت في آية أن مفهوم أهل البيت في آية أن مفهوم أهل البيت في آية     ،،،،ن من كلّ ما أوردناهن من كلّ ما أوردناهن من كلّ ما أوردناهن من كلّ ما أوردناهه قد تبيه قد تبيه قد تبيه قد تبيأنّأنّأنّأنّ((((((((: : : : قلت شيخناقلت شيخناقلت شيخناقلت شيخنا

ة التسـعة مـن   ة التسـعة مـن   ة التسـعة مـن   ة التسـعة مـن   ئمـ ئمـ ئمـ ئمـ وإنّمـا ينـدرج تحتـه األ   وإنّمـا ينـدرج تحتـه األ   وإنّمـا ينـدرج تحتـه األ   وإنّمـا ينـدرج تحتـه األ       ،،،،يختص فقط بأصحاب الكساءيختص فقط بأصحاب الكساءيختص فقط بأصحاب الكساءيختص فقط بأصحاب الكساء    التطهير الالتطهير الالتطهير الالتطهير ال
        ....))))))))FFFFولد الحسينولد الحسينولد الحسينولد الحسين

نت لك متون الروايات التي نقلتهـا  نت لك متون الروايات التي نقلتهـا  نت لك متون الروايات التي نقلتهـا  نت لك متون الروايات التي نقلتهـا  فقد بيفقد بيفقد بيفقد بي    ،،،،ن شيخنا الكريمن شيخنا الكريمن شيخنا الكريمن شيخنا الكريملم يتبيلم يتبيلم يتبيلم يتبي    ،،،،الالالال: : : : قولقولقولقولأأأأ
مصـطلح أهـل   مصـطلح أهـل   مصـطلح أهـل   مصـطلح أهـل       خصّـص خصّـص خصّـص خصّـص مام حديث الكساء الذي مام حديث الكساء الذي مام حديث الكساء الذي مام حديث الكساء الذي أأأأها ال تصمد ها ال تصمد ها ال تصمد ها ال تصمد نّنّنّنّأأأأنت لك نت لك نت لك نت لك وبيوبيوبيوبي، ، ، ، نتنتنتنتأأأأ

        البيت في الخمسة فقط.البيت في الخمسة فقط.البيت في الخمسة فقط.البيت في الخمسة فقط.
ــا ســؤالك  ــا ســؤالك وأم ــا ســؤالك وأم ــا ســؤالك وأم ــاًء((((((((: : : : وأم ــاًءبن ــاًءبن ــاًءبن ــك     بن ــك علــى رأي ــك علــى رأي ــك علــى رأي     مفهــوم أهــل البيــت خــاص بأصــحاب   مفهــوم أهــل البيــت خــاص بأصــحاب   مفهــوم أهــل البيــت خــاص بأصــحاب   مفهــوم أهــل البيــت خــاص بأصــحاب       أنأنأنأن: : : : علــى رأي
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    يخص هذا المفهـوم بهـؤالء؟  يخص هذا المفهـوم بهـؤالء؟  يخص هذا المفهـوم بهـؤالء؟  يخص هذا المفهـوم بهـؤالء؟      7777ترى ما هو السبب الذي جعل النبيترى ما هو السبب الذي جعل النبيترى ما هو السبب الذي جعل النبيترى ما هو السبب الذي جعل النبي    الكساء، فياالكساء، فياالكساء، فياالكساء، فيا
            ....))))))))هل هناك سبب ما؟هل هناك سبب ما؟هل هناك سبب ما؟هل هناك سبب ما؟

ن هـم أهـل البيـت المـراد     ن هـم أهـل البيـت المـراد     ن هـم أهـل البيـت المـراد     ن هـم أهـل البيـت المـراد     راد أن يبـين مـ  راد أن يبـين مـ  راد أن يبـين مـ  راد أن يبـين مـ  أأأأالرسول الرسول الرسول الرسول     ننننأأأأالسبب هو السبب هو السبب هو السبب هو     ،،،،نعم شيخنانعم شيخنانعم شيخنانعم شيخنا
فنقـول  فنقـول  فنقـول  فنقـول      ،،،،ل البيتل البيتل البيتل البيته من أهه من أهه من أهه من أهنّنّنّنّأأأأعى عى عى عى تى شخص وادتى شخص وادتى شخص وادتى شخص وادأأأأه لو ه لو ه لو ه لو نّنّنّنّحيث إحيث إحيث إحيث إ    ؛؛؛؛بهم بحديث الثقلينبهم بحديث الثقلينبهم بحديث الثقلينبهم بحديث الثقلين

        فقط دون غيرهم.فقط دون غيرهم.فقط دون غيرهم.فقط دون غيرهم.    ةةةةفالرسول حصر هذا المصطلح في الخمسفالرسول حصر هذا المصطلح في الخمسفالرسول حصر هذا المصطلح في الخمسفالرسول حصر هذا المصطلح في الخمس    ؛؛؛؛كالمك مردودكالمك مردودكالمك مردودكالمك مردود: : : : لهلهلهله
        : : : : لتي شيخنا الكريملتي شيخنا الكريملتي شيخنا الكريملتي شيخنا الكريمئئئئسسسسأأأأكرر كرر كرر كرر أأأأعيد وعيد وعيد وعيد وأأأأوووو
        هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيت المطهرين؟هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيت المطهرين؟هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيت المطهرين؟هو الدليل على دخول التسعة في مصطلح أهل البيت المطهرين؟    ــ ماــ ماــ ماــ ما    ١١١١
        فقط؟فقط؟فقط؟فقط؟    ةةةةــ لماذا الرسول حصر مصطلح أهل البيت في الخمســ لماذا الرسول حصر مصطلح أهل البيت في الخمســ لماذا الرسول حصر مصطلح أهل البيت في الخمســ لماذا الرسول حصر مصطلح أهل البيت في الخمس٢٢٢٢
ـــ لــو كــان الرســول يريــد ال  ٣٣٣٣ ـــ لــو كــان الرســول يريــد ال  ـ ـــ لــو كــان الرســول يريــد ال  ـ ـــ لــو كــان الرســول يريــد ال  ـ مــن أوالد مــن أوالد مــن أوالد مــن أوالد     ةةةةوتســعوتســعوتســعوتســع: : : : لمــاذا لــم يقــل لمــاذا لــم يقــل لمــاذا لــم يقــل لمــاذا لــم يقــل     ،،،،تســعة معهــمتســعة معهــمتســعة معهــمتســعة معهــمـ

        الحسين معهم؟الحسين معهم؟الحسين معهم؟الحسين معهم؟
ن هم أهل ن هم أهل ن هم أهل ن هم أهل ن من من من مأن حديث الكساء بيأن حديث الكساء بيأن حديث الكساء بيأن حديث الكساء بي    ،،،،ن شيخنا الحبيبن شيخنا الحبيبن شيخنا الحبيبن شيخنا الحبيببيبيبيبيأأأأريد أن ريد أن ريد أن ريد أن أأأأ: : : : ةةةةالخالصالخالصالخالصالخالص

وعنـدما  وعنـدما  وعنـدما  وعنـدما      ،،،،فقـط دون غيـرهم  فقـط دون غيـرهم  فقـط دون غيـرهم  فقـط دون غيـرهم      ةةةةحصـر هـذا المصـطلح بالخمسـ    حصـر هـذا المصـطلح بالخمسـ    حصـر هـذا المصـطلح بالخمسـ    حصـر هـذا المصـطلح بالخمسـ        0000فالرسولفالرسولفالرسولفالرسول، ، ، ، البيتالبيتالبيتالبيت
    ،،،،د من قبل اهللاد من قبل اهللاد من قبل اهللاد من قبل اهللاه مسده مسده مسده مسدنّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،هذا دليل على عظمة الرسولهذا دليل على عظمة الرسولهذا دليل على عظمة الرسولهذا دليل على عظمة الرسولفففف    ........لهم الرسول بالكساءلهم الرسول بالكساءلهم الرسول بالكساءلهم الرسول بالكساءجلّجلّجلّجلّ

    حتّىحتّىحتّىحتّى    ،،،،حديث الثقلينحديث الثقلينحديث الثقلينحديث الثقلينفي في في في نا من أهل البيت المراد بهم نا من أهل البيت المراد بهم نا من أهل البيت المراد بهم نا من أهل البيت المراد بهم أأأأ    ::::تي أحد ويقولتي أحد ويقولتي أحد ويقولتي أحد ويقولأأأأال يال يال يال ي    حتّىحتّىحتّىحتّى
ــ ــال ي ــال ي ــال ي ــأأأأال ي ــتي س ــتي س ــتي س ــت    نّنّنّنّتي س ــي مصــطلح أهــل البي ــدخل النســاء ف ــت    ي وي ــي مصــطلح أهــل البي ــدخل النســاء ف ــت    ي وي ــي مصــطلح أهــل البي ــدخل النســاء ف ــت    ي وي ــي مصــطلح أهــل البي ــدخل النســاء ف ــىوووو    ،،،،ي وي ــىحتّ ــىحتّ ــىحتّ ــ    حتّ ــال ي ــال ي ــال ي تي شــيعي تي شــيعي تي شــيعي تي شــيعي أأأأال ي

        ويدخل التسعة في مصطلح أهل البيت.ويدخل التسعة في مصطلح أهل البيت.ويدخل التسعة في مصطلح أهل البيت.ويدخل التسعة في مصطلح أهل البيت.
        ــ ومن مداخلة أُخرى:ــ ومن مداخلة أُخرى:ــ ومن مداخلة أُخرى:ــ ومن مداخلة أُخرى:

    ،،،،أُخـرى أُخـرى أُخـرى أُخـرى ة ة ة ة ن شيخنا الكريم بوضع حديث الكساء مـر ن شيخنا الكريم بوضع حديث الكساء مـر ن شيخنا الكريم بوضع حديث الكساء مـر ن شيخنا الكريم بوضع حديث الكساء مـر قوم اآلقوم اآلقوم اآلقوم اآلأأأأسسسس: : : : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
ضـح  ضـح  ضـح  ضـح  لكي يتّلكي يتّلكي يتّلكي يتّ    ،،،،ل فعل الرسول عليه الصالة والسالمل فعل الرسول عليه الصالة والسالمل فعل الرسول عليه الصالة والسالمل فعل الرسول عليه الصالة والسالموتتخيوتتخيوتتخيوتتخي    ،،،،ن لك الصورةن لك الصورةن لك الصورةن لك الصورةتتبيتتبيتتبيتتبي    حتّىحتّىحتّىحتّى

        ة.ة.ة.ة.في الصبر فائدفي الصبر فائدفي الصبر فائدفي الصبر فائد    ننننإإإإفففف    ؛؛؛؛فاصبرفاصبرفاصبرفاصبر    ،،،،كثركثركثركثرأأأأكثر فكثر فكثر فكثر فأأأأريد ريد ريد ريد أأأأوماذا وماذا وماذا وماذا     ،،،،لك قوليلك قوليلك قوليلك قولي
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    ،،،،عن أُم سـلمة عن أُم سـلمة عن أُم سـلمة عن أُم سـلمة : : : : (أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين(أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين(أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين(أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين
لَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت لَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت لَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت لَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد الإِنَّما يرِيد الإِنَّما يرِيد الإِنَّما يرِيد ال����: : : : في بيتي نزلت هذه اآليةفي بيتي نزلت هذه اآليةفي بيتي نزلت هذه اآليةفي بيتي نزلت هذه اآلية: : : : قالتقالتقالتقالت

����ويطَهــركُم تَطْهِيــراًويطَهــركُم تَطْهِيــراًويطَهــركُم تَطْهِيــراًويطَهــركُم تَطْهِيــراً
إلــى علــي وفاطمــة والحســن  إلــى علــي وفاطمــة والحســن  إلــى علــي وفاطمــة والحســن  إلــى علــي وفاطمــة والحســن      7777رســل رســول اهللارســل رســول اهللارســل رســول اهللارســل رســول اهللاأأأأفففف: : : : ، قالــت، قالــت، قالــت، قالــت))))١١١١((((

        ....))))هؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتي: : : : والحسين فقالوالحسين فقالوالحسين فقالوالحسين فقال
ــدبر     انظــرانظــرانظــرانظــر ــدبر شــيخنا وت ــدبر شــيخنا وت ــدبر شــيخنا وت ــ    !!!!شــيخنا وت ــف ــف ــف ــى هــؤالء     أأأأالرســول الرســول الرســول الرســول     ننننإإإإف ــت عل ــق مصــطلح أهــل البي ــى هــؤالء     طل ــت عل ــق مصــطلح أهــل البي ــى هــؤالء     طل ــت عل ــق مصــطلح أهــل البي ــى هــؤالء     طل ــت عل ــق مصــطلح أهــل البي طل

    ،،،،ولـيس مجـازاً  ولـيس مجـازاً  ولـيس مجـازاً  ولـيس مجـازاً      لق عليهم هذا المصطلح شرعاًلق عليهم هذا المصطلح شرعاًلق عليهم هذا المصطلح شرعاًلق عليهم هذا المصطلح شرعاًططططأأأأه ه ه ه نّنّنّنّإإإإ: : : : قولقولقولقولأأأأوعندما وعندما وعندما وعندما     ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةالخمسالخمسالخمسالخمس
        فبأي دليل؟فبأي دليل؟فبأي دليل؟فبأي دليل؟    ،،،،ن التسعة منهمن التسعة منهمن التسعة منهمن التسعة منهمإإإإ: : : : تي وتقولتي وتقولتي وتقولتي وتقولأأأأفعندما تفعندما تفعندما تفعندما ت

حاديــث تخــالف هــذا الحــديث  حاديــث تخــالف هــذا الحــديث  حاديــث تخــالف هــذا الحــديث  حاديــث تخــالف هــذا الحــديث  أأأأتي بتي بتي بتي بأأأأأن تــأن تــأن تــأن تــ    ،،،،شــيخنا العزيــزشــيخنا العزيــزشــيخنا العزيــزشــيخنا العزيــز    ،،،،ومــن ســمح لــكومــن ســمح لــكومــن ســمح لــكومــن ســمح لــك
        وتدخل التسعة معهم؟وتدخل التسعة معهم؟وتدخل التسعة معهم؟وتدخل التسعة معهم؟

خرجـه الكلينـي عـن    خرجـه الكلينـي عـن    خرجـه الكلينـي عـن    خرجـه الكلينـي عـن    أأأأهـذا الـذي   هـذا الـذي   هـذا الـذي   هـذا الـذي       ،،،،نظر شيخنا الكريم إلـى حـديث الكسـاء   نظر شيخنا الكريم إلـى حـديث الكسـاء   نظر شيخنا الكريم إلـى حـديث الكسـاء   نظر شيخنا الكريم إلـى حـديث الكسـاء   ااااوووو
اهللا عـزّ  اهللا عـزّ  اهللا عـزّ  اهللا عـزّ  نصّ نصّ نصّ نصّ     في باب مافي باب مافي باب مافي باب ما    ،،،،في الكافي بسند صحيحفي الكافي بسند صحيحفي الكافي بسند صحيحفي الكافي بسند صحيحروى الكليني روى الكليني روى الكليني روى الكليني ((((((((: : : : اإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادق

ــى األ   ــى األ  وجــلّ ورســوله عل ــى األ  وجــلّ ورســوله عل ــى األ  وجــلّ ورســوله عل ــوجــلّ ورســوله عل ــئم ــئم ــئم ةةةةئمFFFF    ًــا نصــه     ،،،،فواحــدفواحــدفواحــدفواحــد    واحــداًواحــداًواحــداًواحــدا ــا نصــه م ــا نصــه م ــا نصــه م ــد  : : : : م ــي عب ــد  عــن أب ــي عب ــد  عــن أب ــي عب ــد  عــن أب ــي عب     CCCCاهللاهللاهللاهللا    عــن أب
    نـزل فـي كتابـه تصـديقاً    نـزل فـي كتابـه تصـديقاً    نـزل فـي كتابـه تصـديقاً    نـزل فـي كتابـه تصـديقاً    أأأألكـن اهللا عـزّ وجـلّ    لكـن اهللا عـزّ وجـلّ    لكـن اهللا عـزّ وجـلّ    لكـن اهللا عـزّ وجـلّ    ((((: : : :     ـــ ـــ ـــ ـــ     والحديث طويل إلى أن يقـول والحديث طويل إلى أن يقـول والحديث طويل إلى أن يقـول والحديث طويل إلى أن يقـول     ــــــــ

لنبيلنبيلنبيوالحسـن والحسـين        ،،،،اآليـة اآليـة اآليـة اآليـة     7777ههههلنبي والحسـن والحسـين    فكـان علـي والحسـن والحسـين    فكـان علـي والحسـن والحسـين    فكـان علـي وفاطمـة وفاطمـة وفاطمـة وفاطمـة     فكـان علـيFFFF،،،،     دخلهم رسـول اهللا  دخلهم رسـول اهللا  دخلهم رسـول اهللا  دخلهم رسـول اهللا  أأأأفـ فـ فـ فـ
وهـؤالء  وهـؤالء  وهـؤالء  وهـؤالء      ،،،،وثقـالً وثقـالً وثقـالً وثقـالً     هـالً هـالً هـالً هـالً أأأأ    نبـي نبـي نبـي نبـي     لكلّلكلّلكلّلكلّ    ننننإإإإاللّهم اللّهم اللّهم اللّهم : : : : قالقالقالقالثم ثم ثم ثم     ،،،،ساء في بيت أُم سلمةساء في بيت أُم سلمةساء في بيت أُم سلمةساء في بيت أُم سلمةتحت الكتحت الكتحت الكتحت الك

        ....))))٢٢٢٢(((())))))))))))أهل بيتي وثقلي...أهل بيتي وثقلي...أهل بيتي وثقلي...أهل بيتي وثقلي...
هم هم هم هم هم هم هم هم نّنّنّنّأأأأبببب    ةةةةشيخنا إلى كالم اإلمام الصادق وهو يصف الخمسشيخنا إلى كالم اإلمام الصادق وهو يصف الخمسشيخنا إلى كالم اإلمام الصادق وهو يصف الخمسشيخنا إلى كالم اإلمام الصادق وهو يصف الخمس    انظرانظرانظرانظر    ،،،،كبركبركبركبرأأأأاهللا اهللا اهللا اهللا 

فلماذا تترك هذا الحـديث الـذي   فلماذا تترك هذا الحـديث الـذي   فلماذا تترك هذا الحـديث الـذي   فلماذا تترك هذا الحـديث الـذي       ،،،،هم هم الثقل الثاني بعد القرآنهم هم الثقل الثاني بعد القرآنهم هم الثقل الثاني بعد القرآنهم هم الثقل الثاني بعد القرآننّنّنّنّأأأأوووو    ،،،،أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت
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        ؟؟؟؟ةةةةوتذهب إلى األحاديث التي تدخل التسعوتذهب إلى األحاديث التي تدخل التسعوتذهب إلى األحاديث التي تدخل التسعوتذهب إلى األحاديث التي تدخل التسع    ،،،،قطقطقطقطفففف    ةةةةيحصر الخمسيحصر الخمسيحصر الخمسيحصر الخمس
    ،،،،لة صـحيح مسـلم  لة صـحيح مسـلم  لة صـحيح مسـلم  لة صـحيح مسـلم  أأأأعليـك شـيخنا الفاضـل بالنسـبة لمسـ     عليـك شـيخنا الفاضـل بالنسـبة لمسـ     عليـك شـيخنا الفاضـل بالنسـبة لمسـ     عليـك شـيخنا الفاضـل بالنسـبة لمسـ         ردردردردأأأألـن  لـن  لـن  لـن  : : : : الوجه الثانيالوجه الثانيالوجه الثانيالوجه الثاني

وفــق وفــق وفــق وفــق     اًاًاًاًي أن يكــون الحــوار ممنهجــي أن يكــون الحــوار ممنهجــي أن يكــون الحــوار ممنهجــي أن يكــون الحــوار ممنهجــمنّـ منّـ منّـ منّـ     حرصــاًحرصــاًحرصــاًحرصــاً    ،،،،ععععت الحــوار وال يتوســت الحــوار وال يتوســت الحــوار وال يتوســت الحــوار وال يتوســال يتشــتّال يتشــتّال يتشــتّال يتشــتّ    حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى 
لمـاذا ظلمتنـي شـيخنا    لمـاذا ظلمتنـي شـيخنا    لمـاذا ظلمتنـي شـيخنا    لمـاذا ظلمتنـي شـيخنا    : : : : قـول قـول قـول قـول أأأأولكن ولكن ولكن ولكن     ،،،،نتنتنتنتأأأأنا ووافقت عليها نا ووافقت عليها نا ووافقت عليها نا ووافقت عليها أأأأالشروط التي وضعتها الشروط التي وضعتها الشروط التي وضعتها الشروط التي وضعتها 

ن للقـارئ الكـريم   ن للقـارئ الكـريم   ن للقـارئ الكـريم   ن للقـارئ الكـريم   لمـاذا تريـد أن تبـي   لمـاذا تريـد أن تبـي   لمـاذا تريـد أن تبـي   لمـاذا تريـد أن تبـي       ؟؟؟؟على كالمـي هـذا  على كالمـي هـذا  على كالمـي هـذا  على كالمـي هـذا      تعلّقتعلّقتعلّقتعلّقولماذا لم ولماذا لم ولماذا لم ولماذا لم     ؟؟؟؟الكريمالكريمالكريمالكريم
نقل لك وللقارئ الكريم نقل لك وللقارئ الكريم نقل لك وللقارئ الكريم نقل لك وللقارئ الكريم أأأأوسوسوسوس    ؟؟؟؟ني رفضت الحديث بلفظة (وعترتي وأهل بيتي)ني رفضت الحديث بلفظة (وعترتي وأهل بيتي)ني رفضت الحديث بلفظة (وعترتي وأهل بيتي)ني رفضت الحديث بلفظة (وعترتي وأهل بيتي)نّنّنّنّأأأأ

 كالمــي مــر كالمــي مــر كالمــي مــر نتتتت    حتّــىحتّــىحتّــىحتّــى    ،،،،أُخــرىأُخــرىأُخــرىأُخــرى    ةةةةكالمــي مــرــي ــينتب ــينتب ــينتب ــه لهــا القــارئ        تب ــم ينتب ــي ل ــه لهــا القــارئ    الصــورة والحقيقــة الت ــم ينتب ــي ل ــه لهــا القــارئ    الصــورة والحقيقــة الت ــم ينتب ــي ل ــه لهــا القــارئ    الصــورة والحقيقــة الت ــم ينتب ــي ل     ،،،،الصــورة والحقيقــة الت
        ....نت أيضاًنت أيضاًنت أيضاًنت أيضاًوأوأوأوأ: : : : قولقولقولقولأأأأوووو    ،،،،فيكفيكفيكفيك    ظنظنظنظنحسن الحسن الحسن الحسن الأأأأوسوسوسوس

إذاً نطمـئن أن  إذاً نطمـئن أن  إذاً نطمـئن أن  إذاً نطمـئن أن      )،)،)،)،وعترتـي أهـل بيتـي   وعترتـي أهـل بيتـي   وعترتـي أهـل بيتـي   وعترتـي أهـل بيتـي   ((((: : : : لـو تـواترت لفظـة   لـو تـواترت لفظـة   لـو تـواترت لفظـة   لـو تـواترت لفظـة   ((((((((: : : : ميميميميوهذا هو كالوهذا هو كالوهذا هو كالوهذا هو كال
ن العترة ن العترة ن العترة ن العترة حيث إحيث إحيث إحيث إ    ،،،،ةةةةوهذا معلوم عند أهل اللغوهذا معلوم عند أهل اللغوهذا معلوم عند أهل اللغوهذا معلوم عند أهل اللغ    ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةلفظة العترة المراد منها الخمسلفظة العترة المراد منها الخمسلفظة العترة المراد منها الخمسلفظة العترة المراد منها الخمس

    ،،،،····فيدخل معهـم اإلمـام علـي   فيدخل معهـم اإلمـام علـي   فيدخل معهـم اإلمـام علـي   فيدخل معهـم اإلمـام علـي       ،،،،قرباءقرباءقرباءقرباءبناء وإنّما أيضاً تخص األبناء وإنّما أيضاً تخص األبناء وإنّما أيضاً تخص األبناء وإنّما أيضاً تخص األال تخص فقط األال تخص فقط األال تخص فقط األال تخص فقط األ
إذاً إذاً إذاً إذاً     ،،،،يل حـديث الكسـاء  يل حـديث الكسـاء  يل حـديث الكسـاء  يل حـديث الكسـاء  دون غيره بلفظة أهـل البيـت بـدل   دون غيره بلفظة أهـل البيـت بـدل   دون غيره بلفظة أهـل البيـت بـدل   دون غيره بلفظة أهـل البيـت بـدل       اًاًاًاًفقط اإلمام عليفقط اإلمام عليفقط اإلمام عليفقط اإلمام علي    ونحصرونحصرونحصرونحصر

نا نا نا نا أأأأفففف    ،،،،ستاذي الفاضلستاذي الفاضلستاذي الفاضلستاذي الفاضلأأأأفهذا هو كالمي يا فهذا هو كالمي يا فهذا هو كالمي يا فهذا هو كالمي يا     ،،،،))))))))....كالمي شيخنا العزيز..كالمي شيخنا العزيز..كالمي شيخنا العزيز..كالمي شيخنا العزيز..    قويقويقويقويكالمك يكالمك يكالمك يكالمك ي
        !!!!؟؟؟؟فمالك كيف تحكم شيخنا الكريمفمالك كيف تحكم شيخنا الكريمفمالك كيف تحكم شيخنا الكريمفمالك كيف تحكم شيخنا الكريم    ،،،،بهابهابهابها    قرقرقرقرأأأأوإنّما وإنّما وإنّما وإنّما     ة،ة،ة،ة،رفض هذه اللفظرفض هذه اللفظرفض هذه اللفظرفض هذه اللفظأأأأال ال ال ال 

إنّمــا حصــر وقصــر إنّمــا حصــر وقصــر إنّمــا حصــر وقصــر إنّمــا حصــر وقصــر     7777النبــيالنبــيالنبــيالنبــي    ننننإإإإ: : : : وقلنــاوقلنــاوقلنــاوقلنــا: : : : قولــك شــيخنا الكــريمقولــك شــيخنا الكــريمقولــك شــيخنا الكــريمقولــك شــيخنا الكــريم: : : : الوجــه الثالــثالوجــه الثالــثالوجــه الثالــثالوجــه الثالــث
هــم هــم المصــداق الوحيــد لهــذا المفهــوم  هــم هــم المصــداق الوحيــد لهــذا المفهــوم  هــم هــم المصــداق الوحيــد لهــذا المفهــوم  هــم هــم المصــداق الوحيــد لهــذا المفهــوم  ألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛مممملهــلهــلهــلهــمفهــوم أهــل البيــت فــي مــن جلّ مفهــوم أهــل البيــت فــي مــن جلّ مفهــوم أهــل البيــت فــي مــن جلّ مفهــوم أهــل البيــت فــي مــن جلّ 

ويريد بهم المصـاديق الموجـودة   ويريد بهم المصـاديق الموجـودة   ويريد بهم المصـاديق الموجـودة   ويريد بهم المصـاديق الموجـودة       ،،،،هؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتيهؤالء أهل بيتي    ننننإإإإ: : : : له أن يقولله أن يقولله أن يقولله أن يقوليصح يصح يصح يصح حينها، فحينها، فحينها، فحينها، ف
        ....في زمانه، وال إشكال في ذلك من حيث اللغة أو العرففي زمانه، وال إشكال في ذلك من حيث اللغة أو العرففي زمانه، وال إشكال في ذلك من حيث اللغة أو العرففي زمانه، وال إشكال في ذلك من حيث اللغة أو العرف

لــيس لــيس لــيس لــيس أأأأد مــن قبــل اهللا؟  د مــن قبــل اهللا؟  د مــن قبــل اهللا؟  د مــن قبــل اهللا؟  لــيس الرســول مســد  لــيس الرســول مســد  لــيس الرســول مســد  لــيس الرســول مســد  أأأأ: : : : وهــووهــووهــووهــو    ،،،،شــكال طبعــاً شــكال طبعــاً شــكال طبعــاً شــكال طبعــاً إإإإهنــاك هنــاك هنــاك هنــاك     ،،،،الالالال
        لة اإلمامة؟لة اإلمامة؟لة اإلمامة؟لة اإلمامة؟أأأأبمسبمسبمسبمس    لم يكن عالماًلم يكن عالماًلم يكن عالماًلم يكن عالماًأأأأ؟ ؟ ؟ ؟ ةةةةمور الغيبيمور الغيبيمور الغيبيمور الغيبيالرسول يعلم بعض األالرسول يعلم بعض األالرسول يعلم بعض األالرسول يعلم بعض األ



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٢٣٢��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

هم غير موجودين هم غير موجودين هم غير موجودين هم غير موجودين نّنّنّنّألألألأل    ،،،،ولو لفظاًولو لفظاًولو لفظاًولو لفظاً    ة،ة،ة،ة،فلماذا الرسول لم يدخل التسعة مع الخمسفلماذا الرسول لم يدخل التسعة مع الخمسفلماذا الرسول لم يدخل التسعة مع الخمسفلماذا الرسول لم يدخل التسعة مع الخمس
        من هم أهل البيت؟من هم أهل البيت؟من هم أهل البيت؟من هم أهل البيت؟مة مة مة مة يبين لُأليبين لُأليبين لُأليبين لُأل    حتّىحتّىحتّىحتّى    ،،،،وقتها في حديث الكساءوقتها في حديث الكساءوقتها في حديث الكساءوقتها في حديث الكساء

    حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى أن التسعة أيضاً من أهل البيت المطهرين أن التسعة أيضاً من أهل البيت المطهرين أن التسعة أيضاً من أهل البيت المطهرين أن التسعة أيضاً من أهل البيت المطهرين مة مة مة مة لماذا الرسول لم يبين لُأللماذا الرسول لم يبين لُأللماذا الرسول لم يبين لُأللماذا الرسول لم يبين لُأل
        نت؟نت؟نت؟نت؟أأأأنا ونا ونا ونا وأأأأختلف ختلف ختلف ختلف ااااال ال ال ال 

    حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى لن يفترقـا  لن يفترقـا  لن يفترقـا  لن يفترقـا  ((((((((((((    المراد بـالمراد بـالمراد بـالمراد بـ    ننننأأأأ: : : : قوليقوليقوليقولي    ننننإإإإ: : : : قولك شيخنا الكريمقولك شيخنا الكريمقولك شيخنا الكريمقولك شيخنا الكريم: : : : الوجه الرابعالوجه الرابعالوجه الرابعالوجه الرابع
يردا علييردا علييردا عليفترافترافترافتراعدم االعدم االعدم االعدم اال: : : : الحوض) يراد بهالحوض) يراد بهالحوض) يراد بهالحوض) يراد به    يردا عليق المادق المادق المادوجـود شخصـية واحـد    وجـود شخصـية واحـد    وجـود شخصـية واحـد    وجـود شخصـية واحـد    : : : : أعنيأعنيأعنيأعني    ،،،،ييييق الماد

تفيـد أن  تفيـد أن  تفيـد أن  تفيـد أن      ،،،،مـن الروايـات  مـن الروايـات  مـن الروايـات  مـن الروايـات      أدلّـة أدلّـة أدلّـة أدلّـة دتـه ب دتـه ب دتـه ب دتـه ب ة أهل البيت مع القرآن الكريم، إنّما أية أهل البيت مع القرآن الكريم، إنّما أية أهل البيت مع القرآن الكريم، إنّما أية أهل البيت مع القرآن الكريم، إنّما أيأئمأئمأئمأئممن من من من 
د نمـاذج أتيـت   د نمـاذج أتيـت   د نمـاذج أتيـت   د نمـاذج أتيـت   ، وكانت تلك الروايـات مجـر  ، وكانت تلك الروايـات مجـر  ، وكانت تلك الروايـات مجـر  ، وكانت تلك الروايـات مجـر  ههههتدعيتدعيتدعيتدعيمفهوم أهل البيت أشمل مما مفهوم أهل البيت أشمل مما مفهوم أهل البيت أشمل مما مفهوم أهل البيت أشمل مما 

وعندي غيرها مما يفيـد أن مفهـوم أهـل البيـت يشـمل      وعندي غيرها مما يفيـد أن مفهـوم أهـل البيـت يشـمل      وعندي غيرها مما يفيـد أن مفهـوم أهـل البيـت يشـمل      وعندي غيرها مما يفيـد أن مفهـوم أهـل البيـت يشـمل          ،،،،بها على عجالة من أمريبها على عجالة من أمريبها على عجالة من أمريبها على عجالة من أمري
غير أصحاب الكساء، أمـا أنـت فلـم تـأت بـدليل واحـد تؤيـد بـه أن المـراد بــ (لـن            غير أصحاب الكساء، أمـا أنـت فلـم تـأت بـدليل واحـد تؤيـد بـه أن المـراد بــ (لـن            غير أصحاب الكساء، أمـا أنـت فلـم تـأت بـدليل واحـد تؤيـد بـه أن المـراد بــ (لـن            غير أصحاب الكساء، أمـا أنـت فلـم تـأت بـدليل واحـد تؤيـد بـه أن المـراد بــ (لـن            

نها نها نها نها تراث أهل البيت وسنّة أهل البيت التي ينقلوتراث أهل البيت وسنّة أهل البيت التي ينقلوتراث أهل البيت وسنّة أهل البيت التي ينقلوتراث أهل البيت وسنّة أهل البيت التي ينقلو: : : : ))))))))الحوض)الحوض)الحوض)الحوض)    يردا علييردا علييردا علييردا علي    حتّىحتّىحتّىحتّىيفترقا يفترقا يفترقا يفترقا 
كما أن القـرآن محفـوظ   كما أن القـرآن محفـوظ   كما أن القـرآن محفـوظ   كما أن القـرآن محفـوظ       ،،،،ها موجودة ومحفوظة في كلّ زمانها موجودة ومحفوظة في كلّ زمانها موجودة ومحفوظة في كلّ زمانها موجودة ومحفوظة في كلّ زمانوأنّوأنّوأنّوأنّ    ،،،،عن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللاعن رسول اهللا

رأيي رأيي رأيي رأيي     ننننأأأأ    وموجود في كلّ زمان.. فأين دليلك على ترجيح رأيك على رأينا؟ علماًوموجود في كلّ زمان.. فأين دليلك على ترجيح رأيك على رأينا؟ علماًوموجود في كلّ زمان.. فأين دليلك على ترجيح رأيك على رأينا؟ علماًوموجود في كلّ زمان.. فأين دليلك على ترجيح رأيك على رأينا؟ علماً
        ........السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    جماعة من علماء أهلجماعة من علماء أهلجماعة من علماء أهلجماعة من علماء أهل    قد وافقني عليهقد وافقني عليهقد وافقني عليهقد وافقني عليه

لحـديث  لحـديث  لحـديث  لحـديث      ةةةةتـك معارضـ  تـك معارضـ  تـك معارضـ  تـك معارضـ  دلّدلّدلّدلّأأأأهـل كانـت   هـل كانـت   هـل كانـت   هـل كانـت   ؟ ؟ ؟ ؟ تيـت بهـا  تيـت بهـا  تيـت بهـا  تيـت بهـا  أأأأالتي التي التي التي     دلّةدلّةدلّةدلّةين هذه األين هذه األين هذه األين هذه األأأأأ: : : : قولقولقولقولأأأأ
        أم ال؟أم ال؟أم ال؟أم ال؟    7777الكساء ولكالم الرسولالكساء ولكالم الرسولالكساء ولكالم الرسولالكساء ولكالم الرسول

تحتـاج  تحتـاج  تحتـاج  تحتـاج      ،،،،))))))))ييييفتـراق المـاد  فتـراق المـاد  فتـراق المـاد  فتـراق المـاد  عـدم اال عـدم اال عـدم اال عـدم اال : : : : (ولن يفترقا) يـراد بـه  (ولن يفترقا) يـراد بـه  (ولن يفترقا) يـراد بـه  (ولن يفترقا) يـراد بـه  : : : : لفظةلفظةلفظةلفظة((((((((: : : : وأما قولكوأما قولكوأما قولكوأما قولك
ممكن أن يكون المعنى األول ممكن أن يكون المعنى األول ممكن أن يكون المعنى األول ممكن أن يكون المعنى األول     ،،،،كثر من معنىكثر من معنىكثر من معنىكثر من معنىأأأأفكالم الرسول له فكالم الرسول له فكالم الرسول له فكالم الرسول له     ،،،،ثباتهثباتهثباتهثباتهإلى دليل إلإلى دليل إلإلى دليل إلإلى دليل إل

بما أن القـرآن  بما أن القـرآن  بما أن القـرآن  بما أن القـرآن  : : : : ال وهوال وهوال وهوال وهوأأأأ    ،،،،ناناناناأأأأويمكن أن يكون المعنى الذي ذكرته ويمكن أن يكون المعنى الذي ذكرته ويمكن أن يكون المعنى الذي ذكرته ويمكن أن يكون المعنى الذي ذكرته     ،،،،ذكرتهذكرتهذكرتهذكرته    الذيالذيالذيالذي
صحاب صحاب صحاب صحاب أأأأوبما أن القرآن موجود فعقيدة وبما أن القرآن موجود فعقيدة وبما أن القرآن موجود فعقيدة وبما أن القرآن موجود فعقيدة     ة،ة،ة،ة،صحاب الكساء موجودصحاب الكساء موجودصحاب الكساء موجودصحاب الكساء موجودأأأأسنّة سنّة سنّة سنّة موجود فموجود فموجود فموجود ف

        ....صحاب الكساء موجودصحاب الكساء موجودصحاب الكساء موجودصحاب الكساء موجودأأأأوبما أن القرآن موجود ففقه وبما أن القرآن موجود ففقه وبما أن القرآن موجود ففقه وبما أن القرآن موجود ففقه     ة،ة،ة،ة،الكساء موجودالكساء موجودالكساء موجودالكساء موجود
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    حتمـال حتمـال حتمـال حتمـال ومـع وجـود مثـل هـذا اال    ومـع وجـود مثـل هـذا اال    ومـع وجـود مثـل هـذا اال    ومـع وجـود مثـل هـذا اال    ((((((((: : : : عجبتني كلمتك التي ذكرتها وهيعجبتني كلمتك التي ذكرتها وهيعجبتني كلمتك التي ذكرتها وهيعجبتني كلمتك التي ذكرتها وهيأأأأوقد وقد وقد وقد 
    ،،،،للللسـتدال سـتدال سـتدال سـتدال يبطـل اال يبطـل اال يبطـل اال يبطـل اال     حتمـال حتمـال حتمـال حتمـال مـع وجـود هـذا اال   مـع وجـود هـذا اال   مـع وجـود هـذا اال   مـع وجـود هـذا اال   : : : : ك قلـت ك قلـت ك قلـت ك قلـت نّـ نّـ نّـ نّـ أأأأوبمـا  وبمـا  وبمـا  وبمـا      ))،))،))،))،للللستدالستدالستدالستداليبطل االيبطل االيبطل االيبطل اال
    ،،،،ي موجود في أن القرآن وسنّة أهل البيت لن يفترقاي موجود في أن القرآن وسنّة أهل البيت لن يفترقاي موجود في أن القرآن وسنّة أهل البيت لن يفترقاي موجود في أن القرآن وسنّة أهل البيت لن يفترقااحتمالاحتمالاحتمالاحتمالبما أن بما أن بما أن بما أن : : : : قولقولقولقولأأأأنا نا نا نا أأأأفكذلك فكذلك فكذلك فكذلك 

        ه في كلّ زمان ومكان يجب أن يكون هناك إمام!!ه في كلّ زمان ومكان يجب أن يكون هناك إمام!!ه في كلّ زمان ومكان يجب أن يكون هناك إمام!!ه في كلّ زمان ومكان يجب أن يكون هناك إمام!!نّنّنّنّأأأألك على لك على لك على لك على استدالاستدالاستدالاستدالفيبطل فيبطل فيبطل فيبطل 
يــوم نَــدعو كُــلَّ أُنَــاسٍ يــوم نَــدعو كُــلَّ أُنَــاسٍ يــوم نَــدعو كُــلَّ أُنَــاسٍ يــوم نَــدعو كُــلَّ أُنَــاسٍ ����التــي تفســر التــي تفســر التــي تفســر التــي تفســر     ةةةةأمــا قولــك عــن الروايــأمــا قولــك عــن الروايــأمــا قولــك عــن الروايــأمــا قولــك عــن الروايــ: : : : الوجــه الخــامسالوجــه الخــامسالوجــه الخــامسالوجــه الخــامس

هِمــامبِإِمهِمــامبِإِمهِمــامبِإِمهِمــامبِإِم����
فهــي عنــدنا صــحيحة وال يوجــد لهــا   فهــي عنــدنا صــحيحة وال يوجــد لهــا   فهــي عنــدنا صــحيحة وال يوجــد لهــا   فهــي عنــدنا صــحيحة وال يوجــد لهــا       ،،،،يــة األولــىيــة األولــىيــة األولــىيــة األولــىبخصــوص الروابخصــوص الروابخصــوص الروابخصــوص الروا((((((((: : : : ........))))١١١١((((

    اخـتالف اخـتالف اخـتالف اخـتالف فنحن نأخذ بها في تفسير اآلية، وفنحن نأخذ بها في تفسير اآلية، وفنحن نأخذ بها في تفسير اآلية، وفنحن نأخذ بها في تفسير اآلية، و    ،،،،ال من الشرع وال من العقلال من الشرع وال من العقلال من الشرع وال من العقلال من الشرع وال من العقل    ،،،،معارضمعارضمعارضمعارض
        ....))))))))............ين عندكم حول تفسيرين عندكم حول تفسيرين عندكم حول تفسيرين عندكم حول تفسيرمفسرمفسرمفسرمفسرالالالال

ومع وجود مثل ومع وجود مثل ومع وجود مثل ومع وجود مثل : : : : عندما قلتعندما قلتعندما قلتعندما قلت    ،،،،شيخنا الفاضلشيخنا الفاضلشيخنا الفاضلشيخنا الفاضل    ،،،،أُخرىأُخرىأُخرىأُخرى    ةةةةرك بكالمك مررك بكالمك مررك بكالمك مررك بكالمك مرذكّذكّذكّذكّأأأأسسسس
كثـر مـن   كثـر مـن   كثـر مـن   كثـر مـن   أأأأفي القرآن الكريم له في القرآن الكريم له في القرآن الكريم له في القرآن الكريم له     ــــــــشيخنا شيخنا شيخنا شيخنا ــ ــ ــ ــ فاإلمام فاإلمام فاإلمام فاإلمام     ،،،،للللستدالستدالستدالستداليبطل االيبطل االيبطل االيبطل اال    حتمالحتمالحتمالحتمالهذا االهذا االهذا االهذا اال

ومــن قَبلــه ومــن قَبلــه ومــن قَبلــه ومــن قَبلــه ����: : : : يل قــول اهللا عـزّ وجــلّ يل قــول اهللا عـزّ وجــلّ يل قــول اهللا عـزّ وجــلّ يل قــول اهللا عـزّ وجــلّ للللوالــدوالــدوالــدوالــد    ،،،،وقــد جــاء اإلمــام بمعنـى الكتــاب وقــد جــاء اإلمــام بمعنـى الكتــاب وقــد جــاء اإلمــام بمعنـى الكتــاب وقــد جــاء اإلمــام بمعنـى الكتــاب     ،،،،معنـى معنـى معنـى معنـى 
����كتَاب موسى إِماماً ورحمةًكتَاب موسى إِماماً ورحمةًكتَاب موسى إِماماً ورحمةًكتَاب موسى إِماماً ورحمةً

    ،،،،ى اهللا عزّ وجلّ التوراة إماماًى اهللا عزّ وجلّ التوراة إماماًى اهللا عزّ وجلّ التوراة إماماًى اهللا عزّ وجلّ التوراة إماماًلقد سملقد سملقد سملقد سم: : : : شيخناشيخناشيخناشيخنا    انظرانظرانظرانظر    ....))))٢٢٢٢((((
ة ة ة ة ي وحبيبـي وقـر  ي وحبيبـي وقـر  ي وحبيبـي وقـر  ي وحبيبـي وقـر  خـ خـ خـ خـ أأأألك لك لك لك اسـتدال اسـتدال اسـتدال اسـتدال يبطـل  يبطـل  يبطـل  يبطـل  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  شيخنا العزيـز  شيخنا العزيـز  شيخنا العزيـز  شيخنا العزيـز  ــ ــ ــ ــ     حتمالحتمالحتمالحتمالومع وجود هذا االومع وجود هذا االومع وجود هذا االومع وجود هذا اال

        عيني الشيخ التلميذ!!عيني الشيخ التلميذ!!عيني الشيخ التلميذ!!عيني الشيخ التلميذ!!
ال جريمـة كبـرى وال شـيء مـن     ال جريمـة كبـرى وال شـيء مـن     ال جريمـة كبـرى وال شـيء مـن     ال جريمـة كبـرى وال شـيء مـن     ((((((((: : : : أما قولك شيخنا الكـريم أما قولك شيخنا الكـريم أما قولك شيخنا الكـريم أما قولك شيخنا الكـريم : : : : الوجه السادسالوجه السادسالوجه السادسالوجه السادس

ذلك، فاإلمام عليذلك، فاإلمام عليذلك، فاإلمام عليذلك، فاإلمام عليCCCC          ر المراد من العترة وأهـل البيـت فـي حـديث الثقلـين الر المراد من العترة وأهـل البيـت فـي حـديث الثقلـين ال      فسر المراد من العترة وأهـل البيـت فـي حـديث الثقلـين ال      فسر المراد من العترة وأهـل البيـت فـي حـديث الثقلـين ال      فسفس
ة ة ة ة ئمئمئمئمالمراد من أهل البيت في آية التطهير، وحديث الثقلين هو النص الخاص باألالمراد من أهل البيت في آية التطهير، وحديث الثقلين هو النص الخاص باألالمراد من أهل البيت في آية التطهير، وحديث الثقلين هو النص الخاص باألالمراد من أهل البيت في آية التطهير، وحديث الثقلين هو النص الخاص باأل

    IIII، والزهـراء ، والزهـراء ، والزهـراء ، والزهـراء 7777مـن بعـد الرسـول   مـن بعـد الرسـول   مـن بعـد الرسـول   مـن بعـد الرسـول   مـة  مـة  مـة  مـة  الذين يتولـون قيـادة األُ  الذين يتولـون قيـادة األُ  الذين يتولـون قيـادة األُ  الذين يتولـون قيـادة األُ      ،،،،لطاهرةلطاهرةلطاهرةلطاهرةمن العترة امن العترة امن العترة امن العترة ا
                                                 

�Fא<١��fא�E�W٧١K 

�Fد٢�Y�E�F١١E�W١٧K 
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        ....))))))))ليست واحدة منهمليست واحدة منهمليست واحدة منهمليست واحدة منهم
ــاذا   أأأأ: : : : قـــولقـــولقـــولقـــولأأأأ ــين؟ ولمـ ــراء ال تـــدخل بحـــديث الثقلـ ــاذا   يـــن الـــدليل علـــى أن الزهـ ــين؟ ولمـ ــراء ال تـــدخل بحـــديث الثقلـ ــاذا   يـــن الـــدليل علـــى أن الزهـ ــين؟ ولمـ ــراء ال تـــدخل بحـــديث الثقلـ ــاذا   يـــن الـــدليل علـــى أن الزهـ ــين؟ ولمـ ــراء ال تـــدخل بحـــديث الثقلـ يـــن الـــدليل علـــى أن الزهـ

يـن الـدليل   يـن الـدليل   يـن الـدليل   يـن الـدليل   أأأأدخلهـا؟ و دخلهـا؟ و دخلهـا؟ و دخلهـا؟ و أأأأالحديث هذا يخرجها من مصـطلح أهـل البيـت والرسـول     الحديث هذا يخرجها من مصـطلح أهـل البيـت والرسـول     الحديث هذا يخرجها من مصـطلح أهـل البيـت والرسـول     الحديث هذا يخرجها من مصـطلح أهـل البيـت والرسـول     
على أن الزهراء على أن الزهراء على أن الزهراء على أن الزهراء     ين الدليلين الدليلين الدليلين الدليلأأأأدون الزهراء؟ ودون الزهراء؟ ودون الزهراء؟ ودون الزهراء؟ و    ةةةةئمئمئمئمعلى أن حديث الثقلين خاص باألعلى أن حديث الثقلين خاص باألعلى أن حديث الثقلين خاص باألعلى أن حديث الثقلين خاص باأل

        منهم؟منهم؟منهم؟منهم؟    ةةةةليست واحدليست واحدليست واحدليست واحد
: : : : نقل لك حديث اإلمام الصادق الـذي يطلـق علـى الزهـراء ويقـول عنهـا      نقل لك حديث اإلمام الصادق الـذي يطلـق علـى الزهـراء ويقـول عنهـا      نقل لك حديث اإلمام الصادق الـذي يطلـق علـى الزهـراء ويقـول عنهـا      نقل لك حديث اإلمام الصادق الـذي يطلـق علـى الزهـراء ويقـول عنهـا      أأأأوسوسوسوس

روى الكلينـي فـي الكـافي بسـند     روى الكلينـي فـي الكـافي بسـند     روى الكلينـي فـي الكـافي بسـند     روى الكلينـي فـي الكـافي بسـند     : : : : فهذا هو الحـديث فهذا هو الحـديث فهذا هو الحـديث فهذا هو الحـديث     ،،،،ها الثقل الثاني بعد القرآنها الثقل الثاني بعد القرآنها الثقل الثاني بعد القرآنها الثقل الثاني بعد القرآننّنّنّنّأأأأ
فواحـد مـا   فواحـد مـا   فواحـد مـا   فواحـد مـا       واحـداً واحـداً واحـداً واحـداً     FFFFةةةةئمـ ئمـ ئمـ ئمـ اهللا عزّ وجلّ ورسوله على األاهللا عزّ وجلّ ورسوله على األاهللا عزّ وجلّ ورسوله على األاهللا عزّ وجلّ ورسوله على األنصّ نصّ نصّ نصّ     في باب مافي باب مافي باب مافي باب ما    ،،،،صحيحصحيحصحيحصحيح

ــ     والحديث طويل إلى أن يقولوالحديث طويل إلى أن يقولوالحديث طويل إلى أن يقولوالحديث طويل إلى أن يقول    ــــــــ    CCCCعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعبد اهللاعن أبي عن أبي عن أبي عن أبي : : : : نصهنصهنصهنصه ــ ـ ــ ـ ــ ـ لكـن اهللا عـزّ وجـلّ    لكـن اهللا عـزّ وجـلّ    لكـن اهللا عـزّ وجـلّ    لكـن اهللا عـزّ وجـلّ        ::::ـ
    FFFFفكان علي والحسن والحسين وفاطمـة فكان علي والحسن والحسين وفاطمـة فكان علي والحسن والحسين وفاطمـة فكان علي والحسن والحسين وفاطمـة     ،،،،اآليةاآليةاآليةاآلية    7777ههههلنبيلنبيلنبيلنبي    نزل في كتابه تصديقاًنزل في كتابه تصديقاًنزل في كتابه تصديقاًنزل في كتابه تصديقاًأأأأ
    نبـي نبـي نبـي نبـي     لكلّلكلّلكلّلكلّ    نننن(إ(إ(إ(إاللّهم اللّهم اللّهم اللّهم : : : : قالقالقالقالثم ثم ثم ثم     ،،،،دخلهم رسول اهللا تحت الكساء في بيت أُم سلمةدخلهم رسول اهللا تحت الكساء في بيت أُم سلمةدخلهم رسول اهللا تحت الكساء في بيت أُم سلمةدخلهم رسول اهللا تحت الكساء في بيت أُم سلمةأأأأفففف
        ........))))٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣ة العقول الجزء الثالث ص ة العقول الجزء الثالث ص ة العقول الجزء الثالث ص ة العقول الجزء الثالث ص آآآآمرمرمرمر(((() ) ) ) وهؤالء أهل بيتي وثقلي...وهؤالء أهل بيتي وثقلي...وهؤالء أهل بيتي وثقلي...وهؤالء أهل بيتي وثقلي...    ،،،،وثقالًوثقالًوثقالًوثقالً    هالًهالًهالًهالًأأأأ

: : : : والحــديث يقـــول والحــديث يقـــول والحــديث يقـــول والحــديث يقـــول     ،،،،الرســول يصـــف الزهــراء بالثقــل   الرســول يصـــف الزهــراء بالثقــل   الرســول يصـــف الزهــراء بالثقــل   الرســول يصـــف الزهــراء بالثقــل       !!!!كبــر كبــر كبــر كبــر أأأأاهللا اهللا اهللا اهللا : : : : ��� ��� ��� ��� قــول  قــول  قــول  قــول  أأأأال ال ال ال 
لح أهــل البيــت ويجعلهــا لح أهــل البيــت ويجعلهــا لح أهــل البيــت ويجعلهــا لح أهــل البيــت ويجعلهــا ططططوهــذا الحــديث يخرجهــا مــن مصــوهــذا الحــديث يخرجهــا مــن مصــوهــذا الحــديث يخرجهــا مــن مصــوهــذا الحــديث يخرجهــا مــن مصــ    ،،،،وعترتــي أهــل بيتــيوعترتــي أهــل بيتــيوعترتــي أهــل بيتــيوعترتــي أهــل بيتــي

        ن!!ن!!ن!!ن!!آآآآليست الثقل الثاني بعد القرليست الثقل الثاني بعد القرليست الثقل الثاني بعد القرليست الثقل الثاني بعد القر
دة دة دة دة هذا الحديث به جريمـة كبـرى وعظمـى فـي حـق سـي      هذا الحديث به جريمـة كبـرى وعظمـى فـي حـق سـي      هذا الحديث به جريمـة كبـرى وعظمـى فـي حـق سـي      هذا الحديث به جريمـة كبـرى وعظمـى فـي حـق سـي          ننننإإإإفففف    ؛؛؛؛رررركركركركرأأأأعيد وعيد وعيد وعيد وأُأُأُأُوووو

        وحشرنا اهللا معها.وحشرنا اهللا معها.وحشرنا اهللا معها.وحشرنا اهللا معها.    OOOOنساء العالميننساء العالميننساء العالميننساء العالمين
    ،،،،أمـا بخصـوص الروايـة الخامسـة    أمـا بخصـوص الروايـة الخامسـة    أمـا بخصـوص الروايـة الخامسـة    أمـا بخصـوص الروايـة الخامسـة    ((((((((: : : : أمـا قولـك شـيخنا الكـريم    أمـا قولـك شـيخنا الكـريم    أمـا قولـك شـيخنا الكـريم    أمـا قولـك شـيخنا الكـريم    : : : : الوجه السـابع الوجه السـابع الوجه السـابع الوجه السـابع 
: : : : الضمير في لفظةالضمير في لفظةالضمير في لفظةالضمير في لفظة    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛CCCC(فنحن أهل بيته) هو اإلمام الصادق(فنحن أهل بيته) هو اإلمام الصادق(فنحن أهل بيته) هو اإلمام الصادق(فنحن أهل بيته) هو اإلمام الصادق: : : : فواضح أن القائلفواضح أن القائلفواضح أن القائلفواضح أن القائل

، والرواية أيضاً دليل صريح على أن مفهوم أهل ، والرواية أيضاً دليل صريح على أن مفهوم أهل ، والرواية أيضاً دليل صريح على أن مفهوم أهل ، والرواية أيضاً دليل صريح على أن مفهوم أهل 7777(بيته) راجع إلى النبي األكرم(بيته) راجع إلى النبي األكرم(بيته) راجع إلى النبي األكرم(بيته) راجع إلى النبي األكرم
        ....داخل تحت هذا المفهومداخل تحت هذا المفهومداخل تحت هذا المفهومداخل تحت هذا المفهوم    CCCCاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادقاإلمام الصادق    ، وأن، وأن، وأن، وأنتدعيهتدعيهتدعيهتدعيهمما مما مما مما     يت أعميت أعميت أعميت أعمالبالبالبالب
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في مقابل في مقابل في مقابل في مقابل     اجتهاداجتهاداجتهاداجتهادإدخال اإلمام نفسه في مفهوم أهل البيت هو إدخال اإلمام نفسه في مفهوم أهل البيت هو إدخال اإلمام نفسه في مفهوم أهل البيت هو إدخال اإلمام نفسه في مفهوم أهل البيت هو     ننننأأأأودعواك ودعواك ودعواك ودعواك 
في قباله إنّمـا  في قباله إنّمـا  في قباله إنّمـا  في قباله إنّمـا      جتهادجتهادجتهادجتهاداالاالاالاال    تدعيتدعيتدعيتدعيالحصر الموجود في النص الذي الحصر الموجود في النص الذي الحصر الموجود في النص الذي الحصر الموجود في النص الذي     ألنألنألنألن    ؛؛؛؛النص باطلالنص باطلالنص باطلالنص باطل

 للمصــاديق الموجــودة فــي زمــان النبــي للمصــاديق الموجــودة فــي زمــان النبــي للمصــاديق الموجــودة فــي زمــان النبــي الــنص الــنص الــنص الــنص يكــون يكــون يكــون يكــون ديق، ديق، ديق، ديق، هــا كــلّ المصــاهــا كــلّ المصــاهــا كــلّ المصــاهــا كــلّ المصــاال أنّال أنّال أنّال أنّ    ،،،،7777للمصــاديق الموجــودة فــي زمــان النبــي
        ....))))))))في قباله من اإلمام الصادق كذلكفي قباله من اإلمام الصادق كذلكفي قباله من اإلمام الصادق كذلكفي قباله من اإلمام الصادق كذلك    جتهادجتهادجتهادجتهادودعوى االودعوى االودعوى االودعوى اال    ،،،،ىىىىمدعمدعمدعمدعمزعوم مزعوم مزعوم مزعوم الالالال

إذا كــان القائــل هــو اإلمــام الصــادق فكيــف يــدخل نفســه فــي مصــطلح أهــل  إذا كــان القائــل هــو اإلمــام الصــادق فكيــف يــدخل نفســه فــي مصــطلح أهــل  إذا كــان القائــل هــو اإلمــام الصــادق فكيــف يــدخل نفســه فــي مصــطلح أهــل  إذا كــان القائــل هــو اإلمــام الصــادق فكيــف يــدخل نفســه فــي مصــطلح أهــل  
        بدليل حديث الكساء؟!بدليل حديث الكساء؟!بدليل حديث الكساء؟!بدليل حديث الكساء؟!    ةةةةالبيت والرسول حصره بالخمسالبيت والرسول حصره بالخمسالبيت والرسول حصره بالخمسالبيت والرسول حصره بالخمس

والرسـول  والرسـول  والرسـول  والرسـول      ،،،،عـم عـم عـم عـم أأأأعلى أن مفهوم أهـل البيـت   على أن مفهوم أهـل البيـت   على أن مفهوم أهـل البيـت   على أن مفهوم أهـل البيـت       الحديث يدلّالحديث يدلّالحديث يدلّالحديث يدلّ    ننننإإإإ: : : : وكيف تقولوكيف تقولوكيف تقولوكيف تقول
        ا المصطلح؟ا المصطلح؟ا المصطلح؟ا المصطلح؟حصر هذحصر هذحصر هذحصر هذ

دخـل نفسـه   دخـل نفسـه   دخـل نفسـه   دخـل نفسـه   أأأأاإلمـام الصـادق   اإلمـام الصـادق   اإلمـام الصـادق   اإلمـام الصـادق       ننننإإإإ: : : : كالمـي باطـل عنـدما قلـت    كالمـي باطـل عنـدما قلـت    كالمـي باطـل عنـدما قلـت    كالمـي باطـل عنـدما قلـت        ننننأأأأين الدليل ين الدليل ين الدليل ين الدليل أأأأوووو
        مقابل النص؟مقابل النص؟مقابل النص؟مقابل النص؟    اًاًاًاًاجتهاداجتهاداجتهاداجتهاد

        ؟؟؟؟ه كان دليلي حديث الكساءه كان دليلي حديث الكساءه كان دليلي حديث الكساءه كان دليلي حديث الكساءنّنّنّنّألألألأل    وهل يكون باطالًوهل يكون باطالًوهل يكون باطالًوهل يكون باطالً
        ين الدليل أن الحصر كان في زمن النبي فقط؟ين الدليل أن الحصر كان في زمن النبي فقط؟ين الدليل أن الحصر كان في زمن النبي فقط؟ين الدليل أن الحصر كان في زمن النبي فقط؟أأأأوووو

        دون غيرهم؟دون غيرهم؟دون غيرهم؟دون غيرهم؟    ةةةةولماذا الرسول حصر هذا المصطلح بالخمسولماذا الرسول حصر هذا المصطلح بالخمسولماذا الرسول حصر هذا المصطلح بالخمسولماذا الرسول حصر هذا المصطلح بالخمس
        بارك اهللا فيك!بارك اهللا فيك!بارك اهللا فيك!بارك اهللا فيك!    ؛؛؛؛ةةةةجابجابجابجابع باإلع باإلع باإلع باإلوال تتسروال تتسروال تتسروال تتسر    فتدبر شيخنا الحبيبفتدبر شيخنا الحبيبفتدبر شيخنا الحبيبفتدبر شيخنا الحبيب

    يصة التي امتاز بهـا يصة التي امتاز بهـا يصة التي امتاز بهـا يصة التي امتاز بهـا ما هي الخصّما هي الخصّما هي الخصّما هي الخصّ((((((((: : : : وأما سؤالك شيخنا الكريموأما سؤالك شيخنا الكريموأما سؤالك شيخنا الكريموأما سؤالك شيخنا الكريم: : : : الوجه الثامنالوجه الثامنالوجه الثامنالوجه الثامن
التــي جعلــت مــن اهللا عــزّ وجــلّ ورســوله      التــي جعلــت مــن اهللا عــزّ وجــلّ ورســوله      التــي جعلــت مــن اهللا عــزّ وجــلّ ورســوله      التــي جعلــت مــن اهللا عــزّ وجــلّ ورســوله          FFFFعلــي وفاطمــة والحســن والحســين   علــي وفاطمــة والحســن والحســين   علــي وفاطمــة والحســن والحســين   علــي وفاطمــة والحســن والحســين   

ــاء   ننننجعالجعالجعالجعاليييي ــاء   هــــم المصــــداق الوحيــــد لمفهــــوم أهــــل البيــــت دون غيــــرهم مــــن أقربــ ــاء   هــــم المصــــداق الوحيــــد لمفهــــوم أهــــل البيــــت دون غيــــرهم مــــن أقربــ ــاء   هــــم المصــــداق الوحيــــد لمفهــــوم أهــــل البيــــت دون غيــــرهم مــــن أقربــ هــــم المصــــداق الوحيــــد لمفهــــوم أهــــل البيــــت دون غيــــرهم مــــن أقربــ
النبيالنبيالنبي؟؟؟؟7777النبي((((((((....        

وهذا هو الـدليل  وهذا هو الـدليل  وهذا هو الـدليل  وهذا هو الـدليل      اً،اً،اً،اً،لهيلهيلهيلهيإإإإ    اًاًاًاًمرمرمرمرأأأأبالكساء كان هذا بالكساء كان هذا بالكساء كان هذا بالكساء كان هذا الرسول الرسول الرسول الرسول لهم لهم لهم لهم ا جلّا جلّا جلّا جلّعندمعندمعندمعندم: : : : قولقولقولقولأأأأفففف    
الرسول الرسول الرسول الرسول فعال فعال فعال فعال أأأأن ن ن ن حيث إحيث إحيث إحيث إ    ،،،،الذي جعلهم هم المصداق الوحيد لمصطلح أهل البيتالذي جعلهم هم المصداق الوحيد لمصطلح أهل البيتالذي جعلهم هم المصداق الوحيد لمصطلح أهل البيتالذي جعلهم هم المصداق الوحيد لمصطلح أهل البيت

حجحجحجفاالفاالفاالفاال    ة،ة،ة،ة،لهيـ لهيـ لهيـ لهيـ وامـر اإل وامـر اإل وامـر اإل وامـر اإل يخـالف األ يخـالف األ يخـالف األ يخـالف األ     وال يفعل فعالًوال يفعل فعالًوال يفعل فعالًوال يفعل فعالً    ة،ة،ة،ة،حجدددالتسـعة معهـم يحتـاج        عـاء عـاء عـاء عـاء د التسـعة معهـم يحتـاج    أن التسـعة معهـم يحتـاج    أن التسـعة معهـم يحتـاج    أن أن
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    ،،،،حتمــالحتمــالحتمــالحتمــاليــدخل بــه االيــدخل بــه االيــدخل بــه االيــدخل بــه اال    ويــل والويــل والويــل والويــل والأأأأال يحتمــل التال يحتمــل التال يحتمــل التال يحتمــل الت    جــداًجــداًجــداًجــداً    جــداًجــداًجــداًجــداًإلــى دليــل قــوي وواضــح إلــى دليــل قــوي وواضــح إلــى دليــل قــوي وواضــح إلــى دليــل قــوي وواضــح 
        شيخنا الكريم.شيخنا الكريم.شيخنا الكريم.شيخنا الكريم.

ستاذنا الفاضل ستاذنا الفاضل ستاذنا الفاضل ستاذنا الفاضل أأأأ    ،،،،تك شيخنا الحبيب والكريمتك شيخنا الحبيب والكريمتك شيخنا الحبيب والكريمتك شيخنا الحبيب والكريمأدلّأدلّأدلّأدلّعلى على على على الرد الرد الرد الرد وبهذا انتهيت من وبهذا انتهيت من وبهذا انتهيت من وبهذا انتهيت من 
ولكــي تــرى ويــرى ولكــي تــرى ويــرى ولكــي تــرى ويــرى ولكــي تــرى ويــرى     ،،،،لتيلتيلتيلتيئئئئســســســســأأأأردودك علــى ردودك علــى ردودك علــى ردودك علــى     ةةةةقوم بمناقشــقوم بمناقشــقوم بمناقشــقوم بمناقشــأأأأن ســن ســن ســن ســواآلواآلواآلواآل    ،،،،الشــيخ التلميــذالشــيخ التلميــذالشــيخ التلميــذالشــيخ التلميــذ
        ؟؟؟؟عليها أم العليها أم العليها أم العليها أم ال    ةةةةجابجابجابجابقت في اإلقت في اإلقت في اإلقت في اإلهل وفّهل وفّهل وفّهل وفّ: : : : القارئ الكريمالقارئ الكريمالقارئ الكريمالقارئ الكريم

فلقـد ذكرنـا لـك مجموعـة مـن      فلقـد ذكرنـا لـك مجموعـة مـن      فلقـد ذكرنـا لـك مجموعـة مـن      فلقـد ذكرنـا لـك مجموعـة مـن      : : : : للللا جـواب سـؤالك األو  ا جـواب سـؤالك األو  ا جـواب سـؤالك األو  ا جـواب سـؤالك األو  ممممأأأأ((((((((: : : : ولىولىولىولىجابتك األجابتك األجابتك األجابتك األإإإإ
من الروايات، ومنها حديث الثقلين، ونقلنا لك من الروايات الصحيحة التي من الروايات، ومنها حديث الثقلين، ونقلنا لك من الروايات الصحيحة التي من الروايات، ومنها حديث الثقلين، ونقلنا لك من الروايات الصحيحة التي من الروايات، ومنها حديث الثقلين، ونقلنا لك من الروايات الصحيحة التي     دلّةدلّةدلّةدلّةاألاألاألاأل

تخــص مفهــوم العتــرة وأهــل البيــت فــي هــذا الحــديث بعلــي والحســن والحســين      تخــص مفهــوم العتــرة وأهــل البيــت فــي هــذا الحــديث بعلــي والحســن والحســين      تخــص مفهــوم العتــرة وأهــل البيــت فــي هــذا الحــديث بعلــي والحســن والحســين      تخــص مفهــوم العتــرة وأهــل البيــت فــي هــذا الحــديث بعلــي والحســن والحســين      
ه ه ه ه أنّأنّأنّأنّ    CCCCوالتسعة من ولد الحسين، ونقلت لك روايات صحيحة عن اإلمام الصادقوالتسعة من ولد الحسين، ونقلت لك روايات صحيحة عن اإلمام الصادقوالتسعة من ولد الحسين، ونقلت لك روايات صحيحة عن اإلمام الصادقوالتسعة من ولد الحسين، ونقلت لك روايات صحيحة عن اإلمام الصادق

        ....))))))))أدخل نفسه في أهل البيتأدخل نفسه في أهل البيتأدخل نفسه في أهل البيتأدخل نفسه في أهل البيت
بل بل بل بل     ،،،،ل بحديث الثقلين ال يكفي وال يرد على حديث الكساءل بحديث الثقلين ال يكفي وال يرد على حديث الكساءل بحديث الثقلين ال يكفي وال يرد على حديث الكساءل بحديث الثقلين ال يكفي وال يرد على حديث الكساءستدالستدالستدالستدالاالاالاالاال: : : : قولقولقولقولأأأأ

ــين ظنّــ اســتدالاســتدالاســتدالاســتدال ــين ظنّــ لك بحــديث الثقل ــين ظنّــ لك بحــديث الثقل ــين ظنّــ لك بحــديث الثقل ــه علــى دخــول التســعة مــع         ،،،،ييييلك بحــديث الثقل ــل ب ــك دلي ــيس ل ــه علــى دخــول التســعة مــع     ول ــل ب ــك دلي ــيس ل ــه علــى دخــول التســعة مــع     ول ــل ب ــك دلي ــيس ل ــه علــى دخــول التســعة مــع     ول ــل ب ــك دلي ــيس ل ول
    ؛؛؛؛دون غيـرهم دون غيـرهم دون غيـرهم دون غيـرهم     ةةةةهو خاص بالخمسـ هو خاص بالخمسـ هو خاص بالخمسـ هو خاص بالخمسـ     ،،،،نعمنعمنعمنعم    ،،،،وأما مفهوم العترة وأهل البيتوأما مفهوم العترة وأهل البيتوأما مفهوم العترة وأهل البيتوأما مفهوم العترة وأهل البيت    ،،،،الخمسةالخمسةالخمسةالخمسة

دخال اإلمام الصادق دخال اإلمام الصادق دخال اإلمام الصادق دخال اإلمام الصادق إإإإة ة ة ة وأما روايوأما روايوأما روايوأما رواي    ،،،،طلق عليهم هذا المصطلحطلق عليهم هذا المصطلحطلق عليهم هذا المصطلحطلق عليهم هذا المصطلحأأأأمن من من من     ووووالرسول هالرسول هالرسول هالرسول ه    ننننألألألأل
        فراجع بارك اهللا فيك.فراجع بارك اهللا فيك.فراجع بارك اهللا فيك.فراجع بارك اهللا فيك.    ؛؛؛؛عليهاعليهاعليهاعليهاالرد الرد الرد الرد ناها وقمنا بناها وقمنا بناها وقمنا بناها وقمنا بفقد بيفقد بيفقد بيفقد بي    ،،،،لنفسه للحديثلنفسه للحديثلنفسه للحديثلنفسه للحديث

حصـر مفهـوم أهـل    حصـر مفهـوم أهـل    حصـر مفهـوم أهـل    حصـر مفهـوم أهـل        7777النبـي النبـي النبـي النبـي     ننننإإإإ: : : : أما جواب سـؤالك الثـاني  أما جواب سـؤالك الثـاني  أما جواب سـؤالك الثـاني  أما جواب سـؤالك الثـاني  ((((((((: : : : ةةةةجابتك الثانيجابتك الثانيجابتك الثانيجابتك الثانيإإإإ
ال يدخل فيه غيرهم ممن هو موجود في ذلـك  ال يدخل فيه غيرهم ممن هو موجود في ذلـك  ال يدخل فيه غيرهم ممن هو موجود في ذلـك  ال يدخل فيه غيرهم ممن هو موجود في ذلـك      حتّىحتّىحتّىحتّى    ،،،،البيت في أصحاب الكساءالبيت في أصحاب الكساءالبيت في أصحاب الكساءالبيت في أصحاب الكساء

        ....))))))))ه ال يشملهمه ال يشملهمه ال يشملهمه ال يشملهمألنّألنّألنّألنّ    ،،،،أو غيرهمأو غيرهمأو غيرهمأو غيرهم    ،،،،الوقت من أقربائهالوقت من أقربائهالوقت من أقربائهالوقت من أقربائه
    يا شيخنايا شيخنايا شيخنايا شيخنا: : : : قولقولقولقولأأأأفففف    ،،،،النبي حصر هذا المفهوم في وقته فقطالنبي حصر هذا المفهوم في وقته فقطالنبي حصر هذا المفهوم في وقته فقطالنبي حصر هذا المفهوم في وقته فقط    ننننإإإإ    ::::أما قولكأما قولكأما قولكأما قولك: : : : قولقولقولقولأأأأ

بــل الرســول حصــر هــذا المفهــوم فــي زمــانهم وفــي غيــر  بــل الرســول حصــر هــذا المفهــوم فــي زمــانهم وفــي غيــر  بــل الرســول حصــر هــذا المفهــوم فــي زمــانهم وفــي غيــر  بــل الرســول حصــر هــذا المفهــوم فــي زمــانهم وفــي غيــر      ة،ة،ة،ة،هــذا بــه مغالطــهــذا بــه مغالطــهــذا بــه مغالطــهــذا بــه مغالطــ    !!!!الكــريمالكــريمالكــريمالكــريم
ن فيـــه أن الرســـول لـــم يحصـــر هـــذا ن فيـــه أن الرســـول لـــم يحصـــر هـــذا ن فيـــه أن الرســـول لـــم يحصـــر هـــذا ن فيـــه أن الرســـول لـــم يحصـــر هـــذا نـــت تحتـــاج إلـــى دليـــل قـــوي تبـــينـــت تحتـــاج إلـــى دليـــل قـــوي تبـــينـــت تحتـــاج إلـــى دليـــل قـــوي تبـــينـــت تحتـــاج إلـــى دليـــل قـــوي تبـــيأأأأوووو    ،،،،زمـــانهمزمـــانهمزمـــانهمزمـــانهم
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        فقط!فقط!فقط!فقط!    ةةةةالمصطلح بالخمسالمصطلح بالخمسالمصطلح بالخمسالمصطلح بالخمس
، ، ، ، فيظهــر مــن خــالل هــذا الــرد فيظهــر مــن خــالل هــذا الــرد فيظهــر مــن خــالل هــذا الــرد فيظهــر مــن خــالل هــذا الــرد : : : : أمــا جــواب ســؤالك الثالــث أمــا جــواب ســؤالك الثالــث أمــا جــواب ســؤالك الثالــث أمــا جــواب ســؤالك الثالــث ((((((((    ::::ةةةةجابتــك الثالثــجابتــك الثالثــجابتــك الثالثــجابتــك الثالثــإإإإ

        ....))))))))وبالتحديد في النقطة ثانياًوبالتحديد في النقطة ثانياًوبالتحديد في النقطة ثانياًوبالتحديد في النقطة ثانياً
فراجع فراجع فراجع فراجع     ،،،،جبتنا عليهاجبتنا عليهاجبتنا عليهاجبتنا عليهاأأأأ    ةةةةجابجابجابجابإإإإبطلنا كلّ بطلنا كلّ بطلنا كلّ بطلنا كلّ أأأأفقد فقد فقد فقد     ........ن شيخنان شيخنان شيخنان شيخناولم تبيولم تبيولم تبيولم تبي    ،،،،لم تجبلم تجبلم تجبلم تجب: : : : قولقولقولقولأأأأ

        بارك اهللا فيك.بارك اهللا فيك.بارك اهللا فيك.بارك اهللا فيك.
تيـت بهـا مـن كتـب أهـل السـنّة عـن اإلمـام         تيـت بهـا مـن كتـب أهـل السـنّة عـن اإلمـام         تيـت بهـا مـن كتـب أهـل السـنّة عـن اإلمـام         تيـت بهـا مـن كتـب أهـل السـنّة عـن اإلمـام         أأأأالتـي  التـي  التـي  التـي      دلّـة دلّـة دلّـة دلّـة أمـا األ أمـا األ أمـا األ أمـا األ : : : : ةةةةخيرخيرخيرخيراألاألاألاأل    ةةةةالنقطالنقطالنقطالنقط

        !!!!CCCCالمهديالمهديالمهديالمهدي
    أن اإلمام المهدي مجازاًأن اإلمام المهدي مجازاًأن اإلمام المهدي مجازاًأن اإلمام المهدي مجازاًتبين تبين تبين تبين     ،،،،شيخنا كريمشيخنا كريمشيخنا كريمشيخنا كريم    ،،،،واألحاديثواألحاديثواألحاديثواألحاديث    دلّةدلّةدلّةدلّةهذه األهذه األهذه األهذه األ: : : : قولقولقولقولأأأأفففف

ن الرسول عليـه الصـالة والسـالم كـان     ن الرسول عليـه الصـالة والسـالم كـان     ن الرسول عليـه الصـالة والسـالم كـان     ن الرسول عليـه الصـالة والسـالم كـان     حيث إحيث إحيث إحيث إ    ،،،،من أهل بيت الرسولمن أهل بيت الرسولمن أهل بيت الرسولمن أهل بيت الرسول    وليس شرعاًوليس شرعاًوليس شرعاًوليس شرعاً
كان كان كان كان     ،،،،ن من هو اإلمام المهدين من هو اإلمام المهدين من هو اإلمام المهدين من هو اإلمام المهديييييكان بصدد تبيكان بصدد تبيكان بصدد تبيكان بصدد تبي    ،،،،بصدد تبيين حقيقة اإلمام المهديبصدد تبيين حقيقة اإلمام المهديبصدد تبيين حقيقة اإلمام المهديبصدد تبيين حقيقة اإلمام المهدي

ه من أهل البيـت  ه من أهل البيـت  ه من أهل البيـت  ه من أهل البيـت  نّنّنّنّأأأأال ال ال ال     ،،،،البيتالبيتالبيتالبيتنسله إلى أهل نسله إلى أهل نسله إلى أهل نسله إلى أهل يرجع يرجع يرجع يرجع ن أن اإلمام المهدي ن أن اإلمام المهدي ن أن اإلمام المهدي ن أن اإلمام المهدي ييييبصدد تبيبصدد تبيبصدد تبيبصدد تبي
    ههههن أنّــن أنّــن أنّــن أنّــاألحاديـث التــي ذكرتهـا تبــي  األحاديـث التــي ذكرتهـا تبــي  األحاديـث التــي ذكرتهـا تبــي  األحاديـث التــي ذكرتهـا تبــي      فكــلّفكــلّفكــلّفكــلّ    ،،،،المطهـرين المــراد بهـم بحــديث الكسـاء   المطهـرين المــراد بهـم بحــديث الكسـاء   المطهـرين المــراد بهـم بحــديث الكسـاء   المطهـرين المــراد بهـم بحــديث الكسـاء   

فتحتـاج  فتحتـاج  فتحتـاج  فتحتـاج      ،،،،ه من أهل البيـت شـرعاً  ه من أهل البيـت شـرعاً  ه من أهل البيـت شـرعاً  ه من أهل البيـت شـرعاً  نّنّنّنّإإإإ    ::::ن قلتن قلتن قلتن قلتإإإإوووو    ،،،،من أهل البيت وليس شرعاًمن أهل البيت وليس شرعاًمن أهل البيت وليس شرعاًمن أهل البيت وليس شرعاً    مجازاًمجازاًمجازاًمجازاً
    ةةةةطلـق المصـطلح الشـرعي علـى الخمسـ     طلـق المصـطلح الشـرعي علـى الخمسـ     طلـق المصـطلح الشـرعي علـى الخمسـ     طلـق المصـطلح الشـرعي علـى الخمسـ     أأأأ    فالرسـول فالرسـول فالرسـول فالرسـول     ،،،،ثبـات كالمـك  ثبـات كالمـك  ثبـات كالمـك  ثبـات كالمـك  إإإإإلى دليل إلى إلى دليل إلى إلى دليل إلى إلى دليل إلى 

ه ال دليــل علــى دخــول التســعة مــع أهــل البيــت       ه ال دليــل علــى دخــول التســعة مــع أهــل البيــت       ه ال دليــل علــى دخــول التســعة مــع أهــل البيــت       ه ال دليــل علــى دخــول التســعة مــع أهــل البيــت       نّــنّــنّــنّــإإإإ: : : : قــولقــولقــولقــولأأأأوالزلــت والزلــت والزلــت والزلــت     ،،،،فقــطفقــطفقــطفقــطووووفقــط فقــط فقــط فقــط 
        المطهرين.المطهرين.المطهرين.المطهرين.

كفايـة لـبطالن زعمـك الـذي     كفايـة لـبطالن زعمـك الـذي     كفايـة لـبطالن زعمـك الـذي     كفايـة لـبطالن زعمـك الـذي         دلّـة دلّـة دلّـة دلّـة وفـي هـذه األ  وفـي هـذه األ  وفـي هـذه األ  وفـي هـذه األ  ((((((((: : : : وأما قولك شيخنا الحبيبوأما قولك شيخنا الحبيبوأما قولك شيخنا الحبيبوأما قولك شيخنا الحبيب
        انفردت بـه ولـم أجـد لـك متابعـاً عليـه ـــ حسـب تتب        انفردت بـه ولـم أجـد لـك متابعـاً عليـه ـــ حسـب تتب        انفردت بـه ولـم أجـد لـك متابعـاً عليـه ـــ حسـب تتب        ـ    انفردت بـه ولـم أجـد لـك متابعـاً عليـه ـــ حسـب تتبـ    عـي ـــ مـن األمـ    عـي ـــ مـن األمـ    عـي ـــ مـن األمم أو م أو م أو م أو ة، فهـل تسـلّ  ة، فهـل تسـلّ  ة، فهـل تسـلّ  ة، فهـل تسـلّ  عـي ـــ مـن األم

        ....))))))))اهللا يعلم!اهللا يعلم!اهللا يعلم!اهللا يعلم!    ؟؟؟؟تكابرتكابرتكابرتكابر
ن العلماء اختلفوا في مصطلح ن العلماء اختلفوا في مصطلح ن العلماء اختلفوا في مصطلح ن العلماء اختلفوا في مصطلح حيث إحيث إحيث إحيث إ    ،،،،ييييأأأأنفرد شيخنا بهذا الرنفرد شيخنا بهذا الرنفرد شيخنا بهذا الرنفرد شيخنا بهذا الرأأأأنا لم نا لم نا لم نا لم أأأأ: : : : قولقولقولقولأأأأفففف
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ومنهم من ومنهم من ومنهم من ومنهم من     ،،،،فقطفقطفقطفقط    ةةةةالخمسالخمسالخمسالخمس: : : : ومنهم من قالومنهم من قالومنهم من قالومنهم من قال    ،،،،النساء فقطالنساء فقطالنساء فقطالنساء فقط: : : : فمنهم من قالفمنهم من قالفمنهم من قالفمنهم من قال    ،،،،أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت
ل عقيــل... ل عقيــل... ل عقيــل... ل عقيــل... آآآآل علــي ول علــي ول علــي ول علــي وآآآآومــنهم مــن قــال هــم    ومــنهم مــن قــال هــم    ومــنهم مــن قــال هــم    ومــنهم مــن قــال هــم        ،،،،هــم كــلّ بنــي هاشــم   هــم كــلّ بنــي هاشــم   هــم كــلّ بنــي هاشــم   هــم كــلّ بنــي هاشــم   : : : : توســع وقــال توســع وقــال توســع وقــال توســع وقــال 

ه لـه دليـل   ه لـه دليـل   ه لـه دليـل   ه لـه دليـل   نّـ نّـ نّـ نّـ ألألألأل    ،،،،ي الثـاني ي الثـاني ي الثـاني ي الثـاني أأأأى الـر ى الـر ى الـر ى الـر تبنّـ تبنّـ تبنّـ تبنّـ أأأأنا نا نا نا أأأأفففف    ،،،،····رقمرقمرقمرقمأأأأبدليل حديث زيد بن بدليل حديث زيد بن بدليل حديث زيد بن بدليل حديث زيد بن     ،،،،وغيرهموغيرهموغيرهموغيرهم
        ....خرىخرىخرىخرىاُألاُألاُألاُأل    دلّةدلّةدلّةدلّةبطل كلّ األبطل كلّ األبطل كلّ األبطل كلّ األقوي وصحيح ويقوي وصحيح ويقوي وصحيح ويقوي وصحيح وي
ني هنا لـيس مـن   ني هنا لـيس مـن   ني هنا لـيس مـن   ني هنا لـيس مـن   نّنّنّنّإإإإواهللا واهللا واهللا واهللا : : : : قول لك شيخناقول لك شيخناقول لك شيخناقول لك شيخناأأأأفففف    ؟؟؟؟كابركابركابركابرأُأُأُأُم أم م أم م أم م أم سلّسلّسلّسلّأأأأهل سهل سهل سهل س: : : : وأما قولكوأما قولكوأما قولكوأما قولك

تيتنـي  تيتنـي  تيتنـي  تيتنـي  أأأأن ن ن ن إإإإفـ فـ فـ فـ     ،،،،واليقينواليقينواليقينواليقين    ةةةةالشخصيالشخصيالشخصيالشخصي    ةةةةجل الحصول على القناعجل الحصول على القناعجل الحصول على القناعجل الحصول على القناعأأأأوإنّما من وإنّما من وإنّما من وإنّما من     ،،،،جل العنادجل العنادجل العنادجل العنادأأأأ
        ....ال يقنعني رفضتهال يقنعني رفضتهال يقنعني رفضتهال يقنعني رفضته    يءيءيءيءتيتني بشتيتني بشتيتني بشتيتني بشأأأأن ن ن ن إإإإوووو    ،،،،بما هو مقنع قبلتهبما هو مقنع قبلتهبما هو مقنع قبلتهبما هو مقنع قبلته

ك بهـذا الحـوار الطيـب الـذي هـو      ك بهـذا الحـوار الطيـب الـذي هـو      ك بهـذا الحـوار الطيـب الـذي هـو      ك بهـذا الحـوار الطيـب الـذي هـو      ررررلـك شـيخنا الحبيـب علـى اسـتمرا     لـك شـيخنا الحبيـب علـى اسـتمرا     لـك شـيخنا الحبيـب علـى اسـتمرا     لـك شـيخنا الحبيـب علـى اسـتمرا         وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
ســتاذنا ســتاذنا ســتاذنا ســتاذنا أُأُأُأُنــت شــيخنا و نــت شــيخنا و نــت شــيخنا و نــت شــيخنا و أأأأفففف    ،،،،بالجهــل مــن نــاحيتي  بالجهــل مــن نــاحيتي  بالجهــل مــن نــاحيتي  بالجهــل مــن نــاحيتي      يءيءيءيءبــالعلم مــن ناحيتــك وملــ   بــالعلم مــن ناحيتــك وملــ   بــالعلم مــن ناحيتــك وملــ   بــالعلم مــن ناحيتــك وملــ       يءيءيءيءملــملــملــملــ

فبـارك اهللا بـك شـيخنا    فبـارك اهللا بـك شـيخنا    فبـارك اهللا بـك شـيخنا    فبـارك اهللا بـك شـيخنا        ،،،،م منـك ونسـتفيد  م منـك ونسـتفيد  م منـك ونسـتفيد  م منـك ونسـتفيد  ونحن طلبتك الصغار الذين نتعلّونحن طلبتك الصغار الذين نتعلّونحن طلبتك الصغار الذين نتعلّونحن طلبتك الصغار الذين نتعلّ    ،،،،منامنامنامناومعلّومعلّومعلّومعلّ
        الكريم. الكريم. الكريم. الكريم. 

        : : : : عليهاعليهاعليهاعليها    ةةةةجابجابجابجابى اإلى اإلى اإلى اإلتمنّتمنّتمنّتمنّأأأأ    ةةةةللللئئئئسسسسأأأأختم كالمي بختم كالمي بختم كالمي بختم كالمي بأأأأ
فـي مصـطلح   فـي مصـطلح   فـي مصـطلح   فـي مصـطلح       MMMMخـول التسـعة   خـول التسـعة   خـول التسـعة   خـول التسـعة   ي والصـريح علـى د  ي والصـريح علـى د  ي والصـريح علـى د  ي والصـريح علـى د  هـو الـدليل القـو   هـو الـدليل القـو   هـو الـدليل القـو   هـو الـدليل القـو       ــ ماــ ماــ ماــ ما١١١١

        ؟؟؟؟MMMMأهل البيت الخاص بالخمسة أهل البيت الخاص بالخمسة أهل البيت الخاص بالخمسة أهل البيت الخاص بالخمسة 
الزهـراء مـن حـديث الثقلـين والرسـول      الزهـراء مـن حـديث الثقلـين والرسـول      الزهـراء مـن حـديث الثقلـين والرسـول      الزهـراء مـن حـديث الثقلـين والرسـول      ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  شـيخنا الكـريم   شـيخنا الكـريم   شـيخنا الكـريم   شـيخنا الكـريم   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  خرجت خرجت خرجت خرجت أأأألماذا لماذا لماذا لماذا     ــــــــ٢٢٢٢

    ،،،،ها الثقـل الثـاني بعـد القـرآن    ها الثقـل الثـاني بعـد القـرآن    ها الثقـل الثـاني بعـد القـرآن    ها الثقـل الثـاني بعـد القـرآن    نّنّنّنّأأأأن ن ن ن واإلمام الصادق بيواإلمام الصادق بيواإلمام الصادق بيواإلمام الصادق بي    ،،،،دخلها بمصطلح أهل البيتدخلها بمصطلح أهل البيتدخلها بمصطلح أهل البيتدخلها بمصطلح أهل البيتأأأأ
        والدليل الحديث الذي نقلته لك من الكافي؟والدليل الحديث الذي نقلته لك من الكافي؟والدليل الحديث الذي نقلته لك من الكافي؟والدليل الحديث الذي نقلته لك من الكافي؟

علـى أن الرسـول حصـر هـذا     علـى أن الرسـول حصـر هـذا     علـى أن الرسـول حصـر هـذا     علـى أن الرسـول حصـر هـذا         م تتـرك الـنص الجلـي   م تتـرك الـنص الجلـي   م تتـرك الـنص الجلـي   م تتـرك الـنص الجلـي   ــ لماذا يا شـيخنا الكـري  ــ لماذا يا شـيخنا الكـري  ــ لماذا يا شـيخنا الكـري  ــ لماذا يا شـيخنا الكـري  ٣٣٣٣
وتذهب إلى حديث الثقلين الذي هو ال يصمد أمام حديث وتذهب إلى حديث الثقلين الذي هو ال يصمد أمام حديث وتذهب إلى حديث الثقلين الذي هو ال يصمد أمام حديث وتذهب إلى حديث الثقلين الذي هو ال يصمد أمام حديث     ة،ة،ة،ة،المصطلح بالخمسالمصطلح بالخمسالمصطلح بالخمسالمصطلح بالخمس

        الكساء؟الكساء؟الكساء؟الكساء؟
        ........وشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكموشكراً لكم
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
        وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ـــ١١١١ ـــــ ـــــ ـــــ ــرجس أَهـــلَ ا  �: قـــال اهللا تعـــالى ــ ــنْكُم الـ ــه ليـــذْهب عـ ــا يرِيـــد اللَّـ ــرجس أَهـــلَ ا  إِنَّمـ ــنْكُم الـ ــه ليـــذْهب عـ ــا يرِيـــد اللَّـ ــرجس أَهـــلَ ا  إِنَّمـ ــنْكُم الـ ــه ليـــذْهب عـ ــا يرِيـــد اللَّـ ــرجس أَهـــلَ ا  إِنَّمـ ــنْكُم الـ ــه ليـــذْهب عـ ــا يرِيـــد اللَّـ لْبيـــت لْبيـــت لْبيـــت لْبيـــت إِنَّمـ
ــراً  ــركُم تَطْهِي طَهيــراً و ــركُم تَطْهِي طَهيــراً و ــركُم تَطْهِي طَهيــراً و ــركُم تَطْهِي طَهيــة مــن ضــمن المفــاهيم     أن نأخــذ , يمكــن )١(�و مفهــومين مــن اآلي

  : يدخالن في موضوع المناقشةالتي تشتملها،  خرىاُأل
ــت  : : : : األولاألولاألولاألول ــل البيـ ــوم أهـ ــة    Fمفهـ ــاء لغـ ــر النسـ ــو غيـ ــذي هـ ــن أن إو ،الـ ن أمكـ

 ،عى مـــن الســـياقدمـــا يـــ ��� مجـــازاً  لهنيـــدخلن فيـــه مجـــازاً, وال قرينـــة علـــى دخـــو 
سـلوب  أال مـن  نتقـ ضـافة إلـى اال  إ ،وروايات نزول اآلية وحدها تدحض هذا القول

علــى  المقاليــة فــي اآليــة تــدلّ قــرائنبــل ال ..ســلوب المــدحأالخطــاب التقريعــي إلــى 
ضـافة إلـى قـرائن دالليـة مـن مفهـوم       إ ،ر فـي (عـنكم)  لموقـع الضـمير المـذكّ    ؛خالفه

الحاليـة   قـرائن النظـر عـن ال   ال تثبـت للنسـاء، وبغـضّ    التـي  ،ة على العصـمة اآلية الدالّ
  .عليها حديث الكساء التي يدلّ

ذهــاب جــنس الــرجس والتأكيــد علــى  إمــن  تحقّــقمفهــوم العصــمة الم: : : : الثــانيالثــانيالثــانيالثــاني
لــع بإخبــار مــن يطّ ��� الع عليــه طّــالتطهيــر, وثبــوت العصــمة أمــر بــاطني ال يمكــن اال 

ه ألنّـ  ؛ت بالمعنى اللغوي معصومينعلى األفئدة، وال يمكن أن يكون كلّ أهل البي
 يشـمل األوالد والذريــة وهــم ال يعــداآليــة ون، كمــا رب عى مــن أنهــي  نفســها مـا يــد

وذلــك بعــد مالحظــة إخبــار عــن عصــمة كــلّ مــن يشــملهم معنــى (أهــل البيــت) لغــة  
  الحصر الموجود فيها.داللة 

ــان وتحديــــد أشــــخاص هــــؤالء المعصــــومين     ومــــن هنــــا جــــاءت الحاجــــة لبيــ
                                                 

�F١9א�wא��E�F٣٣E�W٣٣K� �
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الذين كانوا سبباً لنـزول اآليـة، فجـاء البيـان مـن الصـادق        ،مطهرين من أهل البيتال
أُخـرى بما قاله وفعله في حديث الكساء وغيره، وأحاديـث   7ق رسول اهللالمصد 
  ها.محلّتأتي في  Fةئممن األ
وال  ،فقـط  Fهـا خاصّـة بأهـل البيـت    أنّ ،دةومـن اآليـة مجـر    ثبـت لنـا   تقـدم ممـا   ــــــــ٢٢٢٢

ــ هــا نّأو ،نوالنســاء وال اآلخــر  يــدخل فيهــا  ـــ علــى العصمة وبداللــة ألفاظهــا التــي تــدلّ   ــ  ـ
رين المعصومين منهمب ،)بيتالأهل (قت المراد من ضيسبب نزولها بالمطه.  

مفهــــوم العصــــمة بــــين فالعالقــــة الدالليــــة تبادليــــة بــــين مفهــــوم أهــــل البيــــت و
ينطبــق  ،ونمعينــخاص شــأهــم بهــا والمعنــي مــن اآليــة فــنفهم أن المــراد  ؛(التطهيــر)

علــيهم كــونهم مــن أهــل البيــت ومعصــومين, ومــن التركيــب بــين هــذين المفهــومين  
مصــطلح شــرعي منقــول مــن المعنــى : يهينــتج عنــدنا مصــطلح جديــد يمكــن أن نســم

  .ن)و(أهل البيت المطهر: هو ،اللغوي
كــان بعهــدة رســول   هــو أمــر  تعيــين أشخاصــهم فــي الخــارج, و    ��� وال يبقــى 

  متراء.ار منه سبحانه بال بأم 7اهللا
خبــار النبــوي، الــذي هــو مصــداق البيــان واإل  ،وهنــا جــاء دور حــديث الكســاء 

أو أن  ،بحــديث الكســاء 7هــل ينحصــر بيــان النبــي: ، وهــوســؤالقــد يطــرح ولكــن 
  وجزء من البيان واألخبار عن معنى اآلية؟ هالحديث أحد أفراد

فعليـه الــدليل, والــدليل   ،فمـن يــدعي أن البيـان منحصــر فقــط بحـديث الكســاء   
ن مـن هـم أهـل بيتـه المعصـومون المطهـرون فـي أكثـر         بـي  7على أن رسـول اهللا  دلّ

ن مـدلول  إ: ع, ولكن قد يـدعي مـد  الوقوف عليهاع في المتتب ضلّال يو ،من موضع
وبالتــالي يكــون  ،دخــال غيــرهم فيــهإحــديث الكســاء فيــه حصــر للخمســة ال يمكــن  
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لـــو  ،Fةئمـــواأل 7مـــن رســـول اهللالصـــادرة  خـــرىات اُألمدلولــه معارضـــاً للروايـــ 
  ى؟مدعفكيف نحل التناقض ال !بوجودها سلّمنا

التي تنص على دخـول غيـر الخمسـة     خرىقبله من إثبات الروايات اُأل ال بدو
  .Fفي أهل البيت

  : وهذا ما سنناقشه في النقطة التالية
ــــــ٣٣٣٣ ــــ ــــ طهيـــر هـــم الخمســـة  ســـبب نـــزول ومـــورد آيـــة الت  بـــأن ؛دعـــوى الشـــيعة نإ ــــــ

أصــحاب الكســاء صــحيحة ال غبــار عليهــا بداللــة روايــات حــديث الكســاء، ولكــن     
 )،الـوارد  خصّـص المـورد ال ي  نإ: يةأُصولوبعبارة ( الوارد خصّصسبب النزول ال ي
 خـرى نطباق علـى مصـداق بسـبب النـزول وبـين نفيـه للمصـاديق األُ       فال تالزم في اال

  الداخلة في العموم.
ــوهم ي  ــه كثيــرون  وهــذا ال ــان     ،قــع في مــنهم صــاحب اإلشــكال, ودعــوى أن البي

حاصــر  ،المتمثــل بحــديث الكســاء  ،الــذي احتــيج إليــه لتعيــين أشــخاص المطهــرين   
  دعوى ضعيفة البرهان! ،بالخمسة فقط للمصاديق

ــاءأمصـــطلح : فـــأوالً ــة ،صـــحاب الكسـ بـــال ريـــب يختلـــف عـــن   ،وهـــم الخمسـ
  .صحاب الكساء أخصأف ؛يةن باآليمصطلح أهل البيت المطهرين المعني

 نإ: ا نقــولصــحاب الكســاء، ولكنّــأدخــول غيــر الخمســة فــي  نــدعيونحــن ال 
التســعة البــاقين, ودعــوى المســاواة  وهــم  ،أهــل البيــت المطهــرين يشــملهم وغيــرهم 

 ،فـي تعيـين مـدى الحصـر المسـتفاد مـن حـديث الكسـاء         ةوهم ناجم عن عـدم الدقّـ  
  الفهم التام لها.واألخذ بظاهر كلمات العلماء دون 

ــاً ــاء بمنطوقـــ   إن: ثانيـ ــديث الكسـ ــرائنوال ،هحـ ــة الحافّـــ  قـ ــل  الحاليـ ــن فعـ ــه مـ  ة بـ
ة علـى الحصـر بـال ريـب, ولكـن مـا مـدى ومقـدار هـذا الحصـر مـن            دالّـ  ،7الرسول
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أو  ،زمـان األ وال يشمل بقيـة  معينهل هو حصر في الظرف الزماني ال ؟جهة الزمان
  يوم القيامة؟ هو حصر على طول امتداد الزمان إلى

د ه حصــر مأنّــ: عاناومــدنبــالظرف الزمــاني ال حــدد  وهــذا الظــرف ي  ،معــيحــد
  .بداًأوليس حصراً على طول الزمان  ،مقداره عرف أهل اللغة

مكن أن تشمل آخـرين لـم يكونـوا فـي     مسعة هذا الحصر  نإ: أُخرىوبعبارة 
وأخبــار  ببيــان Fةئمــأو األ 7ظــرف زمــان الحــديث يمكــن أن يــدخلهم الرســول

  خر.أُ
لــو أن أحــد األشــخاص خــرج أمــام النــاس وجمــع    : والمثــال العرفــي عليــه هــو  

والده الثالثة أو األربعة بين يديـه مـن دون العـدد الكبيـر مـن األطفـال فـي مدرسـة         أ
علـى أن غيـر هـؤالء الثالثـة أو      شـك فيه داللـة بـال    نإهؤالء أوالدي، ف: وقال ،ةمعين

ه وهــو ال يعنــي بأنّــ  ،فــي ظــرف الفعــل ليســوا أوالده   األربعــة مــن جميــع الحاضــرين  
  فالحظ!؛ يرزق بولد أو أوالد آخرين في المستقبل ال أو ،سوف ال يكون له

ــديث الكســـاء مقيـــ     ــر فـــي حـ ــي لفعـــل وقـــول     فالحصـ ــالظرف الزمـــاني اآلنـ د بـ
وببيـان آخـر أن    7وبالتـالي يمكـن للرسـول    ،متـداد الزمـان  اوال يشـمل   ،7الرسول
آخـرين يـدخلون فـي مصـطلح أهـل البيـت المطهـرين المشـمولين         أن هناك  يوضّح

  !فتأمل ؛مصاديقهاوهم مصداق من  ،بآية التطهير
علـــى  الــدالّ  ،(كـــان): كالمـــه بالفعــل Cومنــه نفهـــم تصــدير اإلمـــام الصــادق   

(فكـان علـي والحسـن والحسـين وفاطمـة...)      : عنـدما قـال   ،الماضي فـي ذلـك الزمـان   
فـال   ؛خـرين اآلأخرج التسعة Cن الصادقإ: كللقول المستشصحة الحديث، وال 
وقـد أوضـحنا    ،الحصر في الخمسـة فقـط   عاءاد ��� خراجهم إعلى  هداللة في كالم

  ذلك.صحة عدم 
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 كالم الشخصأثم ه ويقـارن بعضـه بـبعض   يجمـع كلّـ   ـــ  خاصّـة المعصـوم  ـــ   ن، 
ول ال أن يقتصــر علــى بعــض كالمــه, ومنــه يظهــر ضــعف قــ  ،يفهــم المــراد منــه حتّــى

هم هـؤالء أهـل بيتـي    اللّ: في حديث الكساء 7لماذا لم يقل الرسول((: المستشكل
ــي  ،))ومعهــم تســعة مــن أوالد الحســين   دخــول التســعة فــي أهــل    7ن الرســولفقــد ب

  .عديدة أُخرىالبيت المطهرين في نصوص 
ل عادة هم ال يدخلون في مصطلح أصحاب الكساء, وهذا البحث يفصّ ،نعم

  صلة ومنفصلة.التي تنقسم إلى متّ قرائنفي بحث ال
  والحكم واحد فيهما من هذه الجهة.

 ،اد الزمـان فـي حـديث الكسـاء    امتـد الحصـر علـى   صـحة  ن عـدم  بعـد أن تبـي   ــــــــ٤٤٤٤
رســول اهللا وأن عنــد بيانــه لمصــداق آيــة التطهيــر حصــرهم بالخمســة     7دعــوى أن

  ليس عليها دليل.فقط أصحاب الكساء 
 معرفـة أهــ وبعـد أن تبــي ــرين بأشخاصـهم يحتــاج إلـى بيــان    ن أنل البيـت المطه

 عددالبيانات وت تعددمانع عقلي وشرعي من  ه ال، وأن7ّه منوط بالنبيوأنّ ،خبارإو
ــار  يصــح  ،المصــاديق ــا أن نبحــث عــن أخب خــر يمكــن أن نعــرف منهــا مصــاديق    أُُ لن

خبـار موجــودة بكثـرة فــي التــراث   وهــذه األ ،Fخـرى للمطهــرين مـن أهــل البيـت   أُ
لـع عليهـا   ال حاجـة لـذكرها, ويمكـن للمراجـع أن يطّ     ،قـل لحديثي الشيعي علـى األ ا

  ها.انّظمفي 
دليــــل نقلــــي أو عقلــــي علــــى شــــمول آيــــة التطهيــــر للتســــعة    ه إذا دلّنّــــأكمــــا 

يـتم الجمـع   مـا  إنّو ،فـال معارضـة فـي البـين بينـه وبـين حـديث الكسـاء         ،Fاآلخرين
  بالجمع العرفي.

ـــــ٥٥٥٥ ـــ ـــ جمــاع علمــاء الشــيعة والســنّة علــى أن  إالقــول ب صــحةن عــدم مــن هــذا يتبــي  ـــــ
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ــيعة   فــــإن ؛مصــــطلح أهــــل البيــــت خــــاص بالخمســــة  هــــذه النســــبة إلــــى علمــــاء الشــ
فضــالً  ،Fةئمــخــرج بقيــة األأعــالم مــنهم  يأبالخصــوص ممــا يضــحك الثكلــى، فــ

  خراجهم؟!إجماع على عن دعوى اإل
الحصــر فــي حــديث الكســاء يخــرج التســعة وكــذا دعــوى قــولهم بــأنF  مــن

 معنــاهجمــاعهم علــى مفهــوم الحصــر ب إأو دعــوى  ،مصــطلح أهــل البيــت المطهــرين 
  ى من حديث الكساء.مدعال

فـي أهـل البيـت بحـديث الثقلـين       Fال ينحصـر دليلنـا علـى دخـول التسـعة      ــــــــ٦٦٦٦
لكونه منقوالً  ؛الواضحة على ذلك دلّةه من األفهذه مجازفة في القول, ولكنّ ،فقط

  لدى الطرفين.
  : فلنا وقفة معه ،ا حديث مسلموأم ــــــــ٧٧٧٧
يـتم   ،(عترتـي) : لفظـة في أهـل البيـت كمـا يـتم مـن داللـة        Fدخول التسعة نإ ــــــــأأأأ

حـديث مسـلم فيـه     حتّـى ، وعليـه ف آنفاًكما أوضحنا  ،(أهل البيت): لفظةأيضاً من داللة 
  فقط. )أهل البيت(: وجاء بلفظ ،)عترتي(: ن لم يذكر فيه لفظإو ،Fشمول للتسعة

فهو لـيس مـن كتبنـا، نعـم هـو مـن        ؛عندنا اعتبارصحيح مسلم ليس له  نإ ــــــــ    بببب
م على غيره، ولذا نلزمهم به وال الصحيح عندهم ومقد منهم أن يلزمونا به.يصح        

حـديث الثقلـين فيـه     نإفـ  ،لصـحيح مسـلم  يـدعى  نـا إلـى مـا    التفاتومع عدم  ــــــــ    جججج
ن كـان  إه وفنصّـ  ،طرقـه  كـلّ  ان فـي عـن يزيـد بـن حيـ     ���  ه لم يـرو نّأذ إ ؛رواية آحاد

كمــا هــو الحــال  ،بــه فــي العقيــدةحــتج ن حتّــىصــحيحاً عنــدهم ال يرقــى إلــى التــواتر  
        حديث الثقلين عند غير مسلم.بنصّ 

طـع مـن متنـه مـا فيـه      تقامسلم قد تالعب في هـذا الحـديث و   نإومع ذلك ف ــــــــ    دددد
ابن زياد لزيـد   فقد حذف منه الجزء األخير الذي فيه نهي! داللة تساعد على فهمه
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ــن أرقــم عــن التحــديث بحــديث الحــوض و     ا ــالخرف والكــذب   تّاب  فهــو ،هامــه لــه ب
  !فراجع ؛)١(عند أحمدنفسه لسند اموجود ب

الحـديث وفـي بدايتـه يعتـذر مـن الـذين       هـذا  فـي   اًزيـد  نإه فـ ومع ذلك كلّـ  ــــــــ    هـهـهـهـ
ذلـك  ه, ومع ثهم به بحجة كبر سنّا ال يحدويرجوهم عذره عم ،طلبوا منه الحديث

 ،يــذكر القــرآن وهــو الثقــل األول   ثــم  ،يــذكر فــي الحــديث لفــظ الثقلــين صــراحة     
أو 7ويذكر قول النبيك بهمره بالتمس ، تي في المـتن قولـه  أيثم :))  وأهـل  : قـال ثـم

ــم) تــدلّ  ،الحــديث ))بيتــي... ــة علــى وجــود قطــع أو    ، علــى التراخــي  (وث وفيهــا دالل
نـافع   محمـد علـى ذلـك   نصّ  كما ،ويهحذف في الكالم تجنّب زيد بن أرقم أن ير

  عند كالمه على حديث مسلم. ردوبلغة األ )في كتابه (حديث الثقلين
ـــ    وووو ـــــ ـــــ ـــــ ــة ( نإ ــ ــا تـــدلّ ثـــم لفظـ ــال) ومـ ــتن الحـــديث  قـ ــه فـــي مـ ــا للبحـــث   ،عليـ دعتنـ

لحــديث الثقلــين تنقــل تمــام كــالم رســول   أُخــرىوالتنقيــب عــن روايــة أو روايــات  
ك بـــالقرآن وبـــين تـــذكيره  بـــين دعوتـــه للتمســـ نجـــد فيـــه الفقـــرة المحذوفـــة  ،7اهللا

 ،اتذكركم اهللا فـي أهـل بيتـي) ثـالث مـر     أ(: عندما قال ،Fالمسلمين بأهل البيت
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  .يوم القيامة 7ونجد فيه ذكر حوضه 
كفايـة  () فـي  هــ ٤٠٠از (تكثـر رواهـا الخـزّ   أنـا علـى روايـة أو    وهذا البحـث دلّ 

 محمـد حـدثنا  : البصـري، قـال   محمـد بن وهنـا بـن    محمدحدثنا ((: بهذا السند )ثراأل
بــن شــيبة القاضــي البصــري،  محمــدســماعيل بــن إحــدثني : بــن عمــر الجعــالي، قــالا

 ،حـدثني يحيـى بـن خلـف الراسـي     : حمد بن الحسـين، قـال  أبن  محمدحدثني : قال
عـن أبـي    ،حدثنا يزيد بـن الحسـن، عـن معـروف بـن خربـوذ      : قال ،عن عبد الرحمن

(معاشـر  : على منبـره  يقول 7سمعت رسول اهللا: ن أُسيد، قالعن حذيفة ب ،الطفيل
بـين بصـرى وصـنعاء،     عـرض مـا  أ ،الحـوض  كـم واردون علـي  ي فـرطكم وإنّ إنّ !الناس

ــدحان مــن فضّــ      ــه عــدد النجــوم ق ــردون علــي    في ــا ســائلكم حــين ت عــن الثقلــين،   ة، وأن
وطرفـه   ،د اهللاسـبب طرفـه بيـ    ،كتـاب اهللا : كبـر الثقل األ ،نظروا كيف تخلفوني فيهمااف
ه قـد نبـأني   نّـ إف ؛لوا فـي عترتـي أهـل بيتـي    وا، وال تبـد فاستمسكوا به لـن تضـلّ   ،يديكمأب

 ،مـنكم  نتظـر مـن يـرد علـي    االحـوض،   يـردا علـي   حتّىهما لن يفترقا اللطيف الخبير أنّ
هــل  !يــا محمــد: فيقــال ،تــيمأُي ومــن منّــ رب يــا: قولأفــ ،نــاس دونــيأُر وســوف يتــأخّ
وصــيكم فــي  (أ: قــالثــم )، هــم مــا برحــوا بعــدك علــى أعقــابهم   نّإعملــوا؟ شــعرت بمــا  
ال أ !يـا رسـول اهللا  : فقال ،، فقام إليه سلمان)في أهل بيتي(: أو قال ،ثالثاً )عترتي خيراً

 ة بعدي مـن عترتـي  ئماأل ،نعم(: ة بعدك؟ أما هم من عترتك؟ فقالئمتخبرني عن األ
 ،أعطـاهم اهللا علمـي وفهمـي    ،Cالحسـين سـرائيل، تسـعة مـن صـلب     إعدد نقباء بنـي  

  .)١())هم مع الحق والحق معهم)نّإف ؛بعوهمواتّ ،علم منكمأهم نّإف ؛موهمفال تعلّ
رقـم أن يـذكره لتهديـد    أوفي هذه الرواية ذكر للحوض الذي خاف زيد بـن  
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ك بـالقرآن وبـين التـذكير بأهـل     مـر بالتمسـ  وفيـه الفقـرة المحذوفـة بـين األ     ،ابن زيـاد 
وفيـه أن التسـعة مـن     ،الحـوض)  يـردا علـي   حتّـى هما لن يفترقـا  (أنّ: هيو ،Fالبيت

وهم األ ،ومن عترته 7ولد الحسين من أهل بيت النبية بعده، فهو يجيب على ئم
  .يمدعكلّ ما أشكل به ال

منها عن عمر فيها نفس  ،أُخرىروايات  ) ــثركفاية األ(: عنيــ أوفي الكتاب 
  !فراجع ؛)١(الداللة
ـــــــ    زززز ــــ ــــ فــال حجــة فيــه  ؛ف شــيعيثــر) لمؤلّــكتــاب (كفايــة األ: وال يقــول قائــل بــأن ـ

ــا ــ !علين ــ: ا نقــولفإنّ ــا بمــا تــدلّ  حــتج ا ال نبأنّ ــل    هن ــة، ب ــه الروايــة كرواي ــا احتجعلي اجن
الفـارق بـين عصـريهما     نإفـ  ؛ازباألساس هو بالمقارنة بين رواية مسلم وروايـة الخـزّ  

از مـن أن الخـزّ   ،لفولـو واحـد بـاأل    احتمـال جد يو وال ،من مائة وخمسين سنة أقلّ
ــه      حتّــىقــد وضــع وفبــرك الروايــة    ــين روايت يــأتي شــخص بعــد ألــف ســنة ويقــارن ب

العقــل ال يقبــل بمثــل هكــذا     نإروايتــه، فــ  مــن وروايــة مســلم ويســتخرج مــا ســقط     
 ؛ فتأمـل! بهذه النسبة الضعيفة الخزّازد من الوضع المتعم ادعاءق وال يصد ،احتمال

بـنفس الداللـة عنـد مقارنتهـا مـع       تـدلّ  الخـزّاز خرى عنـد  أُعن وجود روايات  الًفض
  !فراجع ؛مسلمرواية 

ــ    حححح ــــ ــــ ــــ ســباب التــي دعتنــا إلــى المقارنــة بــين روايــة مســلم وروايــات         مــن أحــد األ  نإ ــ
 7مـر مـن النبـي   أبها المخـالفون مـن عـدم وجـود      تمسك، هو دحض الشبهة التي يالخزّاز

فـي روايـة مسـلم التـي ال      ـــ  كمـا هـو الحـال مـع القـرآن الكـريم       ـــ  Fبأهل البيت تمسكبال
 عغيرها حسب يصحنّة منهاج( كما أورد ذلك ابن تيمية في كتابه ،اهممدالس(.  

                                                 
�Fא���١��	�U��E�W��2ل�א��٩١�d��9�}�oא�d-�����d��>�q���7K� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٢٤٨��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

ا مـن  إمـ  ،فـي روايـة مسـلم    قتطـاع ه قـد وقـع الحـذف واال   نّـ أالمقارنـة تثبـت    نإف
قـد أمـر    7الرسـول  نأو ،أو من قبل أحد رواتهـا المغرضـين   ،قبل زيد نفسه لخوفه

الروايـات  نـصّ   كمـا هـو   ،ال يفترقـان : همـا وقـال بأنّ  ،بهما كليهما تمسكبال في الواقع
  !المتواترة لحديث الثقلين عند غير مسلم خرىاُأل

 7غيـره, يثبـت أيضـاً أن رسـول اهللا    كثيـر  عـن   فضـالً  ،ومن هـذا الحـديث   ــــــــ    طططط
 التســعةقــد بــي ن أنF       فــي نفــس وقــت إعالنــه    هــم مــن أهــل البيــت ومــن العتــرة

 نأبــ عــاءدواال ،لــم يــذكر ذلــك وهــم فــي وهــم   7ه نّــأب عــاءدفاال ؛لحــديث الثقلــين
  من أهل البيت وهم آخر. F الحصر في حديث الكساء يخرج التسعة

 يـــردا علـــي حتّـــى(لـــن يفترقـــا : بـــداه مـــن فهمـــه لجملـــةأوأمـــا النظـــر الـــذي  ــــــــــــــــــــ٨٨٨٨
التـي ينقلونهـا عـن     Fسـنّة أهـل البيـت   أن تراث و((: وأن المراد منها هو الحوض)

الرسول موجودة ومحفوظة في كـلّ زمـان، كمـا أن القـرآن محفـوظ وموجـود فـي        
فهــو فهــم بعيــد عــن   ،))نّــه هنــاك رجــالً مــنهم فــي كــلّ زمــان ومكــان  أكــلّ زمــان، ال 

عليهمـا   الـثقالن اللـذان نـصّ   : )لـن يفترقـا  (باللـذين   7مراد النبي فإن ؛المرادالظاهر 
نفـس وجـود القـرآن ونفـس وجـود أهـل       : القرآن وأهل بيتـه, أي : وهما ،مهفي كال

وهــي  ،مــن لــوازم وجــودهم Fســيرة أهــل البيــت نإفــ ؛, ال الــالزم لهمــاFالبيــت
ــى يـــوم الحـــوض   ــودة إلـ ــاً موجـ ــل     ،أيضـ ــم نفـــس أهـ ــود موضـــوعها وهـ ــن بوجـ ولكـ

لـــو كــان مــراده مـــا قالــه هـــذا     ��� فـــي ذلــك, و  نــصّ  7قـــول النبــي  , فــإنF البيــت 
  تهم.نّعلى سيرتهم وستدلّ  خرالمستشكل لجاء بألفاظ أُ

 ثمما اد وإنّمـا سـيكون هنـاك     ،نلـي عاه هذا من الفهم سوف ال يجعلهمـا ثق إن
ــ ؛ثقــل واحــد  وبالتــالي ال  ،7تهم ال تخــرج عــن ســنّة رســول اهللا   نّســيرتهم وســ  نإف

ــالتزام القــرآن  نتخــرج عــ  وال ، حــدفيكونــا عنــد تصــريف معنــى الكــالم وا   ،األمــر ب
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ن كــان إو ،ناهمــا ســيكونان وجــودنّإف ،وجوديهمــا 7يكــون كــذلك لــو كــان يعنــي
  فالحظ!؛ تحادهما أيضاًإالزم ذلك في المآل 

: أن المـراد بالثقـل الثـاني   : عوا تـارة لما اد ��� و ،السنّة وهذا ما فهمه أعالم أهل
أن : خــرىأُو ،يحفظــون الــدين إلــى يــوم القيامــة  Fوجــود علمــاء مــن أهــل البيــت 

  اً, فهم في كال القولين يريدون أعيانهم.حقّ ��� جماع العترة ال يكون إ
 ؛وهـو دليـل للشـيعة علـى غيـرهم      ،يضـاً أقولك هذا حجة عليـك   نإومع ذلك ف

  مبطل. ��� وال يزايد على ذلك  ،Fون فعالً بسيرة وسنّة أهل البيتتمسكفهم الم
ومنهـا   ،خـرى اُأل 7ايـات رسـول اهللا  أحاديث ورو: ولكن الفصل بيننا في المراد هو

  فالحظ!؛ Fمن أهل البيت هفيها النص على أنّ نإف ،Cالخاصّة باإلمام المهدي
كان في بيان الـربط الموضـوعي بـين     Cقول اإلمام الصادق نإ: نرجع ونقول ــــــــ٩٩٩٩

ه ال نّــأو ،فــي بيــان مــن هــم أهــل البيــت  7آي القــرآن الكــريم وبــين حــديث رســول اهللا
ه كـان يريـد   ال أنّـ  ،علـى الخمسـة أهـل الكسـاء خاصّـة      ���  7رسـول اهللا  ينطبق في زمـن 

هنــاك روايــات عديــدة فيهــا   نإفــ ��� و ،فــيهم علــى طــول الزمــان  Fحصــر أهــل البيــت 
        فالحظ!؛ Fه من أهل البيتنفسه على أنّ Cالنص من موالنا الصادق

: علـى  ا تـدلّ هـ الحـوض) بأنّ  يـردا علـي   حتّىجملة (لن يفترقا  قولنا بأن نإ ــــــــ١٠١٠١٠١٠
لـيس مـن بـاب     ،يالزم القرآن إلـى يـوم القيامـة    Fمن أهل البيت معينوجود فرد 

ـك بـل هـو مـن بـاب ال     ،ح بين ظاهرين لمعنى الجملةالترجيح بال مرجبالظـاهر  تمس، 
ذ لـو وجـد   إ ؛بعيـداً  مكـان قريبـاً أ   سـواءً  ،ويـل أمقابـل الت  ،الذي هـو حجـة عنـد الكـلّ    
  فـ  ،ام بـه لتـز مكـن اال ي هناك في كلّ كـالم ظـاهر ى منـه إلـى الفهـم والتأويـل     ال يتعـد

ام بهـذا الظـاهر,   لتـز إذا كان هناك مانع لفظـي أو شـرعي أو عقلـي مـن اال     ���  ،البعيد
        وليس من هذا في البين.
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 Fة االثنــي عشـــر ئمـــلـــيس لتعيــين األ  ،ارل بحـــديث الصــفّ ســتدال اال نإ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ١١١١١١١١
ل بـه يكـون علـى أن    سـتدال لكن االو ،هذا ال يتم بالحديث وحده نإف ؛بأشخاصهم

 ��� و ،هم سيكونون في كلّ زماننّأو ،ماتّباعهيجب  Fة من أهل البيتأئمهناك 
نـاس ال إمـام لهـم    ذ لـو لـم يكونـوا فـي كـلّ زمـان لوجـد أُ       إ ؛ل باآليةستداللما تم اال
 فتكـون فـي   ،به يـوم القيامـة, ولخـال زمـان مـا مـن هـذا اإلمـام         نوعدباع يتّواجب اال

ـــ عــوذ بــاهللان. ـ    ذلــك الحجــة للنــاس علــى اهللا  الحجــة هللا علــى : أي ؛ولــيس بــالعكس ـ
  فالحظ!؛ الناس

إذ أن الكــالم بعــد التســليم  ؛فهــذا خــروج عــن البحــث  ،وأمــا التــذرع بالتفاســير
  الرواية والرجوع إلى التفاسير.رد  بالرواية ال

ــ١٢١٢١٢١٢ ـــــ ـــــ ـــــ ــديث    ـــــــ ــه فــــي حــ ــا اعتــــرض عليــ ــا مــ ــار(وأمــ ــاني األخبــ ــراج   )معــ مــــن إخــ
ــه   ،Iالزهــراء  Cمــن الواضــح أن جــواب اإلمــام   فــي الكــالم, ألن  محــلّفلــيس ل

 ،مقابـل المخـالفين   ،توضيحاً لمـا أشـكل فـي ذهـن السـائل      ،Fةئمكان في بيان األ
  ن كانت حجة وهو بحث آخر.إو ،ليست بإمام Iومن الواضح أن الزهراء

ــة ومفهــ       ــين مفهــوم الحج ــام بــالمعنى  والظــاهر أن المستشــكل يخلــط ب وم اإلم
  .حدهما يالزم اآلخرأأو أن  ،الخاص المتنازع فيه

حجــة ولكــن ليســا بإمــام بهــذا   7إذ مــن الواضــح أن القــرآن وســنّة رســول اهللا 
  فالحظ!؛ المعنى

فليس الذين طهرهم اهللا في آية التطهيـر الخمسـة أصـحاب    : ليموأما رواية س ــــــــ١٣١٣١٣١٣
صــهم مــن الــنص والــذين نعــرفهم ونشخّ ،صــومونوإنّمــا أهــل البيــت المع ،الكســاء فقــط

  م وال جدال.فنسلّ ،يدخلون فيهم Fالتسعة نإ: ذا قالإف ؛7ن رسول اهللاعالصادر 
ــ١٤١٤١٤١٤ ــــ ــــ ــــ ــفّ  ــــــ ــحيحة الصـ ــا صـ ــي وأمـ ــدرجات (ار فـ ــائر الـ ــد أن ال  )،بصـ ــد أن وجـ  فبعـ
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لتجـأ إلـى دعـوى المعارضـة بينهـا وبـين حـديث الكسـاء،         ا ،محيص عنها في الداللة
نا أوقد بيصـاحبنا     ،في فهمه السقيم للحصر ��� ال معارضة  ن ومع ذلـك فالظـاهر أن

ن أو ،علـى أنـواع الجمـع العرفـي     )باب التعارض(الفقه في أُصول علم في طّلع لم ي
  مكان جمع عرفي.التعارض ال يتم إذا كان هناك في اإل

مـن أن   ،وبـين حـديث الكسـاء    Cوهل أوضح من الجمـع بـين قـول الصـادق    
ــة ــادق  Fالخمسـ ــام الصـ ــى األ ،Cواإلمـ ــة  قـــلّعلـ ــي هـــذه الروايـ ــي   ،فـ داخلـــون فـ

  فالحظ!؛ Fمصطلح أهل البيت المطهرين
ــــــ١٥١٥١٥١٥ ــــ ــــ وبعـــد أن أعيتـــه الداللـــة ووضـــوحها  ،ارللصـــفّ خـــرىوفـــي الصـــحيحة اُأل ــــــ

وهــذا ال  ،Cالصـادق بـين  و 7بـين رسـول اهللا  حجيــة أيضـاً، طعـن فـي الفـرق فـي ال     
 Cالصــادقحجيــة  نــا يكــون بعــد التســليم بــأنل بالروايــة مــن قبلســتدالاال ألن ؛يـتم 
 جتهــادهنــا فضــالً عــن اال  جتهــادض االفتــراوال مجــال ال ،7رســول اهللاحجيــة مــن 

اً فـي بيـان المـراد مـن     نصّـ  Cمن جعل ما قالـه الصـادق  ال بد  النص, وبالتالي مقابل
, والجمـع بـين حـديث    النبـوة صادراً من مشكاة  ،في حديث الثقلين Fأهل البيت

  لين وحديث الكساء سهل وواضح.الثق
فلك أن تسرد لـه الروايـات    ،سئلة ومطالبته بالجواب عنهاوأما تكراره لأل ــــــــ١٦١٦١٦١٦

فهنـاك روايـات    ،وهـذا هـو دليلنـا    ،في أهـل البيـت   Fالمتواترة على دخول التسعة
لـم   7رسـول اهللا  نأو، Fتناأئموأكثر منها صادرة عن  ،7صادرة عن رسول اهللا

والحصــر فــي حــديث   ،Fصــحاب الكســاء الخمســة أفــي  Fيحصــر أهــل البيــت 
وبالتـالي ال تعـارض بـين حـديث الكسـاء      ، الكساء لم يكن حصراً على طول الزمان

  .Fوغيره من األحاديث الناصة على دخولهم
 إفـ  ،بالتعـارض البـدوي   ،فرضـاً  ،وإن قلنـا ثمالتعـارض ال يـتم إذا كـان هنـاك     ن 
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م مقـدF  بـدخولهم فـي أهـل البيـت     Fوجـه للجمـع العرفـي، مـع أن الـنص مـنهم      
  !لو قلنا به ،في حديث الكساءالزمان  على طولعلى ظاهر الحصر 

قـد   7رسـول اهللا  نأو، م على الظاهر عنـد التعـارض  النص يقد نإف ؛وال نقول
وال يشـترط بـأن يكـون     ،أُخـرى فـي أهـل البيـت بنصـوص      Fة البـاقين ئمأدخل األ

ه خـذ كلّـ  ؤكـالم الرجـل ي   نأالمنفصـلة واحـد، و  حكمهـا و  نإف ،صلةالبيان بقرينة متّ
  دون بعض.منه خذ بعض ؤوال ي

  وأما بقية الكالم فتكرار يعرف جوابه مما مضى.

IIIIoîjÛa@Ýçc@Ýà’í@õb�ØÛa@sí†yoîjÛa@Ýçc@Ýà’í@õb�ØÛa@sí†yoîjÛa@Ýçc@Ýà’í@õb�ØÛa@sí†yoîjÛa@Ýçc@Ýà’í@õb�ØÛa@sí†yFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ــد ــدعنـ ــدعنـ ــدعنـ ــي      عنـ ــى النبـ ــالة علـ ــي  الصـ ــى النبـ ــالة علـ ــي  الصـ ــى النبـ ــالة علـ ــي  الصـ ــى النبـ ــالة علـ ــاآلل  آآآآوووو    الصـ ــد بـ ــه، نقصـ ــاآلل  لـ ــد بـ ــه، نقصـ ــاآلل  لـ ــد بـ ــه، نقصـ ــاآلل  لـ ــد بـ ــه، نقصـ ــي: : : : لـ ــيالنبـ ــيالنبـ ــيالنبـ ــيدوالوالوالوال    7777النبـ ــيدسـ ــيدسـ ــيدسـ ــة سـ ــة ة فاطمـ ــة ة فاطمـ ــة ة فاطمـ ة فاطمـ

يـة التطهيـر وفـي حـديث     يـة التطهيـر وفـي حـديث     يـة التطهيـر وفـي حـديث     يـة التطهيـر وفـي حـديث     آآآآ، ولكـن عنـد نـزول    ، ولكـن عنـد نـزول    ، ولكـن عنـد نـزول    ، ولكـن عنـد نـزول    FFFFنا عشرنا عشرنا عشرنا عشرثثثثة االة االة االة االئمئمئمئمواألواألواألواأل    IIIIالزهراءالزهراءالزهراءالزهراء
الكساء يقول النبيالكساء يقول النبيالكساء يقول النبيعن الخمسةعن الخمسةعن الخمسةعن الخمسة    الكساء يقول النبيFFFF : : : :))))اللّهماللّهماللّهمالء أهل بيتي و..الء أهل بيتي و..الء أهل بيتي و..الء أهل بيتي و..ؤؤؤؤهههه    اللّهم.(..(..(..(.        

        ....الشكرالشكرالشكرالشكرولكم جزيل ولكم جزيل ولكم جزيل ولكم جزيل     ؟؟؟؟نوفّق بين األمريننوفّق بين األمريننوفّق بين األمريننوفّق بين األمرين    فكيففكيففكيففكيف
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..عليكم ورحمة اهللا  السالم
ر يـ ، والخلط ما بـين المسـألتين غ  أُخرىمسألة  والصالةالكساء مسألة،  حديث

  !صحيح
 الخمسة(صــلوات: وهــم ،آنــذاك موجــوداًفحــديث الكســاء خــاص بمــن كــان  
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ووضـعهم تحـت الكسـاء،     Fةئمـ األ كـلّ بتيـان  اإل، فـال يمكـن   اهللا وسالمه علـيهم) 
  .لعدم وجودهم آنذاك ،له معنىهذا ال ف

 خاصّةالقضية الهذه ثم،   كرامة لهـم ولـذرتهم، والقـدر المتـيقّ  ي يـتهم  ن مـن ذر
 ؛الموضــوع بهــذاال تــرتبط  أُخــرىمســألة  7د، والصــالة علــى محمــFةئمــاألهــو 
ـ(ص في الروايات بعنوان عام خُ )اآلل( ألنصلّى اهللا عليه وآله وسلّم)،  دآل محم

  .ير صحيحين وتداخلهما غمستقلّ وضوعينالمف وحينئذ
، الكسـاء أو المباهلـة مـثالً    كحـديث  ،لهـا حدد قضايا ترتبط بالوقت الم فهناك

 حـي  حضـور لهم ولكن ال يوجد  ،ه الكرامةن في هذوداخل حتماً Fةئماأل وبقية
ــل اإلطــالق خــاص        وقتهــا ــيهم كلّهــم أصــحاب الكســاء، ب ــق عل ــى أن نطل ، أي بمعن

ــا      ،بالخمســـة ــانوا موجـــودين وقتهـ ــو كـ ــم لـ ــة، ولكـــن بمعنـــى أنّهـ ــة المباهلـ ــذا آيـ وكـ
معهم لوجود نفس الخصوصية فيهم 7ألدخلهم النبي.  
وعنــــدنا قضــــية حقيقيــــة، فالقضــــية  ،عنــــدنا قضــــية خارجيــــة: ىأُخــــر وبعبــــارة

كقضـية حـديث الكسـاء،     ،ذاكخارجـاً حينـ  الموجـودين   فرادهاأب حقّقالخارجية تت
ال تشـملهم، بخـالف القضـية    : نقـول  حتّـى  موجودين خارجاً يكونوالم  Fةئمفاأل

 حســب Fةئمــكبرويــة حقيقيــة تشــمل األ  قضــيةهــا نّإف ؛)اآلل(كقضــية  ،الحقيقيــة
  تشخيص الروايات.

 ثمالمقصود من فيمسألة مهمة، لذا بحث العلماء  )اآلل( مسألة إن :7دآل محم.  
ــأن  أجمــعوقــد  لــيس مطلــق قــريش، والحنفيــة    )اآلل(المــراد مــن   المســلمون ب
، ))لـب هـم بنـو عبـد المطّ   ((: ، والشـافعية يقولـون  ))هـم بنـو هاشـم   ((: يقولونوالزيدية 

: آخـر قـال  ، وبعـض  ))لـب بنـي هاشـم وعبـد المطّ    مؤمنـو  هـم ((: هم قالوائوبعض فقها
  .)))عليهاهم أوالد فاطمة(سالم اهللا ((
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  .))Fوفاطمة والحسن والحسين وأوالدهم هم علي((: نحن الشيعة نقول بينما
 ؛ن ما نقولـه نحـن  ، فالقدر المتيقّاُألصولالمعنى لو نأخذه من جهة علم  هذاو

ئــف، ومــا زاد عليــه مشــكوك، فتجــري أصــالة عليــه عنــد جميــع الطوا متّفــقهــذا  نأل
كصـــــاحب  ،ةالموجــــودة عنــــدنا مــــن طــــرق العامــــ      النصــــوص هــــذا عــــدا    ،العــــدم 

  الطاهرة. السلسلةوغيره حيث ينصّون على هذه  )١((المناقب)
يـدلّ بوضــوح   إذ ؛د إلـى حـديث الثقلـين   سـتنا هـذا، يمكـن اال   إلـى كـلّ   إضـافة 

 7القـرآن والعتـرة خليفتـين لرسـول اهللا     اآلل والعترة مع القـرآن، وأن  استمرارعلى 
لن يفترقا، وحديث الثقلين رواه المسلمون في مصادرهم وصححوه، والجمع بـين  

 بعــدهة والخلفــاء مــن ئمــفــي حصــر األ 7الثقلــين وبــين مــا روي عــن النبــي   حــديث
ــ حوه، ح، وهــذا الحــديث أيضــاً رواه المســلمون فــي مصــادرهم وصــ    )اثنــي عشــر ( ـب

ــين   ــالجمع ب ــا نتيجــة   هــذينف فاطمــة : هــم Fأهــل بيــت النبــي   أن: الحــديثين يعطين
  .Fعشر ىاالثنة ئمواأل
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  (اإلمامة): ــ ق بهذا الموضوع ما يتعلّــ نظر ا*
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ....السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

    ثبات أن من تلـبس بصـفة الظلـم ولـو فـي لحظـة مـن حياتـه ال        ثبات أن من تلـبس بصـفة الظلـم ولـو فـي لحظـة مـن حياتـه ال        ثبات أن من تلـبس بصـفة الظلـم ولـو فـي لحظـة مـن حياتـه ال        ثبات أن من تلـبس بصـفة الظلـم ولـو فـي لحظـة مـن حياتـه ال        كيف يمكن إكيف يمكن إكيف يمكن إكيف يمكن إ
مـع  مـع  مـع  مـع  ، ، ، ، ����ينَالُ عهدي الظَّـالمين ينَالُ عهدي الظَّـالمين ينَالُ عهدي الظَّـالمين ينَالُ عهدي الظَّـالمين     �� �� �� �� ����: : : : ينال مقام اإلمامة حتّى بعد توبته في قوله تعالىينال مقام اإلمامة حتّى بعد توبته في قوله تعالىينال مقام اإلمامة حتّى بعد توبته في قوله تعالىينال مقام اإلمامة حتّى بعد توبته في قوله تعالى

        طرح أمثلة توضيحية؟طرح أمثلة توضيحية؟طرح أمثلة توضيحية؟طرح أمثلة توضيحية؟
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  .مجيب بنفيها عن الظالمين منهلما سأل اإلمامة لبعض ذريته، أُ Cإن إبراهيم

سائل يسألولكن ر لم المراد في اآلية، هل هو الظلم ولو لفتـرة  ما هو الظ: ب
  معينة من حياة الشخص؟ أم هو الظلم لكلّ حياة الشخص؟

ويتضّــح الجــواب مــن خــالل مــا نقلــه صــاحب (الميــزان) عــن بعــض أســاتذته      
مــن كــان ظالمــاً فــي  : إن النــاس بحســب القســمة العقليــة علــى أربعــة أقســام  ((: بقولــه

فـي جميـع عمـره، ومـن هـو ظـالم فـي أول عمـره          جميع عمره، ومن لـم يكـن ظالمـاً   
أجـلّ شـأناً مـن أن يسـأل اإلمامـة       Cدون آخره، ومن هو بـالعكس، هـذا وإبـراهيم   

للقســم األول والرابــع مــن ذريتــه، فبقــي قســمان، وقــد نفــى اهللا أحــدهما، وهــو الــذي  
يكون ظالماً في أول عمره دون آخـره، فبقـي اآلخـر، وهـو الـذي يكـون غيـر ظـالم         

  .)١())ي جميع عمرهف
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ....السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

        : : : : ؤاليؤاليؤاليؤاليم باإلجابة على سم باإلجابة على سم باإلجابة على سم باإلجابة على سالرجاء التكرالرجاء التكرالرجاء التكرالرجاء التكر: : : : السادة األفاضلالسادة األفاضلالسادة األفاضلالسادة األفاضل
في قوله في قوله في قوله في قوله     CCCCآية ابتالء إبراهيمآية ابتالء إبراهيمآية ابتالء إبراهيمآية ابتالء إبراهيم: : : : من األدلّة القرآنية الدالّة على عصمة اإلماممن األدلّة القرآنية الدالّة على عصمة اإلماممن األدلّة القرآنية الدالّة على عصمة اإلماممن األدلّة القرآنية الدالّة على عصمة اإلمام

قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     اًاًاًاًوإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماموإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماموإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماموإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمام����: : : : تعالىتعالىتعالىتعالى
����ينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمين    �� �� �� �� ومن ذُريتي قَالَ ومن ذُريتي قَالَ ومن ذُريتي قَالَ ومن ذُريتي قَالَ 

))))١١١١((((....        
        ن اإلمامة في اآلية غير النبوة. لماذا؟ن اإلمامة في اآلية غير النبوة. لماذا؟ن اإلمامة في اآلية غير النبوة. لماذا؟ن اإلمامة في اآلية غير النبوة. لماذا؟) إ) إ) إ) إ١١١١((((
        ؟؟؟؟����الظَّالمينالظَّالمينالظَّالمينالظَّالمين����) ما المراد من ) ما المراد من ) ما المراد من ) ما المراد من ٢٢٢٢((((
ــا    : : : : ) هنــاك شــبهة تقــول ) هنــاك شــبهة تقــول ) هنــاك شــبهة تقــول ) هنــاك شــبهة تقــول ٣٣٣٣(((( اآليــة تشــمل مــن كــان مقيمــاً علــى الظلــم، وأم ــا    إن اآليــة تشــمل مــن كــان مقيمــاً علــى الظلــم، وأم ــا    إن اآليــة تشــمل مــن كــان مقيمــاً علــى الظلــم، وأم ــا    إن اآليــة تشــمل مــن كــان مقيمــاً علــى الظلــم، وأم إن

التائب فال يتعلّق به الحكم؛ ألن الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصـفة،  التائب فال يتعلّق به الحكم؛ ألن الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصـفة،  التائب فال يتعلّق به الحكم؛ ألن الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصـفة،  التائب فال يتعلّق به الحكم؛ ألن الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصـفة،  
        زال الحكم.زال الحكم.زال الحكم.زال الحكم.

        شبهة؟شبهة؟شبهة؟شبهة؟الالالال    فكيف نرد على هذهفكيف نرد على هذهفكيف نرد على هذهفكيف نرد على هذه
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
اإلمامــة أعلــى شــأناً مــن النبــوة؛ إذ النبــوة هــي مقــام تلقّــي الــوحي فقــط، ولكــن  

ة ي لقيادة اُألاإلمامة رتبة التصدفـة اهللا  يلفاإلمـام هـو خ   على ضـوء تعـاليم الـوحي،   م
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  على عاتقه. الواقعةعلى األرض لعظم المسؤولية 
: بعـد ابتالئـه هـي    Cنحـت إلبـراهيم  م أن المناسـب للرتبـة التـي م   ومن هنا نعل

في اآليـة تـدلّ بالصـراحة علـى منصـب      � اًاًاًاًإِمامإِمامإِمامإِمام�اإلمامة، مضافاً إلى أن ظهور كلمة 
  اإلمامة ال النبوة، فصرفها إلى النبوة تكلّف بال حجة وال دليل.

تـه كـان ال   فـي أوان نبوC  فـإبراهيم  ؛على أن المعنى واضح مـن خـالل اآليـة   
 ــه فــي المســتقبل، بــل وفــي قصّــة تبشــير المالئكــة بإســماعيل      يعلــم بحصــول ذر يــة ل

ما يلوح منه آثار اليأس والقنوط مـن الحصـول علـى األوالد، فكيـف      Hوإسحاق
مـــن اهللا تبـــارك وتعـــالى إعطـــاء رتبـــة اإلمامـــة   Cوالحـــال هـــذه يســـتدعي إبـــراهيم 

  لذريته؟
بعــد : الدة بعــض ذريتــه علــى األقــلّ، أيفيظهــر لنــا أن هــذا الــدعاء كــان بعــد و 

  حصوله على رتبة النبوة.
اسـم   ����جاعلُـك جاعلُـك جاعلُـك جاعلُـك ����ن إ: ة إليهـا، وهـي  شارهمة ال بأس باإلمثم إن هنا أيضاً نقطة 

ــل   ــل، وال يعمـ ــتقبال، أي  ��� فاعـ ــال أو االسـ ــي الحـ ــالى : فـ ــارك وتعـ ــه تبـ ــي �: قولـ ــي إِنِّـ ــي إِنِّـ ــي إِنِّـ إِنِّـ
بعـد، مـع أن هـذا القـول هـو       مـا فـي  اإلمامـة   يـدلّ علـى إعطـاء    �جاعلُك للنَّاسِ إِماماًجاعلُك للنَّاسِ إِماماًجاعلُك للنَّاسِ إِماماًجاعلُك للنَّاسِ إِماماً

  كان نبياً قبل تقلّده اإلمامة. Cمع نبوة، فثبت أنّه  ��� وحي، فال يمكن وصوله 
مطلق من صدر منه ظلم، لو في مقطـع مـن   : فهو �الظَّالمينالظَّالمينالظَّالمينالظَّالمين�أما المقصود من 

علـى صـفة   بعد، واآلية بهذه الصراحة تريد أن تركّز  مافي الزمن، وحتّى ولو تاب 
العصمة في اإلمام، فمن لم تكن فيه هذه الميزة ــ ولو في برهة من عمـره ـــ ال يليـق    

  بهذا المقام.
  أما إخراج التائب، فبداهة العقل ونصّ القرآن يرد هذه الشبهة.

الذي عرف منزلة اإلمامة وشأنها ــ بعـد االبـتالءات    Cفهل يعقل أن إبراهيم
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العاصـي  : ل هـذه الرتبـة للمقـيم علـى الظلـم، وهمـا قسـمان       العصيبة التي مر بها ــ يسأ
أن هـذه المكانـة    Cمـات علـى المعصـية؟! أال يعلـم هـو      ثـم  ، والـذي عصـى   اًءابتد

  السامية ال تجتمع مع الشرك أو المعاصي؟!
اإلمامـة كـان لمـن لـم يعـص أبـداً مـن ذريتـه، أو          Cفمنه يظهـر أن اسـتدعائه   

ــا لغيـــر المعصـــوم مـــن نســـله، فبقـــي   ءجـــلّ إعطاعصـــى ثـــم تـــاب، ونفـــى اهللا عـــزّ و  هـ
  المعصوم هو الذي يكون مشموالً لآلية.

مطلقـــة  �الظَّــالمين الظَّــالمين الظَّــالمين الظَّــالمين �ن كلمــة  فـــإ ؛ثــم حتّــى علــى فـــرض األخــذ بظهــور اآليــة      
وتشــمل جميــع مــن صــدر مــنهم الظلــم ســواء تــابوا بعــد أم ال، وال دليــل لتخصيصــها  

  بقسم دون آخر.

ñČìjäÛa@æë†i@òßbß⁄a@Ý–¤@ÝçIñČìjäÛa@æë†i@òßbß⁄a@Ý–¤@ÝçIñČìjäÛa@æë†i@òßbß⁄a@Ý–¤@ÝçIñČìjäÛa@æë†i@òßbß⁄a@Ý–¤@ÝçI____HHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        : : : : ابية وطرح هذه الشبهةابية وطرح هذه الشبهةابية وطرح هذه الشبهةابية وطرح هذه الشبهةنقاش مع أحد الوهنقاش مع أحد الوهنقاش مع أحد الوهنقاش مع أحد الوه    كنت فيكنت فيكنت فيكنت في
(إن اهللا تبـارك وتعـالى   (إن اهللا تبـارك وتعـالى   (إن اهللا تبـارك وتعـالى   (إن اهللا تبـارك وتعـالى   : : : : يقـول يقـول يقـول يقـول     CCCCسمعت أبا عبد اهللاسمعت أبا عبد اهللاسمعت أبا عبد اهللاسمعت أبا عبد اهللا: : : : عن زيد الشحام، قالعن زيد الشحام، قالعن زيد الشحام، قالعن زيد الشحام، قال

خـذه رسـوالً،   خـذه رسـوالً،   خـذه رسـوالً،   خـذه رسـوالً،   خذه نبياً قبل أن يتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذه نبياً، وإن اهللا اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّاتّاتّاتّاتّ
خذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه    خذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه    خذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه    خذه خلـيالً قبـل أن يجعلـه    خذه خليالً، وإن اهللا اتّخذه خليالً، وإن اهللا اتّخذه خليالً، وإن اهللا اتّخذه خليالً، وإن اهللا اتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه رسوالً قبل أن يتّخذه رسوالً قبل أن يتّهللا اتّهللا اتّهللا اتّهللا اتّوإن اوإن اوإن اوإن ا

فمن عظمها في فمن عظمها في فمن عظمها في فمن عظمها في : : : : ، قال، قال، قال، قال����اًاًاًاًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمام����: : : : إماماً، فلما جمع له األشياء، قالإماماً، فلما جمع له األشياء، قالإماماً، فلما جمع له األشياء، قالإماماً، فلما جمع له األشياء، قال
 يكـون   يكـون   يكـون   يكـون  الالالال: : : : ، قـال ، قـال ، قـال ، قـال ����ينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمين    �� �� �� �� قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ����    ؟؟؟؟����قَالَ ومن ذُريتيقَالَ ومن ذُريتيقَالَ ومن ذُريتيقَالَ ومن ذُريتي����عين إبراهيم عين إبراهيم عين إبراهيم عين إبراهيم 
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        ....))))١١١١((((السفيه إمام التقي)السفيه إمام التقي)السفيه إمام التقي)السفيه إمام التقي)
(فلمـا جمـع لـه األشـياء قـال      (فلمـا جمـع لـه األشـياء قـال      (فلمـا جمـع لـه األشـياء قـال      (فلمـا جمـع لـه األشـياء قـال      : : : : فـي آخـر الحـديث   فـي آخـر الحـديث   فـي آخـر الحـديث   فـي آخـر الحـديث       CCCCانظر إلى قـول الصـادق  انظر إلى قـول الصـادق  انظر إلى قـول الصـادق  انظر إلى قـول الصـادق  

جمع له األشياء... وبعد أن جمع إلبراهيم األشياء جمع له األشياء... وبعد أن جمع إلبراهيم األشياء جمع له األشياء... وبعد أن جمع إلبراهيم األشياء جمع له األشياء... وبعد أن جمع إلبراهيم األشياء : : : : اًاًاًاًذذذذفإفإفإفإ    ����اًاًاًاًإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمام����
        كان إماماً.كان إماماً.كان إماماً.كان إماماً.

، ثم يجعله ، ثم يجعله ، ثم يجعله ، ثم يجعله ما هي هذه األشياء التي جمعها له وبالتدرج، فأول ما يكون عبداًما هي هذه األشياء التي جمعها له وبالتدرج، فأول ما يكون عبداًما هي هذه األشياء التي جمعها له وبالتدرج، فأول ما يكون عبداًما هي هذه األشياء التي جمعها له وبالتدرج، فأول ما يكون عبداً
، ثم يجعله اهللا خليالً، ثم يجعله اهللا إماماً بعد أن يمر ، ثم يجعله اهللا خليالً، ثم يجعله اهللا إماماً بعد أن يمر ، ثم يجعله اهللا خليالً، ثم يجعله اهللا إماماً بعد أن يمر ، ثم يجعله اهللا خليالً، ثم يجعله اهللا إماماً بعد أن يمر اهللا نبياً، ثم يجعله اهللا رسوالًاهللا نبياً، ثم يجعله اهللا رسوالًاهللا نبياً، ثم يجعله اهللا رسوالًاهللا نبياً، ثم يجعله اهللا رسوالً

عبداً ثم نبياً ثم رسوالً ثم خليالً ثم إماماً، وبالتدريج، فال عبداً ثم نبياً ثم رسوالً ثم خليالً ثم إماماً، وبالتدريج، فال عبداً ثم نبياً ثم رسوالً ثم خليالً ثم إماماً، وبالتدريج، فال عبداً ثم نبياً ثم رسوالً ثم خليالً ثم إماماً، وبالتدريج، فال : : : : بجميع األطوار السابقةبجميع األطوار السابقةبجميع األطوار السابقةبجميع األطوار السابقة
، هذا ، هذا ، هذا ، هذا CCCCصادقصادقصادقصادقيكون إماماً ما لم يمر بهذه األطوار السابقة، وكما نصّ حديث اليكون إماماً ما لم يمر بهذه األطوار السابقة، وكما نصّ حديث اليكون إماماً ما لم يمر بهذه األطوار السابقة، وكما نصّ حديث اليكون إماماً ما لم يمر بهذه األطوار السابقة، وكما نصّ حديث ال

        ....CCCCقول اهللا ينقله الصادققول اهللا ينقله الصادققول اهللا ينقله الصادققول اهللا ينقله الصادق
ما لم يمر باألطوار ال يكون إماماً... وال يكون إمامـاً مـا لـم يكـن خلـيالً      ما لم يمر باألطوار ال يكون إماماً... وال يكون إمامـاً مـا لـم يكـن خلـيالً      ما لم يمر باألطوار ال يكون إماماً... وال يكون إمامـاً مـا لـم يكـن خلـيالً      ما لم يمر باألطوار ال يكون إماماً... وال يكون إمامـاً مـا لـم يكـن خلـيالً          اًاًاًاًفإذفإذفإذفإذ

أوالً، وقبلها يكون رسوالً، وقبلها يكون نبياً، وقبلهـا يكـون عبـداً، وهـذا الوصـف      أوالً، وقبلها يكون رسوالً، وقبلها يكون نبياً، وقبلهـا يكـون عبـداً، وهـذا الوصـف      أوالً، وقبلها يكون رسوالً، وقبلها يكون نبياً، وقبلهـا يكـون عبـداً، وهـذا الوصـف      أوالً، وقبلها يكون رسوالً، وقبلها يكون نبياً، وقبلهـا يكـون عبـداً، وهـذا الوصـف      
، ، ، ، 7777محمدمحمدمحمدمحمدسوى الرسول سوى الرسول سوى الرسول سوى الرسول     ،،،،FFFFعشر المعصومينعشر المعصومينعشر المعصومينعشر المعصومين    ة االثنية االثنية االثنية االثنيئمئمئمئمقطعاً ال ينطبق على األقطعاً ال ينطبق على األقطعاً ال ينطبق على األقطعاً ال ينطبق على األ

      كـان حبيبـاً وخلـيالً للـرحمن، ثـم كان رسوالً، ثم اً، ثمكان نبي فإنّه كان عبداً، ثم      كـان حبيبـاً وخلـيالً للـرحمن، ثـم كان رسوالً، ثم اً، ثمكان نبي فإنّه كان عبداً، ثم      كـان حبيبـاً وخلـيالً للـرحمن، ثـم كان رسوالً، ثم اً، ثمكان نبي فإنّه كان عبداً، ثم      كـان حبيبـاً وخلـيالً للـرحمن، ثـم كان رسوالً، ثم اً، ثمكان نبي فإنّه كان عبداً، ثم
ة المعصــومين االثنــي عشــر كــان ة المعصــومين االثنــي عشــر كــان ة المعصــومين االثنــي عشــر كــان ة المعصــومين االثنــي عشــر كــان ئمــئمــئمــئمــقــين إمامــاً، ولكــن وال واحــد مــن األقــين إمامــاً، ولكــن وال واحــد مــن األقــين إمامــاً، ولكــن وال واحــد مــن األقــين إمامــاً، ولكــن وال واحــد مــن األكــان للمتّكــان للمتّكــان للمتّكــان للمتّ

خليالً، فضالً عن كونه رسوالً أو نبياً حتّى يكـون إمامـاً، وال حتّـى أميـر المـؤمنين      خليالً، فضالً عن كونه رسوالً أو نبياً حتّى يكـون إمامـاً، وال حتّـى أميـر المـؤمنين      خليالً، فضالً عن كونه رسوالً أو نبياً حتّى يكـون إمامـاً، وال حتّـى أميـر المـؤمنين      خليالً، فضالً عن كونه رسوالً أو نبياً حتّى يكـون إمامـاً، وال حتّـى أميـر المـؤمنين      
رة في المعصـومين االثنـي عشـر،    رة في المعصـومين االثنـي عشـر،    رة في المعصـومين االثنـي عشـر،    رة في المعصـومين االثنـي عشـر،    فهذه الشروط غير متوفّفهذه الشروط غير متوفّفهذه الشروط غير متوفّفهذه الشروط غير متوفّ، ، ، ، CCCCطالبطالبطالبطالب    علي بن أبيعلي بن أبيعلي بن أبيعلي بن أبي

يته.. يته.. يته.. يته.. ؛ ألنّها ال تشمل سوى األنبياء من ذر؛ ألنّها ال تشمل سوى األنبياء من ذر؛ ألنّها ال تشمل سوى األنبياء من ذر؛ ألنّها ال تشمل سوى األنبياء من ذرCCCCوبالتالي ال تشملهم دعوة أبينا إبراهيموبالتالي ال تشملهم دعوة أبينا إبراهيموبالتالي ال تشملهم دعوة أبينا إبراهيموبالتالي ال تشملهم دعوة أبينا إبراهيم
        ألنّه ال نبي بعد محمد عليه الصالة السالم.ألنّه ال نبي بعد محمد عليه الصالة السالم.ألنّه ال نبي بعد محمد عليه الصالة السالم.ألنّه ال نبي بعد محمد عليه الصالة السالم.    ؛؛؛؛والمعصومين ببساطة ليسوا أنبياءوالمعصومين ببساطة ليسوا أنبياءوالمعصومين ببساطة ليسوا أنبياءوالمعصومين ببساطة ليسوا أنبياء

        ....دمتم بخيردمتم بخيردمتم بخيردمتم بخير    ........أرجو الجواب على هذه الشبهةأرجو الجواب على هذه الشبهةأرجو الجواب على هذه الشبهةأرجو الجواب على هذه الشبهة
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ال

 ��� اإلطــالق، وأن اإلمامــة ال تحصــل  : مــا يــدلّ علــى  Cلــيس فــي كــالم الصــادق  
  بحصول النبوة والرسالة والخلّة، بل هذا ما فهمته أنت من ذلك وعممت من دون دليل.

أن اإلمامـة حصـلت بعـد تلـك المنـازل      : هو Cبل الذي يقوله اإلمام الصادق
بهذا الترتيب، فال ارتبـاط بـين    ��� وال يعني ذلك عدم حصولها لغيره ، Cإلبراهيم

األمرين، فيمكن أن تكون هناك إمامة بال نبوة وال رسالة، وهذا ما حصل فعالً في 
تناأئمF          يـة إبـراهيماإلمامـة لـم تحصـل لكـلّ األنبيـاء مـن ذر إضـافة إلـى أن ،C ،

  فتعميمه األخير في غير محلّه.

IIIIµbÈm@éÛìÓ@¿@áÜÄÛa@åß@…ì–Ô½aµbÈm@éÛìÓ@¿@áÜÄÛa@åß@…ì–Ô½aµbÈm@éÛìÓ@¿@áÜÄÛa@åß@…ì–Ô½aµbÈm@éÛìÓ@¿@áÜÄÛa@åß@…ì–Ô½a@Z@Z@Z@Z���� �� �� �� ��@@@@fĺ čàčÛb�ÄÛa@ðč†èflÇ@ŽÞbfläflífĺ čàčÛb�ÄÛa@ðč†èflÇ@ŽÞbfläflífĺ čàčÛb�ÄÛa@ðč†èflÇ@ŽÞbfläflífĺ čàčÛb�ÄÛa@ðč†èflÇ@ŽÞbfläflí����HHHH@ @@ @@ @@ @

»����א��و�,�א��ز����������	د�و���������«� �

  : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

: : : : ة قولـه تعـالى  ة قولـه تعـالى  ة قولـه تعـالى  ة قولـه تعـالى  ئمـ ئمـ ئمـ ئمـ من األدلّـة التـي يحـتج بهـا الشـيعة اإلماميـة علـى عصـمة األ        من األدلّـة التـي يحـتج بهـا الشـيعة اإلماميـة علـى عصـمة األ        من األدلّـة التـي يحـتج بهـا الشـيعة اإلماميـة علـى عصـمة األ        من األدلّـة التـي يحـتج بهـا الشـيعة اإلماميـة علـى عصـمة األ        
قَـالَ ومـن   قَـالَ ومـن   قَـالَ ومـن   قَـالَ ومـن       اًاًاًاًتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـ   تَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـ   تَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـ   تَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـ   وإِذ ابوإِذ ابوإِذ ابوإِذ اب����

����ينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمين    �� �� �� �� ذُريتي قَالَ ذُريتي قَالَ ذُريتي قَالَ ذُريتي قَالَ 
))))١١١١((((....        

، ، ، ، ����ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين   ينَـالُ عهـدي الظَّـالمين       �� �� �� �� ����: : : : ة بقولـه ة بقولـه ة بقولـه ة بقولـه ئمـ ئمـ ئمـ ئمـ الشيعة على عصمة األالشيعة على عصمة األالشيعة على عصمة األالشيعة على عصمة األحتج حتج حتج حتج يييي: : : : أقولأقولأقولأقول
        معصومون.معصومون.معصومون.معصومون.    ظلمون أنفسهم وال غيرهم, فهم إذاًظلمون أنفسهم وال غيرهم, فهم إذاًظلمون أنفسهم وال غيرهم, فهم إذاًظلمون أنفسهم وال غيرهم, فهم إذاًيييينّهم ال نّهم ال نّهم ال نّهم ال حيث إحيث إحيث إحيث إ
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وقُلنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وقُلنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وقُلنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وقُلنَا يا آدم اسكُن أَنتَ ����: : : : معارضة لهذه اآلية بقوله تعالىمعارضة لهذه اآلية بقوله تعالىمعارضة لهذه اآلية بقوله تعالىمعارضة لهذه اآلية بقوله تعالى    الوهابيةالوهابيةالوهابيةالوهابيةفرد أحد فرد أحد فرد أحد فرد أحد 
�� وزَوجك الجنَّـةَ  وزَوجك الجنَّـةَ  وزَوجك الجنَّـةَ  وزَوجك الجنَّـةَ   !% �� �� !% �� �� !% �� �� !% �� حيـثُ شـئتُما   حيـثُ شـئتُما   حيـثُ شـئتُما   حيـثُ شـئتُما       اًاًاًاًمنهـا رغَـد  منهـا رغَـد  منهـا رغَـد  منهـا رغَـد      �� �� �� �� �� �� �� ��          ـنةَ فَتَكُونَـا مرالشَّـج هـا هـذبتَقر      ـنةَ فَتَكُونَـا مرالشَّـج هـا هـذبتَقر      ـنةَ فَتَكُونَـا مرالشَّـج هـا هـذبتَقر      ـنةَ فَتَكُونَـا مرالشَّـج هـا هـذبتَقر

ينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّال����
))))١١١١((((....        

    CCCCوآدموآدموآدموآدم    ،،،،من الشجرة, فكان من الظالمينمن الشجرة, فكان من الظالمينمن الشجرة, فكان من الظالمينمن الشجرة, فكان من الظالمين    CCCCلقد أكل آدملقد أكل آدملقد أكل آدملقد أكل آدم: : : : ابيابيابيابيوهوهوهوهفقال الفقال الفقال الفقال ال
ن آيـــة ابـــتالء إبـــراهيم تـــدلّ علـــى العصـــمة  ن آيـــة ابـــتالء إبـــراهيم تـــدلّ علـــى العصـــمة  ن آيـــة ابـــتالء إبـــراهيم تـــدلّ علـــى العصـــمة  ن آيـــة ابـــتالء إبـــراهيم تـــدلّ علـــى العصـــمة  إإإإ    ::::معصـــوم عنـــدكم, فكيـــف تقولـــونمعصـــوم عنـــدكم, فكيـــف تقولـــونمعصـــوم عنـــدكم, فكيـــف تقولـــونمعصـــوم عنـــدكم, فكيـــف تقولـــون

        ظالم؟!ظالم؟!ظالم؟!ظالم؟!    CCCCوآدموآدموآدموآدم
        على هذه الشبهة؟على هذه الشبهة؟على هذه الشبهة؟على هذه الشبهة؟    فكيف نردفكيف نردفكيف نردفكيف نرد: : : : أقولأقولأقولأقول

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

دح فــي العصــمة لــم يكــن الظلــم الــذي يقــ Cإن الظلـم الــذي صــدر مــن آدم 
ــه       ــيس لـ ــادياً لـ ــان إرشـ ــف كـ ــية؛ ألن التكليـ ــراء المعصـ ــون جـ ــذي يكـ ــة  ��� والـ التبعـ

كليـــف تشـــريعياً   التكوينيـــة دون التشـــريعية، الســـتلزام قبـــول التوبـــة ـــــ لـــو كـــان الت       
فيـه مـن مقـام     اآدم وحـواء ـــ إلـى مـا كانـ     : يضاً ــ رجوعهما ــ أيوالمعصية تشريعية أ

  ا من الجنّة.موإنّما وقع األمر التكويني بخروجه ،القرب، وهو ما لم يحصل
  ــراهيم كــان لذر والجــواب مــن اهللا بعــدم نيــل العهــد     ،تــهيثــم أن الــدعاء مــن إب

  : ، وعليهCية إبراهيموآدم ليس من ذر ،للظالمين منهم
 هـو نفـس الظلـم    �ينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمينينَالُ عهدي الظَّالمين    �� �� �� �� �: فإذا التزمنا بأن الظلم في قوله تعـالى 

ــه تعــالى   ــالمين �: الــذي فــي قول ــن الظَّ ــا م ــالمين فَتَكُونَ ــن الظَّ ــا م ــالمين فَتَكُونَ ــن الظَّ ــا م ــالمين فَتَكُونَ ــن الظَّ ــا م ــى  �فَتَكُونَ ــة  ئمــأن األ: فيكــون المعن ة مــن ذري
  .Cسرت به معصية آدمال يصدر منهم حتّى مثل ترك األولى الذي فُ Cإبراهيم

: ن الظلــم فــي اآليــة األولــى أخــصّ منــه فــي الثانيــة، والمقصــود منــه  أ: وإذا قلنــا
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ة من ذريـة  ئمكون داللة اآلية األولى على عصمة األعن المعصية، فت ئالظلم الناش
  حدد صدور ترك األولى منهم من عدمه.يبمقدار ال  Cإبراهيم
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ال ال ال ال     ،،،،نبوة أو إمامةنبوة أو إمامةنبوة أو إمامةنبوة أو إمامة    ،،،،تدلّ هذه اآلية على أن عهد اهللاتدلّ هذه اآلية على أن عهد اهللاتدلّ هذه اآلية على أن عهد اهللاتدلّ هذه اآلية على أن عهد اهللا    ����الظَّالمينالظَّالمينالظَّالمينالظَّالمينينَالُ عهدي ينَالُ عهدي ينَالُ عهدي ينَالُ عهدي     �� �� �� �� ����
����فَتَكُونَـا مـن الظَّـالمين   فَتَكُونَـا مـن الظَّـالمين   فَتَكُونَـا مـن الظَّـالمين   فَتَكُونَـا مـن الظَّـالمين   ����: : : : يقـول اهللا يقـول اهللا يقـول اهللا يقـول اهللا     CCCCيناله الظالمين, لكن نرى فـي حـق آدم  يناله الظالمين, لكن نرى فـي حـق آدم  يناله الظالمين, لكن نرى فـي حـق آدم  يناله الظالمين, لكن نرى فـي حـق آدم  

))))١١١١(((( ، ، ، ،
����سبحانَك إِنِّي كُنْتُ من الظَّالمينسبحانَك إِنِّي كُنْتُ من الظَّالمينسبحانَك إِنِّي كُنْتُ من الظَّالمينسبحانَك إِنِّي كُنْتُ من الظَّالمينCCCC: ����ونرى في حق يونسونرى في حق يونسونرى في حق يونسونرى في حق يونس

))))٢٢٢٢((((....        
ينَالُ عهدي ينَالُ عهدي ينَالُ عهدي ينَالُ عهدي     �� �� �� �� ����: : : : اء في اآلية األولىاء في اآلية األولىاء في اآلية األولىاء في اآلية األولىكما تعلمون أن الظلم واسع المعنى، وجكما تعلمون أن الظلم واسع المعنى، وجكما تعلمون أن الظلم واسع المعنى، وجكما تعلمون أن الظلم واسع المعنى، وج

ينمالظَّــالينمالظَّــالينمالظَّــالينمعهــد اهللا ال        ����الظَّــال عهــد اهللا ال    بشــكل مطلــق يشــمل جميــع أنــواع الظلــم, وهــذا يعنــي أن عهــد اهللا ال    بشــكل مطلــق يشــمل جميــع أنــواع الظلــم, وهــذا يعنــي أن عهــد اهللا ال    بشــكل مطلــق يشــمل جميــع أنــواع الظلــم, وهــذا يعنــي أن بشــكل مطلــق يشــمل جميــع أنــواع الظلــم, وهــذا يعنــي أن
: : : : إذا كان المقصود بالعهد اإلمامة حصراً ــ يعنيإذا كان المقصود بالعهد اإلمامة حصراً ــ يعنيإذا كان المقصود بالعهد اإلمامة حصراً ــ يعنيإذا كان المقصود بالعهد اإلمامة حصراً ــ يعني    ��� ��� ��� ��� يمكن أن ينال آدم أو يونس ــ يمكن أن ينال آدم أو يونس ــ يمكن أن ينال آدم أو يونس ــ يمكن أن ينال آدم أو يونس ــ 

مـة ال النبـوة وال   مـة ال النبـوة وال   مـة ال النبـوة وال   مـة ال النبـوة وال   الرسول ــ لكن يحتاج القول بأن العهد فقط هـو اإلما الرسول ــ لكن يحتاج القول بأن العهد فقط هـو اإلما الرسول ــ لكن يحتاج القول بأن العهد فقط هـو اإلما الرسول ــ لكن يحتاج القول بأن العهد فقط هـو اإلما ال ال ال ال ال النبي وال النبي وال النبي وال النبي و
        الرسالة إلى دليل قاطع.الرسالة إلى دليل قاطع.الرسالة إلى دليل قاطع.الرسالة إلى دليل قاطع.

        أرجو التعليق ودحض هذه الشبهة إذا اعتبرتموها شبهة.أرجو التعليق ودحض هذه الشبهة إذا اعتبرتموها شبهة.أرجو التعليق ودحض هذه الشبهة إذا اعتبرتموها شبهة.أرجو التعليق ودحض هذه الشبهة إذا اعتبرتموها شبهة.
        ....وأسال اهللا لكم التوفيق والسدادوأسال اهللا لكم التوفيق والسدادوأسال اهللا لكم التوفيق والسدادوأسال اهللا لكم التوفيق والسداد
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

حســب  ،اإلمامــة: ن المــراد مــن العهــد المــذكور فــي اآليــة القرآنيــة هــو   إ: أوالً
ــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي    �: تعــالىالــنصّ القرآنــي، قــال   ــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي    وإِذ ابتَلَــى إِب ــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي    وإِذ ابتَلَــى إِب ــراهيم ربــه بِكَلمــات فَــأَتَمهن قَــالَ إِنِّــي    وإِذ ابتَلَــى إِب وإِذ ابتَلَــى إِب

ــ ــالَ      اًاًاًاًجاعلُــــك للنَّــــاسِ إِمامــــجاعلُــــك للنَّــــاسِ إِمامــــجاعلُــــك للنَّــــاسِ إِمامــــجاعلُــــك للنَّــــاسِ إِمامــ ــالَ ومــــن ذُريتــــي قَــ ــالَ  قَــ ــالَ ومــــن ذُريتــــي قَــ ــالَ  قَــ ــالَ ومــــن ذُريتــــي قَــ ــالَ  قَــ ــالَ ومــــن ذُريتــــي قَــ ــالمين     �� �� �� �� قَــ ــالُ عهــــدي الظَّــ ــالمين ينَــ ــالُ عهــــدي الظَّــ ــالمين ينَــ ــالُ عهــــدي الظَّــ ــالمين ينَــ ــالُ عهــــدي الظَّــ ، )١(�ينَــ
    ينَـالُ ينَـالُ ينَـالُ ينَـالُ     �� �� �� �� �: تـه مـن اهللا، فكـان الجـواب مـن اهللا     ذريطلـب اإلمامـة لـبعض     Cفإبراهيم

ينمي الظَّالهدعينمي الظَّالهدعينمي الظَّالهدعينمي الظَّالهداإلمامة، وعلى هذا نصّ : أي ،�عتناأئمF.  
ن اإلمامـة  (إ: من كالم طويـل فـي اإلمامـة، قـال    ض ،Cما روي عن الرضا: منها

مرتبــة ثالثــة وفضــيلة  ،والخلّــة بعــد النبــوة Cالخليــلخــصّ اهللا عــزّ وجــلّ بهــا إبــراهيم 
فقــال ؛فه بهــا وأشــاد بهــا ذكــره  شــر :�  لُــكاعإِنِّــي ج  لُــكاعإِنِّــي ج  لُــكاعإِنِّــي ج  لُــكاعامــاً إِنِّــي جلنَّــاسِ إِمامــاً للنَّــاسِ إِمامــاً للنَّــاسِ إِمامــاً للنَّــاسِ إِمفقــال الخليــل �ل ،C 

ــي �: ســروراً بهــا  تيــن ذُر مــي و تيــن ذُر مــي و تيــن ذُر مــي و تيــن ذُر مــارك وتعــالى  �و ــالمين      �� �� �� �� �: ، قــال اهللا تب ــالُ عهــدي الظَّ ــالمين  ينَ ــالُ عهــدي الظَّ ــالمين  ينَ ــالُ عهــدي الظَّ ــالمين  ينَ ــالُ عهــدي الظَّ ، �ينَ
كرمـه  أثـم  م القيامة، وصارت فـي الصـفوة،   بطلت هذه اآلية إمامة كلّ ظالم إلى يوفأ

ووهبنَــا لَــه إِســحاق  ووهبنَــا لَــه إِســحاق  ووهبنَــا لَــه إِســحاق  ووهبنَــا لَــه إِســحاق  �: الفقــ تــه أهــل الصــفوة والطهــارة؛ ذرياهللا تعــالى بــأن جعلهــا فــي  
�n ويعقُوب نَافلَةً ويعقُوب نَافلَةً ويعقُوب نَافلَةً ويعقُوب نَافلَةً  !% �� n� !% �� n� !% �� n� !% ��    ينحلْنَا صَالعجينحلْنَا صَالعجينحلْنَا صَالعجينحلْنَا صَالعج �  هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم وندهةً يمأَئ ملْنَاهعجو هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم وندهةً يمأَئ ملْنَاهعجو هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم وندهةً يمأَئ ملْنَاهعجو هِمنَا إِلَييحأَورِنَا وبِأَم وندهةً يمأَئ ملْنَاهعجو

 إِقَامو اترلَ الْخَيعف إِقَامو اترلَ الْخَيعف إِقَامو اترلَ الْخَيعف إِقَامو اترلَ الْخَيعف �� �� #h�� �� �� #h�� �� �� #h�� �� �� #h��    ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةوينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةوينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةوينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاَء الزَّكَاةي م تزل فـي ، فل)٢(�وتـه  ذر
  .)٣(...)7ثها اهللا تعالى النبيور حتّى ،قرناً فقرناً ،يرثها بعض عن بعض

لـيس   ))تدلّ اآليـة علـى أن عهـد اهللا نبـوة أو إمامـة ال ينالـه الظـالمين       ((: فقولك
  في محلّه.
لم, عتـراف بـالظ  ا ،����إِنِّـي كُنْـتُ مـن الظَّـالمين    إِنِّـي كُنْـتُ مـن الظَّـالمين    إِنِّـي كُنْـتُ مـن الظَّـالمين    إِنِّـي كُنْـتُ مـن الظَّـالمين    ����((: قال الطباطبائي فـي الميـزان  : ثانياً
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 Cل الظلـم وإن لـم يكـن ظلمـاً فـي نفسـه, وال هــو       نّـه أتـى بعمـل كـان يمثّــ    حيـث إ مـن  
قصد به الظلم والمعصـية, غيـر أن ذلـك كـان تأديبـاً منـه تعـالى، وتربيـة لنبيـه ليطـأ بسـاط            

١())اة في مشيتها من تمثيل الظلم فضالً عن نفس الظلمالقرب بقدم مبر(.  
ومـن هنـا يظهـر أن وبـال هـذا      ((: �ا من الظَّـالمين ا من الظَّـالمين ا من الظَّـالمين ا من الظَّـالمين فَتَكُونَفَتَكُونَفَتَكُونَفَتَكُونَ�: وقال عن قوله تعالى

الظلــم إنّمــا كــان هــو الوقــوع فــي تعــب حيــاة هــذه الــدنيا مــن جــوع وعطــش وعــراء     
ــاء, وعلــى هــذا فــالظلم منهمــا إنّمــا هــو ظلمهمــا ألنفســهما ال بمعنــى المعصــية           وعن

: ي قولــهالمصـطلحة, والظلـم علــى اهللا سـبحانه, ومـن هنــا يظهـر أن هـذا النهــي ـــ أعنـ        
� �� �� �� �� �� �� �� ــا    �� بــاتَقر بــاتَقر بــاتَقر بــه إلــى مــا فيــه خيــر المكلّــ       �تَقر ـــ إنّمــا كــان نهيــاً تنزيهــاً إرشــادياً يرشــد ب ف ـ

  .)٢(وصالحه في مقام النصح ال نهياً مولوياً))

IIIIáÜÄÛa@â†Çë@†èÈÛa@Ýîã@´i@òÓýÈÛaáÜÄÛa@â†Çë@†èÈÛa@Ýîã@´i@òÓýÈÛaáÜÄÛa@â†Çë@†èÈÛa@Ýîã@´i@òÓýÈÛaáÜÄÛa@â†Çë@†èÈÛa@Ýîã@´i@òÓýÈÛaHHHH@ @@ @@ @@ @
��א� �אق���'��מ�����	د�«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

����ينَــالُ عهــدي الظَّــالمينينَــالُ عهــدي الظَّــالمينينَــالُ عهــدي الظَّــالمينينَــالُ عهــدي الظَّــالمين    �� �� �� �� ����: : : : الكريمــةالكريمــةالكريمــةالكريمــةاآليــة اآليــة اآليــة اآليــة فــي فــي فــي فــي 
    ننننأأأأوحســب الثابــت مــن  وحســب الثابــت مــن  وحســب الثابــت مــن  وحســب الثابــت مــن      ،،،،))))٣٣٣٣((((

        مامة..مامة..مامة..مامة..ية هو اإلية هو اإلية هو اإلية هو اإلالعهد في اآلالعهد في اآلالعهد في اآلالعهد في اآل
        : : : : مرينمرينمرينمرينأأأأ    ،،،،حدحدحدحدأأأأيلزم من ذلك يلزم من ذلك يلزم من ذلك يلزم من ذلك 

        ........ةةةةأئمأئمأئمأئمهم هم هم هم     FFFFنبياءنبياءنبياءنبياءن يكون جميع األن يكون جميع األن يكون جميع األن يكون جميع األأأأأا ا ا ا ممممإإإإ
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ن يكونـوا مـن المسـتثنين مـن     ن يكونـوا مـن المسـتثنين مـن     ن يكونـوا مـن المسـتثنين مـن     ن يكونـوا مـن المسـتثنين مـن     أأأأة فيلـزم مـن ذلـك    ة فيلـزم مـن ذلـك    ة فيلـزم مـن ذلـك    ة فيلـزم مـن ذلـك    أئمـ أئمـ أئمـ أئمـ هـم  هـم  هـم  هـم  ذا لم يكونوا كلّذا لم يكونوا كلّذا لم يكونوا كلّذا لم يكونوا كلّإإإإو و و و أأأأ
        ....والعياذ باهللاوالعياذ باهللاوالعياذ باهللاوالعياذ باهللا    ،،،،وهذا يثبت ظلمهموهذا يثبت ظلمهموهذا يثبت ظلمهموهذا يثبت ظلمهم    ،،،،يةيةيةيةاآلاآلاآلاآل

        ........7777ددددمحممحممحممحم    مامة النبيمامة النبيمامة النبيمامة النبيإإإإوهل هناك دليل عقلي على وهل هناك دليل عقلي على وهل هناك دليل عقلي على وهل هناك دليل عقلي على 
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
الظاهر من اآلية أن العهد هنا عهـد اإلمامـة ال عهـد النبـوة، فـال يلـزم مـن ذلـك         

  ة.أئمكون جميع األنبياء 
 مــن ال ينــال العهــد نيــل العهــد عــن الظــالمين أن يكــون كــلّ ال يلــزم مــن نفــيو

نيـل العهـد لـيس هـي التسـاوي, بـل       عـدم الظلـم و  العالقة بين  ألن ؛فهو من الظالمين
وال يلـزم منهـا    ظالم حسـب اآليـة ال ينـال العهـد,     العموم والخصوص المطلق, فكلّ

  من ال ينال العهد فهو ظالم. كلّصحة 
ا الدليل العقلي على إمامة النبيفي وقته فهو مرك7ّوأم ،متينب من مقد  :  

  وجوب وجود اإلمام في كلّ زمان.: ولىاأل
كان أفضل أهل زمانه، بل أفضل البشر، فثبـت كونـه هـو     7أن النبي: والثانية

  اإلمام في زمانه.
   ــا نعتقــده مــن أن ــق تعــالى اهللا  هــذا فضــالً عم ــا خل ــوره : أول م ــه أول 7ن ، وأنّ

ول الخلقـة  أأن يكـون هـو اإلمـام للكـلّ مـن       ال بـد الموجودات، وواسطة الفـيض، فـ  
  إلى آخرها وال إمام فوقه.





   

  

òÜçbj½a@òíeòÜçbj½a@òíeòÜçbj½a@òíeòÜçbj½a@òíe*  

� Dَـ�َءGَHَِءُ�ْ َو� َIْ
َ

�َء�Dَ َوأ َIْ
َ

��َءَك ِ>َ, اLِ�ْْملِ َ/Kْ�َ�Lَ�َ �ْMُا Dَْ&ُع أَ �<َ &ِLْ3َ ,ْ<ِ 4ِ$/ِ 'َ ���Pَ Qْ2َ/َ Dَـ�َءGَHَِءُ�ْ َو� َIْ
َ

�َء�Dَ َوأ َIْ
َ

��َءَك ِ>َ, اLِ�ْْملِ َ/Kْ�َ�Lَ�َ �ْMُا Dَْ&ُع أَ �<َ &ِLْ3َ ,ْ<ِ 4ِ$/ِ 'َ ���Pَ Qْ2َ/َ Dَـ�َءGَHَِءُ�ْ َو� َIْ
َ

�َء�Dَ َوأ َIْ
َ

��َءَك ِ>َ, اLِ�ْْملِ َ/Kْ�َ�Lَ�َ �ْMُا Dَْ&ُع أَ �<َ &ِLْ3َ ,ْ<ِ 4ِ$/ِ 'َ ���Pَ Qْ2َ/َ Dَـ�َءGَHَِءُ�ْ َو� َIْ
َ

�َء�Dَ َوأ َIْ
َ

��َءَك ِ>َ, اLِ�ْْملِ َ/Kْ�َ�Lَ�َ �ْMُا Dَْ&ُع أَ �<َ &ِLْ3َ ,ْ<ِ 4ِ$/ِ 'َ ���Pَ Qْ2َ/َ � � � �
 Lْ�َ �ْLَ ْRSَ/َ �ِْ9َْTَ � ُ

� مثْVُWَXُYْ
َ

WَXُYَْ � َوأ
َ

Lْ�َ �ْLَ َو�GَHَِءُ�ْ َوأ ْRSَ/َ �ِْ9َْTَ � ُ
� مثْVُWَXُYْ

َ
WَXُYَْ � َوأ

َ
Lْ�َ �ْLَ َو�GَHَِءُ�ْ َوأ ْRSَ/َ �ِْ9َْTَ � ُ

� مثْVُWَXُYْ
َ

WَXُYَْ � َوأ
َ

Lْ�َ �ْLَ َو�GَHَِءُ�ْ َوأ ْRSَ/َ �ِْ9َْTَ � ُ
� مثْVُWَXُYْ

َ
WَXُYَْ � َوأ

َ
ِ Zََ اْ�َ��ِذ3َِني َو�GَHَِءُ�ْ َوأ ِ Zََ اْ�َ��ِذ3َِني َ َ� ا%� ِ Zََ اْ�َ��ِذ3َِني َ َ� ا%� ِ Zََ اْ�َ��ِذ3َِني َ َ� ا%�   ����َ َ� ا%�

Fאن���  �٣E�W٦١ل��

    )مودة(آية التطهير)(آية ال: بهذه الموضوع ــ  تعلّقنظر ــ ما يا*
  )(المباهلة)Fالبيت (أهل
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟المباهلةالمباهلةالمباهلةالمباهلة    آيةآيةآيةآية    نزلتنزلتنزلتنزلت    منمنمنمن    شأنشأنشأنشأن    فيفيفيفي

        ؟؟؟؟للمباهلةللمباهلةللمباهلةللمباهلة    7777اهللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    معمعمعمع    خرجخرجخرجخرج    ومنومنومنومن
        ؟؟؟؟7777معهمعهمعهمعه    خرجواخرجواخرجواخرجوا    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    بعضبعضبعضبعض    أنأنأنأن    صحيحصحيحصحيحصحيح    وهلوهلوهلوهل

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ا   �: المباركة اآلية إنـالَولْمِ فَقُـلْ تَعالْع نم اَءكا جم دعب نم يهف كاجح نا   فَمـالَولْمِ فَقُـلْ تَعالْع نم اَءكا جم دعب نم يهف كاجح نا   فَمـالَولْمِ فَقُـلْ تَعالْع نم اَءكا جم دعب نم يهف كاجح نا   فَمـالَولْمِ فَقُـلْ تَعالْع نم اَءكا جم دعب نم يهف كاجح نفَم
اَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عنَداَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عنَداَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عنَداَءنَا ونِسو نَاَءكُمأَبنَاَءنَا وأَب عنَد نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِس نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِس نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِس نَتَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسو اَءكُمنِس

بِينلَى الْكَاذعبِينلَى الْكَاذعبِينلَى الْكَاذعبِينلَى الْكَاذوهـم ، معـه  خـرج  ومـن  7اهللا رسـول  شأن في نزلت) ١(�ع : وفاطمـة  علـي 
  .كتبهم في علماؤنا عليه تسالم ما هذا، غيرهم دون فقط Fوالحسين والحسن

ـــ(مسند أحمــد بــن حنبــل) ك: الســنّة أهــل كتــب فــي المعنــى هــذا ورد كمــا ، )٢(ـ
 )، و(المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين )٤(و(ســـــنن الترمـــــذي) ،)٣(و(صـــــحيح مســـــلم)
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، )٣(للنســائي )، و(خصــائص أميــر المــؤمنين)٢(للبيهقــي )، و(الســنن الكبــرى)١(للحــاكم
ا مـن كتـب   وغيرهـ ، )٥(البـن كثيـر   )، و(تفسير القرآن)٤() للجصاصو(أحكام القرآن

  لحديث والتاريخ.التفسير وا
، وحفصـة  عائشـة : تضـيف  ،)٦()الحلبيـة  السـيرة ( فـي  سـند  بـال  روايـة  هناك، نعم

  .)٧(وناس من أصحابه: فيها إضافة ةرواها ابن شب السند ورواية ضعيفة
 عثمــان بو، وولــده  عمــر بو، وولــده  بكــر  بــأبي  فجــاء : تقــول  روايــة  توجــد  كمــا 

  .)٨(، وبعلي وولدهوولده
  : منها ،ُألمور ؛لها ةحجيال  لحقيقةا في الروايات هذه لكن
  .آحاد رواياتنّها إ: أوالً
  .بينها في ما متضاربة رواياتنّها إ: ثانياً
  .عليها فقالمتّ الروايات من وليست، بها رواتها نفردا رواياتنّها إ: ثالثاً

  .الصحاح روايات تعارضها رواياتنّها إ: رابعاً
  .ضعيفة أسانيدها أن أو، أسانيد لها ليس رواياتنّها إ: خامساً

 ،والتــاريخ التفسـير  وكتـب  والمسـانيد  الصـحاح  فــي مـا  علـى  القضـية  تبقـى  ،اًإذ
  .Fوالحسنان وفاطمة علي: هم 7معه خرجوا الذين أن من
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ....اهللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    إنإنإنإن    التوفيقالتوفيقالتوفيقالتوفيق    كلّكلّكلّكلّ    لكملكملكملكم    ىىىىونتمنّونتمنّونتمنّونتمنّ، ، ، ، ببببالطيالطيالطيالطي    المجهودالمجهودالمجهودالمجهود    هذاهذاهذاهذا    علىعلىعلىعلى    لكملكملكملكم    شكراًشكراًشكراًشكراً

    عظمـة عظمـة عظمـة عظمـة     يتنـاول يتنـاول يتنـاول يتنـاول     مختصـر مختصـر مختصـر مختصـر     بحـث بحـث بحـث بحـث     طـرح طـرح طـرح طـرح     مـنكم مـنكم مـنكم مـنكم     أرجـو أرجـو أرجـو أرجـو     ،،،،المباهلـة المباهلـة المباهلـة المباهلـة     آيةآيةآيةآية    موضوعموضوعموضوعموضوع    فيفيفيفي
        ....الخيرالخيرالخيرالخير    فيهفيهفيهفيه    لمالمالمالما    الجميعالجميعالجميعالجميع    اهللاهللاهللاهللا    وفّقوفّقوفّقوفّق    ،،،،الشريفةالشريفةالشريفةالشريفة    اآليةاآليةاآليةاآلية    خاللخاللخاللخالل    منمنمنمن    FFFFالبيتالبيتالبيتالبيت    أهلأهلأهلأهل    وفضلوفضلوفضلوفضل
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ــة نإ ــي نزلـــت اآليـ ــي فـ ــي 7النبـ ــة وعلـ ــن وفاطمـ ــ والحسـ ــد Fينوالحسـ  عنـ

 ابـن و ،)١(فـي (المسـتدرك)   النيسـابوري الحـاكم  : ذلـك  روى، نجـران  لوفـد  مباهلتهم
  .)٣()المنثور الدر( في طرق بعدة السيوطي، و)٢()تفسيره( في كثير

 إثمدعوة ن وقـربهم  لشـرفهم  بيـان  تعـالى  اهللا إلـى  ومباهلته بيته ألهل 7النبي 
ــزلتهم ــد ومن ــى والقســم، اهللا عن ــ بهــم اهللا عل ــل الكــاذب يلعنل ــى دلي  مــن لهــم نأ عل

 7النبـي  ومباهلـة ، عليـه  المقسـم  عنـد  منزلة للقسم ألن ؛اهللا ���  يعلمها ال ما الدرجة
ــي F بهــم ــى حتجاجــها يعن ــذين بهــؤالء النصــارى عل ــة هــم ال ــى الحج  صــدق عل
وبعثته 7النبي.  

 بهـم  هلالمتبا هؤالء جعل 7النبي أن: تهاماهي بحسب تعني المباهلة أن كما
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ــركاء ــي شـ ــه فـ ــا، دعوتـ ــي ممـ ــؤولية أن يعنـ ــدعوة مسـ ــع الـ ــى تقـ ــاتقهم علـ ــذلك عـ  كـ
بيــنهم وتقاســم تعاضــد وجــود إلــى مشــيراً، ومقــامهم يــتهمبحجF وبــين 7النبــي، 
 ّنبـــينبـــينبـــينبـــي    الالالال    أنّــه أنّــه أنّــه أنّــه     ��� ��� ��� ���     موســـىموســـىموســـىموســـى    مــن مــن مــن مــن     هــارون هــارون هــارون هــارون     بمنزلـــةبمنزلـــةبمنزلـــةبمنزلـــة    ييييمنّــ منّــ منّــ منّــ     أنــت أنــت أنــت أنــت ((((: حـــديث ذلــك  يفيــد  كمــا 

  .)١())))بعديبعديبعديبعدي
، دعوتـه  فـي  ومشـاركته  يتـه حجل وصـف  هارون بمنزلة Cة اإلمام عليفمنزل

 7النبـي  مـع  المباهلـة  في المقايسة فهذه، دعوته في Cموسى هارون شارك كما
 آيـة  تبينـه  مـا  هـذا ، 7بعثتـه  صـدق  تبليغ في 7معه Fومشاركتهم يتهمحج دليل

  .Fومنزلتهم مقامهم من المباهلة

oîjÛa@Ýçc@òÜîšÐi@�†Ôm@ü@òÜçbj½a@òČîßb·@â†ÇIoîjÛa@Ýçc@òÜîšÐi@�†Ôm@ü@òÜçbj½a@òČîßb·@â†ÇIoîjÛa@Ýçc@òÜîšÐi@�†Ôm@ü@òÜçbj½a@òČîßb·@â†ÇIoîjÛa@Ýçc@òÜîšÐi@�†Ôm@ü@òÜçbj½a@òČîßb·@â†ÇIFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
�� �אقא��א.4�����א��«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 
إحدى حلقات برنـامج بثتـه قنـاة فضـائية،     إحدى حلقات برنـامج بثتـه قنـاة فضـائية،     إحدى حلقات برنـامج بثتـه قنـاة فضـائية،     إحدى حلقات برنـامج بثتـه قنـاة فضـائية،         ــــهههه١٤٢٩١٤٢٩١٤٢٩١٤٢٩شاهدتُ في شهر رمضان شاهدتُ في شهر رمضان شاهدتُ في شهر رمضان شاهدتُ في شهر رمضان 

م م م م فوجئـت بمقـد  فوجئـت بمقـد  فوجئـت بمقـد  فوجئـت بمقـد      ،،،،ق فيهـا إلـى آيـة المباهلـة    ق فيهـا إلـى آيـة المباهلـة    ق فيهـا إلـى آيـة المباهلـة    ق فيهـا إلـى آيـة المباهلـة    ناء مداخلة ألحـد المشـاهدين تطـر   ناء مداخلة ألحـد المشـاهدين تطـر   ناء مداخلة ألحـد المشـاهدين تطـر   ناء مداخلة ألحـد المشـاهدين تطـر   ثثثثوأوأوأوأ
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أراد إبطـــال أراد إبطـــال أراد إبطـــال أراد إبطـــال ه ه ه ه وكأنّـــوكأنّـــوكأنّـــوكأنّـــ    ))،))،))،))،لكـــن المباهلـــة لـــم تـــتملكـــن المباهلـــة لـــم تـــتملكـــن المباهلـــة لـــم تـــتملكـــن المباهلـــة لـــم تـــتم((((((((: : : : م بقولـــهم بقولـــهم بقولـــهم بقولـــهالبرنـــامج يقـــاطع المـــتكلّالبرنـــامج يقـــاطع المـــتكلّالبرنـــامج يقـــاطع المـــتكلّالبرنـــامج يقـــاطع المـــتكلّ
جنا عليهم بفضل رسـولنا األعظـم وبقيـة أهـل الكسـاء صـلوات اهللا وسـالمه        جنا عليهم بفضل رسـولنا األعظـم وبقيـة أهـل الكسـاء صـلوات اهللا وسـالمه        جنا عليهم بفضل رسـولنا األعظـم وبقيـة أهـل الكسـاء صـلوات اهللا وسـالمه        جنا عليهم بفضل رسـولنا األعظـم وبقيـة أهـل الكسـاء صـلوات اهللا وسـالمه        احتجااحتجااحتجااحتجا
  ما هو جواب هذه الشبهة؟ما هو جواب هذه الشبهة؟ما هو جواب هذه الشبهة؟ما هو جواب هذه الشبهة؟    ،،،،عليهمعليهمعليهمعليهم

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  : يقتضي ذكر أكثر من نقطةللجواب عن هذه الشبهة 
الفضـيلة ألهـل    عـدم تماميـة  منـه  عـدم تماميـة المباهلـة ال يلـزم     : : : : النقطة األولـى النقطة األولـى النقطة األولـى النقطة األولـى 

  يتهم.واإلشارة إلى أهم ،واإلشادة بهم ،وال يعني عدم تكريمهم ،Fالبيت
ــا فــــي المقــــام   ــانوا  Fهــــمنّأويكفينــ  ،تبــــارك وتعــــالىممــــن اختــــارهم اهللا كــ

أتـرى أن اهللا ال يختـار    ؛اإللهـي السـماوي   ختيـار ذاً لهـذا اال منفّـ  7والرسـول األكـرم  
  لهم ال فضيلة فيه؟!ختياره ا نأأم  ؟األفضل لمهمة خطيرة

  ولم يقل بهما أحد. ،وكالهما مردودان
ــه تعــالى       ــاري اهللا هــو نفــس قول ــى كــونهم مخت ــالَوا  �: والــذي يشــير إل ــلْ تَع ــالَوا  فَقُ ــلْ تَع ــالَوا  فَقُ ــلْ تَع ــالَوا  فَقُ ــلْ تَع فَقُ

ــدور الكبيــر  ج الخطيــرحتجــاحو البــاري لخــوض غمــار اال فهــم مرشّــ  ،)١(�نَــدعنَــدعنَــدعنَــدع  ،وال
  هذا أوالً. .وهذا وحده فضيلة عظمى ومنقبة باهرة

علـى   بقوله في مقـام الـرد   ،7م وفي نفس المقام ممدوحي النبيكونه: وثانياً
  من تباهلنا يا أبا القاسم؟ب((: قول النصارى

وأشـار لهمـا    ،))))بهـؤالء بهـؤالء بهـؤالء بهـؤالء     ،،،،(بخير أهل األرض وأكرمهم على اهللا عزّ وجـلّ (بخير أهل األرض وأكرمهم على اهللا عزّ وجـلّ (بخير أهل األرض وأكرمهم على اهللا عزّ وجـلّ (بخير أهل األرض وأكرمهم على اهللا عزّ وجـلّ : قال
                                                 

�Fאن١�� ��E�F٣E�W٦١Kل��



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٢٧٦��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

  .)١())علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات اهللا عليهمى لإ
وجه األرض بعدي إلى اهللا عزّ وجـلّ  (هؤالء أوجه من على : قال: وفي رواية

  .)٢(وجهة، وأقربهم إليه وسيلة)
، ومنـه يظهـر   )٣())نوا)نوا)نوا)نوا)إذا أنـا دعـوت فـأم   إذا أنـا دعـوت فـأم   إذا أنـا دعـوت فـأم   إذا أنـا دعـوت فـأم   ((((: قال لهم صـلوات اهللا علـيهم   7هوأنّ

ــأمين ــة  أن لتـ ــؤالء األربعـ ــة   Fهـ ــن أهميـ ــدعاء   مـ ــتجابة الـ ــي اسـ ــث وجفـ ــم بحيـ ههـ
  ثاً.ذا ثالكان حاضراً! وه 7رسول اهللاأن والحال  ،إليه 7الرسول

ــاً ــو هـــذه ((: بقـــولهم ،هم النصـــارى الخـــارجون للمباهلـــة حمـــد: ورابعـ وجـــوه لـ
  .)٤())قسمت على اهللا أن يزيل الجبال ألزالهاأ

ــأن ـ     . أي النصــارىـ     هــموهــذا معنــاه أنّ  الخــارجين للمباهلــة   . كــانوا عــارفين ب
فما نراك جئـت لمباهلتنـا   : قاال((: وتصديق ذلك ؛7دأصحاب فضل من قوم محم

  .)٥())عك...بن آمن بك واتّن نرى مموال أهل الشارة مم ،وال من الكثر ،كبرالب
فـي عـدم تماميـة    ــ أي المستشكل ومن على رأيه ـــ  قولهم  إن: : : : النقطة الثانيةالنقطة الثانيةالنقطة الثانيةالنقطة الثانية

هم ، وكـــأنّونتيجتهــا  قــوا الفضــيلة علــى تماميــة المباهلــة     هــم علّ يفهــم منــه أنّ   ،لمباهلــة ا
حتمـال  الـــ  المباهلـة  تمـت  لـو  ـــ   Fاب علـيهم حتمال نـزول العـذ  أن اب: يريدون القول
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وألهــل بيتــه بعــد   7فــال فضــيلة لــه  !7تكــذيب النبــي: ، وهــذا معنــاهموجــود كــذبهم
  ! ــ نعوذ باهللا  ــ حتمالية الكذب منهم واستحقاقهم اللعنةثبات عدم تمامية المباهلة ال

ونـزل  إنّما نستكشف فضلهم لو ثبت صدقهم : م أن يقولنّما يريد المتكلّكأو
والخـروج الباطـل    ،بالكـذب  7هام صريح للرسـول تّاوهذا  !العذاب على النصارى

 مــا معنــى القــول بعــدم تماميــة المباهلــة ســوى    ��� و ،لــه فيــه والمباهلــة فــي مــا ال حــق
  ؟ذلك

الفضــيلة وعــدمها لــيس بمــالك تماميــة   حقّــقن مــدار تإ: نقــول أُخــرىوبعبــارة 
إذ صـدقه كـاف فـي ثبـوت      ؛صـادقاً أم كاذبـاً   7وإنّما بمـالك كـون النبـي    ،المباهلة

 وعليــه يــدور فضــل مــن معـــه      ،علــى فــرض عــدم اإلتمــام للمباهلــة      حتّــى لــه   الحــق
  .جمعينأصلوات اهللا عليهم 

ــة يتّ  ــي فالقــائلون بعــدم التمامي هــم ألنّ ؛بالكــذب 7هم الصــادق األمــين همــون نب
  .ضح الفضيلةا تتّوعنده ،المباهلة لعرفنا الصادق من الكاذبتمت لو أنّه يرون 

بالفضل ما دامت المباهلة لم تتم!! 7همفهم ال يعترفون لنبي  
ــأ: : : : النقطــة الثالثــة النقطــة الثالثــة النقطــة الثالثــة النقطــة الثالثــة  ــىه نّ ــد     حتّ فــي ف ،اعترفــت بفضــلهم الطبيعــة المحيطــة بهــم ق

  ــر الحــال  اثنا عــن حــديث تفصــيلي يحــد ــوادي وتغيي وتجــاوب الســهول   ،ضــطرام ال
بهــم  وا قبــل أن يحــلّالنصــارى ذلــك خــافوا وذعــروا وانســحب  ىرأ نوحــي ،والجبــال

 ،لـى األرض إسـتطلع  اا إلـى الـنجم قـد    انظـر ((: ، حيـث قـال أحـدهم   المسخ والعذاب
قــد نشــرت علــى األرض  ،زائكمــا لوجوههــاأوتســاقط الطيــر ب ،وإلــى خشــوع الشــجر

 ��� وما عليها هللا عـزّ وجـلّ مـن تبعـة، لـيس ذلـك        ،ت ما في حواصلهاءاقو ،جنحتهاأ
وقـزع   ،وإلى الدخان المنتشـر  ،قشعرار الجبالاإلى  ارانظو ،من العذاب لما قد أظلّ
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وا إلى محمد رافعاً يده انظرارة القيظ وأبان الهجير، وهذا ونحن في حم ،السحاب
  .)١())إنّما ينتظر ما تجيبان به ،واألربعة من أهله معه

  .السنّة جملة من الصحابة وأعالم أهلاعترف لهم بالفضل قد : : : : النقطة الرابعةالنقطة الرابعةالنقطة الرابعةالنقطة الرابعة
عـن عـامر بـن سـعد بـن       ،عـن بكيـر بـن مسـمار    ((: مسلم في صـحيحه  ىروفقد 

مــا منعــك أن : فقــال ،أمــر معاويــة بــن أبــي ســفيان ســعداً : قــال ،عــن أبيــه ،اصأبــي وقّــ
؟أبا تراب تسب  

ــا  أ: فقــال ــاً ق ــه  لهنمــا ذكــرت ثالث ــي   ،هســبأفلــن  0رســول اهللال ألن تكــون ل
واحدة منهن أحب ـ .0هللات رسـول ا عسـم  ،من حمر النعم إليا نزلـت هـذه   .. ولم

اً وفاطمة وحسناً علي 0دعا رسول اهللا )٢(�تَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُمتَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُمتَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُمتَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُم    لْلْلْلْقُقُقُقُفَفَفَفَ�: اآلية
  .)٣())اللهم هؤالء أهلي: فقال وحسيناً

علـى  ـــ  ال شـيء أقـوى منـه    ـــ  وفيه دليـل  ((: )اف(الكشّ قال الزمخشري فيكما 
  .)٤())فضل أصحاب الكساء

يوم الشورى، كما يروي ابن حجر فـي   Cبها أمير المؤمنين عليحتج وقد ا
فقـال   ،على أهلهاحتج أن علياً يوم الشورى ا: أخرج الدارقطني((: قال إذ ؛صواعقه

فــي الــرحم منّــي،   0رســول اهللافــيكم أحــد أقــرب إلــى  هــل  !(أنشــدكم بــاهللا: لهــم
  .)٥())ال...اللّهم : غيري؟) قالوا هءنسا هءنسانفسه، وأبناءه أبناءه، و 0 ومن جعله
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ابـن روزبهـان   كذا و ،)١()السنّة (منهاج ابن تيمية في كتابهكما واعترف بذلك 
  .)٢(الخنجي

تحمــل تعظيمــاً ألهــل  �............تَعــالَوا نَــدعتَعــالَوا نَــدعتَعــالَوا نَــدعتَعــالَوا نَــدع    لْلْلْلْقُــقُــقُــقُــفَفَفَفَ�نفــس اآليــة  إن: : : : النقطــة الخامســةالنقطــة الخامســةالنقطــة الخامســةالنقطــة الخامســة
ل بهـا  سـتدال كاال ،ون وأصـحاب الفكـر  مفسرناقشها ال أُخرىمن جهات  Fالبيت

ســــلوب أووإنّمــــا بنوعيــــة  ،الخطــــاب لهــــمتوجيــــه ال بمجــــرد  ،Fعلــــى عظمــــتهم
ــالى   ــه تعــ ــي قولــ ــنَا�: الخطــــاب فــ ــنَاأَنْفُســ ــنَاأَنْفُســ ــنَاأَنْفُســ ــيإذ  ؛�أَنْفُســ ــ: يعنــ ــيC  اًأن عليــ  ،7نفــــس النبــ

نحصـار  وكـذا مـن جهـة اال    ،7الحسن والحسين أبنـاء رسـول اهللا  : يعني؛ �أَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَا�و
  .�نِساَءنَانِساَءنَانِساَءنَانِساَءنَا�بلفظ  Iاء البتولص الزهراختصا انظرو ،دون باقي المسلمين Fبهم

ــاد دهم فــي ســنخية اال ومــن جهــة توحــ   تهم مــن وأهليــ ،7مــع رســول اهللا عتق
نحصار تمثيلهم للرسـالة  ومن جهة اللياقة ال ،حيث الرتبة لتمثيل هذا الدور الخطير

م إلى المباهلة يجب أن يكـون أعمـق النـاس    المتقد ألن ؛والمحافظة عليها مستقبالً
 ،وأعلمهـم بحقيقـة ربطـه بـاهللا تعـالى      ،شدهم رسوخاً في الدفاع عنـه أو ،هإيماناً بدين

  وهذا واضح.
 7متثــال الرســولا: مثــل ،ت للمباهلــةمقــدماوقــوع جميــع ال: : : : النقطــة السادســةالنقطــة السادســةالنقطــة السادســةالنقطــة السادســة

ــه  ــل بيتـ ــر  Fوأهـ ــالىألمـ ــاً ال اهللا تعـ ــتهم  أوالً، وثانيـ ــن جهـ ــانع مـ ــاع المـ ــث  ؛رتفـ حيـ
يقــال حتّــىاهللا علــيهم  وعــدم نكوصــهم صــلوات  ،هــوا للتنفيــذ العملــي توج :فــي  إن

  تمامها.إإتمامها حيثية تختلف في حال عدم 
فـي الفضـل    وهذا أتـم  ،ستسالمهامستند لنكوص الخصم و تهاعدم تمامي ،نعم
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عنــد اهللا الفضـل والدرجـة الرفيعـة     Fهـؤالء ل نأإذ شـعر أولئـك    ؛Fألهـل البيـت  
  .تعالى

صـت بعـض األحاديـث القليلـة     مـا حر لو لم تكن فيهـا فضـيلة لَ  : : : : النقطة السابعةالنقطة السابعةالنقطة السابعةالنقطة السابعة
 خـر وحرصت أيضاً أن يكون هذا اآل ،غيرهمآخرين  Fأن تجعل مع أهل البيت

: ، أو)١(وحفصـة عائشـة  : بال سند بزيادةعمر ما روي عن : مثل ،من الخلفاء وذويهم
وفـي   ،)٢(أُخـرى  ةفـي روايـ   ،وعثمـان وولـده   ،عمـر وولـده  و ،بكـر وولـده   يأب إدخال
  .)٣(هصحابناس من أ: وزيادة Cبحذف اإلمام علي: رواية

ــة  لفهــم الوضّــ يرجــع ه ألــيس هــذا كلّــ   اع وساســة الخالفــة ورواة الــبالط بأهمي
والمتبـادر   ،ذلـك هـو المفهـوم الواضـح مـن وجودهـا       نأو ؟(هذه المنقبـة) وعظمتهـا  

  ؟إليهم منها
ثين إنّمـا ذكروهـا   من المحـد  آية المباهلةا بعض الذين ذكرو إن: : : : النقطة الثامنةالنقطة الثامنةالنقطة الثامنةالنقطة الثامنة

وكـذا  ، )٤(ذكرها في كتـاب فضـائل الصـحابة   وقد  ،اب الفضائل، كصحيح مسلمفي ب
  وذكرها في هذا الباب دليل على كونها فضيلة.، )٥(الترمذي في سننه

أو  ،أحد الخلفاء الثالثة 7لو كان الخارج مع رسول اهللا: لءنتساهنا و
مع هذه هل يكون التجاوب التاريخي  ،أو أحد بني أمية مثالً ،أو عائشة ،حفصة

  ؟!Fالحادثة كما هو اآلن بأزاء أهل البيت
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ـ  واإل ،ل حينها الحالة القدسـية ولك أن تتخياني األسـمى الـذي يحـاط    طـار الرب
والقـــدح  ،والـــدنو مـــن ســـاحتهم ،همومقـــدار الحرمـــة الجازمـــة فـــي مســـ  ،بـــه هـــؤالء

ورفعهم  ،قاقهم في الخروج للمباهلة ووضعهم في ميزان السماءاستح نأل ؛بشأنهم
وذلك هو ال، اًإلى العرش علو ولكن بمن وقعت به المباهلة واقعاً. طبعاً!حق  

kj�Ikj�Ikj�Ikj�I@@@@�Ü¥�Ü¥�Ü¥�Ü¥ïïïï@@@@åÇ@ô‰b–äÛaåÇ@ô‰b–äÛaåÇ@ô‰b–äÛaåÇ@ô‰b–äÛa@@@@HòÜçbj½aHòÜçbj½aHòÜçbj½aHòÜçbj½a@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟حقحقحقحق    علىعلىعلىعلىفي قضية المباهلة في قضية المباهلة في قضية المباهلة في قضية المباهلة     7777عرفت النصارى أن النبيعرفت النصارى أن النبيعرفت النصارى أن النبيعرفت النصارى أن النبي    كيفكيفكيفكيف

        عرفوا ذلك، فكيف لم يعترفوا بدينه؟عرفوا ذلك، فكيف لم يعترفوا بدينه؟عرفوا ذلك، فكيف لم يعترفوا بدينه؟عرفوا ذلك، فكيف لم يعترفوا بدينه؟    قدقدقدقدكانوا كانوا كانوا كانوا     ننننإإإإوووو
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

   وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا
  : احتماالن في المقام هناك

حقّانية الدين اإلسالمي، ولكن األطماع بقد أذعنوا في أنفسهم  وايكون أن ــــــــ١١١١
: قــــال تعــــالى ؛منعــــتهم مــــن االعتــــراف بهــــذا الواقــــع فجحــــدوه الدنيويــــةواألهــــواء 

  .)١(�اًاًاًاًوعلُووعلُووعلُووعلُو    اًاًاًاًظُلْمظُلْمظُلْمظُلْم    أَنفُسهمأَنفُسهمأَنفُسهمأَنفُسهم    واستَيقَنَتْهاواستَيقَنَتْهاواستَيقَنَتْهاواستَيقَنَتْها    بِهابِهابِهابِها    وجحدواوجحدواوجحدواوجحدوا�
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ عرفــوا  أهلــه معــه للمباهلــة،  قــد أتــى بــأعزّ  7عنــدما رأوا أن الرســول نّهــمإ ـ

ن كـان هنـاك احتمـال ضـئيل     إيقين من أمره، فبات األمر واضحاً عندهم، ف على 7بأنّه
                                                 

�F١�EJ���F٢٧E�W١٤Kא�; �
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عقـالً أن يتـوقّى الضـرر ويدفعـه عـن       7ومعتقده، كان الواجب عليـه  هئمبدلعدم صحة 
  شيء في هذا المقام. نصارى أينفسه وذويه، وفي الجانب اآلخر لم تقدم ال

الطــــرف األول فــــي  بأرجحيــــةاالحتمــــاالت يحكــــم العقــــل  قــــانون فبحســــب
  ن المباهلة.ع تخلّفهموجه  هوهذا يكون و بلة،اقالم

@óÜÇ@bènÛü…I@óÜÇ@bènÛü…I@óÜÇ@bènÛü…I@óÜÇ@bènÛü…Iòßbßgòßbßgòßbßgòßbßg@@@@�ßc�ßc�ßc�ßc@@@@´äßû½a´äßû½a´äßû½a´äßû½aCCCCHHHH@ @@ @@ @@ @
��א�� ود���������	د�«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟CCCCعليعليعليعلي    إمامةإمامةإمامةإمامة    علىعلىعلىعلى    المباهلةالمباهلةالمباهلةالمباهلة    آيةآيةآيةآية    تدلّتدلّتدلّتدلّ    كيفكيفكيفكيف

            ::::الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  .Fتناألئم تبعاً ؛Cاإلمام علي إمامة على )١(�وأَنفُسنَاوأَنفُسنَاوأَنفُسنَاوأَنفُسنَا�: بكلمة علماؤنا يستدلّ
 علـى  احتج عندما، نفسه Cالمؤمنين أمير هو اآلية بهذه استدلّ من لأو ولعلّ
 يـة بآ جـه احتجا ذلـك  مـن  فكـان ، ومناقبـه  فضـائله  مـن  بجملـة ، الشـورى  في الحاضرين

فــي  7هــل فــيكم أحــد أقــرب إلــى رســول اهللا !نشــدتكم بــاهللا((: Cقــال إذ ؛المباهلــة
 ،))ال: غيـري؟ قـالوا   هءنسا هءنسانفسه، وابناه أبناءه، و 7الرحم، ومن جعله رسول اهللا

  .)٢(Cقال بما قرواأ كلّهمف
                                                 

�Fאن١�����E�F٣E�W٦١Kل�� �
�F٢�S:א�E�Wh	2�M���;	
�'r0���د���d-@�،�٤٢�W٤٣٢K� �



� �� �� �� �
��������٢٨٣  ...................................................................................  ���Y�6��Y�6��Y�6��Y�6	��א��	��א��	��א��	��א�

 

 اإلمــام ســأل اســيالعب المــأمون نإ: المرتضــى عــن الشــيخ المفيــدســيد ال وروى
  القرآن؟يدلّ عليها  Cأخبرني بأكبر فضيلة ألمير المؤمنين :Cالرضا

  .)١(�وأَنفُسنَاوأَنفُسنَاوأَنفُسنَاوأَنفُسنَا�: بكلمة واستدلّ، المباهلة آية Cالرضا اإلمام له فذكر
ألن عنـدما أُمـر   و، فقـط  فاطمـة  أخرج هءنسا معه يخرج أن مرأُ عندما 7النبي

 نفســه همعــ يخــرج أن مــرأُعنــدما و، فقــط والحســين الحســنأخــرج  هءأبنــاأن يخــرج 
 رسـول  نفس علي كون أن ��� ، 7اهللا رسول نفس Cعلي فكان، Cعلياً أخرج

ــالمعنى اهللا ــر الحقيقــي ب ــى فيكــون، ممكــن غي  قــربأو، المــراد هــو المجــازي المعن
 مســاوياً Cيكــون أن هــو المــورد هــذا مثــل فــي الحقيقــي المعنــى إلــى المجــازات

 ال إذ، النبــوة: وهــو ،لـدليل مـا أخرجــه ا  ���  ،الخصوصــيات جميـع  فــي 7اهللا لرسـول 
وخصوصياته وكماالته ثابتة 7اهللا رسول، فتبقى بقية مزايا 7اهللا رسول بعد نبي.  

 Cعلـي ف ،المخلوقـات  جميـع  مـن  فضـل أ أنّه 7اهللا رسول خصوصيات ومن
 متقــد مــن ال بــد اًإذ، الفاضــل علــى المفضــول متقــد بقــبح يحكــم والعقــل، كــذلك

عليC في غيره على المسلمين لخالفة يالتصد.  

IIIIČÞ†m@pbíaë‰ČÞ†m@pbíaë‰ČÞ†m@pbíaë‰ČÞ†m@pbíaë‰@@@@Čæc@óÜÇČæc@óÜÇČæc@óÜÇČæc@óÜÇ@@@@ČîÜÇČîÜÇČîÜÇČîÜÇ�b�b�b�bCCCC@@@@�a@Þì�‰@�Ðã@ìç�a@Þì�‰@�Ðã@ìç�a@Þì�‰@�Ðã@ìç�a@Þì�‰@�Ðã@ìç7777HHHH@ @@ @@ @@ @
�����א� �אق������د�א���(�و!��«�����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

يخفى مـا لداللـة آيـة المباهلـة علـى عظـيم الفضـل والمنزلـة ألهـل البيـت           يخفى مـا لداللـة آيـة المباهلـة علـى عظـيم الفضـل والمنزلـة ألهـل البيـت           يخفى مـا لداللـة آيـة المباهلـة علـى عظـيم الفضـل والمنزلـة ألهـل البيـت           يخفى مـا لداللـة آيـة المباهلـة علـى عظـيم الفضـل والمنزلـة ألهـل البيـت               الالالال
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ال يــروقهم ســماع ال يــروقهم ســماع ال يــروقهم ســماع ال يــروقهم ســماع     لوهابيــةلوهابيــةلوهابيــةلوهابيــةااااكين مــن كين مــن كين مــن كين مــن ولكــن المشــكّولكــن المشــكّولكــن المشــكّولكــن المشــكّ    ،،،،جمعــينجمعــينجمعــينجمعــينأأأأصــلوات اهللا علــيهم صــلوات اهللا علــيهم صــلوات اهللا علــيهم صــلوات اهللا علــيهم 
ــذا تــراهم ينكــرون مهمــا اســتطاعوا      ،،،،FFFFهــل البيــت هــل البيــت هــل البيــت هــل البيــت أأأأفضــيلة مــن فضــائل  فضــيلة مــن فضــائل  فضــيلة مــن فضــائل  فضــيلة مــن فضــائل   ــذا تــراهم ينكــرون مهمــا اســتطاعوا  ول ــذا تــراهم ينكــرون مهمــا اســتطاعوا  ول ــذا تــراهم ينكــرون مهمــا اســتطاعوا  ول تلــك تلــك تلــك تلــك     ول

الـواردة  الـواردة  الـواردة  الـواردة      ����أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا����المراد بـالمراد بـالمراد بـالمراد بـ    ننننأأأأنكار نكار نكار نكار إإإإمحاولة بعض منهم محاولة بعض منهم محاولة بعض منهم محاولة بعض منهم     ومن هذا البابومن هذا البابومن هذا البابومن هذا الباب    ،،،،الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل
    نبــوينبــوينبــوينبــوينــصّ نــصّ نــصّ نــصّ     فهــل يوجــدفهــل يوجــدفهــل يوجــدفهــل يوجــد    ،،،،CCCCبــي طالــببــي طالــببــي طالــببــي طالــبأأأأبــن بــن بــن بــن     مــام علــيمــام علــيمــام علــيمــام علــييــة الكريمــة هــو اإليــة الكريمــة هــو اإليــة الكريمــة هــو اإليــة الكريمــة هــو اإلفــي اآلفــي اآلفــي اآلفــي اآل

        ؟؟؟؟����أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا����هو المراد بـهو المراد بـهو المراد بـهو المراد بـ    CCCCعلياًعلياًعلياًعلياًمام مام مام مام اإلاإلاإلاإل    ننننأأأأيذكر يذكر يذكر يذكر صريح وصحيح من كتب القوم صريح وصحيح من كتب القوم صريح وصحيح من كتب القوم صريح وصحيح من كتب القوم 
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  هو كنفسه صلوات اهللا عليه. Cعلياً أن 7رسول اهللاصرح  لقد

ــال: ) للهيثمــي(مجمــع الزوائــد  ففــي ــيكم رجــالً منّــ    وأ(: 7ق : أو ،يألبعــثن إل
  .)١(هذا): فقال ،أخذ بيد عليثم  .يضرب أعناقكم ،كنفسي

 0قـال رسـول اهللا  : قـال عن عبد اهللا بن حنطب، : للصنعاني )ف(المصنّ وفي
ـــ ي جــالً منّــ ر عــثننبل وســلمن ألتُ(: والوفــد ثقيــف حــين جــاؤ   ـــ نفســي مثــل : قــالأو ـ ـ

مــا  فــواهللا: فقــال عمــر .، وليأخــذن أمــوالكم)مكــذراري وليســبين أعنــاقكم، نيضــربفل
: هــو هــذا. قــال: ئــذ، جعلــت أنصــب صــدري رجــاء أن يقــول يوم ��� يــت اإلمــارة تمنّ

  .)٢()، هو هذاهذا(هو : قالثم  ،فالتفت إلى علي، فأخذ بيده
  .)٣()أخذ بيد عليثم أنا أو كنفسي، اللّهم (: البن أبي شيبة )ف(المصنّ وفي

أعنـاق   نفسـي فليضـربن  كي أو م رجـالً منّـ  كإلـي  (أو ألبعثن: 7قال: يضاًأ هوفي
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 ،فأخـذ بيـد علـي    ،ه أبو بكر أو عمرفرأى الناس أنّ: قال ،ذراريهم م وليسبينهتمقاتل
  .)١(هذا): فقال

هـذا  : قـال (المسـتدرك) و  والحـاكم فـي   ،)٢()مسـنده ( وذكر ذلك أبو يعلـى فـي  
  .)٣(اإلسناد ولم يخرجاه حيصح

 ثــمإن  7الرســول الثابــت عنــد الفــريقين أن ــم ي  لمباهلــة ســوى علــي لخــرج ل
ــى فاطمــة بكلمــة      ،Fلحســن والحســين وفاطمــة وا ــد أشــار إل وإلــى  ،�نِســاَءنَانِســاَءنَانِســاَءنَانِســاَءنَا�وق

  .�أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا�سوى كلمة  Cولم يبق لعلي ،�أَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَا�بـالحسن والحسين 
ه ال معنـى ألن  ألنّـ  ؛7رسـول اهللا : هـو  �أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا �ـالمراد بـ  أن يقال أنيصح وال 

  .حاد الداعي والمدعويمكن اتّ؛ إذ ال أن يكون غيرهال بد  بل المدعو ،يدعو نفسه

IIIIČ�äÛa@�Ðã@ñ…a‰g@åß@Éä¹@bßČ�äÛa@�Ðã@ñ…a‰g@åß@Éä¹@bßČ�äÛa@�Ðã@ñ…a‰g@åß@Éä¹@bßČ�äÛa@�Ðã@ñ…a‰g@åß@Éä¹@bß7777@@@@ČïÜÇ@�Ðã@ÉßČïÜÇ@�Ðã@ÉßČïÜÇ@�Ðã@ÉßČïÜÇ@�Ðã@ÉßCCCC@@@@HòíŁa@¿HòíŁa@¿HòíŁa@¿HòíŁa@¿@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    ،،،،ةةةةجمع قلّجمع قلّجمع قلّجمع قلّ) ) ) ) األنفساألنفساألنفساألنفس((((    ننننأأأأ: : : : توجد شبهة حول آية المباهلة عند المخالفين وهيتوجد شبهة حول آية المباهلة عند المخالفين وهيتوجد شبهة حول آية المباهلة عند المخالفين وهيتوجد شبهة حول آية المباهلة عند المخالفين وهي

آلحـاد،  آلحـاد،  آلحـاد،  آلحـاد،  ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي تقسيم اومقابلة الجمع بالجمع تقتضي تقسيم اومقابلة الجمع بالجمع تقتضي تقسيم اومقابلة الجمع بالجمع تقتضي تقسيم ا    ،،،،ة على الجمعة على الجمعة على الجمعة على الجمعالدالّالدالّالدالّالدالّ) ) ) ) نانانانا((((    مضافاً إلىمضافاً إلىمضافاً إلىمضافاً إلى
ه ه ه ه أنّــأنّــأنّــأنّــ: : : : أيأيأيأي    تــه...تــه...تــه...تــه...ركــب كــلّ واحــد دابركــب كــلّ واحــد دابركــب كــلّ واحــد دابركــب كــلّ واحــد داب: : : : أيأيأيأي    ،،،،))))))))هــمهــمهــمهــمركــب القــوم دوابركــب القــوم دوابركــب القــوم دوابركــب القــوم دواب((((((((: : : : كمــا فــي قولنــاكمــا فــي قولنــاكمــا فــي قولنــاكمــا فــي قولنــا
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يقصد أنيقصد أنيقصد أنتعنيتعنيتعنيتعني    ))))(أنفس(أنفس(أنفس(أنفس    يقصد أن : : : :نفس النبينفس النبينفس النبيعلى حدةعلى حدةعلى حدةعلى حدة    7777نفس النبي،،،،    ونفس عليونفس عليونفس عليونفس عليCCCC      ...علـى حـدة...  علـى حـدة...  علـى حـدة...  علـى حـدة    
        عليهم؟عليهم؟عليهم؟عليهم؟    نردنردنردنرد    فكيففكيففكيففكيف
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  7الــذي يمنـــع مـــن إرادة نفــس النبـــي  مـــع نفـــس علــيC تعـــالى فـــي قولـــه :

�كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسوكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسوكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسوكُمأَنْفُسنَا وأَنْفُسإلى جمع، أمران ة مضافاًمع التسليم بكونه جمع قلّ )١(�و :  
 ،مــن اإلنســان أن يــدعو نفســه  يصــح إذ ال  ؛دعــاء اإلنســان نفســه محــال  : : : : األولاألولاألولاألول

  وإنّما يدعو غيره.
إذ حسب هذه الدعوى يكون عندنا مجازان  ؛المجاز خالف األصل: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني

في  ثنين، والثانيبإطالقه على اال� أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا�ستعمال ا: المجاز األول: في هذه الفقرة
�عنَدعنَدعنَدعستعماله في دعاء اإلنسان نفسه وغيره بلفظ واحد. بينما في جعل المراد اب �نَد

ستعمال المجازي وحده مجاز واحد ال غير، وهو يالئم اال Cاًعلي �أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا�من 
، وتقليل Fوالحسنين فاطمة في إطالقهما على �نَانَانَانَانِساَءنِساَءنِساَءنِساَء�و    �أَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَاأَبنَاَءنَا�الواحد في 

  المجاز في الكالم أولى من تكثيره في لسان البالغة.
 الصـحيحة  السـنّة  مـا ورد فـي  : ويؤيد هذا المعنى المستفاد من العقل والبالغـة 

انصــرف إلــى  ثــم ة مكّــ 7رســول اهللافتــتح ((: ، قــالعــن عبــد الــرحمن بــن عــوف    
ثـم  هجـر،  ثـم  ، نزلثم أوغل غدوة أو روحة، بع ثم فحاصرهم ثمانية أو س الطائف

    ،،،،موعدكم الحوضموعدكم الحوضموعدكم الحوضموعدكم الحوض    ،،،،ي أوصيكم بعترتي خيراًي أوصيكم بعترتي خيراًي أوصيكم بعترتي خيراًي أوصيكم بعترتي خيراًوإنّوإنّوإنّوإنّ    ،،،،ي لكم فرطي لكم فرطي لكم فرطي لكم فرطإنّإنّإنّإنّ    ،،،،ها الناسها الناسها الناسها الناس(أي(أي(أي(أي: قال
ي أو ي أو ي أو ي أو منّمنّمنّمنّ    ن الزكاة أو ألبعثن عليكم رجالًن الزكاة أو ألبعثن عليكم رجالًن الزكاة أو ألبعثن عليكم رجالًن الزكاة أو ألبعثن عليكم رجالًووووتتتتؤؤؤؤوالذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتوالذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتوالذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتوالذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولت

ــاق مقــاتليهم وليســبين ذراريهــم)    ــاق مقــاتليهم وليســبين ذراريهــم)   كنفســي فليضــربن أعن ــاق مقــاتليهم وليســبين ذراريهــم)   كنفســي فليضــربن أعن ــاق مقــاتليهم وليســبين ذراريهــم)   كنفســي فليضــربن أعن ـــ , قــال كنفســي فليضــربن أعن ــن  ـ عبــد الــرحمن ب
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  .)١())(هذا): فأخذ بيد علي فقال ،فرأى الناس أنّه يعني أبا بكر أو عمر:  ــ عوف

  : تعليق

��א�� ود����������7«��������«�

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
هل توجد روايات معتبرة غير هل توجد روايات معتبرة غير هل توجد روايات معتبرة غير هل توجد روايات معتبرة غير : : : : لدي سؤال بخصوص الحديث الوارد، وهولدي سؤال بخصوص الحديث الوارد، وهولدي سؤال بخصوص الحديث الوارد، وهولدي سؤال بخصوص الحديث الوارد، وهو

        ؟؟؟؟7777بنفس النبيبنفس النبيبنفس النبيبنفس النبيCCCC    عليعليعليعليهذه الرواية تعبر عن اإلمام هذه الرواية تعبر عن اإلمام هذه الرواية تعبر عن اإلمام هذه الرواية تعبر عن اإلمام 
ولماذا نرى الخطاب في الرواية المذكورة في الجواب كان موجهـاً للنـاس   ولماذا نرى الخطاب في الرواية المذكورة في الجواب كان موجهـاً للنـاس   ولماذا نرى الخطاب في الرواية المذكورة في الجواب كان موجهـاً للنـاس   ولماذا نرى الخطاب في الرواية المذكورة في الجواب كان موجهـاً للنـاس   

(أيهــا النــاس! إنّــي لكــم فــرط، وإنّــي أوصــيكم بعترتــي خيــراً، موعــدكم     (أيهــا النــاس! إنّــي لكــم فــرط، وإنّــي أوصــيكم بعترتــي خيــراً، موعــدكم     (أيهــا النــاس! إنّــي لكــم فــرط، وإنّــي أوصــيكم بعترتــي خيــراً، موعــدكم     (أيهــا النــاس! إنّــي لكــم فــرط، وإنّــي أوصــيكم بعترتــي خيــراً، موعــدكم     : : : : مباشــرةمباشــرةمباشــرةمباشــرة
، ، ، ، الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتون الزكاة أو ألبعثن عليكم...)الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتون الزكاة أو ألبعثن عليكم...)الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتون الزكاة أو ألبعثن عليكم...)الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصالة ولتؤتون الزكاة أو ألبعثن عليكم...)

ربن أعنـاق مقــاتليهم، وليسـبين ذراريهــم)؟ فـي حــين    ربن أعنـاق مقــاتليهم، وليسـبين ذراريهــم)؟ فـي حــين    ربن أعنـاق مقــاتليهم، وليسـبين ذراريهــم)؟ فـي حــين    ربن أعنـاق مقــاتليهم، وليسـبين ذراريهــم)؟ فـي حــين    (...فليضــ(...فليضــ(...فليضــ(...فليضــ: : : : ثـم أصــبح للغائـب  ثـم أصــبح للغائـب  ثـم أصــبح للغائـب  ثـم أصــبح للغائـب  
        ؟!؟!؟!؟!))))))))فليضربن أعناق مقاتليكم، وليسبين ذراريكمفليضربن أعناق مقاتليكم، وليسبين ذراريكمفليضربن أعناق مقاتليكم، وليسبين ذراريكمفليضربن أعناق مقاتليكم، وليسبين ذراريكم((((((((: : : : المفترض أن يكونالمفترض أن يكونالمفترض أن يكونالمفترض أن يكون

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

: أنّـه قـال   ،Cروى الصفّار في (بصائر الدرجات) في رواية عن أبي عبـد اهللا 
إلـيكم رجـالً كنفسـي يفـتح اهللا بـه... فلمـا        بعـثن أل: ألهل الطائف 7(قال رسول اهللا

  .)٢(اذهب بالطائف...): فقال Cأصبح ودعا علياً
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  .)١((علي منّي كنفسي...): قال ،7عن رسول اهللا ،وروى الصدوق في (أماليه)
قــال لعلــي  7أن رســول اهللا: Cعــن علــي ،عــن آبائــه ،Cوروي عــن الرضــا

تلني، ومن أبغضك فقـد أبغضـني، ومـن سـبك     من قتلك فقد ق (يا علي: في خطبة له
  .)٢(فقد سبني؛ ألنّك منّي كنفسي...)

ــي جوابــه للعلمــاء فــي مجلــس المــأمون      Cوروي عــن الرضــا  : 7عــن النبــي  ،ف
بنو وليعة أو ألبعثن يعني (لينتهين ،(بن أبي طالب: إليهم رجالً كنفسي عليC)٣(.  

فقد نقلناها مـن كتـب المخـالفين،     ،وأما الرواية المذكورة في اإلجابة السابقة
فهـي فـي كتبنـا، كمـا      ��� وهم جعلوها بضمير الغائب إلبعاد األمر عن المخاطبين! و

فـرأى   (فليضربن أعنـاق مقـاتليكم، وليسـبين ذراريكـم ـــ     : في أمالي الطوسي، هكذا
  .)٤(هذا هو): أبا بكر وعمر ــ وأخذ بيد علي، فقال: أناس أنّه يعني

IIII@Ýç@Ýç@Ýç@ÝçccccČæČæČæČæ@@@@éÛìÓéÛìÓéÛìÓéÛìÓ@Z@Z@Z@ZÞaìäß@óÜÇ@ðŠ£@HáØ�ÐãcIÞaìäß@óÜÇ@ðŠ£@HáØ�ÐãcIÞaìäß@óÜÇ@ðŠ£@HáØ�ÐãcIÞaìäß@óÜÇ@ðŠ£@HáØ�ÐãcI@@@@_�bßbÔß@Hbä�ÐãcëI_�bßbÔß@Hbä�ÐãcëI_�bßbÔß@Hbä�ÐãcëI_�bßbÔß@Hbä�ÐãcëIHHHH@ @@ @@ @@ @

»���������א�����ن�����و��و��5א����א(�����«�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

فَقُل تَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسـنَا  فَقُل تَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسـنَا  فَقُل تَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسـنَا  فَقُل تَعالَوا نَدع أَبنَاَءنَا وأَبنَاَءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسـنَا  ����: : : : في قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالى
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����ل فَنَجعل لَّعنَةَ اللَّه علَـى الكَـاذبِين  ل فَنَجعل لَّعنَةَ اللَّه علَـى الكَـاذبِين  ل فَنَجعل لَّعنَةَ اللَّه علَـى الكَـاذبِين  ل فَنَجعل لَّعنَةَ اللَّه علَـى الكَـاذبِين  وأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِوأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِوأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِوأَنفُسكُم ثُم نَبتَهِ
مـن المشـهور لـدينا نحـن     مـن المشـهور لـدينا نحـن     مـن المشـهور لـدينا نحـن     مـن المشـهور لـدينا نحـن         ،،،،))))١١١١((((

مفهــوم مفهــوم مفهــوم مفهــوم     ننننأأأأ    ،،،،ة كــذلكة كــذلكة كــذلكة كــذلكبنــاء العامــ بنــاء العامــ بنــاء العامــ بنــاء العامــ أأأأوعنــد وعنــد وعنــد وعنــد     ،،،،ماميــة والثابــت عنــدنا بــالتواتر   ماميــة والثابــت عنــدنا بــالتواتر   ماميــة والثابــت عنــدنا بــالتواتر   ماميــة والثابــت عنــدنا بــالتواتر   الشــيعة اإلالشــيعة اإلالشــيعة اإلالشــيعة اإل
ــنَا���� ــنَاأَنْفُسـ ــنَاأَنْفُسـ ــنَاأَنْفُسـ ــي     ����أَنْفُسـ ــو نبـ ــي هـ ــو نبـ ــي هـ ــو نبـ ــي هـ ــو نبـ ــي واإلواإلواإلواإل    7777اهللاهللاهللاهللا    هـ ــام علـ ــي مـ ــام علـ ــي مـ ــام علـ ــي مـ ــام علـ ــن     مـ ــن بـ ــن بـ ــن بـ ــب أأأأبـ ــي طالـ ــب بـ ــي طالـ ــب بـ ــي طالـ ــب بـ ــي طالـ ــون      ،،،،CCCCبـ ــالي يكـ ــون  وبالتـ ــالي يكـ ــون  وبالتـ ــالي يكـ ــون  وبالتـ ــالي يكـ وبالتـ

    ؟؟؟؟����وأَنفُسـكُم وأَنفُسـكُم وأَنفُسـكُم وأَنفُسـكُم ����ذاته علـى كلمـة   ذاته علـى كلمـة   ذاته علـى كلمـة   ذاته علـى كلمـة       يءيءيءيءلشلشلشلشب اب اب اب اواحدة, لكن هل يترتّواحدة, لكن هل يترتّواحدة, لكن هل يترتّواحدة, لكن هل يترتّ    المعصومان نفساًالمعصومان نفساًالمعصومان نفساًالمعصومان نفساً
  نفس بعضهم البعض؟نفس بعضهم البعض؟نفس بعضهم البعض؟نفس بعضهم البعض؟أأأأي هل يكون النصارى ي هل يكون النصارى ي هل يكون النصارى ي هل يكون النصارى أأأأ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ــنَا�مفهــــوم  إن((: قولــــك ــنَاأَنْفُســ ــنَاأَنْفُســ ــنَاأَنْفُســ لــــيس  ،))Cعلــــياإلمــــام و 7اهللا هــــو نبــــي �أَنْفُســ
  !صحيحاً

نَا�المراد من  ألننَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسهو �أَنْفُس :بن أبي طالـب  عليC  ؛فقـط  لمـرء  ا وذلـك ألن
فكيـف  ، �وأَنفُسـنَا وأَنفُسـنَا وأَنفُسـنَا وأَنفُسـنَا     ............فَقُل تَعـالَوا نَـدع  فَقُل تَعـالَوا نَـدع  فَقُل تَعـالَوا نَـدع  فَقُل تَعـالَوا نَـدع  �: ال يدعو نفسه، فقد ورد في اآلية المباركة

نفسه؟ 7يجوز أن يدعو النبي!  
نَا�ا ورود أمنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسومزيد العناية. هتمامبصيغة الجمع فألجل اال �أَنْفُس  

ــكُم�بينمــا المــراد بـــ  ــكُمأَنفُس ــكُمأَنفُس ــكُمأَنفُس ــة المباركــة هــم   �أَنفُس النصــارى الــذي حضــروا   : فــي اآلي
عنــد  Cيكــون بمنزلــة علــي هولــيس المقصــود شخصــاً بعينــ ،7لمباهلــة مــع النبــيا

وال يسـتفاد   ،أو شخصين بمنزلة الرسول وأمير المؤمنين صـلوات اهللا عليهمـا   ،القوم
قياسـاً   ،كما ذكرتم ،النصارى بعضهم أنفس بعض أن �وأَنفُسكُموأَنفُسكُموأَنفُسكُموأَنفُسكُم�من هذه العبارة 

 7هـم النبـي   �أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا وووو�: راد مـن قولـه  الم أن ،ظننتموه في مفروض السؤال على ما
وعليC.  

                                                 
�Fאن١�� ��E�F٣E�W٦١Kل��
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

����وأَنْفُســـنَا وأَنْفُســـكُموأَنْفُســـنَا وأَنْفُســـكُموأَنْفُســـنَا وأَنْفُســـكُموأَنْفُســـنَا وأَنْفُســـكُم����: : : : فـــي قولـــه تعـــالىفـــي قولـــه تعـــالىفـــي قولـــه تعـــالىفـــي قولـــه تعـــالى
))))١١١١((((    كـــان علـــيكـــان علـــيكـــان علـــيكـــان علـــيCCCC    نفـــس النبـــينفـــس النبـــينفـــس النبـــي7777نفـــس النبـــي،،،،    

وكالهما أنموذج للعقيدة النقيوكالهما أنموذج للعقيدة النقيوكالهما أنموذج للعقيدة النقيلمشروعة من اهللا عزّ وجلّ.لمشروعة من اهللا عزّ وجلّ.لمشروعة من اهللا عزّ وجلّ.لمشروعة من اهللا عزّ وجلّ.ة اة اة اة اوكالهما أنموذج للعقيدة النقي        
ر عقيدة ر عقيدة ر عقيدة ر عقيدة نا كيف نتصونا كيف نتصونا كيف نتصونا كيف نتصونّنّنّنّأأأأبمعنى بمعنى بمعنى بمعنى     ؟؟؟؟هل معهمهل معهمهل معهمهل معهماااامن مثل نفس المتبمن مثل نفس المتبمن مثل نفس المتبمن مثل نفس المتب: : : : والسؤال هناوالسؤال هناوالسؤال هناوالسؤال هنا

فاسدة ومحرفاسدة ومحرفاسدة ومحرتتتتلهم شخص مغلهم شخص مغلهم شخص مغلهم شخص مغفة ويمثّفة ويمثّفة ويمثّفة ويمثّفاسدة ومحرررربهذه العقيدة الالعقيدة إنبهذه العقيدة الالعقيدة إنبهذه العقيدة الالعقيدة إنبهذه العقيدة الالعقيدة إن    ر     صح صح صح ؟؟؟؟التعبيرالتعبيرالتعبيرالتعبيرصح        
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
سـواء   ،تلـك المجموعـة  : هـي  فـي آيـة المباهلـة    �أَنْفُسـكُم أَنْفُسـكُم أَنْفُسـكُم أَنْفُسـكُم �لـه كلمـة   الذي تمثّ

ـــ كبــار النصــارى دهاالتــي يعــ ،أكانــت شخصــاً واحــداً أم أكثــر  باعتبــار أن المباهلــة  ـ
  .بمثابة أنفسهمــ حصلت معهم 

يــدعوه القــرآن أن    7أن مــن أراد أن يجــري المباهلــة مــع رســول اهللا     : يعنــي
ــة        ،نفســهيــأتي بشــخص أو جماعــة تماثلــه فــي المقــام والمرتبــة بحيــث يكــون بمثاب

 عـد يالـذي   ،إظهار أفضل ما عند الطـرفين : سبب هكذا دعوة من الطرفين هو ولعلّ
والتي قـد يعتـذر عنـد الفشـل      ،دون ما لو كانت الدعوة ألراذل القوم ،بمثابة النفس

  أن هؤالء لم يكونوا بمستوى المباهلة.ب
                                                 

�Fאن١�����E�F٣E�W٦١Kل�� �
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

اســتدللتم بآيــة اســتدللتم بآيــة اســتدللتم بآيــة اســتدللتم بآيــة     )،)،)،)،CCCC/تفضــيل اإلمــام علــي/تفضــيل اإلمــام علــي/تفضــيل اإلمــام علــي/تفضــيل اإلمــام علــيFFFFةةةةئمــئمــئمــئمــ(تفضــيل األ(تفضــيل األ(تفضــيل األ(تفضــيل األ: : : : عنــوانعنــوانعنــوانعنــوانفــي فــي فــي فــي 
����وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم����: : : : المباهلة بقوله تعالىالمباهلة بقوله تعالىالمباهلة بقوله تعالىالمباهلة بقوله تعالى

ساوى بينه ساوى بينه ساوى بينه ساوى بينه     7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    بأنبأنبأنبأن: : : : وقلتموقلتموقلتموقلتم    ،،،،))))١١١١((((
وبين اإلمام عليوبين اإلمام عليوبين اإلمام عليوبين اإلمام عليCCCC    في هذه اآليةفي هذه اآليةفي هذه اآليةفي هذه اآلية....        

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما ����: : : : ولكننا نجد في سورة التوبةولكننا نجد في سورة التوبةولكننا نجد في سورة التوبةولكننا نجد في سورة التوبة
يمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حعيمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حعيمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حعيمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حفهل نحن من أجـل هـذه اآليـة    فهل نحن من أجـل هـذه اآليـة    فهل نحن من أجـل هـذه اآليـة    فهل نحن من أجـل هـذه اآليـة    . . . . ))))٢٢٢٢((((����ع

        مساوين للرسول؟مساوين للرسول؟مساوين للرسول؟مساوين للرسول؟
وفـي  وفـي  وفـي  وفـي      ،،،،7777ساوي الرسـول ساوي الرسـول ساوي الرسـول ساوي الرسـول يييي    CCCCلماذا في آية المباهلة اإلماملماذا في آية المباهلة اإلماملماذا في آية المباهلة اإلماملماذا في آية المباهلة اإلمام: : : : أرجو التوضيحأرجو التوضيحأرجو التوضيحأرجو التوضيح
        هذه اآلية ال نساويه؟هذه اآلية ال نساويه؟هذه اآلية ال نساويه؟هذه اآلية ال نساويه؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..ال

  :  لنا في مقام الجواب عدة نقاط
بمعنــى  �وأَنْفُســنَاوأَنْفُســنَاوأَنْفُســنَاوأَنْفُســنَا�: قولــه تعــالى نــا أن نلفــت نظــركم أنفــي البــدء بود: : : : األولــىاألولــىاألولــىاألولــى

  !لم يرد لها نظيراً في القرآن الكريمالمداخلة والمساواة لألنفس 
                                                 

�Fאن١�����E�F٣E�W٦١Kل�� �
�Fא�?�-�٢�E�F٩E�W٢٨K� �
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 �مـن أَنفُسـكُم  مـن أَنفُسـكُم  مـن أَنفُسـكُم  مـن أَنفُسـكُم  �    لفظ أو ،�من أَنفُسهِممن أَنفُسهِممن أَنفُسهِممن أَنفُسهِم�: ورد في جملة من اآليات لفظ ،نعم
  وجدانياً. �أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا�الموهمة بالتشابه أو انطباق المعنى بينها وبين 

 ،7هناك فرقاً بين االثنين, بين أن ينسب المرء لنفس رسول اهللا حسب أننو
لنفـوس   7وهو المراد هنا, وبـين أن ينسـب الرسـول    ،والموحي بالمساواة والتطابق

المســاواة فــي  : فــي نســبته للغيــر يتبــادر إلــى الــذهن   7ولالرســ نحيــث إ ؛اآلخــرين
 أن يخاطب اإلنسانية جمعـاء بـأن  يصح السنخية من جهة الخلق والتكوين, ولذلك 

إِنَّمـا أَنَـا بشَـر    إِنَّمـا أَنَـا بشَـر    إِنَّمـا أَنَـا بشَـر    إِنَّمـا أَنَـا بشَـر    �: ويعضـده قولـه تعـالى    ،بشـراً مـثلكم  : يعنـي  ،مـن أنفسـكم   7الرسـول 
ن إو ،لملكـات والرتـب  التسـاوي بكافـة الخصـائص وا   : , وليس معنى هذا)١(�مثلُكُممثلُكُممثلُكُممثلُكُم
  .لهم من جهة السنخية اتهساومثبت 

بعضـهم   تسـاويهم بالمؤمنين أنفسهم ال يمكن القول  وال يعزب عن العاقل أن
 ،المنـافق المـؤمن و و ،العاصـي وبيـنهم, فمـنهم المطيـع     ختالفلحتمية اال ؛مع بعض

فــرض  يفكيــف   ،والمخلــص والمتــآمر   ،7ف عــن رســول اهللا  والمجاهــد والمتخلّــ 
  !آن كونهم نفس واحدةالقر

نضمام يكون هذا مقبوالً على ما ذهبنا إليه من التساوي في السنخية واال ،نعم
  .نضمام كما يقولونلآلدمية, فالسنخية دليل اال

ــي نذإ ــن   7النبـ ــثلهم مـ ــرف أنّـــ   مـ ــن يجـــب أن نعـ ــة, ولكـ ــذه الجهـ ــثلهم  ههـ مـ
هـو فـوقهم مـن    أنّه : نعني بهاما وال نقصد بالزيادة الخروج عن اآلدمية, وإنّ: وزيادة

ي يمتنــع فيهـــا المســـاواة بهـــا  تـــب والـــدرجات والملكــات والخصـــائص ال جهــة الرتـــ 
  معهم.

                                                 
�F١k,bא��E�F١٨E�W١١٠K� �
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والتــي يحــرز فيهــا   ،7يكفــي أن يشــير القــرآن إلــى آدميــة النبــي   بمقــدار مــاو
 ،هـو مـنهم   نوالقـوم الـذي   7د اآلدمي بين الرسـول البشري والتوح نضماماال حقّقت

 ،مـن جهـة الخلـق    7هم سـواء معـه  بـأنّ  ،ة علـيهم لحجـ يكون قد أثبت بهذا المقـدار ا 
ولـو كـان مـن غيـر سـنخهم       ؟من بشر مثلهم وليس من جنس آخـر  نفلماذا ال يقبلو

السنخية والجنس. اختالفعليه بمقتضى  عتراضلهم اال لحق  
ــنَا�: قولـــه اأمـــ ــنَاأَنْفُسـ ــنَاأَنْفُسـ ــنَاأَنْفُسـ مقصـــود بهـــذا  7مـــع وجـــود شـــخص آخـــر غيـــر النبـــي  ،�أَنْفُسـ

مـن جهـة الخصـائص     حتّـى  7كـنفس رسـول اهللا  ـــ  اآلخـر   :أيــ ه أنّ: فمعناه ،الجمع
(أنـا  : لبداهـة الفـرق بـين قـول القائـل ألهـل قريـة        ؛الممتنعة على الغير، والرتب العليا

 فالســـامع يفهـــم فـــي الكلمـــة األولـــى  ،)ه أخـــينّـــإ(: ولقولـــه فـــي أحـــدهم )،أخـــوكم
 إلـى الـذهن أن   إذ يتبادر ؛أخي)( (أخوكم) فرقاً وجدانياً واضحاً عن الكلمة الثانية

ــا �: ة بمعناهــا العــام, كمــا فــي قــول اهللا تعــالى   خــواإل: (أخــوكم) يــراد بهــا  كلمــة ــا إِنَّم ــا إِنَّم ــا إِنَّم إِنَّم
  .)١(�المؤمنُون إِخوةٌالمؤمنُون إِخوةٌالمؤمنُون إِخوةٌالمؤمنُون إِخوةٌ

بمعناها الخـاص,   ةخواُأل: (أخي) المراد بكلمة يتبادر إلى الذهن أن بالمقابل
: 7ل النبـي قـو : , نظيـر وإن كـان مجـازاً   ،خوة النسب والدم واللحـم والـرحم  إ: يعني
٢(أخي في الدنيا واآلخرة) (علي(.  

: 7وإذا لم نفهم هـذا المعنـى ونـدرك هـذا التفريـق فـال يبقـى أي قيمـة لقولـه         
ــرة)  (علـــي ــدنيا واآلخـ بـــنصّ  7خـــوة لرســـول اهللاإالمـــؤمنين  إذ كـــلّ ؛أخـــي فـــي الـ
 ؛ةخـو داخـل فـي مصـداق اإل    7والرسـول  ،�إِنَّما المؤمنُون إِخـوةٌ إِنَّما المؤمنُون إِخـوةٌ إِنَّما المؤمنُون إِخـوةٌ إِنَّما المؤمنُون إِخـوةٌ �عتبار اب ؛القرآن

  باعتبار مفهوم اإليمان.
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ــام مجــيء كلمــة     ــنَا�وال نغفــل فــي المق ــنَاأَنْفُس ــنَاأَنْفُس ــنَاأَنْفُس وال يمكــن أن  ،بصــيغة الجمــع  �أَنْفُس
نـا  المتناع دعوة اإلنسان نفسـه, وال نغفـل أنّ   ؛7يكون المقصود بها نفس رسول اهللا

ــر المــؤمنين     لقرينــة خروجــه بمفــرده مــع النبــي    ؛Cذهبنــا لكــون المقصــود بهــا أمي
  ها الحقاً.لالتي سنفصّ دلّةولجملة األ ،للمباهلة 7األكرم

, تعنـي  �مـن أَنفُسـكُم  مـن أَنفُسـكُم  مـن أَنفُسـكُم  مـن أَنفُسـكُم  �: قوله تعـالى  ال أحد يقول بأن نأ: ومن الطبيعي القول
ة ال يبلغهــا امتيــازات خاصّــ 7وبــاقي النــاس, فللرســول  7المســاواة بــين رســول اهللا 

ــ نحـــن عنـــدما نقـــول بـــأن  حتّـــىأحـــد قـــط, و ــا نقصـــد إنّ 7اً مســـاوٍ لرســـول اهللاعليـ مـ
ــاواته ــه Cمسـ ــو   7لـ ــا دون النبـ ــب العليـ ــات والمراتـ ــرفَةبالملكـ ــن   ،ة المشَـ ــي مـ فهـ

  .دون غيره من الخلق 7صاتهاختصا
لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ           لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ           لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ           لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ مـن أَنفُسـكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ           �: فهذه اآلية

يمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمعيمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمعيمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمعيمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمقال فـي آيـة المباهلـة    ه إن أنّ للمستدلّ ةموهم، )١(�ع
ه حقّقـ لت ؛فيلزم هنا القول به أيضاً, وعليه فال فضيلة للتساوي في المباهلة ،بالتساوي

مـا  وإنّ ،التسـاوي : ه ال يـراد بهـا  دالل بأنّـ سـت , أو لالأُخـرى ة في آي 7للغير مع رسول
ــراد بهــا  ــا شــتراك بنحــوٍ اال: ي ــذكورة أو اإل  ،م ــر    كــالجنس أو ال ــدين وغي خــوة فــي ال

 ألن ؛فـي آيـة المباهلـة    Cالمـؤمنين  ا ال يعنـي وجـود فضـيلة لإلمـام أميـر     ممـ  ،ذلك
(أي  مـراده  حقّـق بهذه األنماط مـن الـروابط, فيت   7الجميع مشتركون مع رسول اهللا

  عدم المساواة في آية المباهلة. من) المستدلّ
ــين مثـــل هـــذه اآليـــ    ــق بـ ــام التفريـ ــى   ةونحـــن فـــي مقـ ــة علـ ــة الدالـ ــة المباهلـ وآيـ

  .تقدممضافاً للدليل المفي النقاط الالحقة التالية  دلّةسوق لك األن ،المساواة
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 ،باآليات القرآنية المباركـة الموجبـة للتفريـق بـين الـنفس واألهـل       الرد: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية
الخــتن أو الصــهر ومــا : أي ،أو األقـارب  ،أهلنــا: بحيـث ال تــأتي كلمــة أنفسـنا بمعنــى  

  .وحقيقتهالنفس بما هي ذات المرء : ما تعنيوإنّ ،شابه
على  علي الميالني في مقام الردسيد لل )(نفحات األزهار فقد ورد في كتاب

ــة  ــن تيمي ــين        ((: اب ــة ب ــع فيهــا المقابل ــات التــي وق ــة فــي اآلي ــن تيمي ــاذا يقــول اب  لكــن م
ــنفس) و(األقربــاء) كمــا فــي قولــه تعــالى      يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا قُــوا أَنفُســكُم      يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا قُــوا أَنفُســكُم      يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا قُــوا أَنفُســكُم      يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا قُــوا أَنفُســكُم      �: (ال

  ؟)١(�اًاًاًاًوأَهليكُم نَاروأَهليكُم نَاروأَهليكُم نَاروأَهليكُم نَار
 غيـر أن ، , فكـذلك آيـة المباهلـة   )٢(�الَّـذين خَسـروا أَنفُسـهم وأَهلـيهِم    الَّـذين خَسـروا أَنفُسـهم وأَهلـيهِم    الَّـذين خَسـروا أَنفُسـهم وأَهلـيهِم    الَّـذين خَسـروا أَنفُسـهم وأَهلـيهِم    �: وقوله

أمـا   النفس في اآليتين المذكورتين مستعملة في نفس اإلنسان علـى وجـه الحقيقـة.   
 ةزّل بمنزلـ على وجه المجاز لمن نُ ـر الحقيقة ــ لتعذّـفي آية المباهلة فهي مستعملة 

  .)٣())للحديث القطعي الوارد في القضية ؛Cعليالنفس, وهو 
ســتغنى القــرآن عــن ذكــرهم فــي فلــو كانــت الــنفس تعنــي األهــل واألقــارب ال

  لألهلين.: أي ،ها متضمنة لهمألنّ )؛(أنفسهم أو )(أنفسكم اآليتين واكتفى بذكر
 7األحاديـــث الشـــريفة الموجبـــة لتلـــك المســـاواة بـــين نفـــس النبـــي       : : : : الثالثـــةالثالثـــةالثالثـــةالثالثـــة

  : ورد هذا المعنى فيإذ المشرفة,  Cعلي المقدسة ونفس
  .)٤(ك)وأنا منأنت منّي (: 7قوله ــــــــ    أأأأ

ــ   .)٥(علي) أنا أو ��� ي عنّ يؤديال ه، ي وأنا منمنّ (علي: الوداعحجة في  7قوله ب ــب ــب ــب 
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  .)١(ه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي)ي وأنا منمنّ اًعلي(إن : 7قوله ج ــج ــج ــج ــ
(ال : ، أو)٢()يأنـا أو رجـل منّـ    ��� ي عنّـ  يـؤدي  (ال: ة البـراءة في قصّـ  7قوله د ــد ــد ــد ــ

  .)٣(رجل منّي وأنا منه) ��� يذهب بها 
مثـل  : ـ أو قـال ـي رجالً منّ بعثنن(لَتُسلمن أو ل: وفد ثقيف قصّة في 7قوله هـ ــهـ ــهـ ــهـ ــ

ــنفســي  ــاقكم ـ ليضــربنـ ــوالكم ذراريكــم, وليأخــذن  وليســبين ،أعن : قــال عمــر ف .)أم
هـو هـذا,   : ب صدري رجاء أن يقولت أنصمئذ, جعلوي ��� ارة يت اإلمفواهللا ما تمنّ

  .)٤((هو هذا, هو هذا): قالثم  ،فأخذ بيده ،فالتفت إلى علي: قال
  .)٥(من نور واحد) لقت أنا وعلي(خُ: 7قوله و ــو ــو ــو ــ

ـــ ـــز ــ ـــز ــ ـــز ــ ــه ز ــ ــي 7قولـ ــتّ  (: Cلعلـ ــن أشـــجار شـ ــا ووى، النـــاس مـ ــجرة   أنـــتأنـ مـــن شـ
  .)٦(واحدة)

مـا سـألتني   (إنّ: ؟! قـال فعلـي : عـض أصـحابه, فقيـل   وقـد سـئل عـن ب    7قوله ح ــح ــح ــح ــ
  .)٧(عن الناس ولم تسألني عن نفسي)
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: في جواب جبريلحد أصحاب األلوية يوم أُ Cلما قتل علي 7قوله ط ــط ــط ــط ــ
  .)١(يا رسول اهللا وأنا منكما: , فقال جبرائيل)ي وأنا منهه منّ(إنّ

   ر بــال أدنـــى ريــب   فهــذه الباقـــة مــن األحاديـــث الشــريفة تقـــرنفـــس اإلمـــام  أن
علــيC  خلقــاً وأصــالً ونوعــاً وتكوينــاً, وهــي كمــا    7هــي نفــس نفــس رســول اهللا

غراب ســــتواال العجــــب أخــــذنافــــي مقــــام تقريــــب المـــراد, كــــي ال ي  كافيــــة ،نعتقـــد 
 أنعلــى ة بوضــوح آيــة المباهلــة دالّــ مــا ســمعنا أو قرأنــا بــأن  انكار أحيانــاً, إذســتواال

 ــنَا وووو�بــــ 7خطــاب النبـــيــنَا أَنْفُســنَا أَنْفُســنَا أَنْفُسمقصـــود بـــه �أَنْفُس :علـــيC،   ولــيس المقصـــود بـــه نفـــس
  .ةألدلّمن ا تقدمما ل ؛فةالمشر 7الرسول

وللدليل الظريف المنطقي الذي يذكره الشيعة في المقام والذي نجعله دليالً 
  :  ، وهوبرأسه

اإلمــام  بــأن )(الشــافي فــي اإلمامــة فــي كتــاب د المرتضــىســيال ســتدلّا: : : : الرابعــةالرابعــةالرابعــةالرابعــة
اًعليC نَا�ود بـفي اآلية هو المقصنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسبما يلي �أَنْفُس :))نَا �: قوله ونحن نعلم أنأَنْفُسنَا وأَنْفُسنَا وأَنْفُسنَا وأَنْفُسو

كُمأَنْفُسوكُمأَنْفُسوكُمأَنْفُسوكُمأَنْفُسال يجوز أن يعني بالمدعو فيه �و :ه هو الداعي, وال يجوز أن ألنّ ؛7النبي
مـــا يصـــح أن يـــدعو غيـــره, كمـــا ال يجـــوز أن يـــأمر نفســـه يـــدعو اإلنســـان نفســـه, وإنّ

أن يكون إشارة إلى غير ال بد  �سنَا وأَنْفُسكُمسنَا وأَنْفُسكُمسنَا وأَنْفُسكُمسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُوأَنْفُوأَنْفُوأَنْفُ�: وينهاها, وإذا كان قوله تعالى
عي ه ال أحــد يــدألنّــ ؛C, وجــب أن يكــون إشــارة إلــى أميــر المــؤمنين  7الرســول

  .)٢())في المباهلة Fدخول غير أمير المؤمنين وغير زوجته وولديه
س لهـــذه المســـاواة ال تؤســـ كريمـــةاآليـــة ال مـــن المهـــم أن نعلـــم أن: : : : الخامســـةالخامســـةالخامســـةالخامســـة

فنحن ال نرى فـي عـدم ذكـر اآليـة فقـدان       ؛ما هي بالواقع كاشفة عنهاها, وإنّنة لالمتضم
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ه بـن عمـ  اوبـين نفـس    7األشـرف  في المساواة بـين نفـس النبـي    مشرفةلهذه الخاصية ال
ووصيبن أبي طالب ه وأخيه عليCإذ  ؛مـا صـدر    وأفعالـه وكـلّ   7أقوال الرسول أن

اآليـة كاشــفة عـن هــذا    اًهـذه الحقيقــة, إذ  علــى دالّ Cاإلمـام أميــر المـؤمنين   بشــأنمنـه  
  بإثبات من كتاب اهللا تعالى. ��� وهي دليل على وجوده لمن ال يعتقد  ،األمر

لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ    لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ    لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ    لَقَـد جـاءكُم رسـولٌ    �: فـي مثـل قولـه تعـالى     حقّقوهذه النقاط ال يمكن أن تت
فهـي ليسـت    ؛�كُمكُمكُمكُممـن أَنفُسـ  مـن أَنفُسـ  مـن أَنفُسـ  مـن أَنفُسـ  �, وبالضبط في فقرة �من أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّممن أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّممن أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّممن أَنفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّم

  .لما ذكرنا من النقاط ،�وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُموأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم�: كقوله تعالى
العــادة عنــد العــرب  ألن ؛متيــاز بهــااألهــل بيتــه ال  7دعــوة النبــي إن: فــإن قيــل

  .قاضية بإخراج آل الرجل للمباهلة
  : هذا منتقض من جهات إن: : : : قلناقلناقلناقلنا

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ هــو أقــرب إليــه مــن اإلمــام   مــن أهــل بيتــه مــن  7لمــاذا لــم يخــرج الرســول  ـ
عليCاس ه, وهو عمإذ, العب في سلم الرحمية. 7اس أقرب لرسول اهللالعب  

عنـدما   ،7لمـاذا تسـاءل النصـارى مـن النبـي      اًاألمـر لـو كـان كـذلك, إذ     إن ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢٢٢
لماذا لم تخرج لنا أهل الكرامـة والشـارة مـن    : الذين معه أهل بيته, قائلين نأعلموا 

 هــم ال يســألون مثــل هــذا الســؤال مــع كــونهم عــارفين إن  يفتــرض أنّإذ  ؛)١(أصــحابك
  ج آل الرجل في المباهلة.اخرإعند العرب) قائم على ( العرف
القاعـدة, أو دليـل علـى عـدم     بانتقاض هـذه   حديث النصارى مع بعضهم قاضٍ ــــــــ٣٣٣٣

  لو كان قد أخرج أهله لكان من الصادقين... الخ.: قال بعضهم لبعض إذ ؛وجودها
ولـم   ،فـي آيـة المباهلـة    Cوعلـي  7هنـا نعـرف لمـاذا يتسـاوى الرسـول     ومن 

في آية 7الرسولالناس مع  يتساو :�     لَيـهزِيـزٌ عـكُم عـن أَنفُسولٌ مساءكُم رلَقَد ج     لَيـهزِيـزٌ عـكُم عـن أَنفُسولٌ مساءكُم رلَقَد ج     لَيـهزِيـزٌ عـكُم عـن أَنفُسولٌ مساءكُم رلَقَد ج     لَيـهزِيـزٌ عـكُم عـن أَنفُسولٌ مساءكُم رلَقَد ج
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يمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حا عميمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حا عميمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حا عميمحر وفؤر نِينؤملَيكُم بِالمرِيصٌ عنِتُّم حا ع؟!�م  

è�Ðãc@åßIë@òÜçbj½a@òíe@¿@Hbä�ÐãcI@´i@ÖŠÐÛaIè�Ðãc@åßIë@òÜçbj½a@òíe@¿@Hbä�ÐãcI@´i@ÖŠÐÛaIè�Ðãc@åßIë@òÜçbj½a@òíe@¿@Hbä�ÐãcI@´i@ÖŠÐÛaIè�Ðãc@åßIë@òÜçbj½a@òíe@¿@Hbä�ÐãcI@´i@ÖŠÐÛaI@Há@Há@Há@Há@@@@@@@@
HæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�@¿HæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�@¿HæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�@¿HæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�@¿@ @@ @@ @@ @

�����	د��و��«�����»������(�ن���� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

لَقَـد مـن اللّـه علَـى المـؤمنِين إِذ      لَقَـد مـن اللّـه علَـى المـؤمنِين إِذ      لَقَـد مـن اللّـه علَـى المـؤمنِين إِذ      لَقَـد مـن اللّـه علَـى المـؤمنِين إِذ      ����: : : : مـن سـورة آل عمـران   مـن سـورة آل عمـران   مـن سـورة آل عمـران   مـن سـورة آل عمـران       ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤في اآليـة رقـم   في اآليـة رقـم   في اآليـة رقـم   في اآليـة رقـم   
ــن أَنفُســهِم...    ــوالً مســيهِم ر ــثَ ف عــهِم...   بــن أَنفُس ــوالً مســيهِم ر ــثَ ف عــهِم...   بــن أَنفُس ــوالً مســيهِم ر ــثَ ف عــهِم...   بــن أَنفُس ــوالً مســيهِم ر ــثَ ف عــة المباهلــة  ����ب ــي آي ــة المباهلــة  ، وف ــي آي ــة المباهلــة  ، وف ــي آي ــة المباهلــة  ، وف ــي آي ــنَا وأَ����: : : : ، وف أَنْفُسأَوــنَا و أَنْفُسأَوــنَا و أَنْفُسأَوــنَا و أَنْفُسوــكُمنْفُســكُمنْفُســكُمنْفُســكُمنْفُس���� ، ، ، ،

        ....CCCCاإلمام علياإلمام علياإلمام علياإلمام علي: : : : في آية المباهلة هوفي آية المباهلة هوفي آية المباهلة هوفي آية المباهلة هو���� أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا����وتفسير وتفسير وتفسير وتفسير 
ما هو معنى الـنفس فـي سـورة آل عمـران فـي اآليـة المـذكورة، مـع         ما هو معنى الـنفس فـي سـورة آل عمـران فـي اآليـة المـذكورة، مـع         ما هو معنى الـنفس فـي سـورة آل عمـران فـي اآليـة المـذكورة، مـع         ما هو معنى الـنفس فـي سـورة آل عمـران فـي اآليـة المـذكورة، مـع         : : : : سؤاليسؤاليسؤاليسؤالي

وهي التي تأتي بمعنى التبعيض في الكلمات أحياناً، فهل المقصود وهي التي تأتي بمعنى التبعيض في الكلمات أحياناً، فهل المقصود وهي التي تأتي بمعنى التبعيض في الكلمات أحياناً، فهل المقصود وهي التي تأتي بمعنى التبعيض في الكلمات أحياناً، فهل المقصود     )،)،)،)،منمنمنمن((((وجود وجود وجود وجود 
اهللا واإلمامـة فـي   اهللا واإلمامـة فـي   اهللا واإلمامـة فـي   اهللا واإلمامـة فـي       وهم الذين حفظوا رسولوهم الذين حفظوا رسولوهم الذين حفظوا رسولوهم الذين حفظوا رسول    ،،،،آل هاشم من المؤمنينآل هاشم من المؤمنينآل هاشم من المؤمنينآل هاشم من المؤمنين: : : : بأنفسهم هنابأنفسهم هنابأنفسهم هنابأنفسهم هنا

        !!!!ن عامة؟ فيكون رسول اهللا في هذه الحالة من أنفسهمن عامة؟ فيكون رسول اهللا في هذه الحالة من أنفسهمن عامة؟ فيكون رسول اهللا في هذه الحالة من أنفسهمن عامة؟ فيكون رسول اهللا في هذه الحالة من أنفسهمووووالمؤمنالمؤمنالمؤمنالمؤمن: : : : أصالبهم، أم همأصالبهم، أم همأصالبهم، أم همأصالبهم، أم هم
        في هذه اآلية؟في هذه اآلية؟في هذه اآلية؟في هذه اآلية؟    ))))وأنفسكموأنفسكموأنفسكموأنفسكم((((في المباهلة في المباهلة في المباهلة في المباهلة     ))))أنفسناأنفسناأنفسناأنفسنا((((بين بين بين بين     وما الفرق لغوياًوما الفرق لغوياًوما الفرق لغوياًوما الفرق لغوياً

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لَقَـد مـن اللّـه    لَقَـد مـن اللّـه    لَقَـد مـن اللّـه    لَقَـد مـن اللّـه    �: )١٦٤في سورة آل عمـران اآليـة (   �من أَنفُسهِممن أَنفُسهِممن أَنفُسهِممن أَنفُسهِم�إن معنى  ــــــــ١١١١
مـن نـوع    7أن رسـول اهللا : هو� علَى المؤمنِين إِذ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُسهِم...علَى المؤمنِين إِذ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُسهِم...علَى المؤمنِين إِذ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُسهِم...علَى المؤمنِين إِذ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُسهِم...

, خــرىولــيس مــن المالئكــة أو مــن المخلوقــات األُ   ،ومــن صــنفهم ،ومــثلهم ،البشــر
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  ببني هاشم أو المؤمنين أو العرب. كما أن الظاهر أن الخطاب عام وال يختصّ
، )مـن أنفسـهم  (: وقـد وصـفه بأنّـه   ((: الطباطبـائي في(تفسـير الميـزان)   سيد قال ال

إذ ال دليــل علــى تخصــيص   ؛ومــن نــوعكم ،بشــر مــثلكم: والظــاهر أن المــراد بــه أنّــه 
أو بقـريش خاصّـة, وخاصّـة بـالنظر إلـى وجـود رجـال مـن الـروم           ،الخطاب بـالعرب 

  .)١())وفارس والحبشة بين المسلمين في حال الخطاب
فـي سـورة آل   � وأَنفُسـهِم وأَنفُسـهِم وأَنفُسـهِم وأَنفُسـهِم �فـي آيـة المباهلـة     �أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا �أما الفرق اللغوي بـين  

فــرد : وردت بصــيغة الجمــع، ولكــن المقصــود هــو   �أَنْفُســنَاأَنْفُســنَاأَنْفُســنَاأَنْفُســنَا�عمــران, هــو أن كلمــة  
  .Cواحد ومصداق واحد، وهو اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ــنَا�((: )قــال الشــيخ مكــارم الشــيرازي فــي تفســيره (األمثــل    ــنَاأَنْفُس ــنَاأَنْفُس ــنَاأَنْفُس ينحصــر فــي   �أَنْفُس
علــيC        ــى ــة عل ، بينمــا كلمــة أنفســهم هــي صــيغة جمــع، وأيضــاً اســتعملت للدالل

  .)٢())الجمع ال على شخص واحد
رادة العموم مـن معنـى   من) في آية آل عمران يساعد على إن التبعيض بـ(إ ــــــــ٢٢٢٢

ضــافة إلــى بخالفــه فــي آيــة المباهلــة، مضــافاً إلــى أن اإل  ،جميــع النــاس: الــنفس، أي
 ؛7م (نا) ساعد على التخصيص، وقطعـاً لـيس المقصـود هـو الرسـول     ضمير المتكلّ

بمســاعدة  ،Cاإلمــام علــي: ل أن يــدعو نفســه، فالمقصــود هــو ألن اإلنســان ال يتعقّــ
بجميــع  7رســول األكــرملل Cالواقعــة الخارجيــة، فتــدل اآليــة علــى مســاواة اإلمــام

  الصفات عدا ما خرج بالدليل.
ـــ وهــو مــن     محمــدنقــالً عــن   ،فــي تفســيره قــال الــرازي   بــن الحســن الحمصــي ـ

ـ )المنقذ من التقليد(أعالمنا صاحب كتاب  نفـس  : �أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا أَنْفُسـنَا �ليس المراد بقولـه  (( :ـ
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ألن اإلنســان ال يــدعو نفسـه، بــل المــراد غيرهـا، وأجمعــوا علــى أن ذلــك    ؛7محمـد 
محمد، : هي ))نفس علي((ت اآلية على أن ، فدلّ·علي بن أبي طالب: الغير كان

أن : أن هذه النفس هي عـين تلـك الـنفس، فـالمراد    : وال يمكن أن يكون المراد منه
هــذه الــنفس مثــل تلــك الــنفس، وذلــك يقتضــي االســتواء فــي جميــع الوجــوه، تــرك     

الفضـــل، لقيـــام الـــدالئل علـــى أن حـــق النبـــوة، وفـــي حـــق العمـــل بهـــذا العمـــوم فـــي 
 Cمحمـداً  نعقـاد اإلجمـاع علـى أن   ، والكان علي كذلككان نبياً وما  Cمحمداً

١())وراءه معموالً به... في ما، فيبقى ·كان أفضل من علي(.  
ــ ��� وهنـــاك فـــرق دقيـــق ال يلحـــظ   ل التـــام! وهـــو أن الداللـــة التصـــديقية  بالتأمـ

تالف جهـة التشـبيه أو طـرف    عمالين يختلف من جهـة اخـ  ستوالمعنى المراد بين اال
إن تشبيه العالي للداني بنفسه يفيد رفع درجة الداني إلى مسـتوى العـالي،   ف التشبيه؛

وهــو المــراد الجــدي والتصــديقي للعــالي، كمــا فــي قــول القــرآن علــى لســان رســول  
فرفعـه إلـى    ،ه الداني بنفسـه شب ،7رسول اهللا: وهو ،أن العاليإذ  ؛�وأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَاوأَنْفُسنَا� 7اهللا

  مصاف نفسه.
مواسـاة الـداني، وأن العـالي يريـد     : فسه بالـداني يفيـد  وبالمقابل تشبيه العالي لن

لـه، أو لغـرض آخـر عقالنـي، كمـا       وترضـيةً  أن يجعل نفسه بمستوى الداني مواساةً
ــ�: فــي قولــه ــمــمــمــهِممــهِمن أَنفُســهِمن أَنفُســهِمن أَنفُسوال توجــد داللــة تصــديقية تفيــد المســاواة قطعــاً، وإنّمــا   �ن أَنفُس ,

لـه الـداني مـثالً، وال    يقب حتّـى ل نفسه تواضعاً ويجعلها في مصـاف الـداني   العالي ينزّ
: أي ،�مــن أَنفُســهِممــن أَنفُســهِممــن أَنفُســهِممــن أَنفُســهِم�: ينفــر منــه أو ال يســتغرب, ولــذا قــال علمــاء التفســير أن معنــى   

وإنّمـا قـالوا    ،�وأَنْفُسـنَا وأَنْفُسـنَا وأَنْفُسـنَا وأَنْفُسـنَا �أو بشر مثلهم، ولم يقولوا ذلك في تفسـير   ،أو مثلهم ،منهم
  !فالحظ فإنّه دقيق ؛بالمساواة هنا
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أَسـأَلُكُم علَيـه   أَسـأَلُكُم علَيـه   أَسـأَلُكُم علَيـه   أَسـأَلُكُم علَيـه       الالالال    قُـل قُـل قُـل قُـل ����: : : : ةةةةالمـود المـود المـود المـود     آيـة آيـة آيـة آيـة     فـي فـي فـي فـي     الـواردة الـواردة الـواردة الـواردة     األحاديـث األحاديـث األحاديـث األحاديـث     بأنبأنبأنبأن: : : : بعضبعضبعضبعض    يقوليقوليقوليقول

����الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربىفي في في في     الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ    ��� ��� ��� ���     اًاًاًاًأَجرأَجرأَجرأَجر
، ، ، ، موضـوعة موضـوعة موضـوعة موضـوعة     كلّهـا كلّهـا كلّهـا كلّهـا     7777محمـد محمـد محمـد محمـد     بيـت بيـت بيـت بيـت     آلآلآلآل    فـي فـي فـي فـي     أنّهـا أنّهـا أنّهـا أنّهـا     علىعلىعلىعلى    ))))١١١١((((

    اًاًاًاًعليـــعليـــعليـــعليـــ    اإلمـــاماإلمـــاماإلمـــاماإلمـــام    وأنوأنوأنوأن    ،،،،يـــةيـــةيـــةيـــةمكّمكّمكّمكّ    وهـــيوهـــيوهـــيوهـــي    الشـــورىالشـــورىالشـــورىالشـــورى    ســـورةســـورةســـورةســـورة    فـــيفـــيفـــيفـــي    ةةةةالمـــودالمـــودالمـــودالمـــود    آيـــةآيـــةآيـــةآيـــة    أنأنأنأن: : : : والســـببوالســـببوالســـببوالســـبب
    ؟؟؟؟عليهعليهعليهعليه    كمكمكمكمردردردرد    هوهوهوهو    فمافمافمافما، ، ، ، المدينةالمدينةالمدينةالمدينة    فيفيفيفي    كانواكانواكانواكانوا    أيأيأيأي، ، ، ، بدربدربدربدر    وقعةوقعةوقعةوقعة    بعدبعدبعدبعد    تزوجاتزوجاتزوجاتزوجا    قدقدقدقد    HHHHوفاطمةوفاطمةوفاطمةوفاطمة

        ....الشكرالشكرالشكرالشكر    جزيلجزيلجزيلجزيل    ولكمولكمولكمولكم
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
 علـى  Fواألئمـة  7النبـي  عـن  المـأثورة  األخبـار  ورود فـي  شبهة وال شك ال

ة آية أنفي ةنازل المود البيت أهل حقF ٢(المتواترة المصادر بشهادة(.  
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ـــ بــالمعنى يضــر فــال يــةمكّ ســورة فــي وجودهــا اوأمــ  ورود مــن نظيــر لــه وكــم ـ
ــات ــةمكّ آيـ ــي يـ ــور فـ ــة سـ ــالعكس مدنيـ ـــ وبـ ــدما ــ ــت بعـ ــد ثبـ ــر عنـ ــن كثيـ ــاء مـ  العلمـ
رينوالمفس، المدينة في نزلت قد بعدها آيات ثالث مع اآلية هذه أن ١(رةالمنو(.  

 عــن فضــالً، فرضــها ينبغــي ال ممــا األحاديــث لهــذه الوضــع نســبة أن فتحصّــل
  .أحد عن صدورها
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
����المودةَ فـي القُربـى  المودةَ فـي القُربـى  المودةَ فـي القُربـى  المودةَ فـي القُربـى      ��� ��� ��� ��� قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً ����: : : : قال اهللا تعالىقال اهللا تعالىقال اهللا تعالىقال اهللا تعالى

    ييييمـا هـ  مـا هـ  مـا هـ  مـا هـ  . . . . ))))٢٢٢٢((((
        ولمن؟ولمن؟ولمن؟ولمن؟    ؟؟؟؟المودةالمودةالمودةالمودة

    ،،،،ةةةةة المودة المودة المودة المودأدفع له المبلغ بنيأدفع له المبلغ بنيأدفع له المبلغ بنيأدفع له المبلغ بنيالسادة ــ السادة ــ السادة ــ السادة ــ : : : : ــ أيــ أيــ أيــ أيعادتي إذا سألني أحد من الشرفاء عادتي إذا سألني أحد من الشرفاء عادتي إذا سألني أحد من الشرفاء عادتي إذا سألني أحد من الشرفاء 
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وتوسوتوسوتوسوتوسل إلى سيل إلى سيل إلى سيدنا مدنا مدنا مدنا مل إلى سيحمحمحمأأأأ((((: : : : 7777رجاء من قولهرجاء من قولهرجاء من قولهرجاء من قوله    ،،،،7777ددددحملزموا مودلزموا مودلزموا موده ه ه ه تنا أهل البيـت, فإنّـ  تنا أهل البيـت, فإنّـ  تنا أهل البيـت, فإنّـ  تنا أهل البيـت, فإنّـ  لزموا مود
من لقى اهللا تعالى وهو يودمن لقى اهللا تعالى وهو يودمن لقى اهللا تعالى وهو يودة بشفاعتنا, والذي نفسي بيدهة بشفاعتنا, والذي نفسي بيدهة بشفاعتنا, والذي نفسي بيدهة بشفاعتنا, والذي نفسي بيدهدخل الجنّدخل الجنّدخل الجنّدخل الجنّأهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت نا نا نا نا من لقى اهللا تعالى وهو يود    

        ....))))١١١١((((نا)نا)نا)نا)بمعرفة حقّبمعرفة حقّبمعرفة حقّبمعرفة حقّ    ��� ��� ��� ��� عمله عمله عمله عمله ببببفع عبد فع عبد فع عبد فع عبد تتتتال ينال ينال ينال ين

  ؟؟؟؟FFFFننننييييممممووووأو خاص بالمعصأو خاص بالمعصأو خاص بالمعصأو خاص بالمعص    ،،،،شرفاءشرفاءشرفاءشرفاءالالالال    لكلّلكلّلكلّلكلّ    المودةالمودةالمودةالمودةفهل فهل فهل فهل 
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  اته..وبركالسالم عليكم ورحمة اهللا 
فعـــن أبـــي  ،Fأهـــل البيـــت: يظهـــر مـــن الروايـــات أن المقصـــود بـــالقربى هـــم

المــودةَ فــي المــودةَ فــي المــودةَ فــي المــودةَ فــي     ��� ��� ��� ��� قُــل الَّ أَســأَلُكُم علَيــه أَجــراً  قُــل الَّ أَســأَلُكُم علَيــه أَجــراً  قُــل الَّ أَســأَلُكُم علَيــه أَجــراً  قُــل الَّ أَســأَلُكُم علَيــه أَجــراً  �: ل عــن قولــه تعــالى ئه ســأنّــ Cجعفــر
  .)٢()في أهل بيته 7محمدهي واهللا فريضة من اهللا على العباد ل(: فقال ؟�القُربىالقُربىالقُربىالقُربى

المقصـود بـالقربى هـم     وأن ،أجـاب عـن اآليـة    هأيضـاً، أنّـ   Cوعن أبي جعفـر 
  .)٣(لهم ة الذين ال يأكلون الصدقة وال تحلّئماأل

ما يقـول  : سأل األحول Cاإلمام الصادق نأ((: للحميري )وفي (قرب اإلسناد
: قـال  ؟�المودةَ في القُربـى المودةَ في القُربـى المودةَ في القُربـى المودةَ في القُربـى     ��� ��� ��� ��� قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً �: أهل البصرة في هذه اآلية

نزلت فينا أهـل   (إنّما: وألهل بيته، قال 7ها لقرابة رسول اهللاإنّ: لت فداك يقولونجع
  .)٤()))البيت في الحسن والحسين وعلي وفاطمة أصحاب الكساء

هــو  7نفــاق علــى بعــض الســادة المنتســبين لرســول اهللاولكــن مــا تعملــه مــن اإل
ن لـم يــدخل  إو ،تعـالى  ذن اهللاإبـ  7وبـه تنـال شــفاعة الرسـول    ،عمـال الجيـدة  مـن األ 
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ي شافع يوم (إنّ: ه قالنّأ 7فعن رسول اهللا ؛أولئك في القربى المذكورين في اآلية
ورجـل   ،تـي ذريرجـل نصـر   : وا بـذنوب أهـل الـدنيا   ؤجـا القيامة ألربعة أصـناف ولـو   

بذل ماله لذري يتي عند الضيق، ورجل أحبالقلـب، ورجـل سـعى    باللسان وبتي ذر
  .)١(دوا)ا وشرردوتي إذا طُذري في حوائج

IIII@åß@…aŠ½a@åß@…aŠ½a@åß@…aŠ½a@åß@…aŠ½añČ…ì½añČ…ì½añČ…ì½añČ…ì½a@@@@óiŠÔÛa@¿óiŠÔÛa@¿óiŠÔÛa@¿óiŠÔÛa@¿HHHH@ @@ @@ @@ @

�»��������א�� ود������������وא��« �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

    كفّـار كفّـار كفّـار كفّـار ى كانت تخـص  ى كانت تخـص  ى كانت تخـص  ى كانت تخـص  ببببفي القرفي القرفي القرفي القر    المودةالمودةالمودةالمودة    ةةةةآيآيآيآي    أنأنأنأن    ،،،،ذكرذكرذكرذكر    السنّةالسنّةالسنّةالسنّة    أحد مشايخ أهلأحد مشايخ أهلأحد مشايخ أهلأحد مشايخ أهل
    ماماماما. . . . في حياته, وبعد موته أصبحت اآلية منقطعةفي حياته, وبعد موته أصبحت اآلية منقطعةفي حياته, وبعد موته أصبحت اآلية منقطعةفي حياته, وبعد موته أصبحت اآلية منقطعة    المودةالمودةالمودةالمودةقريش, فكان يطلب منهم قريش, فكان يطلب منهم قريش, فكان يطلب منهم قريش, فكان يطلب منهم 

        هذا الكالم؟هذا الكالم؟هذا الكالم؟هذا الكالم؟صحة صحة صحة صحة 
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ا معنى ((: د الطباطبائي في تفسير الميزانقال السيةوأمفي القربى فقد اختلـف   المود
: ن الخطاب لقريش, واألجـر المسـؤول هـو   إ: ــونسب إلى الجمهور  ــفقيل : فيه تفاسيرهم

مودوذلـك ألنّهـم كـانوا يكذّ   لقرابتـه مـنهم؛    7تهم للنبي  ضـه آللهـتهم   بونـه ويبغضـونه لتعر
لمكـان قرابتـه    ؛وهن لـم يؤمنـوا بـه فليـود    إ: أن يسـألهم  7 على ما فـي بعـض األخبـار, فـأمر    
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  .في) للسببية(القرابة, و: فالقربى مصدر بمعنى .منهم, وال يبغضوه, وال يؤذوه
كه معطي األجـر, فيعطـي   معنى األجر إنّما يتم إذا قوبل به عمل يمتل أن: وفيه

وهـم كـانوا    ،العامل ما يعـادل مـا امتلكـه مـن مـال ونحـوه, فسـؤال األجـر مـن قـريش          
؛ ألنّهــم 7علــى تقــدير إيمــانهم بــه يصــح إنّمــا كــان  ،كــافرين بدعوتــه ،بين لــهمكــذّ

على تقدير تكذيبه والكفر بدعوته لم يأخذوا منه شيئاً حتّى يقابلوه باألجر, وعلى 
بغـض حتّـى    يتصـور ال  ـــ الثالثـة فـي الـدين    صـول  حد اُألأة والنبوــ ه تقدير اإليمان ب

  أجراً للرسالة ويسأل. المودةجعل تُ
 حقّــقلمعنــى األجــر علــى تقــدير كفــر المســؤولين, وال ت    حقّــقوبالجملــة, ال ت

  ة.سألوا المودحتّى ي ،لمعنى البغض على تقدير إيمانهم
ســـؤال  ناء منقطعــاً؛ فــإن  ســتث اال ى علــى تقـــدير أخــذ  شــكال وارد حتّــ  وهــذا اإل 

رإنّمــا  ،حــال األجــر مــنهم علــى أيتصــودراك علــى ســتواال ،علــى تقــدير إيمــانهم ي
  .)١())ل فيهفأجد التأم ؛نقطاع إنّما هو عن الجملة بجميع قيودهااال

مــــن قــــريش  7للنبــــيســــق وطلــــب المــــودة فاآليــــة مــــن حيــــث المعنــــى ال تتّ
ة من المسلمين للقربـى، كمـا هـو واضـح مـن ظـاهر       الكافرين، وإنّما مع طلب المود

  ومن نصوص الروايات في شأن النزول. ،اآلية

IIIIČÞ†mČÞ†mČÞ†mČÞ†m@@@@Č…ìß@óÜÇČ…ìß@óÜÇČ…ìß@óÜÇČ…ìß@óÜÇoîjÛa@Ýçc@ñoîjÛa@Ýçc@ñoîjÛa@Ýçc@ñoîjÛa@Ýçc@ñFFFFHHHH@ @@ @@ @@ @
�»�%�د�א��$����א��و�,�« �

        السؤال:السؤال:السؤال:السؤال:
    مامامامانّنّنّنّإإإإوووو، ، ، ، وابناهماوابناهماوابناهماوابناهما    فاطمةفاطمةفاطمةفاطمةوووو    عليعليعليعلي: : : : همهمهمهم    ةةةةالمودالمودالمودالمود    آيةآيةآيةآية    فيفيفيفي    القربىالقربىالقربىالقربى    منمنمنمن    المقصودالمقصودالمقصودالمقصود    يسيسيسيسلللل

    أجراًأجراًأجراًأجراً    عليهعليهعليهعليه    أسألكمأسألكمأسألكمأسألكم    الالالال: : : : ييييأأأأ، ، ، ، ببببوالتقروالتقروالتقروالتقر    بالطاعةبالطاعةبالطاعةبالطاعة    تعالىتعالىتعالىتعالى    اهللاهللاهللاهللا    لىلىلىلىإإإإ    ددددالتودالتودالتودالتود    منهامنهامنهامنها    المقصودالمقصودالمقصودالمقصود
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�.ليهليهليهليهإإإإ    بببببالتقربالتقربالتقربالتقر    تعالىتعالىتعالىتعالى    وهوهوهوهوتحبوتحبوتحبوتحب    وهوهوهوهتودتودتودتود    ننننأأأأ    ��� ��� ��� ���  �

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ـاس  ابـن  لـى إ منسـوبة  رواية هو القول هذا مستند إنعـن  عب  القـ  أنّـه  7النبـي :
تـوادوا اهللا ورسـوله    نأ ���  ،أجراً والهدى ناتالبي من به ى ما أتيتكمعل أسألكم ال(

  .)١()بطاعته يهلإ بواتقروأن 
  :  منها أُمور، ةعد القول هذا على ويرد

ـــــــ١١١١ ــــ ــــ  فــي العســقالني حجــر ابــن بــذلك حصــر كمــا ،ضــعف الروايــةفــي ســند  إن ـ
  .)٢()الباري فتح(

، خاصّـة مـع   بالتقـر  بمعنـى  )القربـى ( لفـظ  اسـتعمال  العـرب  لغة في يرد لم ــــــــ٢٢٢٢
  .سبقها بطلب المودة

 يطلـب  فكيـف ، نفسـها  الرسـالة  ومضمون محتوى هو تعالى اهللا لىإ بالتقر إن ــــــــ٣٣٣٣
7النبــي ألجــل تعــالى اهللا لــىإ بالتقــر وال يعقــل ال مــرأ وهــذا، تعــالى اهللا لــىإ بالتقــر 

  .اًواحد عليه والمأجور جراأل يكون نأ لىإ ييؤد هنّأل ؛السليم الذوق يرتضيه
قربــى  مــواالة وجــوب علــى الفــريقين طــرق مــن الروايــات تكــاثرت وقــد هــذا

  .)٤(، وأنّهم أهل بيتهFونزول آية المودة فيهم ،)٣(تهمومحبF الرسول
                                                 

�F١E��S:אJ6;w�d-�
z+�
;0��W�١�W٢٦٨�d-א���
6��
;0��K�6�س�� �
�F٢E�_?`�*2�6�٨א��W٤٣٤�9�-�،H2�rא��C2���F�j��% ����EQ-��Kא��د��F�Cא� �
�F٣��JP6;w�d-�
z+�
;0��W�S:א�E١�W٢٢٩�،٢٨٦��������*2�P£6א��_BOPe�،س�P�6��dP-א���
P6��
;P0�

٤�Wو�١٥٤�،KPP%�;�9א��PP-�،٦�W٣٧�����*LPPא����d;PP��،ن��PP
	�٥W�٥٤�x?PP0UM�9�PP=�א�PP\א�
F٣٣٠٤2
��٢�W٤٤٤K،����Q���Ry��Oא�)�C2���ENOBOא�H2�r،�א�0? �

�F٤�S:א�E�W�±Pא�و��yא������،���P:אc�٢�W٣٣٧���NOBOP(א��QP���R2
?P0א��،�y��PO���،�
٣�W١٧٢*c0=�א��UM�،�W٢٥�،٣٣��������»�Pw��P-+�dP-א�=P0UM�،H2�Prא��C2�P�١٠�W٣٢٧٦�

�  



� �� �� �� �
��������٣١١  .....................................................................................  �د��Cد��Cد��Cد��C	��א��	��א��	��א��	��א�
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�����	د�'��מ������(�ن�«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    فيفيفيفي    الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة    علىعلىعلىعلى    أجراًأجراًأجراًأجراً    يطلبيطلبيطلبيطلب    ننننأأأأ    7777النبيالنبيالنبيالنبي    يناسبيناسبيناسبيناسب    الالالال    ههههنّنّنّنّإإإإ: : : : ةةةةالمودالمودالمودالمود    آيةآيةآيةآية    فيفيفيفي    يقاليقاليقاليقال

مودمودمودهوهوهوهو    فمافمافمافما    ،،،،قرباهقرباهقرباهقرباه    ةةةةمود    الردالردالردلكملكملكملكم    وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً؟ ؟ ؟ ؟ الرد....        
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ــدما 7النبــي نإ ــه ةالمــود يطلــب عن ــى أجــراً ويجعلهــا ،ألقربائ  ال ،رســالته عل

 رسـول  يطلـب  كيـف  إذ !القـرآن  صـريح  ينافي ذلك ألن ؛أقربائه جميع بذلك يعني
ــه مــن ةمــود 7اهللا ــه فــي اهللا لعن  عــةالجم ةالمــود يطلــب مــانّإو ؟!لهــب بيكــأ ،كتاب

 ،ســـالميةاإل الرســـالة حفـــظ يــتم  بهـــم والـــذين، قربائـــهأ مــن  نـــينمعي فـــرادأو ،خاصّــة 
 خــتالف اال مــن النجــاة  وبهــم، الصــحيح الــدين  يؤخــذ ومــنهم ، المحمديــة والنبــوة

  .Fالبيت أهل من المعصومون األئمة وهم، نحرافواال
ثم إن لـى إ ال المسـلمين  لىإ عائد بالحقيقة فهو ،جراأل يطلب عندما 7النبي 

بيته أهل لىإ وال ،7النبيFهـذه  لـى إ بحاجـة  يكونـوا  لـم  هـم ألنّ ؛  بالقـدر  ةالمـود 
 وسـيرة ، المبـين  اهللا وكتـاب  ،الـدين  مبـادئ  علـى  الحفـاظ  فـي مـة  اُأل سائر يفيد الذي

7المرسلين دسي.  
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
بناء بناء بناء بناء ، ، ، ، ))))١١١١(((())))))))جرجرجرجرأأأأة في القربى ليست بة في القربى ليست بة في القربى ليست بة في القربى ليست بالمودالمودالمودالمود    ننننألألألأل((((((((: : : : ))))(ودد(ودد(ودد(وددباب باب باب باب في في في في ابن منظور ابن منظور ابن منظور ابن منظور قال قال قال قال 

        ؟؟؟؟ما هو الجوابما هو الجوابما هو الجوابما هو الجوابففففهنا منقطع، هنا منقطع، هنا منقطع، هنا منقطع،     ناءناءناءناءستثستثستثستثاالاالاالاال    ننننأأأأعلى على على على 
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  : فنقول ،ناء ودالالته عند استعمالهستثمة عن ظهور االينبغي تقديم مقد: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
خــتالق مــن الناصــب   ا خــتالفالظــاهر أن دعــوى اال ((: التســتريالعالّمــة  قــال

ــه خــالق    ــيس ل ــذي ل ــد المحقّمــا تقــر ل ؛ال ــة واُألصــول   ر عن  أن: قــين مــن أهــل العربي
 ��� ال يحمل علـى المنقطـع    هوأنّ ،صلناء المنقطع مجاز واقع على خالف األستثاال

، مــا عــدلوا عــن ظــاهر اللفــظ الــذي هــو المتبــادر إلــى الــذهن   بــل رب ،صــلر المتّلتعــذّ
كمــا  ..ناءســتثالــذي هــو الظــاهر مــن اال ،صــلرض الحمــل علــى المتّغــل ،لــه مخــالفين

قـال  إذ ؛العضـدي  ح به الشارحصر : واعلـم أن  أن فـال يكـون    ،صـل أظهـر  المتّ الحـق
ولـذلك   بـل حقيقـة فيـه ومجـاز فـي المنقطـع،       ،]معنـى [للمشترك  وال ]لفظاً[مشتركاً 

للحمـل   حتّـى عـدلوا   ،صلر المتّعند تعذّ ��� على المنفصل  مصارلم يحمله علماء األ
ليصـير   ،وهو خالف الظـاهر  ،ضماراإل .. فيرتكبون.وخالفوه صل عن الظاهرعلى المتّ
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  .)١())مخالفة ظاهرٍ حذراً عنهظاهراً لم يرتكبوا  المنقطع ولو كان في ،صالًمتّ
د قال  ثمإ((: قـاً معلّالنجفي المرعشي السيفـي   داخـالً  المسـتثنى إن لـم يكـن    ن

فالمستثنى ، المذكور كان استثناؤه عنه لغواً غير صالح ألن يذكر في كالم العقالء
ناء سـتث اال ولـيس  ،ناء أيضاً داخل في المذكور بنحو من الـدخول ستثعند انقطاع اال

، العقليــة خـراج فـرع الــدخول بالضـرورة   اإل ومعلــوم أن ،إخـراج مـا لــواله لـدخل    ��� 
ــة  ــين المتّ   ...والبداهــة األولي ــذي هــو الفــارق ب بعــد  ناءســتثاال صــل والمنقطــع مــن  وال

 يف دخوله فيه على نحو الحقيقة اشتراكهما في دخول المستثنى في المستثنى منه،
  .في المنقطع ،دخول على نحو الحقيقةوبنحو من أنحاء الدخول غير ال، صلالمتّ

ناء دخــول المســتثنى فــي المســتثنى منــه بنحــوٍ مــن  ســتثح االمصــح أن: لفتحصّــ
لمـن   ال بـد فـ  فـي قـانون المحـاورات العرفيـة اسـتثناؤه عنـه،       فال يسوغ ��� و الدخول،

 )٢(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربىفي في في في     ودةَودةَودةَودةَالْمالْمالْمالْم    ��� ��� ��� ���     اًاًاًاًأَسأَلُكُم علَيه أَجرأَسأَلُكُم علَيه أَجرأَسأَلُكُم علَيه أَجرأَسأَلُكُم علَيه أَجر    الَّالَّالَّالَّ    قُلقُلقُلقُل�: الكريمة يريد فهم مفاد اآلية
ح اســتثناء  ص عــن مصــح م والــتفحيحــاول الــتفه  أن، بحســب المحــاورات العرفيــة  

٣())ة في القربى عن أجر الرسالةالمود(.  
فتبين مممناا قد  :  

ولـو بارتكـاب    صل مهما أمكن،ناء هو الحمل على المتّستثصل في االاأل إن ــــــــ    أأأأ
  .ه منقطعفإنّ ��� و ظاهر أو ما شابه، مخالفة

ــ االسـتثناء   نأ ؛ إذبـه أيضـاً   يـتم المطلوب فاالستثناء هنا منقطع  وعلى التسليم بأن ب ــب ــب ــب 
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 ــين المســتثنى والمســتثنى منــه ولــو بنحــو مــن     ��� ال يصــح كــأن  الــدخول، لوجــود عالقــة ب
  .حه الحقاًكما سنوضّ ،أو من شأنه وليس داخالً حقيقة يكون من توابعه،

ــاً ــاًثاني ــاًثاني ــاًثاني  الم اآلن فــي البحــث عــن ســبب صــرفهم اآليــة عــن ظاهرهــا،    لننقــل الكــ : : : : ثاني
  :  فنقول ،صالً وجعله منقطعاًوهو كونه متّ ظاهره أيضاً، ناء عنستثواال

  : التالية هم فعلوا ذلك لألسبابإنّ
 فـال يصـح   يـاً، ها ليست أجراً دنيويـاً ماد نّأل؛ ة ليست بأجرالمود بأن: لقولهم ــــــــ    أأأأ

  .السيما تبليغ الرسالةو شيء، م مقابل أيي تقدجور التدخالها في جملة األإ
وينتظـر مـنهم    ويشـكروه،  النـاس أن يكـافؤوه   7عدم جـواز سـؤال النبـي    ب ــب ــب ــب ــ

ذلـك ينـافي    نأل؛ لهـم  هوتبليغ رسـالة ربـ   مه لهم من نصح وهداية،جر على ما قداأل
  .جر والثواب من اهللا تعالىوانتظار األ اإلخالص،

، خَـــر كثيـــرة تـــذكر حـــوار األنبيـــاء والرســـل أُآليـــات ج ـــــ مخالفـــة هـــذه اآليـــة  
أَسـأَلُكُم علَيـه مـن    أَسـأَلُكُم علَيـه مـن    أَسـأَلُكُم علَيـه مـن    أَسـأَلُكُم علَيـه مـن        ومـا ومـا ومـا ومـا �: كما حكى سـبحانه عـنهم  ، نفسه مع قومه 7نانبي وكذلك

 رِيأَج رٍ إِنأَج رِيأَج رٍ إِنأَج رِيأَج رٍ إِنأَج رِيأَج رٍ إِنلَى    ��� ��� ��� ��� أَجلَىعلَىعلَىعع     بر بر بر برينالَمالْعينالَمالْعينالَمالْعينالَما�: قولهو، )١(�الْعياوياوياويو     االً إِنم هلَيع أَلُكُممِ ال أَسقَو االً إِنم هلَيع أَلُكُممِ ال أَسقَو االً إِنم هلَيع أَلُكُممِ ال أَسقَو االً إِنم هلَيع أَلُكُممِ ال أَسقَو
 رِيأَج رِيأَج رِيأَج رِيلَى اِهللا    ��� ��� ��� ��� أَجلَى اِهللاعلَى اِهللاعلَى اِهللاعا����: قولـه و، )٢(�عايايايـر        يأَج ـهلَيع ـأَلُكُممِ ال أَسـر    قَـوأَج ـهلَيع ـأَلُكُممِ ال أَسـر    قَـوأَج ـهلَيع ـأَلُكُممِ ال أَسـر    قَـوأَج ـهلَيع ـأَلُكُممِ ال أَساًاًاًاًقَـو      ـرِيأَج إِن  ـرِيأَج إِن  ـرِيأَج إِن  ـرِيأَج لَـى     ��� ��� ��� ��� إِنلَـى علَـى علَـى عع    

    ذكْرىذكْرىذكْرىذكْرى    ��� ��� ��� ��� إِن هو إِن هو إِن هو إِن هو     اًاًاًاًالَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرالَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرالَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرالَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجر    قُلقُلقُلقُل�: قولهو، )٣(�تَعقلُونتَعقلُونتَعقلُونتَعقلُون    أَفَالَأَفَالَأَفَالَأَفَالَالَّذي فَطَرنِي الَّذي فَطَرنِي الَّذي فَطَرنِي الَّذي فَطَرنِي 
ينــالَم ــالَمينللْعـ ــالَمينللْعـ ــالَمينللْعـ ــا )٤(�للْعـ ــ فهـــذه أهـــممـــن اآليـــات،  وغيرهـ ــبمـ قـــولهم  ب فـــيا يمكـــن أن يتسـ
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   .باالستثناء المنقطع
  :  وللجواب عن هذه اُألمور نقول

  :  ة أسبابلعد 7أجراً للنبيF ة ألهل البيتة والمحبيجوز أن تكون المود ــــــــ    أأأأ
مـن   مة،كما بينا في المقد وكذلك كونه ظاهر االستثناء، كونه ظاهر اآلية، ــــــــ١١١١

ــه متّ  وجــوب تقــدير كــون   وعلــى أقــلّ  إذا اســتحال ذلــك،  ���  صــالً،البنــاء علــى كون
فظـاهر  ، رمـا شـئت فعبـ    ه حقيقـة والمنقطـع مجـاز،   أو أنّـ  المنقطـع،  مـن  صل أظهـر المتّ

أجراً ةالقرآن جعل المود.  
ه ألنّ؛ وإنّما يشمل المعنوي أيضاً ي،جر المادكون األجر غير محصور باأل ــــــــ٢٢٢٢

 ة فـي فتدخل المود اً وعقالً وعرفاً،بها شرع ومعتد ختياري ذو قيمة محترمة،ا عمل
  .عنوان األجر مصاديق

شـرعاً  ومأمور بهـا  وللمؤمنين عموماً ثابتة، البيتة هللا ولرسوله وألهل فالمحب ،
����بعـضٍ بعـضٍ بعـضٍ بعـضٍ     أَوليـاء أَوليـاء أَوليـاء أَوليـاء بعضُـهم  بعضُـهم  بعضُـهم  بعضُـهم      والْمؤمنَـاتُ والْمؤمنَـاتُ والْمؤمنَـاتُ والْمؤمنَـاتُ     والْمؤمنُـون والْمؤمنُـون والْمؤمنُـون والْمؤمنُـون �: تعـالى  كقوله

إِن إِن إِن إِن     قُـلْ قُـلْ قُـلْ قُـلْ ����: وقولـه ، )١(
كُنتُمكُنتُمكُنتُمكُنتُم     ونبتُح ونبتُح ونبتُح ونبونِيفَفَفَفَ    اَهللاَهللاَهللاَهللاتُحونِياتَّبِعونِياتَّبِعونِياتَّبِعاُهللا      اتَّبِعو كُمذُنُـوب لَكُم رغْفياُهللا و كُمبِبحاُهللا  يو كُمذُنُـوب لَكُم رغْفياُهللا و كُمبِبحاُهللا  يو كُمذُنُـوب لَكُم رغْفياُهللا و كُمبِبحاُهللا  يو كُمذُنُـوب لَكُم رغْفياُهللا و كُمبِبحي غَفُـور غَفُـور غَفُـور غَفُـور     ـيمحر ـيمحر ـيمحر ـيمح٢(�ر( ،

تعـالى فـي هـذه اآليـة    سبحانه و نفبي : بـأن هـو مبادلتنـا   ، تنـا هللا وللرسـول لهـا أجـر    محب
به على قيمة هذا العمل واحترامه واألمر يدلّ وهذا، مع غفران الذنوب الحب.  

ون عنــد رين ينصّـ مين والمتــأخّوالكثيـر مــن المتقـد   ،)٣(الروايــاتن الكثيــر مـ  ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٣٣٣
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علــى  وهــذا يـدلّ  ،)١(ة أجـراً بصــراحة ووضـوح  علـى جعــل المـود   ةيـة المــود آتفسـير  
ة كون المودة أجراًصح.  

مـع نفعـه العظـيم     مه المهتدي لهاديه،ة أنسب أجرٍ يقدة والمحبكون المود ــــــــ٤٤٤٤
 ة أوليـاء ومحب، باع المطلق والوالية المطلقةستلزم االتّة تالمحب نإف نفسه؛ فلمكلّل

 والشــفاعة لــه والحشــر معــه، ، ة الطــرف الثــاني لــه وتســتلزم أيضــاً محبــ ، اهللا الكــاملين
  .)٢())شر معهمقوماً ح أحب من((ـف

ـــــــ٥٥٥٥ ــــ ــــ  ؛ف فعلــهمكلّــ عمــل يســتطيع كــلّ Fة ألهــل البيــتة والمــودكــون المحبــ ـ
، شـخص  نعلها أجراً لعدم اختصاصها بشـخص دو فيناسب ج لقدرة الجميع عليها،

غنـي   ،مطيـع وعـاصٍ   ،صـحيح ومـريض   ،رجـل وامـرأة   ،بـين صـغير وكبيـر    وبال فرق
  .فأو تخلّ ستثناءا وبال وفقير،

نفتبي :أن توهمهم بأن ة ال تكون أجراً واضح البطالنالمود.  
  : منها ،موروهذا اإلشكال بأُ قد يجاب عن هذه النقطة، ب ــب ــب ــب ــ

مـن الـذين أحسـن إلـيهم لـيس       طلب الجزاء والشكر من قبـل المحسـن،   نإ ــــــــ١١١١
فقــد حكــى  ؛بــل وقرآنــي بــل هــو أمــر وارد وعقالئــي وعرفــي،   معيبــاً، مســتحيالً وال

    ولَـــكن ولَـــكن ولَـــكن ولَـــكن النَّـاسِ  النَّـاسِ  النَّـاسِ  النَّـاسِ      علَـى علَـى علَـى علَـى فَضْلٍ فَضْلٍ فَضْلٍ فَضْلٍ     لَذُولَذُولَذُولَذُواَهللا اَهللا اَهللا اَهللا     إِنإِنإِنإِن�: إذ قال، اهللا تعالى القرآن الكريم ذلك عن
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ونشْكُرالنَّاسِ الَ ي أَكْثَرونشْكُرالنَّاسِ الَ ي أَكْثَرونشْكُرالنَّاسِ الَ ي أَكْثَرونشْكُرالنَّاسِ الَ ي نُوا�: وقوله تعالى، )١(�أَكْثَرمتُؤنُوالمتُؤنُوالمتُؤنُوالمتُؤل     هولسربِاِهللا و هولسربِاِهللا و هولسربِاِهللا و هولسربِاِهللا ووهزِّرتُعووهزِّرتُعووهزِّرتُعووهزِّرتُعو    وهقِّرتُوووهقِّرتُوووهقِّرتُوووهقِّرتُوو    
 وهحــبتُسو وهحــبتُسو وهحــبتُسو وهحــبتُسةً وكْــرةً بكْــرةً بكْــرةً بكْــرــيالً     بأَصــيالً وأَصــيالً وأَصــيالً وأَصمــن ســورة   ٣٧آيــة ( : اآليــات التاليــة أيضــاً  وراجــع ، )٢(�و (

  ين.ساي) من سورة ٧٣آية (و، النمل) من سورة ٧٣آية (و، إبراهيم
ــا يؤخــذ مــن أُ   ــمــن  جــوروكــذلك م ــوالطبيــب  الخليفــة والقاضــي : لمث م ومعلّ

جـر الـدنيوي   وال ينـافي أخـذهم األ   ديـة، ة والتعبيـ عمـال القرب األ وغيرها من ،القرآن
  .الثواب منه سبحانه مع طلبهم، لمعاشهم

ولم ــ كما هو الحال هنا ــ  له لبعض اُألمور والمنافع 7قد ثبت طلب النبي ــــــــ٢٢٢٢
 ذان،يسـمع األ  لمـن  وكـذلك  ،)٣(والسـالم عليـه  تـه الصـالة   مكطلبـه مـن أُ   ،ينكره أحد

وكــذلك ، )٤(والفضــيلة والمقــام المحمــود الوســيلة 7و يقــيم أن يســأل لــهأن أو يــؤذّ
طلب من الناس محبأو أحـد مـن أهـل بيتـه فـي       ائـه ذيإ وعـدم  ،)٥(ة أهل بيتـه ته ومحب

  .انذا سيهفهذا ك كثير من األحاديث المستفيضة،
بهـم   هتمـام واال ،Fية أهل بيتـه على أهم 7النبيفي هذا الطلب بيان من  ــــــــ٣٣٣٣
ــيهم، تهم واإلومحبــ ــه  ، ذلــك يريحــه ويفرحــه  وأن حســان إل ، ويكــون وفــاًء حقيقيــاً ل

موشكرهم وامتنانهم لهذا البيت الطاهر على ما قد وصبر من أجلهم ىوضح.  
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ه نّـ إف، تعـالى  ه جـاء بـأمر مـن اهللا   نّـ أل ؛جر هنا ال ينافي اإلخالصطلب األ نإ ــــــــ٤٤٤٤
بجر على الرسالة ن يطلب األأ 7هأمر نبيبيته ة أهلمود.  

 التعارض بين ظاهر هذه اآلية واآليات الكريمة اُألخرى التـي تنفـي   ادعاءا أم ج ــج ــج ــج ــ
  :  فنقول، هم ودينهمجر من الناس على أداء وتبليغ رسالة ربسؤال األنبياء والرسل األ

  : هي إلى أربعة أصناف، يمكن تصنيف اآليات الواردة في موضوع األجر
إِن إِن إِن إِن �: سـبحانه  قـال  ه ال يطلب منهم أجراً،أمره سبحانه بأن يخاطبهم بأنّ: األول

 وه وه وه وى    ��� ��� ��� ��� هكْرىذكْرىذكْرىذكْرذ    ينالَملْعلينالَملْعلينالَملْعلينالَملْعـا أَنَـا       �: ، أو قوله تعالى)١(�لمـرٍ وأَج ـنم ـهلَيع ـأَلُكُما أَسـا أَنَـا       قُلْ ممـرٍ وأَج ـنم ـهلَيع ـأَلُكُما أَسـا أَنَـا       قُلْ ممـرٍ وأَج ـنم ـهلَيع ـأَلُكُما أَسـا أَنَـا       قُلْ ممـرٍ وأَج ـنم ـهلَيع ـأَلُكُما أَسقُلْ م
ينتَكَلِّفالْم نمينتَكَلِّفالْم نمينتَكَلِّفالْم نمينتَكَلِّفالْم ن٢(�م(.  

فيقـول  ، 7ه طلب منهم أجراً يرجـع نفعـه إلـيهم دون النبـي    ما يشعر بأنّ: الثاني
  .)٣(�علَى اِهللاعلَى اِهللاعلَى اِهللاعلَى اِهللا    ��� ��� ��� ��� أَجرِي أَجرِي أَجرِي أَجرِي     إِنإِنإِنإِن    لَكُملَكُملَكُملَكُم    فَهوفَهوفَهوفَهوما سأَلْتُكُم من أَجرٍ ما سأَلْتُكُم من أَجرٍ ما سأَلْتُكُم من أَجرٍ ما سأَلْتُكُم من أَجرٍ     قُلْقُلْقُلْقُلْ�: سبحانه

مـن شَـاء أَن   مـن شَـاء أَن   مـن شَـاء أَن   مـن شَـاء أَن       ��� ��� ��� ��� ما أَسأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ    ما أَسأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ    ما أَسأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ    ما أَسأَلُكُم علَيـه مـن أَجـرٍ        قُلْقُلْقُلْقُلْ�: ما يعرف أجره بقوله: الثالث
  .السبيل إلى اهللا هو أجر الرسالة اتّخاذفكان ، )٤(�سبِيالًسبِيالًسبِيالًسبِيالً    ههههربربربربإِلَى إِلَى إِلَى إِلَى     يتَّخذَيتَّخذَيتَّخذَيتَّخذَ

أَســأَلُكُم علَيــه أَســأَلُكُم علَيــه أَســأَلُكُم علَيــه أَســأَلُكُم علَيــه     الَّالَّالَّالَّ    قُــلقُــلقُــلقُــل�: يقــولف ،ة القربــى أجــراً للرســالة مــا يجعــل مــود : الرابــع
  .)٥(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربىفي في في في     الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ    ��� ��� ��� ���     اًاًاًاًأَجرأَجرأَجرأَجر

ن من مجموع هذه اآليـات فتبي : ومـا تجمـع   ، خـروي هنـاك أجـر دنيـوي وأُ    بـأن
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  .خرويجر اُألفيبقى األ، جر الدنيويعلى نفيه جميع هذه اآليات هو األ
  :  كما يلي ،صالفنستطيع فهمه على االتّ

ــي  األ نإ ــر المطلـــوب مـــن النـــاس للنبـ ــدون أن  أُ مطلـــوب مـــن ،7جـ نـــاس يريـ
خذوا له سبيالً،ويتّ بوا إلى اهللا تعالى،يتقر ه نّـ إف لهم مـا يريـدون،   ة يثبتفبهذه المود

إلـيهم   اًيكـون نفعـه عائـد    تعـالى،  رادتهم سبيل اهللاإة ويكون التزامهم بالمودبالتالي 
فهــو ، )١(علــى الخيـر كفاعلـه   الـدالّ  نأل؛ 7يعـود أجــره وثوابـه للنبـي    ومـن ثـم   أوالً،

إثبـات   وبالتـالي نسـتطيع   أجـر أيضـاً،   7فيرجـع لـه  ، السبب والدليل لجميـع القربـات  
  .أو تعارض ،تصادمو أ مانع، ة أجر دون أيالمود نأ

  .صلناء هنا متّستثاال ذلك على القول بأن وكلّ
ذلك فثبوت، ا على القول باالنقطاعوأم   بـل   مشـكلة،  أسـهل وأوضـح دون أي

ــا أكّــ ئأكثــر علما ــا   ن ــذلك يثبــت  نّــأل؛ منقطعــاً دوا علــى وجــوب كــون االســتثناء هن ه ب
فنقول لبيان ذلك عى بسهولة ويسر ووضوح،المد :  

حيـث   ت بصورة األجر،ة ذي القربى وإن تجلّمود إن((: لسبحانيقال الشيخ ا
فـاألجر الـواقعي    ،ولـيس أجـراً واقعيـاً    صـوري،  ه أجـر لكنّـ  ،استثنيت مـن نفـي األجـر   

قبــل  ه فــي المقــام يرجــع إلــى المحــبولكنّــ ،7ا إذا عــاد نفعــه إلــى النبــيعبــارة عمــ
ــى  ــك أل؛ 7النبــي رجوعــه إل ــى تجــر مــود نوذل ــنهج  لمحــبا ة ذي القرب ــى أن ي  إل

 بهـذا  الحـب  ومـن الواضـح أن   ،ويجعلهـم أسـوة فـي دينـه ودنيـاه      سبيلهم في الحياة،
المعنى ينتهي لصالح المحب...  

طلب المود بعدما فحصه وكتـب لـه    طبيب لمريضه ة من الناس أشبه بقولإن
 فــإن عمــل المــريض بوصــفة  العمــل بهــذه الوصــفة،  ��� ريــد منــك أجــراً  ال أُ: وصــفة
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لــيس أجــراً واقعيــاً يعــود  الطبيــب وإن خرجــت بهــذه العبــارة بصــورة األجــر، ولكنّــه   
  بل يعود نفعه إلى نفس المريض الذي طلب منه األجر. نفعه إلى الطبيب،

قـل  : يقول كأن من حمل االستثناء على االستثناء المنقطع، ال بدوعلى ذلك ف
 ولـيس االســتثناء المنقطــع  ،قربــىة ذي الوإنّمــا أســألكم مـود  أسـألكم عليــه أجـراً،   ال

  .)١(�اًاًاًاًممممسالَسالَسالَسالَ    ��� ��� ��� ���     اًاًاًاًلَغْولَغْولَغْولَغْو    فيهافيهافيهافيهايسمعون يسمعون يسمعون يسمعون     الَالَالَالَ�: بل له نظائر مثل قوله غريباً في القرآن، أمراً
حيـث طـرح السـؤال،     وعلى ذلك جرى شيخ الشـيعة المفيـد فـي تفسـير اآليـة،     

، ء منقطـع ه اسـتثنا لكنّـ  فـي هـذا المكـان لـيس هـو مـن الجملـة،        االسـتثناء ... و((: قالو
ــألكم: ومعنــــــاه ــه قــــــل ال أســــ ــراً، عليــــ ة فــــــي القربــــــى لكــــــن ألــــــزمكم المــــــود  أجــــ

  .)٣()))٢())وأسألكموها
وفهم مستقيم  والذي ال ينكره ذو نظر سليم،((: النجفي د المرعشيوقال السي

ه بعدأنّ نصاف،ة اإلغير منحرف عن جاد    قيام القـرائن الخارجيـة علـى أن  7النبـي 
لــه ألعبــاء الرســالة خالصــاً لوجــه اهللا لكــون تحم ؛جــراً لرســالتهالنــاس أ ال يطلــب مــن

: ة فـــي القربـــى عـــن أجـــر الرســـالةح الســـتثناء المـــودالمصـــح نأ ،ومرضـــاته الكـــريم
ة في المود نأو )،كما بينا آنفاً في االستثناء المنقطع(الرسالة شأناً  دخولها في أجر

  .ن الناسعلة ال تقبل األجر الرسا لوال أن أجر لرسالته، 7رسول اهللا قربى
أن فتبــيإ: مفــاد اآليــة  نمــن أن  أجــلّ رســالةأجــر الرســالة لــوال كــون مقــام ال   ن

العــوض ي الشــاكرون مــا يحاذيهــا مــن يــؤد، أرفــع مــن ســؤال  7وكــون مقــام النبــي
سنى من تنزيل شأن الرسالة إلى حيث يقابلها النـاس  أو الرسالة، لتحم األجر على
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هــو طريقــة  وبنــى األمــر علــى مــا ،بــدالعــواض واألعليــه مــن األ ا يقــدرونبشــيء ممــ
ا ال يكـون ممـ  ، زاء المنافع الواصلة مـنهم إلـى النـاس   إعواض باأل مطالبة العقالء من
زاء رسالته إب 7طلبه النبي ��� ة في قرباهالمود.  

  : المطالبة تنبيهاً لجماعة المسلمين على أمرين وقد أمره اهللا بهذه
ــالمود  نإ: األول ــى رســول اهللا  االهتمــام ب اهللا مــن ســائر   عنــد أشــد 7ة فــي قرب

بحيث كانت هي التي تنبغي مطالبتها أجراً للرسالة اً،الحسنات طر.  
مطالبتــه مــن  بحيــث لــو بنــى علــى لقربــاه، 7ة النبــية محبــبيــان شــد: الثــاني

حسـان  اإلو، ة فـي قربـاه  المود ��� لب منهم أجراً االناس أجراً على رسالته لم يط
  .)١())إليهم

Hòßbß⁄a@óÜÇ@ČÞ†m@Ñî×IHòßbß⁄a@óÜÇ@ČÞ†m@Ñî×IHòßbß⁄a@óÜÇ@ČÞ†m@Ñî×IHòßbß⁄a@óÜÇ@ČÞ†m@Ñî×I@ @@ @@ @@ @

�»�מ/����	د����א�����ن�« �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
إن آية المودة في القربى كيف تدلّ إن آية المودة في القربى كيف تدلّ إن آية المودة في القربى كيف تدلّ إن آية المودة في القربى كيف تدلّ : : : : هناك موضوع يختلج في ذهني، وهوهناك موضوع يختلج في ذهني، وهوهناك موضوع يختلج في ذهني، وهوهناك موضوع يختلج في ذهني، وهو

        على اإلمامة؟على اإلمامة؟على اإلمامة؟على اإلمامة؟
علمنا مـن اآليـة بـأن مـودة ومحبـة ذوي القربـى ـــ وهـم أهـل          علمنا مـن اآليـة بـأن مـودة ومحبـة ذوي القربـى ـــ وهـم أهـل          علمنا مـن اآليـة بـأن مـودة ومحبـة ذوي القربـى ـــ وهـم أهـل          علمنا مـن اآليـة بـأن مـودة ومحبـة ذوي القربـى ـــ وهـم أهـل          : : : : وبعبارة أُخرىوبعبارة أُخرىوبعبارة أُخرىوبعبارة أُخرى

بات، ولكن من أيـن لنـا أن نسـتنتج بـأنّهم     بات، ولكن من أيـن لنـا أن نسـتنتج بـأنّهم     بات، ولكن من أيـن لنـا أن نسـتنتج بـأنّهم     بات، ولكن من أيـن لنـا أن نسـتنتج بـأنّهم     ــ فرض وواجب كبقية الواجــ فرض وواجب كبقية الواجــ فرض وواجب كبقية الواجــ فرض وواجب كبقية الواج    FFFFالبيتالبيتالبيتالبيت
        أئمة وقادة؟ فإن المحبة قد ال تستلزم وجوب الطاعة لهم؟أئمة وقادة؟ فإن المحبة قد ال تستلزم وجوب الطاعة لهم؟أئمة وقادة؟ فإن المحبة قد ال تستلزم وجوب الطاعة لهم؟أئمة وقادة؟ فإن المحبة قد ال تستلزم وجوب الطاعة لهم؟
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	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٣٢٢��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ة ليست واجبة لجميع قرابة النبيالمود نت أنالروايات قد بي ابن فعن ؛7إن 
: قالوا )١(�الْقُربىالْقُربىالْقُربىالْقُربىفي في في في     الْمودةَالْمودةَالْمودةَالْمودةَ    ��� ��� ��� ���     اًاًاًاًم علَيه أَجرم علَيه أَجرم علَيه أَجرم علَيه أَجرأَسأَلُكُأَسأَلُكُأَسأَلُكُأَسأَلُكُ    الَّالَّالَّالَّ    قُلقُلقُلقُل�: لما نزلت((: قال ،عباس

علـي وفاطمـة   (: يا رسول اهللا من قرابتك هـؤالء الـذين أوجبـت علينـا مـودتهم؟ قـال      
  .)٢())وابناهما)

  .)٣(علي وفاطمة وولدهما)(: أيضاً، قال عباس وفي رواية أُخرى عن ابن
علـي وفاطمـة   : ها، أوجبـت مـودة هـؤالء   فاآلية مع ضميمة الروايات المفسرة ل

ن هذا التواد علـى نحـو اإلطـالق مـن غيـر تحديـد بوقـت أو        حيث إو، Fوولدهما
  .Fأن يكون المؤمن دائماً مواداً ألهل البيت ال بدصفة، ف

قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه قُلْ إِن كُنْتُم تُحبون اللَّه � ؛ءاالقتداو باعاالتّوالمودة المطلقة تستلزم وجوب 
فَاتَّبِعفَاتَّبِعفَاتَّبِعفَاتَّبِعيمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحونِي ييمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحونِي ييمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحونِي ييمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحلم يكن لها  ��� ، و)٤(�ونِي ي

ت المــوادة فــي مــورد واحــد لكــان ذلــك خــالف مــا تقــدم مــن    ألنّــه لــو انفكّــ  معنــى؛
  قتداء.باع واالمطلقاً، وهذا يستلزم االتّالوجوب 
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���� �ُ � َو�5$ِ َ ُ� ِإمن� � َو�5$ِ َ ُ� ِإمن� � َو�5$ِ َ ُ� ِإمن� � َو�5$ِ َ َن ِإمن� bُcْ َة َوُی dَ �eَن ا�K2ُ$fِgُ ,َی#ِ ِ#یَ, K ُ<َhْا ا�� َرُ]4ُ�ُK َوا�� َن ُ� اُ% َو bُcْ َة َوُی dَ �eَن ا�K2ُ$fِgُ ,َی#ِ ِ#یَ, K ُ<َhْا ا�� َرُ]4ُ�ُK َوا�� َن ُ� اُ% َو bُcْ َة َوُی dَ �eَن ا�K2ُ$fِgُ ,َی#ِ ِ#یَ, K ُ<َhْا ا�� َرُ]4ُ�ُK َوا�� َن ُ� اُ% َو bُcْ َة َوُی dَ �eَن ا�K2ُ$fِgُ ,َی#ِ ِ#یَ, K ُ<َhْا ا�� َرُ]4ُ�ُK َوا�� � اُ% َوُ
اKLُiَِن  Кََة َوjُْ َر �lَن ا�KLُiِا Кََة َوjُْ َر �lَن ا�KLُiِا Кََة َوjُْ َر �lَن ا�KLُiِا Кََة َوjُْ َر �lا�����        

F�C
�٥E�W٥٥א��� �

)C(اإلمامة)(اإلمام علي: بهذا الموضوع ــ  تعلّقنظر ــ ما يا*
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ـــ ــــ     CCCCيــة الواليــة فــي علــي بــن أبــي طالــب يــة الواليــة فــي علــي بــن أبــي طالــب يــة الواليــة فــي علــي بــن أبــي طالــب يــة الواليــة فــي علــي بــن أبــي طالــب آلآلآلآلنــزول نــزول نــزول نــزول الالالالهــل أحاديــث شــأن هــل أحاديــث شــأن هــل أحاديــث شــأن هــل أحاديــث شــأن  ـــ ـ ـــ ـ فــي فــي فــي فــي ـ

        متواترة؟متواترة؟متواترة؟متواترة؟    ــــــــ    مصادر الشيعةمصادر الشيعةمصادر الشيعةمصادر الشيعة
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
: تعــالىقولــه تفصــح عــن كــون عــدة ــــ فــي مصادرناــــ  هنــاك طــرق كثيــرة لروايــات 

    وهـم وهـم وهـم وهـم     الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ     ويؤتُـون ويؤتُـون ويؤتُـون ويؤتُـون     الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ     يقيمـون يقيمـون يقيمـون يقيمـون     الَّـذين الَّـذين الَّـذين الَّـذين     آمنُـواْ آمنُـواْ آمنُـواْ آمنُـواْ     الَّـذين الَّـذين الَّـذين الَّـذين وووو    ورسـولُه ورسـولُه ورسـولُه ورسـولُه     اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�
ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكنزلت في اإل )١(�رمام عليC، وتشير إليه وإلى األةئمFومن هذه الطرق ،  :  
عـن   ،Cمحمـد جعفـر بـن    حـدثني : ، قالعن أحمد بن عيسى: في الكافي ــــــــ١١١١

  .)٢(...Cهعن جد ،أبيه
  .)٣(...Cعن أبي عبد اهللا ،عن أحمد بن عيسى: فيفي الكا ــــــــ٢٢٢٢
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  .)١(...Cعبد اهللاقلت ألبي : قال ،ن بن أبي العالءيعن الحس: في الكافي ــــــــ٣٣٣٣
بـن   محمـد و ،وبكيـر  ،والفضـيل  ،عـن زرارة  ة،ذينعمر بن أُعن : في الكافي ــــــــ٤٤٤٤

  .)٢(...Cعن أبي جعفر ،جميعاً ،وأبي الجارود ،وبريد ،مسلم
  .)٣(...Cعن أبي جعفر ،ن زرارةع: في الكافي ــــــــ٥٥٥٥
عبــــد  ذكــــرت ألبــــي: ، قــــالعــــن الحســــين بــــن أبــــي العــــالء: فــــي الكــــافي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٦٦٦٦

  .)٤(...Cاهللا
ـــ٧٧٧٧ ـــــ ـــــ ـــــ ــي  ــ ــالي أفـ ــدوقامـ ــاش : لصـ ــن عيـ ــر بـ ــارود  ،كثيـ ــي الجـ ــن أبـ ــي   ،عـ ــن أبـ وعـ
  .)٥(...Cجعفر

ـــ٨٨٨٨ ــــ ــــ ــــ ــن الصــلت : لصــدوقامــالي أفــي  ـ مجلــس  Cالرضــاحضــر : ، قــالالريــان ب
  .)٦(المأمون بمرو...

  .)٧(...Hمحمدعن جعفر بن  ،األعمش: خصالالفي  ــــــــ٩٩٩٩
  .)٨(...Cأمير المؤمنين قال: ، قالمكحول: خصالالفي  ــــــــ١٠١٠١٠١٠
 رأيـــت: ، قــال عــن ســـليم  ،عـــن أبــان  ،ذينــة عمــر بـــن أُ : فــي كمـــال الــدين   ــــ ــــ ــــ ــــ ١١١١١١١١
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  .)١(...Cياًّعل
        .)٢(...عباس عن أبي صالح، عن ابن: Cأمير المؤمنينمناقب في ــ ــ ــ ــ ١٢١٢١٢١٢
عـن أبـي   : ]علـي تصـدق  طريـق آخـر فـي    [ ،Cيـر المـؤمنين  أممناقـب  في ــ ــ ــ ــ ١٣١٣١٣١٣

        .)٣(...عباس صالح مولى أُم هاني، عن ابن
    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: (طريق ثالث لبيان نزول قوله تعالى ،Cأمير المؤمنينمناقب في ــ ــ ــ ــ ١٤١٤١٤١٤

كُميلوكُميلوكُميلوكُميلو............�( : دعن عبد اهللا بنبن الحنفية، عن أبيه... محم)٤(.        
فـي، بـاب (العـرف والحكـم إذا كـان فـي        ،Cأميـر المـؤمنين  مناقـب  فـي  ــ ــ ــ ــ ١٥١٥١٥١٥

القرآن مطلقاً أو عاماً أو مجمالً ففس(ره النبي)٥(.        
        .)٦(ينللمسلمين في صفّ Cأمير المؤمنينليم، في مناشدات في كتاب ســ ــ ــ ــ ١٦١٦١٦١٦
        .)٧(في أمالي الطوسي، في المجلس الثانيــ ــ ــ ــ ١٧١٧١٧١٧
        .)٨(جحتجافي االــ ــ ــ ــ ١٨١٨١٨١٨
        .)٩(جحتجاأيضاً في االــ ــ ــ ــ ١٩١٩١٩١٩
        .)١٠(اب المزارفي كتــ ــ ــ ــ ٢٠٢٠٢٠٢٠
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        .)١(Cأمير المؤمنينفي كتاب الروضة في فضائل ــ ــ ــ ــ ٢١٢١٢١٢١
        .)٢(في كتاب اليقينــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢٢٢٢٢
        .)٣(يفي تفسير القمــ ــ ــ ــ ٢٣٢٣٢٣٢٣
        .)٤(في تفسير فراتــ ــ ــ ــ ٢٤٢٤٢٤٢٤

ــواتر    مجموعــة مــن هــذه  ــة إلثبــات الت ــاك غيرهــا الطــرق وفيهــا كفاي . وال ، وهن
دة.حاجة إلثبات وثاقة رجال السند بعد ورود هذه الطرق المتعد  

IIIIHbçŠmaìmë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÖČ†–nÛa@òíaë‰@òČz•@¿@”bÔãHbçŠmaìmë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÖČ†–nÛa@òíaë‰@òČz•@¿@”bÔãHbçŠmaìmë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÖČ†–nÛa@òíaë‰@òČz•@¿@”bÔãHbçŠmaìmë@òîßbß⁄a@†äÇ@ÖČ†–nÛa@òíaë‰@òČz•@¿@”bÔã    

»����א�� ود���������	د�و���������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ....االستدالل بروايات التصدق بالخاتماالستدالل بروايات التصدق بالخاتماالستدالل بروايات التصدق بالخاتماالستدالل بروايات التصدق بالخاتم

سنذكر أوسنذكر أوسنذكر أوجميع الروايـات التـي وردت مسـندة مـن طـرق القـوم فـي هـذا         جميع الروايـات التـي وردت مسـندة مـن طـرق القـوم فـي هـذا         جميع الروايـات التـي وردت مسـندة مـن طـرق القـوم فـي هـذا         جميع الروايـات التـي وردت مسـندة مـن طـرق القـوم فـي هـذا         : : : : الًالًالًالًسنذكر أو
        : : : : ثم ننظر في متونهاثم ننظر في متونهاثم ننظر في متونهاثم ننظر في متونها    ،،،،م في أسانيدهام في أسانيدهام في أسانيدهام في أسانيدهاالشأن، ونتكلّالشأن، ونتكلّالشأن، ونتكلّالشأن، ونتكلّ

حـدثنا أحمـد بـن    حـدثنا أحمـد بـن    حـدثنا أحمـد بـن    حـدثنا أحمـد بـن    : : : : أخبرنـي علـي بـن حـاتم، قـال     أخبرنـي علـي بـن حـاتم، قـال     أخبرنـي علـي بـن حـاتم، قـال     أخبرنـي علـي بـن حـاتم، قـال     : : : : الصدوقالصدوقالصدوقالصدوق((((((((: : : : ولىولىولىولىألُألُألُُألالرواية االرواية االرواية االرواية ا
: : : : ي، قـال ي، قـال ي، قـال ي، قـال محمدمحمدمحمدمحمداهللا الاهللا الاهللا الاهللا ال    حدثنا جعفر بن عبدحدثنا جعفر بن عبدحدثنا جعفر بن عبدحدثنا جعفر بن عبد: : : : بن سعد (سعيد) الهمداني، قالبن سعد (سعيد) الهمداني، قالبن سعد (سعيد) الهمداني، قالبن سعد (سعيد) الهمداني، قال    محمدمحمدمحمدمحمد

: : : : وجـلّ وجـلّ وجـلّ وجـلّ     فـي قـول اهللا عـزّ   فـي قـول اهللا عـزّ   فـي قـول اهللا عـزّ   فـي قـول اهللا عـزّ       ،،،،حدثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفـر حدثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفـر حدثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفـر حدثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفـر 
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����ينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا وإِنَّمينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا وإِنَّمينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا وإِنَّمينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا ونُوا    إِنَّمنُواآمنُواآمنُواآمآم����
رهطـاً مـن اليهـود أسـلموا،     رهطـاً مـن اليهـود أسـلموا،     رهطـاً مـن اليهـود أسـلموا،     رهطـاً مـن اليهـود أسـلموا،         إنإنإنإن((((((((: : : : ، قـال ، قـال ، قـال ، قـال ))))١١١١((((

    ،،،،7777اهللا بن سالم، وأسد، وثعلبة، وابن خيامين، وابن صوريا، فأتوا النبياهللا بن سالم، وأسد، وثعلبة، وابن خيامين، وابن صوريا، فأتوا النبياهللا بن سالم، وأسد، وثعلبة، وابن خيامين، وابن صوريا، فأتوا النبياهللا بن سالم، وأسد، وثعلبة، وابن خيامين، وابن صوريا، فأتوا النبي    عبدعبدعبدعبد: : : : منهممنهممنهممنهم
أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول     CCCCموسىموسىموسىموسى    إنإنإنإن    !!!!اهللاهللاهللاهللا    يا نبييا نبييا نبييا نبي: : : : فقالوافقالوافقالوافقالوا

اهللا؟ ومن ولياهللا؟ ومن ولياهللا؟ ومن ولينا بعدك؟نا بعدك؟نا بعدك؟نا بعدك؟اهللا؟ ومن ولي        
م اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون       م اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون       م اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون       م اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون       إِنَّمـا ولـيكُ  إِنَّمـا ولـيكُ  إِنَّمـا ولـيكُ  إِنَّمـا ولـيكُ  ����: : : : فنزلت هذه اآليـة فنزلت هذه اآليـة فنزلت هذه اآليـة فنزلت هذه اآليـة 

ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ وونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ وونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ وونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيقال رسول اهللا    ،،،،����الصَّالةَ و قال رسول اهللاثم قال رسول اهللاثم قال رسول اهللاثم فقاموا فأتوا ، فقاموا فأتوا ، فقاموا فأتوا ، فقاموا فأتوا ))))قومواقومواقومواقوموا((((: : : : 7777ثم ،
هذا هذا هذا هذا     ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : قالقالقالقال    ))))أما أعطاك أحد شيئاً؟أما أعطاك أحد شيئاً؟أما أعطاك أحد شيئاً؟أما أعطاك أحد شيئاً؟    !!!!يا سائليا سائليا سائليا سائل((((: : : : المسجد، فإذا سائل خارج، فقالالمسجد، فإذا سائل خارج، فقالالمسجد، فإذا سائل خارج، فقالالمسجد، فإذا سائل خارج، فقال

علـى  علـى  علـى  علـى  ((((: : : : ي، قـال ي، قـال ي، قـال ي، قـال أعطانيه ذلك الرجل الـذي يصـلّ  أعطانيه ذلك الرجل الـذي يصـلّ  أعطانيه ذلك الرجل الـذي يصـلّ  أعطانيه ذلك الرجل الـذي يصـلّ  : : : : قالقالقالقال    ))))؟؟؟؟من أعطاكهمن أعطاكهمن أعطاكهمن أعطاكه((((: : : : الخاتم، قالالخاتم، قالالخاتم، قالالخاتم، قال
وكبـر أهــل المسـجد، فقــال   وكبـر أهــل المسـجد، فقــال   وكبـر أهــل المسـجد، فقــال   وكبـر أهــل المسـجد، فقــال       7777ر النبـي ر النبـي ر النبـي ر النبـي كـان راكعـاً، فكبــ  كـان راكعـاً، فكبــ  كـان راكعـاً، فكبــ  كـان راكعـاً، فكبــ  : : : : قــالقــالقــالقــال    ))))أي حـال أعطـاك؟  أي حـال أعطـاك؟  أي حـال أعطـاك؟  أي حـال أعطـاك؟  

النبيالنبيالنبيكم بعدي((((: : : : 7777النبيبن أبي طالب ولي كم بعديعليبن أبي طالب ولي كم بعديعليبن أبي طالب ولي كم بعديعليبن أبي طالب ولي قالوا، قالوا، قالوا، قالوا))))علي ، : : : :رضينا باهللا ربرضينا باهللا ربرضينا باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، اً، وباإلسالم ديناً، اً، وباإلسالم ديناً، اً، وباإلسالم ديناً، رضينا باهللا رب
ومـن يتَــولَّ اللَّــه  ومـن يتَــولَّ اللَّــه  ومـن يتَــولَّ اللَّــه  ومـن يتَــولَّ اللَّــه  ����: : : : وجــلّوجــلّوجــلّوجــلّ    اً، فـأنزل اهللا عــزّ اً، فـأنزل اهللا عــزّ اً، فـأنزل اهللا عــزّ اً، فـأنزل اهللا عــزّ اً، وبعلـي بــن أبــي طالـب وليــ  اً، وبعلـي بــن أبــي طالـب وليــ  اً، وبعلـي بــن أبــي طالـب وليــ  اً، وبعلـي بــن أبــي طالـب وليــ  د نبيــد نبيــد نبيــد نبيــوبمحمـ وبمحمـ وبمحمـ وبمحمـ 

ونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسروونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسروونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسروونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو����
))))٣٣٣٣(((())))))))))))٢٢٢٢((((....        

        ....))))٤٤٤٤((((كثير بن عياش، ضعيفكثير بن عياش، ضعيفكثير بن عياش، ضعيفكثير بن عياش، ضعيف: : : : أقولأقولأقولأقول
أمأمأمن       خـتالف خـتالف خـتالف خـتالف ا أبو الجارود زياد بن المنذر، فهو زيدي المـذهب، واال ا أبو الجارود زياد بن المنذر، فهو زيدي المـذهب، واال ا أبو الجارود زياد بن المنذر، فهو زيدي المـذهب، واال ا أبو الجارود زياد بن المنذر، فهو زيدي المـذهب، واال أمن   فيـه بـين   فيـه بـين   فيـه بـيفيـه بـي

ة فيـه علـى   ة فيـه علـى   ة فيـه علـى   ة فيـه علـى   أورد الروايـات الذامـ  أورد الروايـات الذامـ  أورد الروايـات الذامـ  أورد الروايـات الذامـ  ه، والخـوئي بعـد أن   ه، والخـوئي بعـد أن   ه، والخـوئي بعـد أن   ه، والخـوئي بعـد أن   عند القوم، واألكثر على ذمـ عند القوم، واألكثر على ذمـ عند القوم، واألكثر على ذمـ عند القوم، واألكثر على ذمـ 
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ه ه ه ه لسان الباقر والصادق ضعف بعضها واضطرب في أُخرى، وخلص إلى القول بأنّلسان الباقر والصادق ضعف بعضها واضطرب في أُخرى، وخلص إلى القول بأنّلسان الباقر والصادق ضعف بعضها واضطرب في أُخرى، وخلص إلى القول بأنّلسان الباقر والصادق ضعف بعضها واضطرب في أُخرى، وخلص إلى القول بأنّ
، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع ، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع ، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع ، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع ))))كامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزيارات((((فقط لوقوعه في أسانيد فقط لوقوعه في أسانيد فقط لوقوعه في أسانيد فقط لوقوعه في أسانيد     ،،،،ثقةثقةثقةثقة

        ....))))١١١١((((من وقع في إسنادهمن وقع في إسنادهمن وقع في إسنادهمن وقع في إسناده    بوثاقة كلّبوثاقة كلّبوثاقة كلّبوثاقة كلّ    ))))تفسيرهتفسيرهتفسيرهتفسيره((((رواتها، ولشهادة علي بن إبراهيم في رواتها، ولشهادة علي بن إبراهيم في رواتها، ولشهادة علي بن إبراهيم في رواتها، ولشهادة علي بن إبراهيم في 
أمأمأمفقد أوقفناك على بطالن فقد أوقفناك على بطالن فقد أوقفناك على بطالن فقد أوقفناك على بطالن     ))))كامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزيارات((((من وقع في أسانيد من وقع في أسانيد من وقع في أسانيد من وقع في أسانيد     قة كلّقة كلّقة كلّقة كلّا وثاا وثاا وثاا وثاأم

ما هو محمول علـى  ما هو محمول علـى  ما هو محمول علـى  ما هو محمول علـى  قول ابن قولويه هذا إنّقول ابن قولويه هذا إنّقول ابن قولويه هذا إنّقول ابن قولويه هذا إنّ    من أنمن أنمن أنمن أن    همهمهمهمظهار بعضظهار بعضظهار بعضظهار بعضاستاستاستاستذلك، وذكرنا ذلك، وذكرنا ذلك، وذكرنا ذلك، وذكرنا 
  مشــايخه الــذين صـــد  مشــايخه الــذين صـــد  مشــايخه الــذين صـــد  ســـناد ســـناد ســـناد ســـناد أأأأمـــن ورد فــي  مـــن ورد فــي  مـــن ورد فــي  مـــن ورد فــي      ر بهــم أســـانيد روايــات كتابـــه، ال كــلّ   ر بهــم أســـانيد روايــات كتابـــه، ال كــلّ   ر بهــم أســـانيد روايــات كتابـــه، ال كــلّ   ر بهــم أســـانيد روايــات كتابـــه، ال كــلّ   مشــايخه الــذين صـــد

م مـن شـيوخ ابـن    م مـن شـيوخ ابـن    م مـن شـيوخ ابـن    م مـن شـيوخ ابـن    فعلي بن حـات فعلي بن حـات فعلي بن حـات فعلي بن حـات     ؛؛؛؛روايتنا هذهروايتنا هذهروايتنا هذهروايتنا هذه: : : : الروايات، ويكفيك دليالً على ذلكالروايات، ويكفيك دليالً على ذلكالروايات، ويكفيك دليالً على ذلكالروايات، ويكفيك دليالً على ذلك
        ........كما ذكرناكما ذكرناكما ذكرناكما ذكرنا    ،،،،ه يروي عن الضعفاءه يروي عن الضعفاءه يروي عن الضعفاءه يروي عن الضعفاءأنّأنّأنّأنّ    ��� ��� ��� ��� قولويه، وهو وإن كان ثقة في نفسه قولويه، وهو وإن كان ثقة في نفسه قولويه، وهو وإن كان ثقة في نفسه قولويه، وهو وإن كان ثقة في نفسه 

وأموأموأمـي  ((((من وقع فـي أسـانيد   من وقع فـي أسـانيد   من وقع فـي أسـانيد   من وقع فـي أسـانيد       ا القول في وثاقة كلّا القول في وثاقة كلّا القول في وثاقة كلّا القول في وثاقة كلّوأمـي  تفسـير القمـي  تفسـير القمـي  تفسـير القمفسـتقف عليـه   فسـتقف عليـه   فسـتقف عليـه   فسـتقف عليـه       ))))تفسـير القم
        قريباً إن شاء اهللا.قريباً إن شاء اهللا.قريباً إن شاء اهللا.قريباً إن شاء اهللا.

    حدثنا عبـد حدثنا عبـد حدثنا عبـد حدثنا عبـد : : : : ان، قالان، قالان، قالان، قالحدثنا أحمد بن الحسن القطّحدثنا أحمد بن الحسن القطّحدثنا أحمد بن الحسن القطّحدثنا أحمد بن الحسن القطّ: : : : الصدوقالصدوقالصدوقالصدوق((((((((: : : : الرواية الثانيةالرواية الثانيةالرواية الثانيةالرواية الثانية
بـن حفـص الخثعمـي،    بـن حفـص الخثعمـي،    بـن حفـص الخثعمـي،    بـن حفـص الخثعمـي،        محمدمحمدمحمدمحمدحدثني أبو جعفر حدثني أبو جعفر حدثني أبو جعفر حدثني أبو جعفر : : : : الحسني، قالالحسني، قالالحسني، قالالحسني، قال    محمدمحمدمحمدمحمدالرحمن بن الرحمن بن الرحمن بن الرحمن بن 

حـدثني  حـدثني  حـدثني  حـدثني  : : : : حدثني أحمد بن التغلبي، قـال حدثني أحمد بن التغلبي، قـال حدثني أحمد بن التغلبي، قـال حدثني أحمد بن التغلبي، قـال : : : : حدثنا الحسن بن عبد الواحد، قالحدثنا الحسن بن عبد الواحد، قالحدثنا الحسن بن عبد الواحد، قالحدثنا الحسن بن عبد الواحد، قال: : : : قالقالقالقال
حـدثنا أبـو   حـدثنا أبـو   حـدثنا أبـو   حـدثنا أبـو   : : : : ار، قـال ار، قـال ار، قـال ار، قـال حـدثني حفـص بـن منصـور العطّـ     حـدثني حفـص بـن منصـور العطّـ     حـدثني حفـص بـن منصـور العطّـ     حـدثني حفـص بـن منصـور العطّـ     : : : : أحمد بن عبد الحميد، قـال أحمد بن عبد الحميد، قـال أحمد بن عبد الحميد، قـال أحمد بن عبد الحميد، قـال 

وذكـر  وذكـر  وذكـر  وذكـر  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ      ه قـال... ه قـال... ه قـال... ه قـال... ، عـن أبيـه، عـن جـد    ، عـن أبيـه، عـن جـد    ، عـن أبيـه، عـن جـد    ، عـن أبيـه، عـن جـد    محمدمحمدمحمدمحمدسعيد الوراق، عن أبيه، عن جعفر بن سعيد الوراق، عن أبيه، عن جعفر بن سعيد الوراق، عن أبيه، عن جعفر بن سعيد الوراق، عن أبيه، عن جعفر بن 
أنشدك أنشدك أنشدك أنشدك ((((: : : : قالقالقالقال    ــــــــ    فيه قول علي بن أبي طالب ألبي بكر رضي اهللا عنهفيه قول علي بن أبي طالب ألبي بكر رضي اهللا عنهفيه قول علي بن أبي طالب ألبي بكر رضي اهللا عنهفيه قول علي بن أبي طالب ألبي بكر رضي اهللا عنه    ،،،،حديثاً طويالًحديثاً طويالًحديثاً طويالًحديثاً طويالً
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بل بل بل بل : : : : قالقالقالقال    ))))باهللا ألي الوالية من اهللا مع والية رسول اهللا في آية زكاة الخاتم أم لك؟باهللا ألي الوالية من اهللا مع والية رسول اهللا في آية زكاة الخاتم أم لك؟باهللا ألي الوالية من اهللا مع والية رسول اهللا في آية زكاة الخاتم أم لك؟باهللا ألي الوالية من اهللا مع والية رسول اهللا في آية زكاة الخاتم أم لك؟
        ....))))١١١١(((())))))))لكلكلكلك

ســند هــذه الروايــة ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، وحســبنا قــول محقّــق    ســند هــذه الروايــة ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، وحســبنا قــول محقّــق    ســند هــذه الروايــة ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، وحســبنا قــول محقّــق    ســند هــذه الروايــة ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، وحســبنا قــول محقّــق    : : : : أقــولأقــولأقــولأقــول
قـال  قـال  قـال  قـال      ؛؛؛؛اهللا بـن ميمـون التغلبـي   اهللا بـن ميمـون التغلبـي   اهللا بـن ميمـون التغلبـي   اهللا بـن ميمـون التغلبـي       أحمد بن عبدأحمد بن عبدأحمد بن عبدأحمد بن عبد    ــــــــ    التغلبيالتغلبيالتغلبيالتغلبي: : : : أيأيأيأيــ ــ ــ ــ لظاهر هو لظاهر هو لظاهر هو لظاهر هو اااا: : : : الكتاب فيهالكتاب فيهالكتاب فيهالكتاب فيه

        ، وهو كما قال.، وهو كما قال.، وهو كما قال.، وهو كما قال.))))٢٢٢٢((((ا بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيلا بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيلا بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيلا بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيلثقة زاهد، وأمثقة زاهد، وأمثقة زاهد، وأمثقة زاهد، وأم: : : : ابن حجرابن حجرابن حجرابن حجر
بــن بــن بــن بــن     محمــدمحمــدمحمــدمحمــدان، وان، وان، وان، وحــدثنا أحمــد بــن الحســن القطّــ  حــدثنا أحمــد بــن الحســن القطّــ  حــدثنا أحمــد بــن الحســن القطّــ  حــدثنا أحمــد بــن الحســن القطّــ  : : : : الصــدوقالصــدوقالصــدوقالصــدوق((((((((: : : : الروايــة الثالثــةالروايــة الثالثــةالروايــة الثالثــةالروايــة الثالثــة

إبراهيم بن أحمد بن هاشم إبراهيم بن أحمد بن هاشم إبراهيم بن أحمد بن هاشم إبراهيم بن أحمد بن هاشم أحمد السناني، وعلي بن موسى الدقّاق، والحسين بن أحمد السناني، وعلي بن موسى الدقّاق، والحسين بن أحمد السناني، وعلي بن موسى الدقّاق، والحسين بن أحمد السناني، وعلي بن موسى الدقّاق، والحسين بن 
حدثنا أبو العباس أحمد بـن يحيـى بـن    حدثنا أبو العباس أحمد بـن يحيـى بـن    حدثنا أبو العباس أحمد بـن يحيـى بـن    حدثنا أبو العباس أحمد بـن يحيـى بـن    : : : : اهللا الوراق، قالوااهللا الوراق، قالوااهللا الوراق، قالوااهللا الوراق، قالوا    المكتب، وعلي بن عبدالمكتب، وعلي بن عبدالمكتب، وعلي بن عبدالمكتب، وعلي بن عبد

    ،،،،حدثنا تميم بن بهلولحدثنا تميم بن بهلولحدثنا تميم بن بهلولحدثنا تميم بن بهلول: : : : اهللا بن حبيب، قالاهللا بن حبيب، قالاهللا بن حبيب، قالاهللا بن حبيب، قال    حدثنا بكر بن عبدحدثنا بكر بن عبدحدثنا بكر بن عبدحدثنا بكر بن عبد: : : : ن، قالن، قالن، قالن، قالزكريا القطاّزكريا القطاّزكريا القطاّزكريا القطاّ
وذكـر  وذكـر  وذكـر  وذكـر  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ      ............: : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،حدثنا سليمان بن حكيم، عن ثور بـن يزيـد، عـن مكحـول    حدثنا سليمان بن حكيم، عن ثور بـن يزيـد، عـن مكحـول    حدثنا سليمان بن حكيم، عن ثور بـن يزيـد، عـن مكحـول    حدثنا سليمان بن حكيم، عن ثور بـن يزيـد، عـن مكحـول    : : : : قالقالقالقال

ي ي ي ي كنت أصلّكنت أصلّكنت أصلّكنت أصلّــ (ــ (ــ (ــ (: : : : ، قال فيه، قال فيه، قال فيه، قال فيهNNNNيقيقيقيقج األمير على الصدج األمير على الصدج األمير على الصدج األمير على الصداحتجااحتجااحتجااحتجااً في اً في اً في اً في طويالً جدطويالً جدطويالً جدطويالً جد    حديثاًحديثاًحديثاًحديثاً
في المسجد، فجاء سائل فسأل وأنا راكع، فناولته خاتمي من إصـبعي، فـأنزل اهللا   في المسجد، فجاء سائل فسأل وأنا راكع، فناولته خاتمي من إصـبعي، فـأنزل اهللا   في المسجد، فجاء سائل فسأل وأنا راكع، فناولته خاتمي من إصـبعي، فـأنزل اهللا   في المسجد، فجاء سائل فسأل وأنا راكع، فناولته خاتمي من إصـبعي، فـأنزل اهللا   

يتبارك وتعالى فيتبارك وتعالى فيتبارك وتعالى فيتبارك وتعالى ف : : : :����كُم اللَّهيلا وإِنَّمكُم اللَّهيلا وإِنَّمكُم اللَّهيلا وإِنَّمكُم اللَّهيلا و٣٣٣٣(((())))))))))))����إِنَّم((((....        
تـب، وتمـيم   تـب، وتمـيم   تـب، وتمـيم   تـب، وتمـيم   ، والـوراق، والمك ، والـوراق، والمك ، والـوراق، والمك ، والـوراق، والمك ))))٤٤٤٤((((سند هذه الرواية كسابقتها، فالسنانيسند هذه الرواية كسابقتها، فالسنانيسند هذه الرواية كسابقتها، فالسنانيسند هذه الرواية كسابقتها، فالسناني: : : : أقولأقولأقولأقول

، والبقيــة ، والبقيــة ، والبقيــة ، والبقيــة ))))٥٥٥٥((((بــن بهلــول، وابــن زكريــا القطّــان، وثــور بــن يزيــد جمــيعهم مجهولــون  بــن بهلــول، وابــن زكريــا القطّــان، وثــور بــن يزيــد جمــيعهم مجهولــون  بــن بهلــول، وابــن زكريــا القطّــان، وثــور بــن يزيــد جمــيعهم مجهولــون  بــن بهلــول، وابــن زكريــا القطّــان، وثــور بــن يزيــد جمــيعهم مجهولــون  اااا
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        تقدمت تراجمهم.تقدمت تراجمهم.تقدمت تراجمهم.تقدمت تراجمهم.
، عن ، عن ، عن ، عن محمدمحمدمحمدمحمد، عن معلى بن ، عن معلى بن ، عن معلى بن ، عن معلى بن محمدمحمدمحمدمحمدعن الحسين بن عن الحسين بن عن الحسين بن عن الحسين بن : : : : الكلينيالكلينيالكلينيالكليني((((((((: : : : الرواية الرابعةالرواية الرابعةالرواية الرابعةالرواية الرابعة

الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى،     محمدمحمدمحمدمحمد، عن الحسن بن ، عن الحسن بن ، عن الحسن بن ، عن الحسن بن محمدمحمدمحمدمحمدأحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن 
، ، ، ، ����إنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواإنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواإنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواإنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا����: : : : ل اهللا عزّ وجلّل اهللا عزّ وجلّل اهللا عزّ وجلّل اهللا عزّ وجلّفي قوفي قوفي قوفي قو    ،،،،عن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا

أحـق بكـم وبـأموركم وأنفسـكم وأمــوالكم (اهللا     أحـق بكـم وبـأموركم وأنفسـكم وأمــوالكم (اهللا     أحـق بكـم وبـأموركم وأنفسـكم وأمــوالكم (اهللا     أحـق بكـم وبـأموركم وأنفسـكم وأمــوالكم (اهللا     : : : : مـا يعنـي أولـى بكــم، أي   مـا يعنـي أولـى بكــم، أي   مـا يعنـي أولـى بكــم، أي   مـا يعنـي أولـى بكــم، أي   إنّإنّإنّإنّ: : : : قـال قـال قـال قـال 
علياً وأوالده األئمة إلى يوم القيامة، ثم وصفهم اهللا علياً وأوالده األئمة إلى يوم القيامة، ثم وصفهم اهللا علياً وأوالده األئمة إلى يوم القيامة، ثم وصفهم اهللا علياً وأوالده األئمة إلى يوم القيامة، ثم وصفهم اهللا : : : : ورسوله والذين آمنوا) يعنيورسوله والذين آمنوا) يعنيورسوله والذين آمنوا) يعنيورسوله والذين آمنوا) يعني

وكان أمير وكان أمير وكان أمير وكان أمير     ����ن يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونن يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونن يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونن يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونالَّذيالَّذيالَّذيالَّذي����: : : : ، فقال، فقال، فقال، فقالوجلّوجلّوجلّوجلّ    عزّعزّعزّعزّ
ة قيمتهـا ألـف   ة قيمتهـا ألـف   ة قيمتهـا ألـف   ة قيمتهـا ألـف   ى ركعتين وهو راكـع وعليـه حلّـ   ى ركعتين وهو راكـع وعليـه حلّـ   ى ركعتين وهو راكـع وعليـه حلّـ   ى ركعتين وهو راكـع وعليـه حلّـ   المؤمنين في صالة الظهر وقد صلّالمؤمنين في صالة الظهر وقد صلّالمؤمنين في صالة الظهر وقد صلّالمؤمنين في صالة الظهر وقد صلّ

دينار، وكان النبيدينار، وكان النبيدينار، وكان النبيكساه إياها، وكان النجاشـي أهـداها لـه، فجـاء سـائل فقـال      كساه إياها، وكان النجاشـي أهـداها لـه، فجـاء سـائل فقـال      كساه إياها، وكان النجاشـي أهـداها لـه، فجـاء سـائل فقـال      كساه إياها، وكان النجاشـي أهـداها لـه، فجـاء سـائل فقـال          7777دينار، وكان النبي : : : :
ق علــى مســكين، ق علــى مســكين، ق علــى مســكين، ق علــى مســكين، مــن أنفســهم، تصــدمــن أنفســهم، تصــدمــن أنفســهم، تصــدمــن أنفســهم، تصــد    ي اهللا وأولــى بــالمؤمنيني اهللا وأولــى بــالمؤمنيني اهللا وأولــى بــالمؤمنيني اهللا وأولــى بــالمؤمنينالســالم عليــك يــا ولّــالســالم عليــك يــا ولّــالســالم عليــك يــا ولّــالســالم عليــك يــا ولّــ

    ،،،،فأنزل اهللا عـزّ وجـلّ فيـه هـذه اآليـة     فأنزل اهللا عـزّ وجـلّ فيـه هـذه اآليـة     فأنزل اهللا عـزّ وجـلّ فيـه هـذه اآليـة     فأنزل اهللا عـزّ وجـلّ فيـه هـذه اآليـة     : : : : ة إليه، وأومأ بيده إليه أن احملهاة إليه، وأومأ بيده إليه أن احملهاة إليه، وأومأ بيده إليه أن احملهاة إليه، وأومأ بيده إليه أن احملهافطرح الحلّفطرح الحلّفطرح الحلّفطرح الحلّ
وصيوصيوصيمن بلغ من أوالده مبلغ اإلمامة يكون بهذه النعمة من بلغ من أوالده مبلغ اإلمامة يكون بهذه النعمة من بلغ من أوالده مبلغ اإلمامة يكون بهذه النعمة من بلغ من أوالده مبلغ اإلمامة يكون بهذه النعمة     ر نعمة أوالده بنعمته، فكلّر نعمة أوالده بنعمته، فكلّر نعمة أوالده بنعمته، فكلّر نعمة أوالده بنعمته، فكلّوصي

ة، ة، ة، ة، مثله، فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين مـن المالئكـ  مثله، فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين مـن المالئكـ  مثله، فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين مـن المالئكـ  مثله، فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين مـن المالئكـ  
        ....))))١١١١(((())))))))والذين يسألون األئمة من أوالده يكونون من المالئكةوالذين يسألون األئمة من أوالده يكونون من المالئكةوالذين يسألون األئمة من أوالده يكونون من المالئكةوالذين يسألون األئمة من أوالده يكونون من المالئكة

    محمدمحمدمحمدمحمدفمعلى بن فمعلى بن فمعلى بن فمعلى بن     ؛؛؛؛في سندها ضعفاء ومجاهيلفي سندها ضعفاء ومجاهيلفي سندها ضعفاء ومجاهيلفي سندها ضعفاء ومجاهيل    حسب الرواية هذه أنحسب الرواية هذه أنحسب الرواية هذه أنحسب الرواية هذه أن: : : : أقولأقولأقولأقول
ــه  ))))٢٢٢٢((((مضــطرب الحــديث والمــذهب، ويــروي عــن الضــعفاء  مضــطرب الحــديث والمــذهب، ويــروي عــن الضــعفاء  مضــطرب الحــديث والمــذهب، ويــروي عــن الضــعفاء  مضــطرب الحــديث والمــذهب، ويــروي عــن الضــعفاء   ــه  ، ورغــم هــذا يقــول عن ــه  ، ورغــم هــذا يقــول عن ــه  ، ورغــم هــذا يقــول عن ، ورغــم هــذا يقــول عن
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ا قــول النجاشــي مــن   ا قــول النجاشــي مــن   ا قــول النجاشــي مــن   ا قــول النجاشــي مــن   وأمــوأمــوأمــوأمــ    ....الرجــل ثقــة يعتمــد علــى رواياتــه    الرجــل ثقــة يعتمــد علــى رواياتــه    الرجــل ثقــة يعتمــد علــى رواياتــه    الرجــل ثقــة يعتمــد علــى رواياتــه        الظــاهر أنالظــاهر أنالظــاهر أنالظــاهر أن: : : : الخــوئيالخــوئيالخــوئيالخــوئي
وأمـا اضـطرابه فـي    وأمـا اضـطرابه فـي    وأمـا اضـطرابه فـي    وأمـا اضـطرابه فـي        ؛؛؛؛فال يكـون مانعـاً مـن وثاقتـه    فال يكـون مانعـاً مـن وثاقتـه    فال يكـون مانعـاً مـن وثاقتـه    فال يكـون مانعـاً مـن وثاقتـه        ،،،،ضطرابه في الحديث والمذهبضطرابه في الحديث والمذهبضطرابه في الحديث والمذهبضطرابه في الحديث والمذهباااا

؛ ؛ ؛ ؛ المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو ال ينافي الوثاقةالمذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو ال ينافي الوثاقةالمذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو ال ينافي الوثاقةالمذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو ال ينافي الوثاقة
وأموأموأمه قـد يـروي مـا يعـرف، وقـد يـروي مـا ينكـر،         ه قـد يـروي مـا يعـرف، وقـد يـروي مـا ينكـر،         ه قـد يـروي مـا يعـرف، وقـد يـروي مـا ينكـر،         ه قـد يـروي مـا يعـرف، وقـد يـروي مـا ينكـر،         ا اضطرابه في الحديث فمعناه أنّا اضطرابه في الحديث فمعناه أنّا اضطرابه في الحديث فمعناه أنّا اضطرابه في الحديث فمعناه أنّوأم

ن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، ن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، ن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، ن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، روايته عروايته عروايته عروايته ع    وأنوأنوأنوأن.. .. .. .. وهذا أيضاً ال ينافي الوثاقةوهذا أيضاً ال ينافي الوثاقةوهذا أيضاً ال ينافي الوثاقةوهذا أيضاً ال ينافي الوثاقة
الرجـل  الرجـل  الرجـل  الرجـل      فالظـاهر أن فالظـاهر أن فالظـاهر أن فالظـاهر أن     ؛؛؛؛فهي على تقدير ثبوتها ال تضر بالعمل بما يرويه عن الثقاتفهي على تقدير ثبوتها ال تضر بالعمل بما يرويه عن الثقاتفهي على تقدير ثبوتها ال تضر بالعمل بما يرويه عن الثقاتفهي على تقدير ثبوتها ال تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات

        معتمد عليه، واهللا أعلم.معتمد عليه، واهللا أعلم.معتمد عليه، واهللا أعلم.معتمد عليه، واهللا أعلم.
صاحبنا وقع في أسـانيد  صاحبنا وقع في أسـانيد  صاحبنا وقع في أسـانيد  صاحبنا وقع في أسـانيد      هذا؛ ألنهذا؛ ألنهذا؛ ألنهذا؛ ألن    الخوئي اضطر إلى كلّالخوئي اضطر إلى كلّالخوئي اضطر إلى كلّالخوئي اضطر إلى كلّ    والظاهر أنوالظاهر أنوالظاهر أنوالظاهر أن: : : : أقولأقولأقولأقول

        ك.ك.ك.ك.البن قولويه، وقد عرفت رأيه في ذلالبن قولويه، وقد عرفت رأيه في ذلالبن قولويه، وقد عرفت رأيه في ذلالبن قولويه، وقد عرفت رأيه في ذل    ))))كامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزيارات((((كتاب كتاب كتاب كتاب 
وأحمــــد بـــن عيســــى  وأحمــــد بـــن عيســــى  وأحمــــد بـــن عيســــى  وأحمــــد بـــن عيســــى      ))))٢٢٢٢((((، وأبـــوه ، وأبـــوه ، وأبـــوه ، وأبـــوه ))))١١١١((((الهاشـــمي ضــــعيف الهاشـــمي ضــــعيف الهاشـــمي ضــــعيف الهاشـــمي ضــــعيف     محمــــدمحمــــدمحمــــدمحمــــدوالحســـن بـــن   والحســـن بـــن   والحســـن بـــن   والحســـن بـــن   

        ....))))٣٣٣٣((((مجهوالنمجهوالنمجهوالنمجهوالن
ــزار الحســني    ((((((((: : : : الروايــة الخامســةالروايــة الخامســةالروايــة الخامســةالروايــة الخامســة ــن ن ــو الحمــد مهــدي ب ــزار الحســني    الطبرســي، حــدثنا أب ــن ن ــو الحمــد مهــدي ب ــزار الحســني    الطبرســي، حــدثنا أب ــن ن ــو الحمــد مهــدي ب ــزار الحســني    الطبرســي، حــدثنا أب ــن ن ــو الحمــد مهــدي ب الطبرســي، حــدثنا أب

    محمدمحمدمحمدمحمدحدثنا أبو الحسن حدثنا أبو الحسن حدثنا أبو الحسن حدثنا أبو الحسن : : : : حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، قالحدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، قالحدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، قالحدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني، قال: : : : القايني، قالالقايني، قالالقايني، قالالقايني، قال
الشعراني، الشعراني، الشعراني، الشعراني،     محمدمحمدمحمدمحمداهللا بن اهللا بن اهللا بن اهللا بن     عبدعبدعبدعبد    محمدمحمدمحمدمحمدو و و و أخبرنا أبأخبرنا أبأخبرنا أبأخبرنا أب: : : : بن القاسم الفقيه الصيدالني، قالبن القاسم الفقيه الصيدالني، قالبن القاسم الفقيه الصيدالني، قالبن القاسم الفقيه الصيدالني، قالاااا

ر بـن  ر بـن  ر بـن  ر بـن  حـدثني المظفّـ  حـدثني المظفّـ  حـدثني المظفّـ  حـدثني المظفّـ  : : : : حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين البياشـاني، قـال  حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين البياشـاني، قـال  حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين البياشـاني، قـال  حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين البياشـاني، قـال  : : : : قالقالقالقال
حدثنا يحيى بن عبد حدثنا يحيى بن عبد حدثنا يحيى بن عبد حدثنا يحيى بن عبد : : : : حدثنا السدي بن علي الوراق، قالحدثنا السدي بن علي الوراق، قالحدثنا السدي بن علي الوراق، قالحدثنا السدي بن علي الوراق، قال: : : : الحسين األنصاري، قالالحسين األنصاري، قالالحسين األنصاري، قالالحسين األنصاري، قال

نا نا نا نا بيبيبيبي: : : : الحميد الحماني، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن عباية بن ربعي، قالالحميد الحماني، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن عباية بن ربعي، قالالحميد الحماني، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن عباية بن ربعي، قالالحميد الحماني، عن قيس بن الربيع، عن األعمش، عن عباية بن ربعي، قال
                                                 

�F١�E�.��;ل�א��q2�١�W١٣٥K� �
�F٢�Ex	
�q2�y����١٨�W٨٧K�ل�א\ �
�F٣�Ex	
�q2�y����٢�W١٨٣K�ل�א\ �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٣٣٤��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

إذ أقبل رجل إذ أقبل رجل إذ أقبل رجل إذ أقبل رجل : : : : 7777قال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللاقال رسول اهللا: : : : اهللا بن عباس جالس على شفير زمزم يقولاهللا بن عباس جالس على شفير زمزم يقولاهللا بن عباس جالس على شفير زمزم يقولاهللا بن عباس جالس على شفير زمزم يقول    عبدعبدعبدعبد
 مـتعم مـتعم مـتعم ــاس ال يقـول مـتعمــاس ال يقـول م بعمامــة، فجعــل ابــن عبــاس ال يقـول م بعمامــة، فجعــل ابــن عبــاس ال يقـول م بعمامــة، فجعــل ابــن عبقــال قــال قــال قــال : : : : قــال الرجــلقــال الرجــلقــال الرجــلقــال الرجــل    ��� ��� ��� ���     ،،،،قــال رســول اهللاقــال رســول اهللاقــال رســول اهللاقــال رســول اهللا: : : : م بعمامــة، فجعــل ابــن عب

        سألتك باهللا من أنت؟سألتك باهللا من أنت؟سألتك باهللا من أنت؟سألتك باهللا من أنت؟: : : : رسول اهللا، فقال ابن عباسرسول اهللا، فقال ابن عباسرسول اهللا، فقال ابن عباسرسول اهللا، فقال ابن عباس
ي ومن ي ومن ي ومن ي ومن من عرفني فقد عرفنمن عرفني فقد عرفنمن عرفني فقد عرفنمن عرفني فقد عرفن    !!!!ها الناسها الناسها الناسها الناسيا أييا أييا أييا أي: : : : فكشف العمامة عن وجهه، وقالفكشف العمامة عن وجهه، وقالفكشف العمامة عن وجهه، وقالفكشف العمامة عن وجهه، وقال

 ــا أعر ــا أعر لــم يعرفنــي فأن ــا أعر لــم يعرفنــي فأن ــا أعر لــم يعرفنــي فأن ــن جنــادة البــدري أبــو ذر الغفــاري،     لــم يعرفنــي فأن ــا جنــدب ب ــن جنــادة البــدري أبــو ذر الغفــاري،     فــه بنفســي، أن ــا جنــدب ب ــن جنــادة البــدري أبــو ذر الغفــاري،     فــه بنفســي، أن ــا جنــدب ب ــن جنــادة البــدري أبــو ذر الغفــاري،     فــه بنفســي، أن ــا جنــدب ب فــه بنفســي، أن
علي قائد علي قائد علي قائد علي قائد ((((: : : : فعميتا، يقولفعميتا، يقولفعميتا، يقولفعميتا، يقول    ��� ��� ��� ��� فَصُمتَا، ورأيته بهاتين وفَصُمتَا، ورأيته بهاتين وفَصُمتَا، ورأيته بهاتين وفَصُمتَا، ورأيته بهاتين و    ��� ��� ��� ��� بهاتين وبهاتين وبهاتين وبهاتين و    7777سمعت رسولسمعت رسولسمعت رسولسمعت رسول

ي صــلّيت مــع ي صــلّيت مــع ي صــلّيت مــع ي صــلّيت مــع ، إنّـ ، إنّـ ، إنّـ ، إنّـ ))))البـررة، وقاتــل الكفـرة، منصــور مـن نصــره، مخــذول مـن خذلــه    البـررة، وقاتــل الكفـرة، منصــور مـن نصــره، مخــذول مـن خذلــه    البـررة، وقاتــل الكفـرة، منصــور مـن نصــره، مخــذول مـن خذلــه    البـررة، وقاتــل الكفـرة، منصــور مـن نصــره، مخــذول مـن خذلــه    
أل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع أل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع أل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع أل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع يوماً صالة الظهر، فسيوماً صالة الظهر، فسيوماً صالة الظهر، فسيوماً صالة الظهر، فس    7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

ي سـألت فـي مسـجد رسـول اهللا فلـم      ي سـألت فـي مسـجد رسـول اهللا فلـم      ي سـألت فـي مسـجد رسـول اهللا فلـم      ي سـألت فـي مسـجد رسـول اهللا فلـم      اللّهم اشهد أنّاللّهم اشهد أنّاللّهم اشهد أنّاللّهم اشهد أنّ: : : : السائل يده إلى السماء، وقالالسائل يده إلى السماء، وقالالسائل يده إلى السماء، وقالالسائل يده إلى السماء، وقال
يعطني أحد شيئاً، وكان علي راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها، يعطني أحد شيئاً، وكان علي راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها، يعطني أحد شيئاً، وكان علي راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها، يعطني أحد شيئاً، وكان علي راكعاً، فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم فيها، 

        ....7777أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول اهللاأخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول اهللاأخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول اهللاأخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين رسول اهللا    حتّىحتّىحتّىحتّىفأقبل السائل فأقبل السائل فأقبل السائل فأقبل السائل 
أخــي أخــي أخــي أخــي     اللّهــم إناللّهــم إناللّهــم إناللّهــم إن((((: : : : ا فــرغ النبــي مــن صــالته رفــع رأســه إلــى الســماء، وقــالا فــرغ النبــي مــن صــالته رفــع رأســه إلــى الســماء، وقــالا فــرغ النبــي مــن صــالته رفــع رأســه إلــى الســماء، وقــالا فــرغ النبــي مــن صــالته رفــع رأســه إلــى الســماء، وقــالمــمــمــمــفلفلفلفل

واحلُـل  واحلُـل  واحلُـل  واحلُـل      �ويسـر لـي أَمـرِي    ويسـر لـي أَمـرِي    ويسـر لـي أَمـرِي    ويسـر لـي أَمـرِي        �قَالَ رب اشرح لـي صَـدرِي   قَالَ رب اشرح لـي صَـدرِي   قَالَ رب اشرح لـي صَـدرِي   قَالَ رب اشرح لـي صَـدرِي   ����: : : : موسى سألك فقالموسى سألك فقالموسى سألك فقالموسى سألك فقال
هارون أَخـي  هارون أَخـي  هارون أَخـي  هارون أَخـي      �واجعل لي وزِيراً من أَهلي واجعل لي وزِيراً من أَهلي واجعل لي وزِيراً من أَهلي واجعل لي وزِيراً من أَهلي     �يفقَهوا قَولي يفقَهوا قَولي يفقَهوا قَولي يفقَهوا قَولي     �عقدةً من لسانِي عقدةً من لسانِي عقدةً من لسانِي عقدةً من لسانِي 

قَالَ سنَشُد قَالَ سنَشُد قَالَ سنَشُد قَالَ سنَشُد ����: : : : فأنزلت عليه قرآناً ناطقاًفأنزلت عليه قرآناً ناطقاًفأنزلت عليه قرآناً ناطقاًفأنزلت عليه قرآناً ناطقاً    ))))١١١١((((����وأَشرِكه في أَمرِيوأَشرِكه في أَمرِيوأَشرِكه في أَمرِيوأَشرِكه في أَمرِي    �    اشدد بِه أَزرِياشدد بِه أَزرِياشدد بِه أَزرِياشدد بِه أَزرِي    �
����عضُـدك بِأَخيـك ونَجعـلُ لَكُمـا سـلطَاناً فَـال يصـلُون إِلَيكُمـا        عضُـدك بِأَخيـك ونَجعـلُ لَكُمـا سـلطَاناً فَـال يصـلُون إِلَيكُمـا        عضُـدك بِأَخيـك ونَجعـلُ لَكُمـا سـلطَاناً فَـال يصـلُون إِلَيكُمـا        عضُـدك بِأَخيـك ونَجعـلُ لَكُمـا سـلطَاناً فَـال يصـلُون إِلَيكُمـا        

، اللّهـم وأنـا محمـد    ، اللّهـم وأنـا محمـد    ، اللّهـم وأنـا محمـد    ، اللّهـم وأنـا محمـد    ))))٢٢٢٢((((
نبينبينبينبيك وصفيك وصفيك وصفيك وصفيفاشرح لي صدري، ويس ك، اللّهمفاشرح لي صدري، ويس ك، اللّهمفاشرح لي صدري، ويس ك، اللّهمفاشرح لي صدري، ويس جعل لـي وزيـراً مـن    جعل لـي وزيـراً مـن    جعل لـي وزيـراً مـن    جعل لـي وزيـراً مـن    اااار لي أمري، ور لي أمري، ور لي أمري، ور لي أمري، وك، اللّهم

    حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى فواهللا مـا اسـتتم رسـول اهللا الكلمـة     فواهللا مـا اسـتتم رسـول اهللا الكلمـة     فواهللا مـا اسـتتم رسـول اهللا الكلمـة     فواهللا مـا اسـتتم رسـول اهللا الكلمـة     : : : : ذرذرذرذر    ، قال أبو، قال أبو، قال أبو، قال أبو))))دد به ظهريدد به ظهريدد به ظهريدد به ظهريششششااااأهلي، علياً أهلي، علياً أهلي، علياً أهلي، علياً 
إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما ����: : : : اقرأاقرأاقرأاقرأ: : : : ما أقرأ؟ قالما أقرأ؟ قالما أقرأ؟ قالما أقرأ؟ قال: : : : ، اقرأ، قال، اقرأ، قال، اقرأ، قال، اقرأ، قالمحمدمحمدمحمدمحمديا يا يا يا : : : : نزل عليه جبرئيل من عند اهللا، فقالنزل عليه جبرئيل من عند اهللا، فقالنزل عليه جبرئيل من عند اهللا، فقالنزل عليه جبرئيل من عند اهللا، فقال
                                                 

�F١j^�E�F٢٠E�W٢٥PP٣٢K� �
�F٢¥(��E�F٢٨E�W٣٥Kא� �



� �� �� �� �
��������٣٣٥  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

        ....))))١١١١(((())))))))����وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواوليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواوليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواوليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا
، وغالٍ وملحد ، وغالٍ وملحد ، وغالٍ وملحد ، وغالٍ وملحد ))))٢٢٢٢((((عند القومعند القومعند القومعند القومفهو مجهول فهو مجهول فهو مجهول فهو مجهول     ؛؛؛؛عباية بن ربعيعباية بن ربعيعباية بن ربعيعباية بن ربعي: : : : آفة هذه الروايةآفة هذه الروايةآفة هذه الروايةآفة هذه الرواية: : : : أقولأقولأقولأقول

ومتروك الحـديث عنـد أهـل السـنّة، وابـن الربيـع مجهـول الحـال عنـد القـوم وهـو مـن             ومتروك الحـديث عنـد أهـل السـنّة، وابـن الربيـع مجهـول الحـال عنـد القـوم وهـو مـن             ومتروك الحـديث عنـد أهـل السـنّة، وابـن الربيـع مجهـول الحـال عنـد القـوم وهـو مـن             ومتروك الحـديث عنـد أهـل السـنّة، وابـن الربيـع مجهـول الحـال عنـد القـوم وهـو مـن             
، وكذا قال فيه الـبعض مـن   ، وكذا قال فيه الـبعض مـن   ، وكذا قال فيه الـبعض مـن   ، وكذا قال فيه الـبعض مـن   ))))٤٤٤٤((((ه لم تثبت وثاقتهه لم تثبت وثاقتهه لم تثبت وثاقتهه لم تثبت وثاقتهإنّإنّإنّإنّ: : : : ، والحماني قال فيه الخوئي، والحماني قال فيه الخوئي، والحماني قال فيه الخوئي، والحماني قال فيه الخوئي))))٣٣٣٣((((البتريةالبتريةالبتريةالبترية

        هموه بسرقة الحديث، وبقية السند لم أقف لهم على ترجمة.هموه بسرقة الحديث، وبقية السند لم أقف لهم على ترجمة.هموه بسرقة الحديث، وبقية السند لم أقف لهم على ترجمة.هموه بسرقة الحديث، وبقية السند لم أقف لهم على ترجمة.أهل السنّة واتّأهل السنّة واتّأهل السنّة واتّأهل السنّة واتّ
حدثني أبي، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن حدثني أبي، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن حدثني أبي، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن حدثني أبي، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن : : : : القميالقميالقميالقمي((((((((: : : : ة السادسةة السادسةة السادسةة السادسةالروايالروايالروايالرواي

جالس وعنده قوم من جالس وعنده قوم من جالس وعنده قوم من جالس وعنده قوم من     7777بينما رسول اهللابينما رسول اهللابينما رسول اهللابينما رسول اهللا: : : : قالقالقالقال    ،،،،أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرأبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرأبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرأبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر
إلى إلى إلى إلى     7777اهللا بن سالم، إذ نزلت عليه هذه اآلية، فخرج رسول اهللاهللا بن سالم، إذ نزلت عليه هذه اآلية، فخرج رسول اهللاهللا بن سالم، إذ نزلت عليه هذه اآلية، فخرج رسول اهللاهللا بن سالم، إذ نزلت عليه هذه اآلية، فخرج رسول اهللا    اليهود فيهم عبداليهود فيهم عبداليهود فيهم عبداليهود فيهم عبد

    ....نعم، ذاك المصلّينعم، ذاك المصلّينعم، ذاك المصلّينعم، ذاك المصلّي: : : : قالقالقالقال    ))))؟؟؟؟هل أعطاك أحد شيئاًهل أعطاك أحد شيئاًهل أعطاك أحد شيئاًهل أعطاك أحد شيئاً((((: : : : المسجد، فاستقبله سائل، فقالالمسجد، فاستقبله سائل، فقالالمسجد، فاستقبله سائل، فقالالمسجد، فاستقبله سائل، فقال
        ....))))٥٥٥٥(((())))))))فإذا هو علي أمير المؤمنينفإذا هو علي أمير المؤمنينفإذا هو علي أمير المؤمنينفإذا هو علي أمير المؤمنين    7777فجاء رسول اهللافجاء رسول اهللافجاء رسول اهللافجاء رسول اهللا

ه لــم ه لــم ه لــم ه لــم أنّــأنّــأنّــأنّــ    ��� ��� ��� ��� مــا قيــل فيــه، مــا قيــل فيــه، مــا قيــل فيــه، مــا قيــل فيــه،     ا والــد القمــي إبــراهيم بــن هاشــم رغــم كــلّ ا والــد القمــي إبــراهيم بــن هاشــم رغــم كــلّ ا والــد القمــي إبــراهيم بــن هاشــم رغــم كــلّ ا والــد القمــي إبــراهيم بــن هاشــم رغــم كــلّ أمــأمــأمــأمــ: : : : قلــتقلــتقلــتقلــت
لم أقف ألحد مـن أصـحابنا علـى    لم أقف ألحد مـن أصـحابنا علـى    لم أقف ألحد مـن أصـحابنا علـى    لم أقف ألحد مـن أصـحابنا علـى    : : : : ي في ذلكي في ذلكي في ذلكي في ذلكقال الحلّقال الحلّقال الحلّقال الحلّ    حتّىحتّىحتّىحتّىيصرح أحد بوثاقته، يصرح أحد بوثاقته، يصرح أحد بوثاقته، يصرح أحد بوثاقته، 
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والروايات عنه كثيرة، واألرجح قبول والروايات عنه كثيرة، واألرجح قبول والروايات عنه كثيرة، واألرجح قبول والروايات عنه كثيرة، واألرجح قبول     ،،،،قول في القدح فيه، وال تعديل بالتنصيصقول في القدح فيه، وال تعديل بالتنصيصقول في القدح فيه، وال تعديل بالتنصيصقول في القدح فيه، وال تعديل بالتنصيص
        ....))))١١١١((((روايتهروايتهروايتهروايته

    في إثبات وثاقته ضاربين عرض الحائط كلّفي إثبات وثاقته ضاربين عرض الحائط كلّفي إثبات وثاقته ضاربين عرض الحائط كلّفي إثبات وثاقته ضاربين عرض الحائط كلّ    ))))٢٢٢٢((((وقد استمات الخوئي وغيرهوقد استمات الخوئي وغيرهوقد استمات الخوئي وغيرهوقد استمات الخوئي وغيره
أحـد  أحـد  أحـد  أحـد      أحـد المعصـومين، أو نـصّ   أحـد المعصـومين، أو نـصّ   أحـد المعصـومين، أو نـصّ   أحـد المعصـومين، أو نـصّ       األمور التي تثبت بها الوثاقـة أو الحسـن، كـنصّ   األمور التي تثبت بها الوثاقـة أو الحسـن، كـنصّ   األمور التي تثبت بها الوثاقـة أو الحسـن، كـنصّ   األمور التي تثبت بها الوثاقـة أو الحسـن، كـنصّ   

رين، أو دعوى اإلجماع من قبل رين، أو دعوى اإلجماع من قبل رين، أو دعوى اإلجماع من قبل رين، أو دعوى اإلجماع من قبل أحد األعالم المتأخّأحد األعالم المتأخّأحد األعالم المتأخّأحد األعالم المتأخّ    األعالم المتقدمين، أو نصّاألعالم المتقدمين، أو نصّاألعالم المتقدمين، أو نصّاألعالم المتقدمين، أو نصّ
وا بأمور ال تخلو من وا بأمور ال تخلو من وا بأمور ال تخلو من وا بأمور ال تخلو من ؤؤؤؤقدمين، وغيرها من اُألصول التي وضعوها في ذلك، وجاقدمين، وغيرها من اُألصول التي وضعوها في ذلك، وجاقدمين، وغيرها من اُألصول التي وضعوها في ذلك، وجاقدمين، وغيرها من اُألصول التي وضعوها في ذلك، وجااألاألاألاأل

وقوعـه فـي   وقوعـه فـي   وقوعـه فـي   وقوعـه فـي   : : : : ومنهـا ومنهـا ومنهـا ومنهـا     ....ما ورد في تفسيرهما ورد في تفسيرهما ورد في تفسيرهما ورد في تفسيره    قول القمي نفسه بصحة كلّقول القمي نفسه بصحة كلّقول القمي نفسه بصحة كلّقول القمي نفسه بصحة كلّ: : : : إشكال، منهاإشكال، منهاإشكال، منهاإشكال، منها
        ....))))كامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزياراتكامل الزيارات((((سناد سناد سناد سناد أأأأ

رواياته تبلغ ستة آالف رواياته تبلغ ستة آالف رواياته تبلغ ستة آالف رواياته تبلغ ستة آالف     الخوئي وغيره معذورون في ذلك؛ ألنالخوئي وغيره معذورون في ذلك؛ ألنالخوئي وغيره معذورون في ذلك؛ ألنالخوئي وغيره معذورون في ذلك؛ ألن    أنأنأنأن    شكشكشكشكوال وال وال وال 
ذلك، ولكن الذي ينبغي أن ال ذلك، ولكن الذي ينبغي أن ال ذلك، ولكن الذي ينبغي أن ال ذلك، ولكن الذي ينبغي أن ال     داً، فعزَّ عليهم إسقاط كلّداً، فعزَّ عليهم إسقاط كلّداً، فعزَّ عليهم إسقاط كلّداً، فعزَّ عليهم إسقاط كلّومائتين وأربعة عشر مورومائتين وأربعة عشر مورومائتين وأربعة عشر مورومائتين وأربعة عشر مور

هم في إثبات صحة هذا التفسير، هو تلك هم في إثبات صحة هذا التفسير، هو تلك هم في إثبات صحة هذا التفسير، هو تلك هم في إثبات صحة هذا التفسير، هو تلك اجتهاداجتهاداجتهاداجتهادنعذر فيه الخوئي وال غيره على نعذر فيه الخوئي وال غيره على نعذر فيه الخوئي وال غيره على نعذر فيه الخوئي وال غيره على 
قولـه فـي   قولـه فـي   قولـه فـي   قولـه فـي   : : : : (انظـر (انظـر (انظـر (انظـر     المصائب التي مأل بها القمي تفسـيره؛ كـالقول بتحريـف القـرآن    المصائب التي مأل بها القمي تفسـيره؛ كـالقول بتحريـف القـرآن    المصائب التي مأل بها القمي تفسـيره؛ كـالقول بتحريـف القـرآن    المصائب التي مأل بها القمي تفسـيره؛ كـالقول بتحريـف القـرآن    

ريف في الباب ريف في الباب ريف في الباب ريف في الباب ) من تفسيره، وقد ذكرنا نماذج من مروياته في التح) من تفسيره، وقد ذكرنا نماذج من مروياته في التح) من تفسيره، وقد ذكرنا نماذج من مروياته في التح) من تفسيره، وقد ذكرنا نماذج من مروياته في التح٢٣٢٣٢٣٢٣، ، ، ، ٢٢٢٢٢٢٢٢((((    ذلكذلكذلكذلك
هــات المــؤمنين بالفاحشــة.. وغيرهــا،    هــات المــؤمنين بالفاحشــة.. وغيرهــا،    هــات المــؤمنين بالفاحشــة.. وغيرهــا،    هــات المــؤمنين بالفاحشــة.. وغيرهــا،    ، والطعــن فــي الصــحابة، وقــذف أم   ، والطعــن فــي الصــحابة، وقــذف أم   ، والطعــن فــي الصــحابة، وقــذف أم   ، والطعــن فــي الصــحابة، وقــذف أم   ))))الثــانيالثــانيالثــانيالثــاني

        والروايات في ذلك كثيرة ال يسعنا ذكر شيء منها لعدم مناسبة المقام لذلك.والروايات في ذلك كثيرة ال يسعنا ذكر شيء منها لعدم مناسبة المقام لذلك.والروايات في ذلك كثيرة ال يسعنا ذكر شيء منها لعدم مناسبة المقام لذلك.والروايات في ذلك كثيرة ال يسعنا ذكر شيء منها لعدم مناسبة المقام لذلك.
وهو قذف أمهات المـؤمنين  وهو قذف أمهات المـؤمنين  وهو قذف أمهات المـؤمنين  وهو قذف أمهات المـؤمنين  ــ ــ ــ ــ ولكن ال بأس من ذكر مثال على هذا األخير ولكن ال بأس من ذكر مثال على هذا األخير ولكن ال بأس من ذكر مثال على هذا األخير ولكن ال بأس من ذكر مثال على هذا األخير 

   وأرضـاهن بالفاحشة رضـي اهللا عـنهن   وأرضـاهن بالفاحشة رضـي اهللا عـنهن   وأرضـاهن بالفاحشة رضـي اهللا عـنهن   وأرضـاهن ــ     بالفاحشة رضـي اهللا عـنهن ــ ـ ــ ـ ــ ـ : : : : القمـي فـي تفسـير قولـه عـزّ وجـلّ      القمـي فـي تفسـير قولـه عـزّ وجـلّ      القمـي فـي تفسـير قولـه عـزّ وجـلّ      القمـي فـي تفسـير قولـه عـزّ وجـلّ          روىروىروىروى    ::::ـ
ضَرب اللَّـه مـثَالً للَّـذين كَفَـروا امـرأَةَ نُـوحٍ وامـرأَةَ لُـوط كَانَتَـا تَحـتَ عبـدينِ مـن             ضَرب اللَّـه مـثَالً للَّـذين كَفَـروا امـرأَةَ نُـوحٍ وامـرأَةَ لُـوط كَانَتَـا تَحـتَ عبـدينِ مـن             ضَرب اللَّـه مـثَالً للَّـذين كَفَـروا امـرأَةَ نُـوحٍ وامـرأَةَ لُـوط كَانَتَـا تَحـتَ عبـدينِ مـن             ضَرب اللَّـه مـثَالً للَّـذين كَفَـروا امـرأَةَ نُـوحٍ وامـرأَةَ لُـوط كَانَتَـا تَحـتَ عبـدينِ مـن             ����
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ــا  ــالحينِ فَخَانَتَاهمـ ــا صَـ ــا عبادنَـ ــالحينِ فَخَانَتَاهمـ ــا صَـ ــا عبادنَـ ــالحينِ فَخَانَتَاهمـ ــا صَـ ــا عبادنَـ ــالحينِ فَخَانَتَاهمـ ــا صَـ ����عبادنَـ
ــن أبـــي الحســـن ((((((((: : : : ))))١١١١(((( ــن أبـــي الحســـن عـ ــن أبـــي الحســـن عـ ــن أبـــي الحســـن عـ ــال    ،،،،عـ ــالقـ ــالقـ ــالقـ ــه : : : : قـ ــا عنـــى بقولـ ــه واهللا مـ ــا عنـــى بقولـ ــه واهللا مـ ــا عنـــى بقولـ ــه واهللا مـ ــا عنـــى بقولـ : : : : واهللا مـ

على فالنة في ما أتت في طريـق البصـرة،   على فالنة في ما أتت في طريـق البصـرة،   على فالنة في ما أتت في طريـق البصـرة،   على فالنة في ما أتت في طريـق البصـرة،       الحدالحدالحدالحد    الفاحشة، وليقيمنالفاحشة، وليقيمنالفاحشة، وليقيمنالفاحشة، وليقيمن    ��� ��� ��� ��� فخانتاهما، فخانتاهما، فخانتاهما، فخانتاهما، 
وكان فالن يحبوكان فالن يحبوكان فالن يحبوكان فالن يحبها، فلمها، فلمها، فلملك لك لك لك     ال يحلّال يحلّال يحلّال يحلّ: : : : قال لها فالنقال لها فالنقال لها فالنقال لها فالن    ،،،،ا أرادت أن تخرج إلى البصرةا أرادت أن تخرج إلى البصرةا أرادت أن تخرج إلى البصرةا أرادت أن تخرج إلى البصرةها، فلم

        ....))))٢٢٢٢(((())))))))أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فالنأن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فالنأن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فالنأن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فالن
ك عرفت من هو فالن، وفي بعض النسخ جـاء التصـريح باسـمه،    ك عرفت من هو فالن، وفي بعض النسخ جـاء التصـريح باسـمه،    ك عرفت من هو فالن، وفي بعض النسخ جـاء التصـريح باسـمه،    ك عرفت من هو فالن، وفي بعض النسخ جـاء التصـريح باسـمه،    أنّأنّأنّأنّ    شكشكشكشكوال وال وال وال 

        ....))))٣٣٣٣((((طلحةطلحةطلحةطلحة: : : : وهووهووهووهو
مــن القــوم فــي نســبة مــن القــوم فــي نســبة مــن القــوم فــي نســبة مــن القــوم فــي نســبة     ))))٤٤٤٤((((روايــة وغيرهــا طعــن بعــض المحقّقــينروايــة وغيرهــا طعــن بعــض المحقّقــينروايــة وغيرهــا طعــن بعــض المحقّقــينروايــة وغيرهــا طعــن بعــض المحقّقــينوألمثـال هــذه ال وألمثـال هــذه ال وألمثـال هــذه ال وألمثـال هــذه ال 

ي، أو القول أنالتفسير إلى القمي، أو القول أنالتفسير إلى القمي، أو القول أنالتفسير إلى القمي، أو القول أني وحده، وإنّ    التفسير إلى القمي وحده، وإنّالتفسير ليس للقمي وحده، وإنّالتفسير ليس للقمي وحده، وإنّالتفسير ليس للقمـ مـا هـو ملفّـ   مـا هـو ملفّـ   مـا هـو ملفّـ   مـا هـو ملفّـ   التفسير ليس للقمـ ق ممـ ق ممـ ق مما ا ا ا ق مم
أماله القمي على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص، عن أماله القمي على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص، عن أماله القمي على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص، عن أماله القمي على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص، عن 

هذا ليس له ذكر في اُألصول هذا ليس له ذكر في اُألصول هذا ليس له ذكر في اُألصول هذا ليس له ذكر في اُألصول الفضل العباس الفضل العباس الفضل العباس الفضل العباس     أبي الجارود، عن اإلمام الباقر، وأبوأبي الجارود، عن اإلمام الباقر، وأبوأبي الجارود، عن اإلمام الباقر، وأبوأبي الجارود، عن اإلمام الباقر، وأبو
        ت ترجمته.ت ترجمته.ت ترجمته.ت ترجمته.الجارود مرالجارود مرالجارود مرالجارود مر    الرجالية وال يعرف من هو، وأبوالرجالية وال يعرف من هو، وأبوالرجالية وال يعرف من هو، وأبوالرجالية وال يعرف من هو، وأبو

الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى الشيخ جعفر السبحاني، حيث خلص إلى : : : : لوا القول في هذالوا القول في هذالوا القول في هذالوا القول في هذاومن الذين فصّومن الذين فصّومن الذين فصّومن الذين فصّ
لو ثبت كون لو ثبت كون لو ثبت كون لو ثبت كون     ))))٥٥٥٥((((اد على ما ذكر في ديباجة الكتاباد على ما ذكر في ديباجة الكتاباد على ما ذكر في ديباجة الكتاباد على ما ذكر في ديباجة الكتابعتمعتمعتمعتمه كيف يمكن االه كيف يمكن االه كيف يمكن االه كيف يمكن االبأنّبأنّبأنّبأنّ: : : : القولالقولالقولالقول

        الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟
، ، ، ، جــداًجــداًجــداًجــداًخــتالط مشــكل خــتالط مشــكل خــتالط مشــكل خــتالط مشــكل اد علــى هــذا التفســير بعــد هــذا االاد علــى هــذا التفســير بعــد هــذا االاد علــى هــذا التفســير بعــد هــذا االاد علــى هــذا التفســير بعــد هــذا االعتمــعتمــعتمــعتمــاالاالاالاال    ننننثــم إثــم إثــم إثــم إ: : : : وقــالوقــالوقــالوقــال
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        ....))))١١١١((((خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتونخصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتونخصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتونخصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون
روى الكلينـي، عـن علـي بـن إبـراهيم، عـن       روى الكلينـي، عـن علـي بـن إبـراهيم، عـن       روى الكلينـي، عـن علـي بـن إبـراهيم، عـن       روى الكلينـي، عـن علـي بـن إبـراهيم، عـن       ((((((((: : : : ونختم تعليقنا بـإيراد هـذه الروايـة   ونختم تعليقنا بـإيراد هـذه الروايـة   ونختم تعليقنا بـإيراد هـذه الروايـة   ونختم تعليقنا بـإيراد هـذه الروايـة   

استأذن على أبي جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة، فأذن لهم فدخلوا، استأذن على أبي جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة، فأذن لهم فدخلوا، استأذن على أبي جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة، فأذن لهم فدخلوا، استأذن على أبي جعفر قوم من أهل النواحي من الشيعة، فأذن لهم فدخلوا، : : : : أبيه، قالأبيه، قالأبيه، قالأبيه، قال
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))مجلس واحد عن ثالثين ألف مسألة، فأجاب وله عشر سنينمجلس واحد عن ثالثين ألف مسألة، فأجاب وله عشر سنينمجلس واحد عن ثالثين ألف مسألة، فأجاب وله عشر سنينمجلس واحد عن ثالثين ألف مسألة، فأجاب وله عشر سنين    فسألوه فيفسألوه فيفسألوه فيفسألوه في

فهذه الرواية مردودة عقالً، وإسنادها مكون من علي بن إبراهيم وأبيه فقط، فهذه الرواية مردودة عقالً، وإسنادها مكون من علي بن إبراهيم وأبيه فقط، فهذه الرواية مردودة عقالً، وإسنادها مكون من علي بن إبراهيم وأبيه فقط، فهذه الرواية مردودة عقالً، وإسنادها مكون من علي بن إبراهيم وأبيه فقط، 
        فواضع الرواية أحدهما ال محالة، وهما من تصدرا إسناد روايتنا السابقة.فواضع الرواية أحدهما ال محالة، وهما من تصدرا إسناد روايتنا السابقة.فواضع الرواية أحدهما ال محالة، وهما من تصدرا إسناد روايتنا السابقة.فواضع الرواية أحدهما ال محالة، وهما من تصدرا إسناد روايتنا السابقة.

ي، عـن  ي، عـن  ي، عـن  ي، عـن  مكّـ مكّـ مكّـ مكّـ عن خالد بن يزيد، عن المعمـر بـن ال  عن خالد بن يزيد، عن المعمـر بـن ال  عن خالد بن يزيد، عن المعمـر بـن ال  عن خالد بن يزيد، عن المعمـر بـن ال  : : : : العياشيالعياشيالعياشيالعياشي((((((((: : : : الرواية السابعةالرواية السابعةالرواية السابعةالرواية السابعة
بن علي بن الحسن، عن الحسن بـن زيـد، عـن أبيـه     بن علي بن الحسن، عن الحسن بـن زيـد، عـن أبيـه     بن علي بن الحسن، عن الحسن بـن زيـد، عـن أبيـه     بن علي بن الحسن، عن الحسن بـن زيـد، عـن أبيـه         محمدمحمدمحمدمحمداهللا بن اهللا بن اهللا بن اهللا بن     إسحاق بن عبدإسحاق بن عبدإسحاق بن عبدإسحاق بن عبد

زيد بن الحسن، عن جدزيد بن الحسن، عن جدزيد بن الحسن، عن جدار بن ياسر: : : : ه، قاله، قاله، قاله، قالزيد بن الحسن، عن جدار بن ياسرسمعت عمار بن ياسرسمعت عمار بن ياسرسمعت عمبن أبي : : : : يقوليقوليقوليقول    ،،،،سمعت عم بن أبي وقف لعلي بن أبي وقف لعلي بن أبي وقف لعلي وقف لعلي
طالب سائل وهو راكع في صالة تطوطالب سائل وهو راكع في صالة تطوطالب سائل وهو راكع في صالة تطوفأعطاه السائل، فأتى رسول فأعطاه السائل، فأتى رسول فأعطاه السائل، فأتى رسول فأعطاه السائل، فأتى رسول     ،،،،ع، فنزع خاتمهع، فنزع خاتمهع، فنزع خاتمهع، فنزع خاتمهطالب سائل وهو راكع في صالة تطو

، فقرأهـا  ، فقرأهـا  ، فقرأهـا  ، فقرأهـا  ����إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   ����: : : : هـذه اآليـة  هـذه اآليـة  هـذه اآليـة  هـذه اآليـة      7777فأعلمه بذلك، فنزل على النبـي فأعلمه بذلك، فنزل على النبـي فأعلمه بذلك، فنزل على النبـي فأعلمه بذلك، فنزل على النبـي     7777اهللاهللاهللاهللا
مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله، اللّهـم وال مـن وااله        مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله، اللّهـم وال مـن وااله        مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله، اللّهـم وال مـن وااله        مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله، اللّهـم وال مـن وااله        ((((: : : : علينا، ثـم قـال  علينا، ثـم قـال  علينا، ثـم قـال  علينا، ثـم قـال      7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

        ....))))٣٣٣٣(((())))))))))))وعاد من عاداهوعاد من عاداهوعاد من عاداهوعاد من عاداه
ا ا ا ا ، أمـ ، أمـ ، أمـ ، أمـ ))))٤٤٤٤((((ه يـروي عـن الضـعفاء كثيـراً    ه يـروي عـن الضـعفاء كثيـراً    ه يـروي عـن الضـعفاء كثيـراً    ه يـروي عـن الضـعفاء كثيـراً    أنّـ أنّـ أنّـ أنّـ     ��� ��� ��� ��� العياشي نفسه وإن كـان ثقـة   العياشي نفسه وإن كـان ثقـة   العياشي نفسه وإن كـان ثقـة   العياشي نفسه وإن كـان ثقـة   : : : : أقولأقولأقولأقول

، وبقية رجال السند غير معروفين وليس ، وبقية رجال السند غير معروفين وليس ، وبقية رجال السند غير معروفين وليس ، وبقية رجال السند غير معروفين وليس ))))٥٥٥٥((((رواياته محذوفة األسانيدرواياته محذوفة األسانيدرواياته محذوفة األسانيدرواياته محذوفة األسانيد    تفسيره فجلّتفسيره فجلّتفسيره فجلّتفسيره فجلّ
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        ....))))١١١١((((لهم ذكر في كتب الرجال، والحسن بن زيد وردت فيه ذموم كثيرةلهم ذكر في كتب الرجال، والحسن بن زيد وردت فيه ذموم كثيرةلهم ذكر في كتب الرجال، والحسن بن زيد وردت فيه ذموم كثيرةلهم ذكر في كتب الرجال، والحسن بن زيد وردت فيه ذموم كثيرة
    ،،،،حـدثني الحسـين بـن سـعيد معنعنـاً، عـن أبـي جعفـر        حـدثني الحسـين بـن سـعيد معنعنـاً، عـن أبـي جعفـر        حـدثني الحسـين بـن سـعيد معنعنـاً، عـن أبـي جعفـر        حـدثني الحسـين بـن سـعيد معنعنـاً، عـن أبـي جعفـر        : : : : فراتفراتفراتفرات((((((((: : : : الرواية الثامنةالرواية الثامنةالرواية الثامنةالرواية الثامنة

ــه      كــان يصــلّي ذات يــوم فــي مســجد، فمــر  كــان يصــلّي ذات يــوم فــي مســجد، فمــر  كــان يصــلّي ذات يــوم فــي مســجد، فمــر  كــان يصــلّي ذات يــوم فــي مســجد، فمــر      7777رســول اهللارســول اهللارســول اهللارســول اهللا    إنإنإنإن: : : : قــالقــالقــالقــال ــه  مســكين فقــال ل ــه  مســكين فقــال ل ــه  مســكين فقــال ل مســكين فقــال ل
نعم، مررت برجل راكع فأعطاني نعم، مررت برجل راكع فأعطاني نعم، مررت برجل راكع فأعطاني نعم، مررت برجل راكع فأعطاني : : : : قالقالقالقال) ) ) ) ق عليك بشيء؟ق عليك بشيء؟ق عليك بشيء؟ق عليك بشيء؟هل تُصُدهل تُصُدهل تُصُدهل تُصُد((((: : : : 7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

إِنَّمـا ولـيكُم   إِنَّمـا ولـيكُم   إِنَّمـا ولـيكُم   إِنَّمـا ولـيكُم   ����: : : : فإذا هو علي بن أبي طالب، فنزلت هذه اآليةفإذا هو علي بن أبي طالب، فنزلت هذه اآليةفإذا هو علي بن أبي طالب، فنزلت هذه اآليةفإذا هو علي بن أبي طالب، فنزلت هذه اآلية    ،،،،خاتمه، وأشار بيدهخاتمه، وأشار بيدهخاتمه، وأشار بيدهخاتمه، وأشار بيده
اللَّهاللَّهاللَّهكم من بعدي((((: : : : 7777، فقال رسول اهللا، فقال رسول اهللا، فقال رسول اهللا، فقال رسول اهللا����اللَّهكم من بعديهو وليكم من بعديهو وليكم من بعديهو ولي٢٢٢٢(((())))))))))))هو ولي((((....        

    ) معنعنـاً، عـن عبـد   ) معنعنـاً، عـن عبـد   ) معنعنـاً، عـن عبـد   ) معنعنـاً، عـن عبـد   محمدمحمدمحمدمحمدحدثني جعفر بن أحمد (حدثني جعفر بن أحمد (حدثني جعفر بن أحمد (حدثني جعفر بن أحمد (: : : : فراتفراتفراتفرات((((((((: : : : الرواية التاسعةالرواية التاسعةالرواية التاسعةالرواية التاسعة
        ....))))٣٣٣٣(((())))))))����إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����: : : : نزلت في علي بن أبي طالبنزلت في علي بن أبي طالبنزلت في علي بن أبي طالبنزلت في علي بن أبي طالب: : : :  بن عطاء، عن أبي جعفر بن عطاء، عن أبي جعفر بن عطاء، عن أبي جعفر بن عطاء، عن أبي جعفراهللاهللاهللاهللا

إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما ����: : : : حدثني الحسين بن سعيد معنعناً، عن جعفرحدثني الحسين بن سعيد معنعناً، عن جعفرحدثني الحسين بن سعيد معنعناً، عن جعفرحدثني الحسين بن سعيد معنعناً، عن جعفر: : : : فراتفراتفراتفرات((((((((: : : : الرواية العاشرةالرواية العاشرةالرواية العاشرةالرواية العاشرة
كُم اللَّهيلوكُم اللَّهيلوكُم اللَّهيلوكُم اللَّهيلبن أبي طالب����و بن أبي طالب، نزلت في علي بن أبي طالب، نزلت في علي بن أبي طالب، نزلت في علي ٤٤٤٤(((())))))))، نزلت في علي((((....        

حــدثنا حــدثنا حــدثنا حــدثنا : : : : ل بــن إبــراهيم، قــالل بــن إبــراهيم، قــالل بــن إبــراهيم، قــالل بــن إبــراهيم، قــالحــدثنا إســماعيحــدثنا إســماعيحــدثنا إســماعيحــدثنا إســماعي: : : : فــراتفــراتفــراتفــرات((((((((: : : : ةةةةالروايـة الحاديــة عشــر الروايـة الحاديــة عشــر الروايـة الحاديــة عشــر الروايـة الحاديــة عشــر 
بن أبي نصر، بن أبي نصر، بن أبي نصر، بن أبي نصر،     محمدمحمدمحمدمحمدبن الحسين (الحسن) بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن بن الحسين (الحسن) بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن بن الحسين (الحسن) بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن بن الحسين (الحسن) بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن     محمدمحمدمحمدمحمد

ســالماً ســالماً ســالماً ســالماً     بـن مسـلم، أن  بـن مسـلم، أن  بـن مسـلم، أن  بـن مسـلم، أن      محمـد محمـد محمـد محمـد عـن ثعلبـة بـن ميمـون، عــن سـليمان بـن طريـف، عــن        عـن ثعلبـة بـن ميمـون، عــن سـليمان بـن طريـف، عــن        عـن ثعلبـة بـن ميمـون، عــن سـليمان بـن طريـف، عــن        عـن ثعلبـة بـن ميمـون، عــن سـليمان بـن طريـف، عــن        
: : : : يا ابن رسول اهللا، حدثني عنك خيثمة عن قول اهللا تعالىيا ابن رسول اهللا، حدثني عنك خيثمة عن قول اهللا تعالىيا ابن رسول اهللا، حدثني عنك خيثمة عن قول اهللا تعالىيا ابن رسول اهللا، حدثني عنك خيثمة عن قول اهللا تعالى: : : : الجعفي قال ألبي جعفرالجعفي قال ألبي جعفرالجعفي قال ألبي جعفرالجعفي قال ألبي جعفر

        ....))))٥٥٥٥(((())))))))صدق خيثمةصدق خيثمةصدق خيثمةصدق خيثمة: : : : اآلية نزلت في علي بن أبي طالب، قالاآلية نزلت في علي بن أبي طالب، قالاآلية نزلت في علي بن أبي طالب، قالاآلية نزلت في علي بن أبي طالب، قال    ، أن، أن، أن، أن����م اللَّهم اللَّهم اللَّهم اللَّهإِنَّما وليكُإِنَّما وليكُإِنَّما وليكُإِنَّما وليكُ����
بـن سـعيد األحمسـي    بـن سـعيد األحمسـي    بـن سـعيد األحمسـي    بـن سـعيد األحمسـي        محمـد محمـد محمـد محمـد حدثني جعفر بن حدثني جعفر بن حدثني جعفر بن حدثني جعفر بن : : : : فراتفراتفراتفرات((((((((: : : : ةةةةالرواية الثانية عشرالرواية الثانية عشرالرواية الثانية عشرالرواية الثانية عشر
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أقبل سائل فسأل رسول أقبل سائل فسأل رسول أقبل سائل فسأل رسول أقبل سائل فسأل رسول : : : : قالقالقالقال    ،،،،بن الحنفيةبن الحنفيةبن الحنفيةبن الحنفية    محمدمحمدمحمدمحمدمعنعناً، عن أبي هاشم عبد اهللا بن معنعناً، عن أبي هاشم عبد اهللا بن معنعناً، عن أبي هاشم عبد اهللا بن معنعناً، عن أبي هاشم عبد اهللا بن 
ــفففف((((: : : : ال، قــالال، قــالال، قــالال، قــال: : : : قــالقــالقــالقــال    ))))هــل ســألت أحــداً مــن أصــحابي؟  هــل ســألت أحــداً مــن أصــحابي؟  هــل ســألت أحــداً مــن أصــحابي؟  هــل ســألت أحــداً مــن أصــحابي؟  ((((: : : : ، فقــال، فقــال، فقــال، فقــال7777اهللاهللاهللاهللا ــائ ــائ ــائ ت المســجد ت المســجد ت المســجد ت المســجد ائ

فمر بعلي فمر بعلي فمر بعلي فمر بعلي : : : : ، فأتى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، قال، فأتى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، قال، فأتى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، قال، فأتى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً، قال))))ثم عد إلي فأخبرنيثم عد إلي فأخبرنيثم عد إلي فأخبرنيثم عد إلي فأخبرني    ،،،،فاسألهمفاسألهمفاسألهمفاسألهم
هل هل هل هل ((((: : : : فأخبره، فقالفأخبره، فقالفأخبره، فقالفأخبره، فقال    7777وهو راكع فناوله يده فأخذ خاتمه، ثم رجع إلى رسول اهللاوهو راكع فناوله يده فأخذ خاتمه، ثم رجع إلى رسول اهللاوهو راكع فناوله يده فأخذ خاتمه، ثم رجع إلى رسول اهللاوهو راكع فناوله يده فأخذ خاتمه، ثم رجع إلى رسول اهللا

: : : : فــإذا هــو علــي بــن أبــي طالــب، قــال فــإذا هــو علــي بــن أبــي طالــب، قــال فــإذا هــو علــي بــن أبــي طالــب، قــال فــإذا هــو علــي بــن أبــي طالــب، قــال     ،،،،ال، فأرســل معــهال، فأرســل معــهال، فأرســل معــهال، فأرســل معــه: : : : قــالقــالقــالقــال    ))))تعــرف هــذا الرجــل؟تعــرف هــذا الرجــل؟تعــرف هــذا الرجــل؟تعــرف هــذا الرجــل؟
        ....))))١١١١(((())))))))����إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����: : : : يةيةيةيةونزلت هذه اآلونزلت هذه اآلونزلت هذه اآلونزلت هذه اآل

حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا : : : : حدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قالحدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قالحدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قالحدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قال: : : : فراتفراتفراتفرات((((((((: : : : ةةةةالرواية الثالثة عشرالرواية الثالثة عشرالرواية الثالثة عشرالرواية الثالثة عشر
حــدثنا حبــان، عــن الكلبــي، عــن أبــي صــالح، عــن ابــن        حــدثنا حبــان، عــن الكلبــي، عــن أبــي صــالح، عــن ابــن        حــدثنا حبــان، عــن الكلبــي، عــن أبــي صــالح، عــن ابــن        حــدثنا حبــان، عــن الكلبــي، عــن أبــي صــالح، عــن ابــن        : : : : حســن بــن حســين، قــال   حســن بــن حســين، قــال   حســن بــن حســين، قــال   حســن بــن حســين، قــال   

نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب       نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب       نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب       نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب       : : : : ����إِنَّما وليكُم اللَّـه إِنَّما وليكُم اللَّـه إِنَّما وليكُم اللَّـه إِنَّما وليكُم اللَّـه ����: : : : في قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالى    ،،،،NNNNعباسعباسعباسعباس
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))خاصّةخاصّةخاصّةخاصّة

حـــدثني عبيــد بـــن كثيـــر معنعنــاً، عـــن ابـــن   حـــدثني عبيــد بـــن كثيـــر معنعنــاً، عـــن ابـــن   حـــدثني عبيــد بـــن كثيـــر معنعنــاً، عـــن ابـــن   حـــدثني عبيــد بـــن كثيـــر معنعنــاً، عـــن ابـــن   : : : : فـــراتفـــراتفـــراتفـــرات((((((((: : : : ةةةةالروايــة الرابعـــة عشــر  الروايــة الرابعـــة عشــر  الروايــة الرابعـــة عشــر  الروايــة الرابعـــة عشــر  
اهللا بن سالم ورهط معه اهللا بن سالم ورهط معه اهللا بن سالم ورهط معه اهللا بن سالم ورهط معه     أتى عبدأتى عبدأتى عبدأتى عبد: : : : ����إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����: : : : في قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالىفي قوله تعالى    ،،،،NNNNعباسعباسعباسعباس

بيوتنا بيوتنا بيوتنا بيوتنا     !!!!يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا: : : : عند الظهر، فقالواعند الظهر، فقالواعند الظهر، فقالواعند الظهر، فقالوا    7777من مسلمي أهل الكتاب إلى رسول اهللامن مسلمي أهل الكتاب إلى رسول اهللامن مسلمي أهل الكتاب إلى رسول اهللامن مسلمي أهل الكتاب إلى رسول اهللا
 قاصــية وال متحــد قاصــية وال متحــد قاصــية وال متحــد ــقاصــية وال متحــد ــا لمــ     ا دون هــذا المســجد، وإن ا دون هــذا المســجد، وإن ا دون هــذا المســجد، وإن ا دون هــذا المســجد، وإن ث لنــث لنــث لنــث لن ــا لمــ قومن ــا لمــ قومن ــا لمــ قومن ــا قــد صــدقنا اهللا  قومن ــا قــد صــدقنا اهللا  ا رأون ــا قــد صــدقنا اهللا  ا رأون ــا قــد صــدقنا اهللا  ا رأون ا رأون

ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة، وأقسموا أن ال يخالطونا وال يجالسونا ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة، وأقسموا أن ال يخالطونا وال يجالسونا ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة، وأقسموا أن ال يخالطونا وال يجالسونا ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة، وأقسموا أن ال يخالطونا وال يجالسونا 
إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  ����: : : : إذ نزلت هذه اآليـة إذ نزلت هذه اآليـة إذ نزلت هذه اآليـة إذ نزلت هذه اآليـة     7777علينا، فبينا هم يشكون إلى النبيعلينا، فبينا هم يشكون إلى النبيعلينا، فبينا هم يشكون إلى النبيعلينا، فبينا هم يشكون إلى النبي    مونا فشقمونا فشقمونا فشقمونا فشقوال يكلّوال يكلّوال يكلّوال يكلّ

كُم اللَّــهــيلوكُم اللَّــهــيلوكُم اللَّــهــيلوكُم اللَّــهــيلن بــالل ن بــالل ن بــالل ن بــالل ا بــاهللا وبرســوله وبــالمؤمنين، وأذّا بــاهللا وبرســوله وبــالمؤمنين، وأذّا بــاهللا وبرســوله وبــالمؤمنين، وأذّا بــاهللا وبرســوله وبــالمؤمنين، وأذّرضــينرضــينرضــينرضــين: : : : فــتال علــيهم، فقــالوافــتال علــيهم، فقــالوافــتال علــيهم، فقــالوافــتال علــيهم، فقــالوا    ،،،،����و
ون بـين راكـع وسـاجد    ون بـين راكـع وسـاجد    ون بـين راكـع وسـاجد    ون بـين راكـع وسـاجد    إلـى المسـجد والنـاس يصـلّ    إلـى المسـجد والنـاس يصـلّ    إلـى المسـجد والنـاس يصـلّ    إلـى المسـجد والنـاس يصـلّ        7777بالصالة، وخـرج رسـول اهللا  بالصالة، وخـرج رسـول اهللا  بالصالة، وخـرج رسـول اهللا  بالصالة، وخـرج رسـول اهللا  

وقاعد، وإذا مسكين يسأل فدعاه النبيوقاعد، وإذا مسكين يسأل فدعاه النبيوقاعد، وإذا مسكين يسأل فدعاه النبيقـال قـال قـال قـال     ))))هل أعطاك أحـد شـيئاً؟  هل أعطاك أحـد شـيئاً؟  هل أعطاك أحـد شـيئاً؟  هل أعطاك أحـد شـيئاً؟  ((((: : : : ، فقال، فقال، فقال، فقال7777وقاعد، وإذا مسكين يسأل فدعاه النبي : : : :
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ذاك الرجــل ذاك الرجــل ذاك الرجــل ذاك الرجــل : : : : قــالقــالقــالقــال    ))))مــن أعطــاك؟مــن أعطــاك؟مــن أعطــاك؟مــن أعطــاك؟((((: : : : ة، قــالة، قــالة، قــالة، قــالخــاتم مــن فضّــخــاتم مــن فضّــخــاتم مــن فضّــخــاتم مــن فضّــ: : : : قــالقــالقــالقــال    ))))مــاذا؟مــاذا؟مــاذا؟مــاذا؟((((: : : : نعــم، قــالنعــم، قــالنعــم، قــالنعــم، قــال
    ....أعطانيه وهو راكعأعطانيه وهو راكعأعطانيه وهو راكعأعطانيه وهو راكع: : : : قالقالقالقال    ))))ى أعطاك؟ى أعطاك؟ى أعطاك؟ى أعطاك؟أنّأنّأنّأنّ((((: : : : هو علي بن أبي طالب، قالهو علي بن أبي طالب، قالهو علي بن أبي طالب، قالهو علي بن أبي طالب، قال    فإذافإذافإذافإذا    ....القائمالقائمالقائمالقائم

فزعموا أنفزعموا أنفزعموا أنر عند ذلك يقـول     7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    فزعموا أنر عند ذلك يقـول كبر عند ذلك يقـول كبر عند ذلك يقـول كبكب : : : :����      ينالَّـذو ـولَهسرو لَّ اللَّـهتَـوـن يمو      ينالَّـذو ـولَهسرو لَّ اللَّـهتَـوـن يمو      ينالَّـذو ـولَهسرو لَّ اللَّـهتَـوـن يمو      ينالَّـذو ـولَهسرو لَّ اللَّـهتَـوـن يمو
ونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآمونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآمونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآمونبم الغَاله اللَّه زبح نُوا فَإِنآم����

))))٢٢٢٢(((())))))))))))١١١١((((....        
ــر  ــة عشـ ــة الخامسـ ــر الروايـ ــة عشـ ــة الخامسـ ــر الروايـ ــة عشـ ــة الخامسـ ــر الروايـ ــة عشـ ــة الخامسـ ــرات((((((((: : : : ةةةةالروايـ ــراتفـ ــراتفـ ــراتفـ ــي : : : : فـ ــو علـ ــدثني أبـ ــي حـ ــو علـ ــدثني أبـ ــي حـ ــو علـ ــدثني أبـ ــي حـ ــو علـ ــدثني أبـ ــين      حـ ــن الحسـ ــد بـ ــين  أحمـ ــن الحسـ ــد بـ ــين  أحمـ ــن الحسـ ــد بـ ــين  أحمـ ــن الحسـ ــد بـ أحمـ

    7777جاء النبيجاء النبيجاء النبيجاء النبي    ����إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����: : : : ا نزلتا نزلتا نزلتا نزلتلملململم: : : : قالقالقالقال    ،،،،الحضرمي معنعناً، عن ابن عباسالحضرمي معنعناً، عن ابن عباسالحضرمي معنعناً، عن ابن عباسالحضرمي معنعناً، عن ابن عباس
مـا  مـا  مـا  مـا  : : : : قـال قـال قـال قـال     ))))مـن أعطـاك مـن هـذا المسـجد؟     مـن أعطـاك مـن هـذا المسـجد؟     مـن أعطـاك مـن هـذا المسـجد؟     مـن أعطـاك مـن هـذا المسـجد؟     ((((: : : : إلى المسجد فـإذا سـائل فـدعاه، فقـال    إلى المسجد فـإذا سـائل فـدعاه، فقـال    إلى المسجد فـإذا سـائل فـدعاه، فقـال    إلى المسجد فـإذا سـائل فـدعاه، فقـال    

الحمـد هللا الـذي   الحمـد هللا الـذي   الحمـد هللا الـذي   الحمـد هللا الـذي   ((((: : : : 7777فقـال النبـي  فقـال النبـي  فقـال النبـي  فقـال النبـي      ـــ ـــ ـــ ـــ     عليـاً عليـاً عليـاً عليـاً : : : : يعنـي يعنـي يعنـي يعنـي ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  هـذا الراكـع السـاجد    هـذا الراكـع السـاجد    هـذا الراكـع السـاجد    هـذا الراكـع السـاجد        ��� ��� ��� ��� أعطاني أعطاني أعطاني أعطاني 
سبحان سبحان سبحان سبحان : : : : وكان في خاتم علي الذي أعطاه السائلوكان في خاتم علي الذي أعطاه السائلوكان في خاتم علي الذي أعطاه السائلوكان في خاتم علي الذي أعطاه السائل: : : : ، قال، قال، قال، قال))))ا في وفي أهل بيتيا في وفي أهل بيتيا في وفي أهل بيتيا في وفي أهل بيتيجعلهجعلهجعلهجعله

        ....))))٣٣٣٣(((())))))))ي له عبدي له عبدي له عبدي له عبدمن فخري بأنّمن فخري بأنّمن فخري بأنّمن فخري بأنّ
حدثنا جعفر بن أحمد معنعناً، عـن علـي،   حدثنا جعفر بن أحمد معنعناً، عـن علـي،   حدثنا جعفر بن أحمد معنعناً، عـن علـي،   حدثنا جعفر بن أحمد معنعناً، عـن علـي،   : : : : فراتفراتفراتفرات((((((((: : : : ةةةةالرواية السادسة عشرالرواية السادسة عشرالرواية السادسة عشرالرواية السادسة عشر

لى لى لى لى إإإإ���� ورسولُهورسولُهورسولُهورسولُه    إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����: : : : اهللا وهو في بيتهاهللا وهو في بيتهاهللا وهو في بيتهاهللا وهو في بيته    نزلت هذه اآلية على نبينزلت هذه اآلية على نبينزلت هذه اآلية على نبينزلت هذه اآلية على نبي: : : : قالقالقالقال
فــدخل المســجد، ثــم نــادى ســائل فــدخل المســجد، ثــم نــادى ســائل فــدخل المســجد، ثــم نــادى ســائل فــدخل المســجد، ثــم نــادى ســائل     7777، خــرج رســول اهللا، خــرج رســول اهللا، خــرج رســول اهللا، خــرج رســول اهللا����وهــم راكعــونوهــم راكعــونوهــم راكعــونوهــم راكعــون����: : : : قولــهقولــهقولــهقولــه

    ....ذاك الراكـع أعطـاني خاتمـه   ذاك الراكـع أعطـاني خاتمـه   ذاك الراكـع أعطـاني خاتمـه   ذاك الراكـع أعطـاني خاتمـه       ��� ��� ��� ���     ،،،،الالالال: : : : قـال قـال قـال قـال     ))))أعطاك أحد شـيئاً؟ أعطاك أحد شـيئاً؟ أعطاك أحد شـيئاً؟ أعطاك أحد شـيئاً؟ ((((: : : : فسأل، فقال لهفسأل، فقال لهفسأل، فقال لهفسأل، فقال له
        ....))))٤٤٤٤(((())))))))علياًعلياًعلياًعلياً: : : : يعنييعنييعنييعني

المرويات السـابقة جميعهـا مـن تفسـير فـرات، وقـد أوقفنـاك علـى قيمتـه،          المرويات السـابقة جميعهـا مـن تفسـير فـرات، وقـد أوقفنـاك علـى قيمتـه،          المرويات السـابقة جميعهـا مـن تفسـير فـرات، وقـد أوقفنـاك علـى قيمتـه،          المرويات السـابقة جميعهـا مـن تفسـير فـرات، وقـد أوقفنـاك علـى قيمتـه،          : : : : أقولأقولأقولأقول
        المجاهيل والمهملين فيها، ناهيك عن عنعنتها وانقطاعها.المجاهيل والمهملين فيها، ناهيك عن عنعنتها وانقطاعها.المجاهيل والمهملين فيها، ناهيك عن عنعنتها وانقطاعها.المجاهيل والمهملين فيها، ناهيك عن عنعنتها وانقطاعها.    ه، هذا فضالً عنه، هذا فضالً عنه، هذا فضالً عنه، هذا فضالً عنمؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفوحال وحال وحال وحال 
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م محقّـق التفسـير فـي    م محقّـق التفسـير فـي    م محقّـق التفسـير فـي    م محقّـق التفسـير فـي    كمـا تـوه  كمـا تـوه  كمـا تـوه  كمـا تـوه      ،،،،فالحسين بن سعيد ال أظنّـه األهـوازي الثقـة   فالحسين بن سعيد ال أظنّـه األهـوازي الثقـة   فالحسين بن سعيد ال أظنّـه األهـوازي الثقـة   فالحسين بن سعيد ال أظنّـه األهـوازي الثقـة   
فاألهوازي يروي عن الرضا وأبـي جعفـر   فاألهوازي يروي عن الرضا وأبـي جعفـر   فاألهوازي يروي عن الرضا وأبـي جعفـر   فاألهوازي يروي عن الرضا وأبـي جعفـر       ؛؛؛؛ه ليس هوه ليس هوه ليس هوه ليس هود أنّد أنّد أنّد أنّذكر مشايخه، بل المؤكّذكر مشايخه، بل المؤكّذكر مشايخه، بل المؤكّذكر مشايخه، بل المؤكّ

        الثاني وأبي الحسن الثالث، فهو في طبقة إبراهيم بن هاشم.الثاني وأبي الحسن الثالث، فهو في طبقة إبراهيم بن هاشم.الثاني وأبي الحسن الثالث، فهو في طبقة إبراهيم بن هاشم.الثاني وأبي الحسن الثالث، فهو في طبقة إبراهيم بن هاشم.
أعالم الغيبة الصغرى، ومن معاصري الكلينـي صـاحب الكـافي،    أعالم الغيبة الصغرى، ومن معاصري الكلينـي صـاحب الكـافي،    أعالم الغيبة الصغرى، ومن معاصري الكلينـي صـاحب الكـافي،    أعالم الغيبة الصغرى، ومن معاصري الكلينـي صـاحب الكـافي،    وفرات من وفرات من وفرات من وفرات من 

        فكيف يروي عن األهوازي وهو لم يدركه؟فكيف يروي عن األهوازي وهو لم يدركه؟فكيف يروي عن األهوازي وهو لم يدركه؟فكيف يروي عن األهوازي وهو لم يدركه؟
        ....))))١١١١((((مجاهيل عند القوممجاهيل عند القوممجاهيل عند القوممجاهيل عند القوم    ،،،،والحبريوالحبريوالحبريوالحبري    ،،،،والجعفيوالجعفيوالجعفيوالجعفي    ،،،،وابن طريفوابن طريفوابن طريفوابن طريف    ،،،،وابن عطاءوابن عطاءوابن عطاءوابن عطاء

        لم أقف لهم على ترجمة.لم أقف لهم على ترجمة.لم أقف لهم على ترجمة.لم أقف لهم على ترجمة.    ،،،،والحضرميوالحضرميوالحضرميوالحضرمي    ،،،،واألحمسيواألحمسيواألحمسيواألحمسي    ،،،،وإسماعيل بن إبراهيموإسماعيل بن إبراهيموإسماعيل بن إبراهيموإسماعيل بن إبراهيم
: : : : ))))المناقبالمناقبالمناقبالمناقب((((وقال فيه صاحب وقال فيه صاحب وقال فيه صاحب وقال فيه صاحب وأبو هاشم لم يرد ذكره في اُألصول الرجالية، وأبو هاشم لم يرد ذكره في اُألصول الرجالية، وأبو هاشم لم يرد ذكره في اُألصول الرجالية، وأبو هاشم لم يرد ذكره في اُألصول الرجالية، 

كــان ثقــة جلــيالً، ولكــن لــيس فــي المناقــب المطبــوع مــن هــذا شــيء، كمــا ذكــر      كــان ثقــة جلــيالً، ولكــن لــيس فــي المناقــب المطبــوع مــن هــذا شــيء، كمــا ذكــر      كــان ثقــة جلــيالً، ولكــن لــيس فــي المناقــب المطبــوع مــن هــذا شــيء، كمــا ذكــر      كــان ثقــة جلــيالً، ولكــن لــيس فــي المناقــب المطبــوع مــن هــذا شــيء، كمــا ذكــر      
        ، والكلبي متروك الحديث.، والكلبي متروك الحديث.، والكلبي متروك الحديث.، والكلبي متروك الحديث.))))٢٢٢٢((((الخوئيالخوئيالخوئيالخوئي

        ....))))٣٣٣٣((((من ترجم له من الفريقينمن ترجم له من الفريقينمن ترجم له من الفريقينمن ترجم له من الفريقين    به كلّبه كلّبه كلّبه كلّوعبيد كذّوعبيد كذّوعبيد كذّوعبيد كذّ
الكاتـب، عـن   الكاتـب، عـن   الكاتـب، عـن   الكاتـب، عـن       محمدمحمدمحمدمحمدالمفيد، عن علي بن المفيد، عن علي بن المفيد، عن علي بن المفيد، عن علي بن : : : : الطوسيالطوسيالطوسيالطوسي((((((((: : : : ةةةةالرواية السابعة عشرالرواية السابعة عشرالرواية السابعة عشرالرواية السابعة عشر

بـن علـي،   بـن علـي،   بـن علـي،   بـن علـي،       محمـد محمـد محمـد محمـد الثقفـي، عـن   الثقفـي، عـن   الثقفـي، عـن   الثقفـي، عـن       محمـد محمـد محمـد محمـد عن إبراهيم بن عن إبراهيم بن عن إبراهيم بن عن إبراهيم بن الحسن بن علي الزعفراني، الحسن بن علي الزعفراني، الحسن بن علي الزعفراني، الحسن بن علي الزعفراني، 
الرحمن بن األسود اليشكري، عن عون الرحمن بن األسود اليشكري، عن عون الرحمن بن األسود اليشكري، عن عون الرحمن بن األسود اليشكري، عن عون     اهللا العنبري، عن عبداهللا العنبري، عن عبداهللا العنبري، عن عبداهللا العنبري، عن عبد    عن العباس بن عبدعن العباس بن عبدعن العباس بن عبدعن العباس بن عبد

يومـاً  يومـاً  يومـاً  يومـاً      7777دخلـت علـى رسـول اهللا   دخلـت علـى رسـول اهللا   دخلـت علـى رسـول اهللا   دخلـت علـى رسـول اهللا   : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،اهللا، عن أبيه، عن جده أبي رافـع اهللا، عن أبيه، عن جده أبي رافـع اهللا، عن أبيه، عن جده أبي رافـع اهللا، عن أبيه، عن جده أبي رافـع     بن عبيدبن عبيدبن عبيدبن عبيداااا
وهو نائم وحيوهو نائم وحيوهو نائم وحيوهو نائم وحية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبيه ه ه ه أنّـ أنّـ أنّـ أنّـ ، فظننـت  ، فظننـت  ، فظننـت  ، فظننـت  7777ة في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبي

يوحى إليه، فاضطجعت بينه وبين الحييوحى إليه، فاضطجعت بينه وبين الحييوحى إليه، فاضطجعت بينه وبين الحيإن كان منها سوء كان إلي دونه، إن كان منها سوء كان إلي دونه، إن كان منها سوء كان إلي دونه، إن كان منها سوء كان إلي دونه، : : : : ة، فقلتة، فقلتة، فقلتة، فقلتيوحى إليه، فاضطجعت بينه وبين الحي
   فمكثت هنيئـة، فاسـتيقظ النبـي   فمكثت هنيئـة، فاسـتيقظ النبـي   فمكثت هنيئـة، فاسـتيقظ النبـي   وهـو يقـرأ  وهـو يقـرأ  وهـو يقـرأ  وهـو يقـرأ      7777فمكثت هنيئـة، فاسـتيقظ النبـي : : : :����      ينالَّـذو ـولُهسرو كُم اللَّـهـيلـا وإِنَّم      ينالَّـذو ـولُهسرو كُم اللَّـهـيلـا وإِنَّم      ينالَّـذو ـولُهسرو كُم اللَّـهـيلـا وإِنَّم      ينالَّـذو ـولُهسرو كُم اللَّـهـيلـا وإِنَّم
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الحمـد هللا الـذي أتـم لعلـي نعمتـه،      الحمـد هللا الـذي أتـم لعلـي نعمتـه،      الحمـد هللا الـذي أتـم لعلـي نعمتـه،      الحمـد هللا الـذي أتـم لعلـي نعمتـه،      ((((: : : : أتـى علـى آخـر اآليـة، ثـم قـال      أتـى علـى آخـر اآليـة، ثـم قـال      أتـى علـى آخـر اآليـة، ثـم قـال      أتـى علـى آخـر اآليـة، ثـم قـال          حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى ، ، ، ، ����آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا
        ....))))١١١١(((())))))))))))بفضل اهللا الذي آتاهبفضل اهللا الذي آتاهبفضل اهللا الذي آتاهبفضل اهللا الذي آتاه    وهنيئاً لهوهنيئاً لهوهنيئاً لهوهنيئاً له

، وكــذا حــال ، وكــذا حــال ، وكــذا حــال ، وكــذا حــال ))))٢٢٢٢((((ا الكاتــب فقــد مــر الكــالم عنــه، والزعفرانــي مهمــل ا الكاتــب فقــد مــر الكــالم عنــه، والزعفرانــي مهمــل ا الكاتــب فقــد مــر الكــالم عنــه، والزعفرانــي مهمــل ا الكاتــب فقــد مــر الكــالم عنــه، والزعفرانــي مهمــل أمــأمــأمــأمــ: : : : أقــولأقــولأقــولأقــول
، والعنبري لم أجد من ترجم له عند القوم، وابن األسود مجهول الحـال  ، والعنبري لم أجد من ترجم له عند القوم، وابن األسود مجهول الحـال  ، والعنبري لم أجد من ترجم له عند القوم، وابن األسود مجهول الحـال  ، والعنبري لم أجد من ترجم له عند القوم، وابن األسود مجهول الحـال  ))))٣٣٣٣((((الثقفيالثقفيالثقفيالثقفي

        ....))))٤٤٤٤((((أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً
: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،أخبرنــا جماعــة، عــن أبــي المفضــلأخبرنــا جماعــة، عــن أبــي المفضــلأخبرنــا جماعــة، عــن أبــي المفضــلأخبرنــا جماعــة، عــن أبــي المفضــل: : : : الطوســيالطوســيالطوســيالطوســي((((((((: : : : ةةةةالروايــة الثامنــة عشــرالروايــة الثامنــة عشــرالروايــة الثامنــة عشــرالروايــة الثامنــة عشــر

اهللا العدلي، اهللا العدلي، اهللا العدلي، اهللا العدلي،     حدثنا أحمد بن عبيدحدثنا أحمد بن عبيدحدثنا أحمد بن عبيدحدثنا أحمد بن عبيد: : : : ن بن علي بن زكريا العاصمي، قالن بن علي بن زكريا العاصمي، قالن بن علي بن زكريا العاصمي، قالن بن علي بن زكريا العاصمي، قالحدثنا الحسحدثنا الحسحدثنا الحسحدثنا الحس
حدثنا األعمش، عن سالم بن أبـي الجعـد يرفعـه    حدثنا األعمش، عن سالم بن أبـي الجعـد يرفعـه    حدثنا األعمش، عن سالم بن أبـي الجعـد يرفعـه    حدثنا األعمش، عن سالم بن أبـي الجعـد يرفعـه    : : : : حدثنا الربيع بن يسار، قالحدثنا الربيع بن يسار، قالحدثنا الربيع بن يسار، قالحدثنا الربيع بن يسار، قال: : : : قالقالقالقال

إلى أبي ذرإلى أبي ذرإلى أبي ذرهل فيكم أحد آتى الزكاة هل فيكم أحد آتى الزكاة هل فيكم أحد آتى الزكاة هل فيكم أحد آتى الزكاة ((((: : : : ····قال فيه األميرقال فيه األميرقال فيه األميرقال فيه األمير    ،،،،في حديث طويلفي حديث طويلفي حديث طويلفي حديث طويل    ····إلى أبي ذر
ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون      ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون      ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون      ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون          إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه   ����: : : : وهو راكـع ونزلـت فيـه   وهو راكـع ونزلـت فيـه   وهو راكـع ونزلـت فيـه   وهو راكـع ونزلـت فيـه   

ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ وونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ وونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالةَ وونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُوني٥٥٥٥(((())))))))الروايةالروايةالروايةالرواية    ))))غيري؟...غيري؟...غيري؟...غيري؟...    ����الصَّالةَ و((((....        
ل مــر الكــالم عنــه، وكــذا األعمــش، ولــم أجــد ترجمــة        ل مــر الكــالم عنــه، وكــذا األعمــش، ولــم أجــد ترجمــة        ل مــر الكــالم عنــه، وكــذا األعمــش، ولــم أجــد ترجمــة        ل مــر الكــالم عنــه، وكــذا األعمــش، ولــم أجــد ترجمــة        أبــو المفضّــ أبــو المفضّــ أبــو المفضّــ أبــو المفضّــ : : : : أقــولأقــولأقــولأقــول

        للعاصمي أو العدلي، وكذا ابن يسار.للعاصمي أو العدلي، وكذا ابن يسار.للعاصمي أو العدلي، وكذا ابن يسار.للعاصمي أو العدلي، وكذا ابن يسار.
بن بن بن بن     محمدمحمدمحمدمحمدبن جعفر، عن أحمد بن بن جعفر، عن أحمد بن بن جعفر، عن أحمد بن بن جعفر، عن أحمد بن     محمدمحمدمحمدمحمد    ::::النجاشيالنجاشيالنجاشيالنجاشي((((((((: : : : ةةةةالرواية التاسعة عشرالرواية التاسعة عشرالرواية التاسعة عشرالرواية التاسعة عشر

سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن الحسن بن الحسين بن عليسعيد، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن الحسن بن الحسين بن عليسعيد، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن الحسن بن الحسين بن عليبن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين     سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن الحسن بن الحسين بن علي
بن عبد اهللا بن علي بن الحسين، بن عبد اهللا بن علي بن الحسين، بن عبد اهللا بن علي بن الحسين، بن عبد اهللا بن علي بن الحسين،     محمدمحمدمحمدمحمدبن علي بن أبي طالب، عن إسماعيل بن بن علي بن أبي طالب، عن إسماعيل بن بن علي بن أبي طالب، عن إسماعيل بن بن علي بن أبي طالب، عن إسماعيل بن اااا
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اهللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي اهللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي اهللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي اهللا بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي     عن إسماعيل بن الحكم، عن عبد اهللا بن عبيدعن إسماعيل بن الحكم، عن عبد اهللا بن عبيدعن إسماعيل بن الحكم، عن عبد اهللا بن عبيدعن إسماعيل بن الحكم، عن عبد اهللا بن عبيد
        ....))))١١١١(((())))))))وذكر تمام القصّة السابقةوذكر تمام القصّة السابقةوذكر تمام القصّة السابقةوذكر تمام القصّة السابقة: : : : قالقالقالقال    ،،،،رافعرافعرافعرافع

أحمد بن يوسف إن كان القصباني فلـم يـرد فيـه توثيـق صـريح، وإن      أحمد بن يوسف إن كان القصباني فلـم يـرد فيـه توثيـق صـريح، وإن      أحمد بن يوسف إن كان القصباني فلـم يـرد فيـه توثيـق صـريح، وإن      أحمد بن يوسف إن كان القصباني فلـم يـرد فيـه توثيـق صـريح، وإن      : : : : أقولأقولأقولأقول
هــ)،  هــ)،  هــ)،  هــ)،  ٢٤٩٢٤٩٢٤٩٢٤٩كان مولى بنـي تـيم اهللا فمحـال أن يـروي عنـه ابـن عقـدة المولـود سـنة (         كان مولى بنـي تـيم اهللا فمحـال أن يـروي عنـه ابـن عقـدة المولـود سـنة (         كان مولى بنـي تـيم اهللا فمحـال أن يـروي عنـه ابـن عقـدة المولـود سـنة (         كان مولى بنـي تـيم اهللا فمحـال أن يـروي عنـه ابـن عقـدة المولـود سـنة (         

وابــن وابــن وابــن وابــن     محمــدمحمــدمحمــدمحمــد، وإســماعيل بــن ، وإســماعيل بــن ، وإســماعيل بــن ، وإســماعيل بــن ))))٢٢٢٢((((هـــ)هـــ)هـــ)هـــ)٢٠٩٢٠٩٢٠٩٢٠٩والــذي ذكــر النجاشــي روايتــه عنــه ســنة ( والــذي ذكــر النجاشــي روايتــه عنــه ســنة ( والــذي ذكــر النجاشــي روايتــه عنــه ســنة ( والــذي ذكــر النجاشــي روايتــه عنــه ســنة ( 
        ....))))٣٣٣٣((((الحكم مجهوالنالحكم مجهوالنالحكم مجهوالنالحكم مجهوالن

    أجاز لي أبو أحمد عبدأجاز لي أبو أحمد عبدأجاز لي أبو أحمد عبدأجاز لي أبو أحمد عبد: : : : قالقالقالقال: : : : بن سليمان الكوفيبن سليمان الكوفيبن سليمان الكوفيبن سليمان الكوفي    محمدمحمدمحمدمحمد((((((((: : : : الرواية العشرونالرواية العشرونالرواية العشرونالرواية العشرون
حدثنا آدم بن حدثنا آدم بن حدثنا آدم بن حدثنا آدم بن : : : : حدثني إبراهيم بن الحسن، قالحدثني إبراهيم بن الحسن، قالحدثني إبراهيم بن الحسن، قالحدثني إبراهيم بن الحسن، قال: : : : الرحمن بن أحمد الهمداني، قالالرحمن بن أحمد الهمداني، قالالرحمن بن أحمد الهمداني، قالالرحمن بن أحمد الهمداني، قال

بن السائب، عن أبي صالح، عن بن السائب، عن أبي صالح، عن بن السائب، عن أبي صالح، عن بن السائب، عن أبي صالح، عن     محمدمحمدمحمدمحمدحدثنا حبان بن علي، عن حدثنا حبان بن علي، عن حدثنا حبان بن علي، عن حدثنا حبان بن علي، عن : : : : أبي إياس، قالأبي إياس، قالأبي إياس، قالأبي إياس، قال
إلـى  إلـى  إلـى  إلـى      7777فخـرج رسـول اهللا  فخـرج رسـول اهللا  فخـرج رسـول اهللا  فخـرج رسـول اهللا  : : : : ����يكُم اللَّـه يكُم اللَّـه يكُم اللَّـه يكُم اللَّـه إِنَّمـا ولـ  إِنَّمـا ولـ  إِنَّمـا ولـ  إِنَّمـا ولـ  ����: : : : في قولـه تعـالى  في قولـه تعـالى  في قولـه تعـالى  في قولـه تعـالى      ،،،،NNNNابن عباسابن عباسابن عباسابن عباس

ون بـين راكـع وسـاجد وقاعـد، وإذا مسـكين يسـأل، فـدعاه        ون بـين راكـع وسـاجد وقاعـد، وإذا مسـكين يسـأل، فـدعاه        ون بـين راكـع وسـاجد وقاعـد، وإذا مسـكين يسـأل، فـدعاه        ون بـين راكـع وسـاجد وقاعـد، وإذا مسـكين يسـأل، فـدعاه        المسـجد والنـاس يصـلّ   المسـجد والنـاس يصـلّ   المسـجد والنـاس يصـلّ   المسـجد والنـاس يصـلّ   
النبيالنبيالنبيخـاتم مـن   خـاتم مـن   خـاتم مـن   خـاتم مـن   : : : : قـال قـال قـال قـال     ))))مـاذا؟ مـاذا؟ مـاذا؟ مـاذا؟ ((((: : : : قـال قـال قـال قـال     ....نعـم نعـم نعـم نعـم : : : : قالقالقالقال    ))))هل أعطاك أحد شيئاً؟هل أعطاك أحد شيئاً؟هل أعطاك أحد شيئاً؟هل أعطاك أحد شيئاً؟((((: : : : ، فقال، فقال، فقال، فقال7777النبي

    ))))على أي حال أعطاك؟على أي حال أعطاك؟على أي حال أعطاك؟على أي حال أعطاك؟((((: : : : قالقالقالقال    ....ذاك الرجل القائمذاك الرجل القائمذاك الرجل القائمذاك الرجل القائم: : : : قالقالقالقال    ))))من أعطاك؟من أعطاك؟من أعطاك؟من أعطاك؟((((: : : : قالقالقالقال    ....ةةةةفضّفضّفضّفضّ
        ....))))٤٤٤٤(((())))))))7777ر رسول اهللار رسول اهللار رسول اهللار رسول اهللاوإذا هو علي بن أبي طالب، فكبوإذا هو علي بن أبي طالب، فكبوإذا هو علي بن أبي طالب، فكبوإذا هو علي بن أبي طالب، فكب    ....ني وهو راكعني وهو راكعني وهو راكعني وهو راكعأعطاأعطاأعطاأعطا: : : : قالقالقالقال

ة مجاهيل عند ة مجاهيل عند ة مجاهيل عند ة مجاهيل عند الهمداني مجهول، وإبراهيم بن الحسن مشترك بين عدالهمداني مجهول، وإبراهيم بن الحسن مشترك بين عدالهمداني مجهول، وإبراهيم بن الحسن مشترك بين عدالهمداني مجهول، وإبراهيم بن الحسن مشترك بين عد: : : : أقولأقولأقولأقول
        الشيعة.الشيعة.الشيعة.الشيعة.

بن سليمان الكوفي (بالسند المتقدم عن بن سليمان الكوفي (بالسند المتقدم عن بن سليمان الكوفي (بالسند المتقدم عن بن سليمان الكوفي (بالسند المتقدم عن     محمدمحمدمحمدمحمد((((((((: : : : الرواية الحادية والعشرونالرواية الحادية والعشرونالرواية الحادية والعشرونالرواية الحادية والعشرون
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اهللا بـن عبـد ربـه العبـدي     اهللا بـن عبـد ربـه العبـدي     اهللا بـن عبـد ربـه العبـدي     اهللا بـن عبـد ربـه العبـدي         عبـد عبـد عبـد عبـد     ه بـن ه بـن ه بـن ه بـن حـدثنا عبـد ربـ   حـدثنا عبـد ربـ   حـدثنا عبـد ربـ   حـدثنا عبـد ربـ   : : : : بن إبراهيم)بن إبراهيم)بن إبراهيم)بن إبراهيم)    محمدمحمدمحمدمحمدعبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن 
بـن  بـن  بـن  بـن      محمـد محمـد محمـد محمـد حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا : : : : حدثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان الحبطي، قالحدثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان الحبطي، قالحدثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان الحبطي، قالحدثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان الحبطي، قال: : : : البصري، قالالبصري، قالالبصري، قالالبصري، قال

هانئ، عن هانئ، عن هانئ، عن هانئ، عن     بن السائب الكلبي، عن أبي صالح مولى أمبن السائب الكلبي، عن أبي صالح مولى أمبن السائب الكلبي، عن أبي صالح مولى أمبن السائب الكلبي، عن أبي صالح مولى أم    محمدمحمدمحمدمحمدمروان السدي، عن مروان السدي، عن مروان السدي، عن مروان السدي، عن 
        ....))))١١١١(((())))))))فذكر رواية شبيهة بالرواية الرابعة عشرفذكر رواية شبيهة بالرواية الرابعة عشرفذكر رواية شبيهة بالرواية الرابعة عشرفذكر رواية شبيهة بالرواية الرابعة عشر    ............NNNNابن عباسابن عباسابن عباسابن عباس
اإلسـناد الـذي فيـه السـدي عـن      اإلسـناد الـذي فيـه السـدي عـن      اإلسـناد الـذي فيـه السـدي عـن      اإلسـناد الـذي فيـه السـدي عـن          جاهيـل، بـل إن  جاهيـل، بـل إن  جاهيـل، بـل إن  جاهيـل، بـل إن  فيـه م فيـه م فيـه م فيـه م     حسب السـند أن حسب السـند أن حسب السـند أن حسب السـند أن : : : : أقولأقولأقولأقول

        السائب الكلبي معدود في سالسل الكذب الشهيرة!!السائب الكلبي معدود في سالسل الكذب الشهيرة!!السائب الكلبي معدود في سالسل الكذب الشهيرة!!السائب الكلبي معدود في سالسل الكذب الشهيرة!!
اهللا اهللا اهللا اهللا     حـدثنا عبيـد  حـدثنا عبيـد  حـدثنا عبيـد  حـدثنا عبيـد  : : : : قالقالقالقال: : : : بن سليمان الكوفيبن سليمان الكوفيبن سليمان الكوفيبن سليمان الكوفي    محمدمحمدمحمدمحمد((((((((: : : : الرواية الثانية والعشرونالرواية الثانية والعشرونالرواية الثانية والعشرونالرواية الثانية والعشرون

حدثنا قيس بن حفص وأحمد بن حدثنا قيس بن حفص وأحمد بن حدثنا قيس بن حفص وأحمد بن حدثنا قيس بن حفص وأحمد بن : : : : بن زكريا، قالبن زكريا، قالبن زكريا، قالبن زكريا، قال    محمدمحمدمحمدمحمدحدثنا حدثنا حدثنا حدثنا : : : : ، قال، قال، قال، قالمحمدمحمدمحمدمحمدبن بن بن بن اااا
    حدثنا أبو مريم، عن المنهال، عـن عبيـد  حدثنا أبو مريم، عن المنهال، عـن عبيـد  حدثنا أبو مريم، عن المنهال، عـن عبيـد  حدثنا أبو مريم، عن المنهال، عـن عبيـد  : : : : ن حسن، قالن حسن، قالن حسن، قالن حسن، قالحدثنا حسين بحدثنا حسين بحدثنا حسين بحدثنا حسين ب: : : : يزيد، قااليزيد، قااليزيد، قااليزيد، قاال

فــذكر روايــة شــبيهة بالروايــة الثانيــة  فــذكر روايــة شــبيهة بالروايــة الثانيــة  فــذكر روايــة شــبيهة بالروايــة الثانيــة  فــذكر روايــة شــبيهة بالروايــة الثانيــة      ........: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،بــن الحنفيــة، عــن أبيــهبــن الحنفيــة، عــن أبيــهبــن الحنفيــة، عــن أبيــهبــن الحنفيــة، عــن أبيــه    محمــدمحمــدمحمــدمحمــداهللا بــن اهللا بــن اهللا بــن اهللا بــن 
        ....))))٢٢٢٢(((())))))))عشرعشرعشرعشر

بن الحنفية نفسه ليس له توثيق خاص في كتب الشـيعة، وابنـه   بن الحنفية نفسه ليس له توثيق خاص في كتب الشـيعة، وابنـه   بن الحنفية نفسه ليس له توثيق خاص في كتب الشـيعة، وابنـه   بن الحنفية نفسه ليس له توثيق خاص في كتب الشـيعة، وابنـه       محمدمحمدمحمدمحمد: : : : أقولأقولأقولأقول
        ، مجهول عند الشيعة.، مجهول عند الشيعة.، مجهول عند الشيعة.، مجهول عند الشيعة.اهللا مجهول، والمنهال بن عمرو ضعيف عند أهل السنّةاهللا مجهول، والمنهال بن عمرو ضعيف عند أهل السنّةاهللا مجهول، والمنهال بن عمرو ضعيف عند أهل السنّةاهللا مجهول، والمنهال بن عمرو ضعيف عند أهل السنّة    عبيدعبيدعبيدعبيد

: : : : حدثني أبو الفرج المعافا، قالحدثني أبو الفرج المعافا، قالحدثني أبو الفرج المعافا، قالحدثني أبو الفرج المعافا، قال: : : : قالقالقالقال: : : : الطبري الشيعيالطبري الشيعيالطبري الشيعيالطبري الشيعي((((((((: : : : الرواية الثالثة والعشرونالرواية الثالثة والعشرونالرواية الثالثة والعشرونالرواية الثالثة والعشرون
حدثنا القاسم بن هاشم بن يـونس  حدثنا القاسم بن هاشم بن يـونس  حدثنا القاسم بن هاشم بن يـونس  حدثنا القاسم بن هاشم بن يـونس  : : : : بن القاسم بن زكريا المحاربي، قالبن القاسم بن زكريا المحاربي، قالبن القاسم بن زكريا المحاربي، قالبن القاسم بن زكريا المحاربي، قال    محمدمحمدمحمدمحمدحدثنا حدثنا حدثنا حدثنا 

حـدثنا معـاذ بـن مسـلم، عـن عطـاء بـن        حـدثنا معـاذ بـن مسـلم، عـن عطـاء بـن        حـدثنا معـاذ بـن مسـلم، عـن عطـاء بـن        حـدثنا معـاذ بـن مسـلم، عـن عطـاء بـن        : : : : حدثنا الحسن بن الحسين، قـال حدثنا الحسن بن الحسين، قـال حدثنا الحسن بن الحسين، قـال حدثنا الحسن بن الحسين، قـال : : : : النهشلي، قالالنهشلي، قالالنهشلي، قالالنهشلي، قال
        ....))))٣٣٣٣(((())))))))فذكر الرواية الرابعة عشرفذكر الرواية الرابعة عشرفذكر الرواية الرابعة عشرفذكر الرواية الرابعة عشر    ....ب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عامر..ب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عامر..ب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عامر..ب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عامر..السائالسائالسائالسائ

عطاء بن السائب مجهول عند الشيعة، ثقة عند السنّة، اختلط في آخر عطاء بن السائب مجهول عند الشيعة، ثقة عند السنّة، اختلط في آخر عطاء بن السائب مجهول عند الشيعة، ثقة عند السنّة، اختلط في آخر عطاء بن السائب مجهول عند الشيعة، ثقة عند السنّة، اختلط في آخر : : : : أقولأقولأقولأقول
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        عمره، والقاسم النهشلي مجهول، والحسن بن الحسين مشترك بين كثيرين.عمره، والقاسم النهشلي مجهول، والحسن بن الحسين مشترك بين كثيرين.عمره، والقاسم النهشلي مجهول، والحسن بن الحسين مشترك بين كثيرين.عمره، والقاسم النهشلي مجهول، والحسن بن الحسين مشترك بين كثيرين.
كتـب القـوم   كتـب القـوم   كتـب القـوم   كتـب القـوم   الروايات المسـندة التـي وقفنـا عليهـا مـن      الروايات المسـندة التـي وقفنـا عليهـا مـن      الروايات المسـندة التـي وقفنـا عليهـا مـن      الروايات المسـندة التـي وقفنـا عليهـا مـن          وبعد.. فهذه حال كلّوبعد.. فهذه حال كلّوبعد.. فهذه حال كلّوبعد.. فهذه حال كلّ

ه لـم يصـح منهـا شـيء     ه لـم يصـح منهـا شـيء     ه لـم يصـح منهـا شـيء     ه لـم يصـح منهـا شـيء     ة، وقد رأيـت أنّـ  ة، وقد رأيـت أنّـ  ة، وقد رأيـت أنّـ  ة، وقد رأيـت أنّـ  المعتبرة وغير المعتبرة في شأن هذه القصّالمعتبرة وغير المعتبرة في شأن هذه القصّالمعتبرة وغير المعتبرة في شأن هذه القصّالمعتبرة وغير المعتبرة في شأن هذه القصّ
التهـويالت التـي   التهـويالت التـي   التهـويالت التـي   التهـويالت التـي       فضـالً عـن طـرق أهـل السـنّة، رغـم كـلّ       فضـالً عـن طـرق أهـل السـنّة، رغـم كـلّ       فضـالً عـن طـرق أهـل السـنّة، رغـم كـلّ       فضـالً عـن طـرق أهـل السـنّة، رغـم كـلّ           ،،،،أصالً من طـرق الشـيعة  أصالً من طـرق الشـيعة  أصالً من طـرق الشـيعة  أصالً من طـرق الشـيعة  

من تواتر وصحة القصّة في طرق من تواتر وصحة القصّة في طرق من تواتر وصحة القصّة في طرق من تواتر وصحة القصّة في طرق     ،،،،داللداللداللداللستستستستاستخدمها القوم عند الكالم في هذا االاستخدمها القوم عند الكالم في هذا االاستخدمها القوم عند الكالم في هذا االاستخدمها القوم عند الكالم في هذا اال
منهـا، ضـاربين عـرض الحـائط بيـان الفـرق بـين        منهـا، ضـاربين عـرض الحـائط بيـان الفـرق بـين        منهـا، ضـاربين عـرض الحـائط بيـان الفـرق بـين        منهـا، ضـاربين عـرض الحـائط بيـان الفـرق بـين            ومن عدم خلو كتبهمومن عدم خلو كتبهمومن عدم خلو كتبهمومن عدم خلو كتبهم    ،،،،أهل السنّةأهل السنّةأهل السنّةأهل السنّة

اإليعاز وبين التخريج والتحقيق كما ذكرنا، مماإليعاز وبين التخريج والتحقيق كما ذكرنا، مماإليعاز وبين التخريج والتحقيق كما ذكرنا، مما يلبس األمر على القارئ البسيط، ا يلبس األمر على القارئ البسيط، ا يلبس األمر على القارئ البسيط، ا يلبس األمر على القارئ البسيط، اإليعاز وبين التخريج والتحقيق كما ذكرنا، مم
مع أنمع أنمع أنالمسـلمين  المسـلمين  المسـلمين  المسـلمين      اتّفـاق اتّفـاق اتّفـاق اتّفـاق مجرد عزو الحديث إلى كتاب ليس دلـيالً علـى صـحته ب   مجرد عزو الحديث إلى كتاب ليس دلـيالً علـى صـحته ب   مجرد عزو الحديث إلى كتاب ليس دلـيالً علـى صـحته ب   مجرد عزو الحديث إلى كتاب ليس دلـيالً علـى صـحته ب       مع أن

شيعتهم وسشيعتهم وسشيعتهم وستهم.تهم.تهم.تهم.نّنّنّنّشيعتهم وس        
ي بــن أبــي ي بــن أبــي ي بــن أبــي ي بــن أبــي الروايــات فــي شــأن نــزول هــذه اآليــة فــي تصــدق علــ الروايــات فــي شــأن نــزول هــذه اآليــة فــي تصــدق علــ الروايــات فــي شــأن نــزول هــذه اآليــة فــي تصــدق علــ الروايــات فــي شــأن نــزول هــذه اآليــة فــي تصــدق علــ     أنأنأنأن    شــكشــكشــكشــكوال وال وال وال 

ا لبيـان  ا لبيـان  ا لبيـان  ا لبيـان  بخاتمه في الصـالة قـد أوردهـا الكثيـر مـن علمـاء أهـل السـنّة، إمـ         بخاتمه في الصـالة قـد أوردهـا الكثيـر مـن علمـاء أهـل السـنّة، إمـ         بخاتمه في الصـالة قـد أوردهـا الكثيـر مـن علمـاء أهـل السـنّة، إمـ         بخاتمه في الصـالة قـد أوردهـا الكثيـر مـن علمـاء أهـل السـنّة، إمـ             ����طالبطالبطالبطالب
ة، أو ة، أو ة، أو ة، أو مـا لـه شـأن بنـزول اآليـة دون اشـتراط الصـح       مـا لـه شـأن بنـزول اآليـة دون اشـتراط الصـح       مـا لـه شـأن بنـزول اآليـة دون اشـتراط الصـح       مـا لـه شـأن بنـزول اآليـة دون اشـتراط الصـح           ضعفها، أو من بـاب إيـراد كـلّ   ضعفها، أو من بـاب إيـراد كـلّ   ضعفها، أو من بـاب إيـراد كـلّ   ضعفها، أو من بـاب إيـراد كـلّ   

        إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة بذلك، ولكن لم يصح منها شيء.إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة بذلك، ولكن لم يصح منها شيء.إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة بذلك، ولكن لم يصح منها شيء.إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة بذلك، ولكن لم يصح منها شيء.
لـو  لـو  لـو  لـو      حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى ثبات أحاديث اإلمامة ثبات أحاديث اإلمامة ثبات أحاديث اإلمامة ثبات أحاديث اإلمامة ماتة في إماتة في إماتة في إماتة في إستستستستاألميني الذي كان ديدنه االاألميني الذي كان ديدنه االاألميني الذي كان ديدنه االاألميني الذي كان ديدنه اال    حتّىحتّىحتّىحتّى

ة وال ة وال ة وال ة وال كانت واهية، كحديث بدء الدعوة الذي مر بك مثالً، لم يورد في هذه القصّـ كانت واهية، كحديث بدء الدعوة الذي مر بك مثالً، لم يورد في هذه القصّـ كانت واهية، كحديث بدء الدعوة الذي مر بك مثالً، لم يورد في هذه القصّـ كانت واهية، كحديث بدء الدعوة الذي مر بك مثالً، لم يورد في هذه القصّـ 
ما اكتفى ما اكتفى ما اكتفى ما اكتفى رواية واحدة مناقشاً فيها سندها؛ لعلمه التام بعدم صحة شيء في ذلك، وإنّرواية واحدة مناقشاً فيها سندها؛ لعلمه التام بعدم صحة شيء في ذلك، وإنّرواية واحدة مناقشاً فيها سندها؛ لعلمه التام بعدم صحة شيء في ذلك، وإنّرواية واحدة مناقشاً فيها سندها؛ لعلمه التام بعدم صحة شيء في ذلك، وإنّ

          ـنّة، موهمـاً قارئـه بـأنبـإيراد مـن ذكرهـا مـن علمـاء أهـل الس          ـنّة، موهمـاً قارئـه بـأنبـإيراد مـن ذكرهـا مـن علمـاء أهـل الس          ـنّة، موهمـاً قارئـه بـأنبـإيراد مـن ذكرهـا مـن علمـاء أهـل الس          ـنّة، موهمـاً قارئـه بـأنة القصّـ      بـإيراد مـن ذكرهـا مـن علمـاء أهـل السة القصّـ  صـحة القصّـ  صـحة القصّـ  صـحة هـذه مـن  ة هـذه مـن  ة هـذه مـن  ة هـذه مـن  صـح    
ن ذكرهم في هذه الروايات ن ذكرهم في هذه الروايات ن ذكرهم في هذه الروايات ن ذكرهم في هذه الروايات ن حقيقة قول الكثير ممن حقيقة قول الكثير ممن حقيقة قول الكثير ممن حقيقة قول الكثير مممات عندهم، دون أن يبيمات عندهم، دون أن يبيمات عندهم، دون أن يبيمات عندهم، دون أن يبيالمسلّالمسلّالمسلّالمسلّ

ة شيء منها، وهذه هي األمانة التي يتبجفي بيان عدم صحة شيء منها، وهذه هي األمانة التي يتبجفي بيان عدم صحة شيء منها، وهذه هي األمانة التي يتبجفي بيان عدم صحة شيء منها، وهذه هي األمانة التي يتبجح بها ويطالبنا بها.ح بها ويطالبنا بها.ح بها ويطالبنا بها.ح بها ويطالبنا بها.في بيان عدم صح        
وعلى أي حال، ال نطيل الكالم في أسانيد روايات هذه القصة، فالمحك أن وعلى أي حال، ال نطيل الكالم في أسانيد روايات هذه القصة، فالمحك أن وعلى أي حال، ال نطيل الكالم في أسانيد روايات هذه القصة، فالمحك أن وعلى أي حال، ال نطيل الكالم في أسانيد روايات هذه القصة، فالمحك أن 

        ....من الفريقينمن الفريقينمن الفريقينمن الفريقينيدلنا القوم على سند صحيح للقصّة من كتب أي يدلنا القوم على سند صحيح للقصّة من كتب أي يدلنا القوم على سند صحيح للقصّة من كتب أي يدلنا القوم على سند صحيح للقصّة من كتب أي 
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        : : : : ولننتقل إلى الكالم في متونهاولننتقل إلى الكالم في متونهاولننتقل إلى الكالم في متونهاولننتقل إلى الكالم في متونها
ق عليالكالم في متون روايات تصدق عليالكالم في متون روايات تصدق عليالكالم في متون روايات تصدق عليبخاتمه وهو راكعبخاتمه وهو راكعبخاتمه وهو راكعبخاتمه وهو راكع    ����الكالم في متون روايات تصد : : : :        

 مـــن دالئـــل ضـــعف هـــذه القصّـــة واالضـــطراب البـــي مـــن دالئـــل ضـــعف هـــذه القصّـــة واالضـــطراب البـــي مـــن دالئـــل ضـــعف هـــذه القصّـــة واالضـــطراب البـــي فـــي فـــي فـــي فـــي     خـــتالفخـــتالفخـــتالفخـــتالفاالاالاالاال: : : : ن فيهـــان فيهـــان فيهـــان فيهـــامـــن دالئـــل ضـــعف هـــذه القصّـــة واالضـــطراب البـــي
        ........7777ما كان في بيتهما كان في بيتهما كان في بيتهما كان في بيتهنزول هذه اآلية إنّنزول هذه اآلية إنّنزول هذه اآلية إنّنزول هذه اآلية إنّ    أنأنأنأن: : : : ففي رواياتففي رواياتففي رواياتففي روايات    ؛؛؛؛رواياتهارواياتهارواياتهارواياتها

        ........مع اليهودمع اليهودمع اليهودمع اليهود    7777في مجلسهفي مجلسهفي مجلسهفي مجلسه: : : : وفي أُخرىوفي أُخرىوفي أُخرىوفي أُخرى
        ........7777في مسجدهفي مسجدهفي مسجدهفي مسجده: : : : وأُخرىوأُخرىوأُخرىوأُخرى

بل ذكرت بعض الروايات أنبل ذكرت بعض الروايات أنبل ذكرت بعض الروايات أنما كـان فـي المسـجد الحـرام، حيـث      ما كـان فـي المسـجد الحـرام، حيـث      ما كـان فـي المسـجد الحـرام، حيـث      ما كـان فـي المسـجد الحـرام، حيـث      نزولها إنّنزولها إنّنزولها إنّنزولها إنّ    بل ذكرت بعض الروايات أن
ا ركع أتاه سائل فتصـدق عليـه بحلقـة    ا ركع أتاه سائل فتصـدق عليـه بحلقـة    ا ركع أتاه سائل فتصـدق عليـه بحلقـة    ا ركع أتاه سائل فتصـدق عليـه بحلقـة    يوماً إلى الكعبة يصلّي، فلميوماً إلى الكعبة يصلّي، فلميوماً إلى الكعبة يصلّي، فلميوماً إلى الكعبة يصلّي، فلم    ����دخل األميردخل األميردخل األميردخل األمير

        ....))))١١١١((((خاتمه، فأنزل اهللا اآليةخاتمه، فأنزل اهللا اآليةخاتمه، فأنزل اهللا اآليةخاتمه، فأنزل اهللا اآلية
في المتصدق به، بين خاتم كما في أكثر الروايـات، وبـين   في المتصدق به، بين خاتم كما في أكثر الروايـات، وبـين   في المتصدق به، بين خاتم كما في أكثر الروايـات، وبـين   في المتصدق به، بين خاتم كما في أكثر الروايـات، وبـين       ختالفختالفختالفختالفوكذا االوكذا االوكذا االوكذا اال

مــا مــا مــا مــا القصّــة ربالقصّــة ربالقصّــة ربالقصّــة رب    د الــبعض فــي القــول بــأن د الــبعض فــي القــول بــأن د الــبعض فــي القــول بــأن د الــبعض فــي القــول بــأن ، ولــم يتــرد، ولــم يتــرد، ولــم يتــرد، ولــم يتــرد))))الكــافيالكــافيالكــافيالكــافي((((فــي روايــة فــي روايــة فــي روايــة فــي روايــة كمــا كمــا كمــا كمــا     ،،،،ةةةةحلّــحلّــحلّــحلّــ
تكرتكرتكرتكررت، فمررت، فمررت، فمرق بخاتم وأُخرى بحلّرت، فمرق بخاتم وأُخرى بحلّة تصدق بخاتم وأُخرى بحلّة تصدق بخاتم وأُخرى بحلّة تصد٢٢٢٢((((ةةةةة تصد((((....        

ة كمـا فـي بعـض الروايـات،     ة كمـا فـي بعـض الروايـات،     ة كمـا فـي بعـض الروايـات،     ة كمـا فـي بعـض الروايـات،     أيضاً في الخاتم، بين كونه من فضّأيضاً في الخاتم، بين كونه من فضّأيضاً في الخاتم، بين كونه من فضّأيضاً في الخاتم، بين كونه من فضّ    ختالفختالفختالفختالفواالواالواالواال
        ....))))٣٣٣٣((((وذهب كما في أُخرىوذهب كما في أُخرىوذهب كما في أُخرىوذهب كما في أُخرى

ي ي ي ي ي بأنّي بأنّي بأنّي بأنّسبحان من فخرسبحان من فخرسبحان من فخرسبحان من فخر((((، وبين ، وبين ، وبين ، وبين ))))٤٤٤٤(((())))الملك هللالملك هللالملك هللالملك هللا((((في نقشه أيضاً، بين في نقشه أيضاً، بين في نقشه أيضاً، بين في نقشه أيضاً، بين     ختالفختالفختالفختالفواالواالواالواال
        ....))))٥٥٥٥(((())))له عبدله عبدله عبدله عبد
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        ....))))١١١١((((7777أو فريضته خلف النبيأو فريضته خلف النبيأو فريضته خلف النبيأو فريضته خلف النبي    ،،،،ع الظهرع الظهرع الظهرع الظهرفي الصالة، بين تطوفي الصالة، بين تطوفي الصالة، بين تطوفي الصالة، بين تطو    ختالفختالفختالفختالفوكذا االوكذا االوكذا االوكذا اال
ــين   ــين  وكــذا دعــاء الســائل، ب ــين  وكــذا دعــاء الســائل، ب ــين  وكــذا دعــاء الســائل، ب الســالم عليــك يــا ولــي اهللا وأولــى بــالمؤمنين مــن   الســالم عليــك يــا ولــي اهللا وأولــى بــالمؤمنين مــن   الســالم عليــك يــا ولــي اهللا وأولــى بــالمؤمنين مــن   الســالم عليــك يــا ولــي اهللا وأولــى بــالمؤمنين مــن   ((((وكــذا دعــاء الســائل، ب

ي سألت في ي سألت في ي سألت في ي سألت في اللّهم أشهدك أنّاللّهم أشهدك أنّاللّهم أشهدك أنّاللّهم أشهدك أنّ((((، هكذا ابتداًء، وبين ، هكذا ابتداًء، وبين ، هكذا ابتداًء، وبين ، هكذا ابتداًء، وبين ))))أنفسهم، تصدق على مسكينأنفسهم، تصدق على مسكينأنفسهم، تصدق على مسكينأنفسهم، تصدق على مسكين
        الروايات.الروايات.الروايات.الروايات.    ، كما في أكثر، كما في أكثر، كما في أكثر، كما في أكثر))))مسجد رسول اهللامسجد رسول اهللامسجد رسول اهللامسجد رسول اهللا

هــا نزلــت قبــل  هــا نزلــت قبــل  هــا نزلــت قبــل  هــا نزلــت قبــل  أنّأنّأنّأنّ: : : : ففــي بعــض الروايــات ففــي بعــض الروايــات ففــي بعــض الروايــات ففــي بعــض الروايــات     ؛؛؛؛فــي وقــت نــزول اآليــة فــي وقــت نــزول اآليــة فــي وقــت نــزول اآليــة فــي وقــت نــزول اآليــة     خــتالفخــتالفخــتالفخــتالفواالواالواالواال
        ....7777بعد دعاء الرسولبعد دعاء الرسولبعد دعاء الرسولبعد دعاء الرسول: : : : وأُخرىوأُخرىوأُخرىوأُخرى، ، ، ، ةةةةالقصّالقصّالقصّالقصّ

    ����ق بالخــاتم، بــين نــزع علــي بــن أبــي طالــب ق بالخــاتم، بــين نــزع علــي بــن أبــي طالــب ق بالخــاتم، بــين نــزع علــي بــن أبــي طالــب ق بالخــاتم، بــين نــزع علــي بــن أبــي طالــب فــي كيفيــة التصــدفــي كيفيــة التصــدفــي كيفيــة التصــدفــي كيفيــة التصــد    خــتالفخــتالفخــتالفخــتالفواالواالواالواال
        للخاتم بنفسه، وبين نزع السائل له.للخاتم بنفسه، وبين نزع السائل له.للخاتم بنفسه، وبين نزع السائل له.للخاتم بنفسه، وبين نزع السائل له.

فـور نـزول   فـور نـزول   فـور نـزول   فـور نـزول       لقومه، بين إخبارهملقومه، بين إخبارهملقومه، بين إخبارهملقومه، بين إخبارهم    7777في وقت تبليغ الرسولفي وقت تبليغ الرسولفي وقت تبليغ الرسولفي وقت تبليغ الرسول    ختالفختالفختالفختالفوكذا االوكذا االوكذا االوكذا اال
        ....))))٢٢٢٢((((اآلية، وبين إرجاء ذلك إلى يوم الغديراآلية، وبين إرجاء ذلك إلى يوم الغديراآلية، وبين إرجاء ذلك إلى يوم الغديراآلية، وبين إرجاء ذلك إلى يوم الغدير

السائل سـأل رسـول   السائل سـأل رسـول   السائل سـأل رسـول   السائل سـأل رسـول       أنأنأنأن: : : : ففي بعض الرواياتففي بعض الرواياتففي بعض الرواياتففي بعض الروايات    ؛؛؛؛في سؤال السائلفي سؤال السائلفي سؤال السائلفي سؤال السائل    ختالفختالفختالفختالفواالواالواالواال
ثـم  ثـم  ثـم  ثـم      ،،،،الً في مسجد النبيالً في مسجد النبيالً في مسجد النبيالً في مسجد النبيالسائل سأل أوالسائل سأل أوالسائل سأل أوالسائل سأل أو    أنأنأنأن: : : : وفي أُخرىوفي أُخرىوفي أُخرىوفي أُخرى، ، ، ، التصدق عليه أوالًالتصدق عليه أوالًالتصدق عليه أوالًالتصدق عليه أوالً    7777اهللاهللاهللاهللا

        ....))))٣٣٣٣((((هل تصدق عليك بشيء؟هل تصدق عليك بشيء؟هل تصدق عليك بشيء؟هل تصدق عليك بشيء؟: : : : ، وسؤال النبي له، وسؤال النبي له، وسؤال النبي له، وسؤال النبي له7777مر به مر به مر به مر به 
        في الروايات كثير ونجتزئ بما أوردناه.في الروايات كثير ونجتزئ بما أوردناه.في الروايات كثير ونجتزئ بما أوردناه.في الروايات كثير ونجتزئ بما أوردناه.والتضارب والتضارب والتضارب والتضارب 

        : : : : داللداللداللداللستستستستونذكر اآلن بعض الردود على هذا االونذكر اآلن بعض الردود على هذا االونذكر اآلن بعض الردود على هذا االونذكر اآلن بعض الردود على هذا اال
، ، ، ، MMMMت هذه اآلية على نفي إمامة أبي بكر وعمـر وعثمـان  ت هذه اآلية على نفي إمامة أبي بكر وعمـر وعثمـان  ت هذه اآلية على نفي إمامة أبي بكر وعمـر وعثمـان  ت هذه اآلية على نفي إمامة أبي بكر وعمـر وعثمـان  إن دلّإن دلّإن دلّإن دلّ: : : : ) منها) منها) منها) منها١١١١

على سلب اإلمامـة عـن بقيـة األئمـة االثنـي عشـر بعـين ذلـك التقريـر،          على سلب اإلمامـة عـن بقيـة األئمـة االثنـي عشـر بعـين ذلـك التقريـر،          على سلب اإلمامـة عـن بقيـة األئمـة االثنـي عشـر بعـين ذلـك التقريـر،          على سلب اإلمامـة عـن بقيـة األئمـة االثنـي عشـر بعـين ذلـك التقريـر،              كذلك تدلّكذلك تدلّكذلك تدلّكذلك تدلّ
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فالدليل يضرفالدليل يضرفالدليل يضرـنّة، فهـ       فالدليل يضرـنّة، فهـ   الشيعة أكثر من أهـل السـنّة، فهـ   الشيعة أكثر من أهـل السـنّة، فهـ   الشيعة أكثر من أهـل السؤالء لـم يـؤت أحـدهم الزكـاة وهـو      ؤالء لـم يـؤت أحـدهم الزكـاة وهـو      ؤالء لـم يـؤت أحـدهم الزكـاة وهـو      ؤالء لـم يـؤت أحـدهم الزكـاة وهـو      الشيعة أكثر من أهـل الس
        راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولّى أمر المسلمين.راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولّى أمر المسلمين.راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولّى أمر المسلمين.راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولّى أمر المسلمين.

صيغة جمع، فكيف صيغة جمع، فكيف صيغة جمع، فكيف صيغة جمع، فكيف     ))))صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعونصيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعونصيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعونصيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون((((    أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها٢٢٢٢
  يصدق علـى علـي  يصدق علـى علـي  يصدق علـى علـي  وإن كـان ذلـك جـائزاً فـي اللغـة، وعلـى ذلـك        وإن كـان ذلـك جـائزاً فـي اللغـة، وعلـى ذلـك        وإن كـان ذلـك جـائزاً فـي اللغـة، وعلـى ذلـك        وإن كـان ذلـك جـائزاً فـي اللغـة، وعلـى ذلـك            حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى وحـده،  وحـده،  وحـده،  وحـده،      ����يصدق علـى علـي

الخـالف، واألمينـي   الخـالف، واألمينـي   الخـالف، واألمينـي   الخـالف، واألمينـي       شواهد من القرآن، ولكن حمله علـى المفـرد دون دليـل هـو    شواهد من القرآن، ولكن حمله علـى المفـرد دون دليـل هـو    شواهد من القرآن، ولكن حمله علـى المفـرد دون دليـل هـو    شواهد من القرآن، ولكن حمله علـى المفـرد دون دليـل هـو    
ه لــم يجــد لـه مخرجــاً أمـام ضــعف أســانيد هـذه الروايــات وتهافــت    ه لــم يجــد لـه مخرجــاً أمـام ضــعف أســانيد هـذه الروايــات وتهافــت    ه لــم يجــد لـه مخرجــاً أمـام ضــعف أســانيد هـذه الروايــات وتهافــت    ه لــم يجــد لـه مخرجــاً أمـام ضــعف أســانيد هـذه الروايــات وتهافــت    الـذي يبــدو أنّـ  الـذي يبــدو أنّـ  الـذي يبــدو أنّـ  الـذي يبــدو أنّـ  

ة نزلت بصيغة الجمع ة نزلت بصيغة الجمع ة نزلت بصيغة الجمع ة نزلت بصيغة الجمع في القرآن آيات عدفي القرآن آيات عدفي القرآن آيات عدفي القرآن آيات عد    دالل بها؛ فقد أسهب في بيان أندالل بها؛ فقد أسهب في بيان أندالل بها؛ فقد أسهب في بيان أندالل بها؛ فقد أسهب في بيان أنستستستستاالاالاالاال
ما ذكره صحيح ولكن ال يفيد في ما نحن ما ذكره صحيح ولكن ال يفيد في ما نحن ما ذكره صحيح ولكن ال يفيد في ما نحن ما ذكره صحيح ولكن ال يفيد في ما نحن     أنأنأنأن    شكشكشكشك، وال ، وال ، وال ، وال ))))١١١١((((وكان المراد بها المفردوكان المراد بها المفردوكان المراد بها المفردوكان المراد بها المفرد

ــهفيــه ــهفي ــهفي مــا وردت فيهــا روايــات صــحيحة خــالف   مــا وردت فيهــا روايــات صــحيحة خــالف   مــا وردت فيهــا روايــات صــحيحة خــالف   مــا وردت فيهــا روايــات صــحيحة خــالف   لتــي أوردهــا إنّ لتــي أوردهــا إنّ لتــي أوردهــا إنّ لتــي أوردهــا إنّ األمثلــة ااألمثلــة ااألمثلــة ااألمثلــة ا    حيــث إنحيــث إنحيــث إنحيــث إن    ؛؛؛؛في
        رواياتنا هذه.رواياتنا هذه.رواياتنا هذه.رواياتنا هذه.

ــي       ��� ��� ��� ��� اهللا تعــالى ال يثنــي علــى المــرء   اهللا تعــالى ال يثنــي علــى المــرء   اهللا تعــالى ال يثنــي علــى المــرء   اهللا تعــالى ال يثنــي علــى المــرء       أنأنأنأن: : : : ) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا٣٣٣٣ ــك ف ــي   بمحمــود، وفعــل ذل ــك ف ــي   بمحمــود، وفعــل ذل ــك ف ــي   بمحمــود، وفعــل ذل ــك ف بمحمــود، وفعــل ذل
ر ر ر ر ولكرولكرولكرولكر    ،،،،عليهعليهعليهعليه    ولحضّولحضّولحضّولحضّ    ،،،،7777الصالة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسولالصالة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسولالصالة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسولالصالة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسول

عليعليعليفعله، وإن في الصالة لشغالً.فعله، وإن في الصالة لشغالً.فعله، وإن في الصالة لشغالً.فعله، وإن في الصالة لشغالً.    ����علي        
والغريب أنوالغريب أنوالغريب أننّة بالتكفير (أيالقوم يرون بطالالقوم يرون بطالالقوم يرون بطالالقوم يرون بطال    والغريب أننّة بالتكفير (أين صالة أهل السنّة بالتكفير (أين صالة أهل السنّة بالتكفير (أين صالة أهل السوضع اليمنى وضع اليمنى وضع اليمنى وضع اليمنى : : : : ن صالة أهل الس

   ــام)، ويعــد ــام)، ويعــد   علــى اليســرى فــي حــال القي ــام)، ويعــد   علــى اليســرى فــي حــال القي ــام)، ويعــد   علــى اليســرى فــي حــال القي ــبطالن  علــى اليســرى فــي حــال القي ــبطالن  ون ذلــك عمــالً يســتوجب ال ــبطالن  ون ذلــك عمــالً يســتوجب ال ــبطالن  ون ذلــك عمــالً يســتوجب ال ، وال ، وال ، وال ، وال ))))٢٢٢٢((((ون ذلــك عمــالً يســتوجب ال
 يعـد يعـد يعـد ماع إليــه واإلشـارة إليــه ونــزع  ماع إليــه واإلشـارة إليــه ونــزع  ماع إليــه واإلشـارة إليــه ونــزع  ماع إليــه واإلشـارة إليــه ونــزع  ســتســتســتســتمــن انشــغاله بالسـائل واال مــن انشــغاله بالسـائل واال مــن انشــغاله بالسـائل واال مــن انشــغاله بالسـائل واال     ����ون عمــل األميـر ون عمــل األميـر ون عمــل األميـر ون عمــل األميـر يعـد
    ة أو الخاتم مـن يـده وإلقائـه إليـه.. إلـى آخـر مـا ذكرتـه الروايـات، حركـات          ة أو الخاتم مـن يـده وإلقائـه إليـه.. إلـى آخـر مـا ذكرتـه الروايـات، حركـات          ة أو الخاتم مـن يـده وإلقائـه إليـه.. إلـى آخـر مـا ذكرتـه الروايـات، حركـات          ة أو الخاتم مـن يـده وإلقائـه إليـه.. إلـى آخـر مـا ذكرتـه الروايـات، حركـات          الحلّالحلّالحلّالحلّ
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مبطلة للصالة، رغم أنمبطلة للصالة، رغم أنمبطلة للصالة، رغم أنذلك أيضاً يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن ذلك أيضاً يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن ذلك أيضاً يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن ذلك أيضاً يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن     مبطلة للصالة، رغم أن
        ........األئمة كما في هذه األمثلةاألئمة كما في هذه األمثلةاألئمة كما في هذه األمثلةاألئمة كما في هذه األمثلة

����الَّــذين يقيمــون الصَّــالةَالَّــذين يقيمــون الصَّــالةَالَّــذين يقيمــون الصَّــالةَالَّــذين يقيمــون الصَّــالةَ����: : : : فضــالً عــن معارضــته لقولـــه عــزّ وجــلّ فضــالً عــن معارضــته لقولـــه عــزّ وجــلّ فضــالً عــن معارضــته لقولـــه عــزّ وجــلّ فضــالً عــن معارضــته لقولـــه عــزّ وجــلّ 
فعــن رســول فعــن رســول فعــن رســول فعــن رســول ؛ ؛ ؛ ؛ ))))١١١١((((

        ....))))٢٢٢٢(((())))هههها هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحأمأمأمأم((((: : : : ياً يعبث بلحيته، فقالياً يعبث بلحيته، فقالياً يعبث بلحيته، فقالياً يعبث بلحيته، فقاله رأى مصلّه رأى مصلّه رأى مصلّه رأى مصلّأنّأنّأنّأنّ    7777اهللاهللاهللاهللا
وذكروا أنوذكروا أنوذكروا أنبن أبي طالب    وذكروا أن بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي علي����    كان إذا حضر وقت الصالة تلوكان إذا حضر وقت الصالة تلوكان إذا حضر وقت الصالة تلون وتزلزل، ن وتزلزل، ن وتزلزل، ن وتزلزل، كان إذا حضر وقت الصالة تلو

جــاء وقــت أمانــة عرضــها اهللا علــى الســموات واألرض   جــاء وقــت أمانــة عرضــها اهللا علــى الســموات واألرض   جــاء وقــت أمانــة عرضــها اهللا علــى الســموات واألرض   جــاء وقــت أمانــة عرضــها اهللا علــى الســموات واألرض   ((((: : : : لــك؟ فقــاللــك؟ فقــاللــك؟ فقــاللــك؟ فقــال    مــامــامــامــا: : : : فقيــل لــهفقيــل لــهفقيــل لــهفقيــل لــه
والجبـال فــأبين أن يحملنهـا وأشــفقن منهـا وحملهــا اإلنسـان، وأنــا فـي ضــعفي فــال      والجبـال فــأبين أن يحملنهـا وأشــفقن منهـا وحملهــا اإلنسـان، وأنــا فـي ضــعفي فــال      والجبـال فــأبين أن يحملنهـا وأشــفقن منهـا وحملهــا اإلنسـان، وأنــا فـي ضــعفي فــال      والجبـال فــأبين أن يحملنهـا وأشــفقن منهـا وحملهــا اإلنسـان، وأنــا فـي ضــعفي فــال      

        ....))))٣٣٣٣(((())))أدري أحسن أداء ما حملت أو الأدري أحسن أداء ما حملت أو الأدري أحسن أداء ما حملت أو الأدري أحسن أداء ما حملت أو ال
طوبى لمن أخلص هللا العبادة والدعاء، ولم طوبى لمن أخلص هللا العبادة والدعاء، ولم طوبى لمن أخلص هللا العبادة والدعاء، ولم طوبى لمن أخلص هللا العبادة والدعاء، ولم ((((: : : : كما يروي القومكما يروي القومكما يروي القومكما يروي القوم    ����وهو القائلوهو القائلوهو القائلوهو القائل

. وهـذا فـي غيـر    . وهـذا فـي غيـر    . وهـذا فـي غيـر    . وهـذا فـي غيـر    ))))٤٤٤٤(((())))يشتغل قلبه بما تـراه عينـاه ولـم يـنس ذكـر اهللا بمـا تسـمع أذنـاه        يشتغل قلبه بما تـراه عينـاه ولـم يـنس ذكـر اهللا بمـا تسـمع أذنـاه        يشتغل قلبه بما تـراه عينـاه ولـم يـنس ذكـر اهللا بمـا تسـمع أذنـاه        يشتغل قلبه بما تـراه عينـاه ولـم يـنس ذكـر اهللا بمـا تسـمع أذنـاه        
   الصالة، فكيف لو كان فـي الصـالة، وكـأن   الصالة، فكيف لو كان فـي الصـالة، وكـأن   الصالة، فكيف لو كان فـي الصـالة، وكـأن   الصالة، فكيف لو كان فـي الصـالة، وكـأن      القـوم يريـدون أن  القـوم يريـدون أن  القـوم يريـدون أن  مـن  مـن  مـن  مـن      ����ههههإنّـ إنّـ إنّـ إنّـ : : : : يقولـوا يقولـوا يقولـوا يقولـوا     القـوم يريـدون أن

        الذين يقولون ما ال يفعلون.الذين يقولون ما ال يفعلون.الذين يقولون ما ال يفعلون.الذين يقولون ما ال يفعلون.
ي صـالتك فعليـك بالخشـوع واإلقبـال علـى      ي صـالتك فعليـك بالخشـوع واإلقبـال علـى      ي صـالتك فعليـك بالخشـوع واإلقبـال علـى      ي صـالتك فعليـك بالخشـوع واإلقبـال علـى      إذا كنت فـ إذا كنت فـ إذا كنت فـ إذا كنت فـ ((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،وعن الصادقوعن الصادقوعن الصادقوعن الصادق

        ....))))٦٦٦٦(((())))))))٥٥٥٥((((����الَّذين هم في صَالتهِم خَاشعونالَّذين هم في صَالتهِم خَاشعونالَّذين هم في صَالتهِم خَاشعونالَّذين هم في صَالتهِم خَاشعون����: : : : اهللا يقولاهللا يقولاهللا يقولاهللا يقول    فإنفإنفإنفإن    ؛؛؛؛صالتكصالتكصالتكصالتك
هـم  هـم  هـم  هـم      إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها، والخلـق ومـا  إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها، والخلـق ومـا  إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها، والخلـق ومـا  إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها، والخلـق ومـا  ((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،وعنه أيضاًوعنه أيضاًوعنه أيضاًوعنه أيضاً
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        ....))))١١١١(((())))فيه، واستفرغ قلبك عن كلّ شاغل يشغلك عن اهللافيه، واستفرغ قلبك عن كلّ شاغل يشغلك عن اهللافيه، واستفرغ قلبك عن كلّ شاغل يشغلك عن اهللافيه، واستفرغ قلبك عن كلّ شاغل يشغلك عن اهللا
ن العابدين رحمه اهللا روايات كثيرة عن صالته ن العابدين رحمه اهللا روايات كثيرة عن صالته ن العابدين رحمه اهللا روايات كثيرة عن صالته ن العابدين رحمه اهللا روايات كثيرة عن صالته وقد أورد القوم عن اإلمام زيوقد أورد القوم عن اإلمام زيوقد أورد القوم عن اإلمام زيوقد أورد القوم عن اإلمام زي

        : : : : وخشوعه فيها، نذكر منهاوخشوعه فيها، نذكر منهاوخشوعه فيها، نذكر منهاوخشوعه فيها، نذكر منها
ــه البــاقر وهــو طفــل إلــى بئــر فــي داره        حتّــىحتّــىحتّــىحتّــىه كــان قائمــاً يصــلّي  ه كــان قائمــاً يصــلّي  ه كــان قائمــاً يصــلّي  ه كــان قائمــاً يصــلّي  أنّــأنّــأنّــأنّــ ــه البــاقر وهــو طفــل إلــى بئــر فــي داره    وقــف ابن ــه البــاقر وهــو طفــل إلــى بئــر فــي داره    وقــف ابن ــه البــاقر وهــو طفــل إلــى بئــر فــي داره    وقــف ابن وقــف ابن

فصـرخت وأقبلـت نحـو البئـر     فصـرخت وأقبلـت نحـو البئـر     فصـرخت وأقبلـت نحـو البئـر     فصـرخت وأقبلـت نحـو البئـر         ،،،،ههههفنظرت إليه أمـ فنظرت إليه أمـ فنظرت إليه أمـ فنظرت إليه أمـ     ،،،،بالمدينة بعيدة القعر، فسقط فيهابالمدينة بعيدة القعر، فسقط فيهابالمدينة بعيدة القعر، فسقط فيهابالمدينة بعيدة القعر، فسقط فيها
    ،،،،وهو ال ينثني عن صالتهوهو ال ينثني عن صالتهوهو ال ينثني عن صالتهوهو ال ينثني عن صالته    ....ددددغرق ولدك محمغرق ولدك محمغرق ولدك محمغرق ولدك محم    !!!!يا ابن رسول اهللايا ابن رسول اهللايا ابن رسول اهللايا ابن رسول اهللا: : : : وتقولوتقولوتقولوتقول    ،،،،تستغيثتستغيثتستغيثتستغيث

ا طـال عليهـا ذلــك قالـت حزنـاً علــى     ا طـال عليهـا ذلــك قالـت حزنـاً علــى     ا طـال عليهـا ذلــك قالـت حزنـاً علــى     ا طـال عليهـا ذلــك قالـت حزنـاً علــى     وهـو يسـمع اضـطراب ابنــه فـي قعـر البئــر، فلمـ      وهـو يسـمع اضـطراب ابنــه فـي قعـر البئــر، فلمـ      وهـو يسـمع اضـطراب ابنــه فـي قعـر البئــر، فلمـ      وهـو يسـمع اضـطراب ابنــه فـي قعـر البئــر، فلمـ      
ما أقسى قلوبكم يـا أهـل بيـت رسـول اهللا! فأقبـل علـى صـالته ولـم يخـرج          ما أقسى قلوبكم يـا أهـل بيـت رسـول اهللا! فأقبـل علـى صـالته ولـم يخـرج          ما أقسى قلوبكم يـا أهـل بيـت رسـول اهللا! فأقبـل علـى صـالته ولـم يخـرج          ما أقسى قلوبكم يـا أهـل بيـت رسـول اهللا! فأقبـل علـى صـالته ولـم يخـرج          : : : : ولدهاولدهاولدهاولدها
عن كمالها وإتمامها، ثم أقبل عليها وجلـس علـى أرجـاء البئـر ومـد يـده       عن كمالها وإتمامها، ثم أقبل عليها وجلـس علـى أرجـاء البئـر ومـد يـده       عن كمالها وإتمامها، ثم أقبل عليها وجلـس علـى أرجـاء البئـر ومـد يـده       عن كمالها وإتمامها، ثم أقبل عليها وجلـس علـى أرجـاء البئـر ومـد يـده           ��� ��� ��� ��� عنها عنها عنها عنها 

اً علـى يديـه ينـاغي    اً علـى يديـه ينـاغي    اً علـى يديـه ينـاغي    اً علـى يديـه ينـاغي    محمـد محمـد محمـد محمـد طويل، فأخرج ابنـه  طويل، فأخرج ابنـه  طويل، فأخرج ابنـه  طويل، فأخرج ابنـه      برشاًبرشاًبرشاًبرشاً    ��� ��� ��� ��� تنال تنال تنال تنال إلى قعرها وكانت ال إلى قعرها وكانت ال إلى قعرها وكانت ال إلى قعرها وكانت ال 
ــاهللا : : : : ويضــحك لــم يبتــل بــه ثــوب وال جســد بالمــاء، فقــال  ويضــحك لــم يبتــل بــه ثــوب وال جســد بالمــاء، فقــال  ويضــحك لــم يبتــل بــه ثــوب وال جســد بالمــاء، فقــال  ويضــحك لــم يبتــل بــه ثــوب وال جســد بالمــاء، فقــال   ــاهللا هــاك ضــعيفة اإليمــان ب ــاهللا هــاك ضــعيفة اإليمــان ب ــاهللا هــاك ضــعيفة اإليمــان ب     ....هــاك ضــعيفة اإليمــان ب

ال تثريـب  ال تثريـب  ال تثريـب  ال تثريـب  : : : : يـا ضـعيفة اليقـين بـاهللا، فقـال     يـا ضـعيفة اليقـين بـاهللا، فقـال     يـا ضـعيفة اليقـين بـاهللا، فقـال     يـا ضـعيفة اليقـين بـاهللا، فقـال     : : : : وبكـت لقولـه  وبكـت لقولـه  وبكـت لقولـه  وبكـت لقولـه      ،،،،فضحكت لسـالمة ولـدها  فضحكت لسـالمة ولـدها  فضحكت لسـالمة ولـدها  فضحكت لسـالمة ولـدها  
ال بوجهه ال بوجهه ال بوجهه ال بوجهه ي كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمي كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمي كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمي كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمعليك اليوم، لو علمت أنّعليك اليوم، لو علمت أنّعليك اليوم، لو علمت أنّعليك اليوم، لو علمت أنّ

        ؟؟؟؟))))٢٢٢٢((((    ي، أفمن يرى راحم بعدهي، أفمن يرى راحم بعدهي، أفمن يرى راحم بعدهي، أفمن يرى راحم بعدهعنّعنّعنّعنّ
رأيـت علـي بـن الحسـين يصـلّي فسـقط رداؤه عـن أحـد         رأيـت علـي بـن الحسـين يصـلّي فسـقط رداؤه عـن أحـد         رأيـت علـي بـن الحسـين يصـلّي فسـقط رداؤه عـن أحـد         رأيـت علـي بـن الحسـين يصـلّي فسـقط رداؤه عـن أحـد         : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،وعن الثماليوعن الثماليوعن الثماليوعن الثمالي

منكبيه، فلم يسومنكبيه، فلم يسومنكبيه، فلم يسوبـين  بـين  بـين  بـين      !!!!ويحـك ويحـك ويحـك ويحـك ((((: : : : فـرغ مـن صـالته، فسـألته عـن ذلـك؟ فقـال       فـرغ مـن صـالته، فسـألته عـن ذلـك؟ فقـال       فـرغ مـن صـالته، فسـألته عـن ذلـك؟ فقـال       فـرغ مـن صـالته، فسـألته عـن ذلـك؟ فقـال           حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى ه ه ه ه منكبيه، فلم يسو
يدي من كنت؟ إنيدي من كنت؟ إنيدي من كنت؟ إنيدي من كنت؟ إن    العبد ال يالعبد ال يالعبد ال ي٣٣٣٣(((())))ما أقبل عليه منها بقلبهما أقبل عليه منها بقلبهما أقبل عليه منها بقلبهما أقبل عليه منها بقلبه    ��� ��� ��� ��� قبل من صالته قبل من صالته قبل من صالته قبل من صالته العبد ال ي((((....        
كـان علـي زيـن العابـدين إذا قـام إلـى       كـان علـي زيـن العابـدين إذا قـام إلـى       كـان علـي زيـن العابـدين إذا قـام إلـى       كـان علـي زيـن العابـدين إذا قـام إلـى       : : : : كان أبـي يقـول  كان أبـي يقـول  كان أبـي يقـول  كان أبـي يقـول  ((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،وعن الصادقوعن الصادقوعن الصادقوعن الصادق
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        ....))))١١١١(((())))كت الريح منهكت الريح منهكت الريح منهكت الريح منهما حرما حرما حرما حر    ��� ��� ��� ��� ه ساق شجرة ال يتحرك منه شيء ه ساق شجرة ال يتحرك منه شيء ه ساق شجرة ال يتحرك منه شيء ه ساق شجرة ال يتحرك منه شيء الصالة كأنّالصالة كأنّالصالة كأنّالصالة كأنّ
ل لعلـي بـن الحسـين وهـو فـي صـالته فـي صـورة         ل لعلـي بـن الحسـين وهـو فـي صـالته فـي صـورة         ل لعلـي بـن الحسـين وهـو فـي صـالته فـي صـورة         ل لعلـي بـن الحسـين وهـو فـي صـالته فـي صـورة         إبلـيس تمثّـ  إبلـيس تمثّـ  إبلـيس تمثّـ  إبلـيس تمثّـ      إنإنإنإن: : : : وفي روايةوفي روايةوفي روايةوفي رواية

أفعى لها عشرة رؤوس محدأفعى لها عشرة رؤوس محدأفعى لها عشرة رؤوس محدن ن ن ن منقلبة األعين، وطلع عليه من األرض ممنقلبة األعين، وطلع عليه من األرض ممنقلبة األعين، وطلع عليه من األرض ممنقلبة األعين، وطلع عليه من األرض م    ،،،،دة األنيابدة األنيابدة األنيابدة األنيابأفعى لها عشرة رؤوس محد
موضع سجوده، ثم تطاول في قبلته فلم يرعه ذلك، فانخفض إلى األرض، وقبض موضع سجوده، ثم تطاول في قبلته فلم يرعه ذلك، فانخفض إلى األرض، وقبض موضع سجوده، ثم تطاول في قبلته فلم يرعه ذلك، فانخفض إلى األرض، وقبض موضع سجوده، ثم تطاول في قبلته فلم يرعه ذلك، فانخفض إلى األرض، وقبض 
على عشر أنامل رجلـي علـي بـن الحسـين فجعـل يكـدمها بأنيابـه، فكـان ال يكسـر          على عشر أنامل رجلـي علـي بـن الحسـين فجعـل يكـدمها بأنيابـه، فكـان ال يكسـر          على عشر أنامل رجلـي علـي بـن الحسـين فجعـل يكـدمها بأنيابـه، فكـان ال يكسـر          على عشر أنامل رجلـي علـي بـن الحسـين فجعـل يكـدمها بأنيابـه، فكـان ال يكسـر          

طرفه إليه، وال يحوطرفه إليه، وال يحوطرفه إليه، وال يحو٢٢٢٢((((ل قدميه عن مقامهل قدميه عن مقامهل قدميه عن مقامهل قدميه عن مقامهطرفه إليه، وال يحو((((....        
ى أبـو جعفـر ذات يـوم فوقـع علـى رأسـه شـيء فلـم         ى أبـو جعفـر ذات يـوم فوقـع علـى رأسـه شـيء فلـم         ى أبـو جعفـر ذات يـوم فوقـع علـى رأسـه شـيء فلـم         ى أبـو جعفـر ذات يـوم فوقـع علـى رأسـه شـيء فلـم         صـلّ صـلّ صـلّ صـلّ : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،وعن الجعفيوعن الجعفيوعن الجعفيوعن الجعفي

        ....))))٣٣٣٣((((قام إليه جعفر فنزعه من رأسهقام إليه جعفر فنزعه من رأسهقام إليه جعفر فنزعه من رأسهقام إليه جعفر فنزعه من رأسه    ىىىىحتّحتّحتّحتّينزعه من رأسه ينزعه من رأسه ينزعه من رأسه ينزعه من رأسه 
        ....))))٤٤٤٤((((، وما أوردناه أقل القليل، وما أوردناه أقل القليل، وما أوردناه أقل القليل، وما أوردناه أقل القليلجداًجداًجداًجداًوالروايات في الباب كثيرة والروايات في الباب كثيرة والروايات في الباب كثيرة والروايات في الباب كثيرة 

مـن اسـتماعه   مـن اسـتماعه   مـن اسـتماعه   مـن اسـتماعه       ����طالـب طالـب طالـب طالـب أبـي  أبـي  أبـي  أبـي  ق بينها وبين فعل علي بن ق بينها وبين فعل علي بن ق بينها وبين فعل علي بن ق بينها وبين فعل علي بن كيف توفّكيف توفّكيف توفّكيف توفّ    انظرانظرانظرانظرولكن ولكن ولكن ولكن 
لفت نظره إليه من دون بقية المصـلّين، وفـي بعـض    لفت نظره إليه من دون بقية المصـلّين، وفـي بعـض    لفت نظره إليه من دون بقية المصـلّين، وفـي بعـض    لفت نظره إليه من دون بقية المصـلّين، وفـي بعـض        حتّىحتّىحتّىحتّى    ،،،،إلى السائل وانشغاله بهإلى السائل وانشغاله بهإلى السائل وانشغاله بهإلى السائل وانشغاله به

ل، ونـزع  ل، ونـزع  ل، ونـزع  ل، ونـزع  ه في الصـف األو ه في الصـف األو ه في الصـف األو ه في الصـف األو أنّأنّأنّأنّ    ، وال شك، وال شك، وال شك، وال شك))))٥٥٥٥((((7777ف النبيف النبيف النبيف النبيه كان يصلّي خله كان يصلّي خله كان يصلّي خله كان يصلّي خلالروايات أنّالروايات أنّالروايات أنّالروايات أنّ
ــزع الحلّــ     ــه، أو ن ــزع الحلّــ    الخــاتم مــن إصــبعه وألقــاه إلي ــه، أو ن ــزع الحلّــ    الخــاتم مــن إصــبعه وألقــاه إلي ــه، أو ن ــزع الحلّــ    الخــاتم مــن إصــبعه وألقــاه إلي ــه، أو ن ، ، ، ، ، وهــذا أشــد ، وهــذا أشــد ، وهــذا أشــد ، وهــذا أشــد ))))الكــافيالكــافيالكــافيالكــافي((((ة كمــا فــي  ة كمــا فــي  ة كمــا فــي  ة كمــا فــي  الخــاتم مــن إصــبعه وألقــاه إلي

        وطرحها إليه و.. و..وطرحها إليه و.. و..وطرحها إليه و.. و..وطرحها إليه و.. و..
عـن الرجـل يكـون فـي الصـالة فيسـتمع الكـالم أو غيـره         عـن الرجـل يكـون فـي الصـالة فيسـتمع الكـالم أو غيـره         عـن الرجـل يكـون فـي الصـالة فيسـتمع الكـالم أو غيـره         عـن الرجـل يكـون فـي الصـالة فيسـتمع الكـالم أو غيـره         : : : : ا سـئل ا سـئل ا سـئل ا سـئل والكاظم لمـ والكاظم لمـ والكاظم لمـ والكاظم لمـ 
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    كيف بمن فعل كـلّ كيف بمن فعل كـلّ كيف بمن فعل كـلّ كيف بمن فعل كـلّ فففف    ....))))١١١١(((())))هو نقصهو نقصهو نقصهو نقص((((: : : : قالقالقالقال    فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟
وضع اليمنى على اليسرى في الصالة وضع اليمنى على اليسرى في الصالة وضع اليمنى على اليسرى في الصالة وضع اليمنى على اليسرى في الصالة     إنإنإنإن: : : : ، وهو القائل بزعم القوم، وهو القائل بزعم القوم، وهو القائل بزعم القوم، وهو القائل بزعم القوم����ما فعل األميرما فعل األميرما فعل األميرما فعل األمير

        ....))))٢٢٢٢((((عمل، وليس في الصالة عملعمل، وليس في الصالة عملعمل، وليس في الصالة عملعمل، وليس في الصالة عمل
        : : : : ا فيه من ذكر الردودا فيه من ذكر الردودا فيه من ذكر الردودا فيه من ذكر الردودعلى أي حال، نعود إلى ما كنّعلى أي حال، نعود إلى ما كنّعلى أي حال، نعود إلى ما كنّعلى أي حال، نعود إلى ما كنّ

ر أن هـذا مشـروع فـي الصـالة لـم يخـتص بـالركوع، بـل         ر أن هـذا مشـروع فـي الصـالة لـم يخـتص بـالركوع، بـل         ر أن هـذا مشـروع فـي الصـالة لـم يخـتص بـالركوع، بـل         ر أن هـذا مشـروع فـي الصـالة لـم يخـتص بـالركوع، بـل         ه لو قـد ه لو قـد ه لو قـد ه لو قـد أنّأنّأنّأنّ: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها٤٤٤٤
أولى منـه فـي الركـوع، فلـو تصـدق المتصـدق فـي حـال         أولى منـه فـي الركـوع، فلـو تصـدق المتصـدق فـي حـال         أولى منـه فـي الركـوع، فلـو تصـدق المتصـدق فـي حـال         أولى منـه فـي الركـوع، فلـو تصـدق المتصـدق فـي حـال             يكون في القيام والقعوديكون في القيام والقعوديكون في القيام والقعوديكون في القيام والقعود

القيام والقعود أما كان يستحقالقيام والقعود أما كان يستحقالقيام والقعود أما كان يستحق؟؟؟؟هذه المواالةهذه المواالةهذه المواالةهذه المواالة    القيام والقعود أما كان يستحق        
؛ ؛ ؛ ؛ 7777ن تجـب عليـه الزكـاة علـى عهـد النبـي      ن تجـب عليـه الزكـاة علـى عهـد النبـي      ن تجـب عليـه الزكـاة علـى عهـد النبـي      ن تجـب عليـه الزكـاة علـى عهـد النبـي      لم يكن ممـ لم يكن ممـ لم يكن ممـ لم يكن ممـ     ����علياًعلياًعلياًعلياً    أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها٥٥٥٥

ما تجب على من ملك النصاب حوالً، وهو لم يكن من ما تجب على من ملك النصاب حوالً، وهو لم يكن من ما تجب على من ملك النصاب حوالً، وهو لم يكن من ما تجب على من ملك النصاب حوالً، وهو لم يكن من ه كان فقيراً، والزكاة إنّه كان فقيراً، والزكاة إنّه كان فقيراً، والزكاة إنّه كان فقيراً، والزكاة إنّفإنّفإنّفإنّفإنّ
        ....ير خاف.ير خاف.ير خاف.ير خاف.هؤالء، وفقر أهل البيت غهؤالء، وفقر أهل البيت غهؤالء، وفقر أهل البيت غهؤالء، وفقر أهل البيت غ

هـل عنـدك   هـل عنـدك   هـل عنـدك   هـل عنـدك       !!!!يـا فاطمـة  يـا فاطمـة  يـا فاطمـة  يـا فاطمـة  : : : : OOOOقـال يومـاً لفاطمـة   قـال يومـاً لفاطمـة   قـال يومـاً لفاطمـة   قـال يومـاً لفاطمـة       ����علياًعلياًعلياًعلياً    أنأنأنأن: : : : فقد روى القومفقد روى القومفقد روى القومفقد روى القوم
        شيء تطعميني؟شيء تطعميني؟شيء تطعميني؟شيء تطعميني؟

مـا أصـبح عنـدي شـيء     مـا أصـبح عنـدي شـيء     مـا أصـبح عنـدي شـيء     مـا أصـبح عنـدي شـيء         ،،،،والذي أكـرم أبـي بـالنبوة وأكرمـك بالوصـية     والذي أكـرم أبـي بـالنبوة وأكرمـك بالوصـية     والذي أكـرم أبـي بـالنبوة وأكرمـك بالوصـية     والذي أكـرم أبـي بـالنبوة وأكرمـك بالوصـية     : : : : قالتقالتقالتقالت
شيء أؤثرك به على نفسي شيء أؤثرك به على نفسي شيء أؤثرك به على نفسي شيء أؤثرك به على نفسي     ��� ��� ��� ��� يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين 

        : : : : أال أعلمتنـي فـآتيكم بشـيء؟ قالـت    أال أعلمتنـي فـآتيكم بشـيء؟ قالـت    أال أعلمتنـي فـآتيكم بشـيء؟ قالـت    أال أعلمتنـي فـآتيكم بشـيء؟ قالـت        أعلى الصبيينأعلى الصبيينأعلى الصبيينأعلى الصبيين: : : : وعلى الحسن والحسين، قالوعلى الحسن والحسين، قالوعلى الحسن والحسين، قالوعلى الحسن والحسين، قال
فـك مـا ال تقـدر، فخـرج فاسـتقرض      فـك مـا ال تقـدر، فخـرج فاسـتقرض      فـك مـا ال تقـدر، فخـرج فاسـتقرض      فـك مـا ال تقـدر، فخـرج فاسـتقرض      ي ألستحيي من إلهـي أن أكلّ ي ألستحيي من إلهـي أن أكلّ ي ألستحيي من إلهـي أن أكلّ ي ألستحيي من إلهـي أن أكلّ إنّإنّإنّإنّ    !!!!يا أبا الحسنيا أبا الحسنيا أبا الحسنيا أبا الحسن

        ....))))٣٣٣٣((((ديناراً... الروايةديناراً... الروايةديناراً... الروايةديناراً... الرواية
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: : : : على فاطمة ووجدها صفراء من الجـوع، فقـال  على فاطمة ووجدها صفراء من الجـوع، فقـال  على فاطمة ووجدها صفراء من الجـوع، فقـال  على فاطمة ووجدها صفراء من الجـوع، فقـال      7777دخلدخلدخلدخل: : : : وفي رواية أُخرىوفي رواية أُخرىوفي رواية أُخرىوفي رواية أُخرى
        ....))))١١١١((((الجوعالجوعالجوعالجوع    !!!!يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا: : : : لي أرى وجهك أصفر؟ قالتلي أرى وجهك أصفر؟ قالتلي أرى وجهك أصفر؟ قالتلي أرى وجهك أصفر؟ قالت    ماماماما

ة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله، وله في ة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله، وله في ة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله، وله في ة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله، وله في من شدمن شدمن شدمن شد    7777يقترضيقترضيقترضيقترضفال غرابة إذاً أن فال غرابة إذاً أن فال غرابة إذاً أن فال غرابة إذاً أن 
        : : : : ذلك حكايات رواها القوم، منهاذلك حكايات رواها القوم، منهاذلك حكايات رواها القوم، منهاذلك حكايات رواها القوم، منها

ما رواه عليما رواه عليما رواه عليما رواه علي����    من أنمن أنمن أنيهودياً كان له على رسـول اهللا دنـانير فتقاضـاه، فقـال     يهودياً كان له على رسـول اهللا دنـانير فتقاضـاه، فقـال     يهودياً كان له على رسـول اهللا دنـانير فتقاضـاه، فقـال     يهودياً كان له على رسـول اهللا دنـانير فتقاضـاه، فقـال         من أن
تقضيني، تقضيني، تقضيني، تقضيني،     حتّىحتّىحتّىحتّى    محمدمحمدمحمدمحمدي ال أفارقك يا ي ال أفارقك يا ي ال أفارقك يا ي ال أفارقك يا فإنّفإنّفإنّفإنّ: : : : ما عندي ما أعطيك، قالما عندي ما أعطيك، قالما عندي ما أعطيك، قالما عندي ما أعطيك، قال    !!!!يا يهودييا يهودييا يهودييا يهودي: : : : لهلهلهله

الظهر، والعصر، الظهر، والعصر، الظهر، والعصر، الظهر، والعصر، : : : : في ذلك الموضعفي ذلك الموضعفي ذلك الموضعفي ذلك الموضع    صلّىصلّىصلّىصلّى    حتّىحتّىحتّىحتّىعه عه عه عه إذاً أجلس معك، فجلس مإذاً أجلس معك، فجلس مإذاً أجلس معك، فجلس مإذاً أجلس معك، فجلس م: : : : فقالفقالفقالفقال
        ....))))٢٢٢٢((((والمغرب، والعشاء اآلخرة، والغداةوالمغرب، والعشاء اآلخرة، والغداةوالمغرب، والعشاء اآلخرة، والغداةوالمغرب، والعشاء اآلخرة، والغداة

ي ودرعه مرهونـة عنـد رجـل    ي ودرعه مرهونـة عنـد رجـل    ي ودرعه مرهونـة عنـد رجـل    ي ودرعه مرهونـة عنـد رجـل    رسول اهللا توفّرسول اهللا توفّرسول اهللا توفّرسول اهللا توفّ    إنإنإنإن: : : : قالقالقالقال    ،،،،NNNNوعن ابن عباسوعن ابن عباسوعن ابن عباسوعن ابن عباس
        ....))))٣٣٣٣((((من اليهود على ثالثين صاعاً من شعير، أخذها رزقاً لعيالهمن اليهود على ثالثين صاعاً من شعير، أخذها رزقاً لعيالهمن اليهود على ثالثين صاعاً من شعير، أخذها رزقاً لعيالهمن اليهود على ثالثين صاعاً من شعير، أخذها رزقاً لعياله

        ....))))٤٤٤٤(((())))ينينينينمات رسول اهللا وعليه دمات رسول اهللا وعليه دمات رسول اهللا وعليه دمات رسول اهللا وعليه د((((: : : : وعن الصادقوعن الصادقوعن الصادقوعن الصادق
تركه للصالة على من تركه للصالة على من تركه للصالة على من تركه للصالة على من     7777ثبت عنهثبت عنهثبت عنهثبت عنه    حتّىحتّىحتّىحتّىين ين ين ين ده في أمر الدده في أمر الدده في أمر الدده في أمر الدتشدتشدتشدتشدهذا رغم هذا رغم هذا رغم هذا رغم     كلّكلّكلّكلّ

وعليه ديناران، وعليه ديناران، وعليه ديناران، وعليه ديناران،     7777فهذا رجل مات على عهدهفهذا رجل مات على عهدهفهذا رجل مات على عهدهفهذا رجل مات على عهده    ؛؛؛؛لو كان قليالًلو كان قليالًلو كان قليالًلو كان قليالً    حتّىحتّىحتّىحتّىكان عليه دين كان عليه دين كان عليه دين كان عليه دين 
        ....))))٥٥٥٥((((فأخبر بذلك فأبى أن يصلّي عليهفأخبر بذلك فأبى أن يصلّي عليهفأخبر بذلك فأبى أن يصلّي عليهفأخبر بذلك فأبى أن يصلّي عليه

                                                 
�F١�EF�b�٥א��W٥٢٨2�٤٣،�»��2א�:�א�W٦٢N�a�٣،�:��2א��W٥٨٧K� �
�F٢�Eوق
��١٦�W٢١٦K،�»��2א�:�א�W٣٧٦2+�����א�) �
�F٣�Eق�<PPPPi2م�א��PPPPb��Wج٢٥�PPPP�?w@א�،�Wد�١٢٠�;PPPP�f�9א�PPPP%�،�W٤٤�2א�PPPP:�2א��PPPP«�،� �

�١٦W�٢٣٩�،١٧�W٢٩٧�،١٠٣�W١٤٤K� �
�F٤�EF�PPPb�١א��W٢٥٣�،٥�W٩٣K	LPPP,?�٦،�א��W١٨٤2א�PPP:�2א��PPP«�،�١٦�W٢٧٥�،٤٣�W٣٢١�،

٨١�W٣٤٥�،١٠٣�W١٤٢�jBUא����sÁ�@�d��،٣�W١١١��Brא��J���١٨،�و��W٣١٧K� �
�F٥�E��٨١�W٣٤٤،١٠٣�W١٤٢jB،�»��2א�:�א�J���W٥٢٨2א��rא	Uא����sÁ�@�d��،�٣�W١١١K� �



� �� �� �� �
��������٣٥٥  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

ورجل آخر من األنصار مات وعليه دورجل آخر من األنصار مات وعليه دورجل آخر من األنصار مات وعليه دين فلم يصلّين فلم يصلّين فلم يصلّين فلم يصلّورجل آخر من األنصار مات وعليه د    عليه النبيعليه النبيعليه النبيال ال ال ال : : : : ، وقـال ، وقـال ، وقـال ، وقـال 7777عليه النبي
        ....))))١١١١((((ينهينهينهينهيقضي ديقضي ديقضي ديقضي د    حتّىحتّىحتّىحتّىوا على صاحبكم وا على صاحبكم وا على صاحبكم وا على صاحبكم تصلّتصلّتصلّتصلّ

فعــن أبــي ســعيد فعــن أبــي ســعيد فعــن أبــي ســعيد فعــن أبــي ســعيد     ؛؛؛؛ســتعاذة منهمــاســتعاذة منهمــاســتعاذة منهمــاســتعاذة منهمــاه جعــل الــدين قــرين الكفــر فــي اال ه جعــل الــدين قــرين الكفــر فــي اال ه جعــل الــدين قــرين الكفــر فــي اال ه جعــل الــدين قــرين الكفــر فــي اال ورووا أنّــورووا أنّــورووا أنّــورووا أنّــ
ين ين ين ين أيعـدل الـد  أيعـدل الـد  أيعـدل الـد  أيعـدل الـد      !!!!يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا: : : : ين، قيلين، قيلين، قيلين، قيلأعوذ باهللا من الكفر والدأعوذ باهللا من الكفر والدأعوذ باهللا من الكفر والدأعوذ باهللا من الكفر والد: : : : قالقالقالقال    ،،،،····الخدريالخدريالخدريالخدري

        ....))))٢٢٢٢((((نعمنعمنعمنعم: : : : بالكفر؟ فقالبالكفر؟ فقالبالكفر؟ فقالبالكفر؟ فقال
ين راية اهللا عزّ وجلّ في األرض، فإذا أراد ين راية اهللا عزّ وجلّ في األرض، فإذا أراد ين راية اهللا عزّ وجلّ في األرض، فإذا أراد ين راية اهللا عزّ وجلّ في األرض، فإذا أراد الدالدالدالد: : : : 7777قالقالقالقال((((: : : : ورووا عن الصادقورووا عن الصادقورووا عن الصادقورووا عن الصادق

        ....))))٣٣٣٣(((())))ضعه في عنقهضعه في عنقهضعه في عنقهضعه في عنقهأن يذل عبداً وأن يذل عبداً وأن يذل عبداً وأن يذل عبداً و
ه ال كفّارة له ه ال كفّارة له ه ال كفّارة له ه ال كفّارة له فإنّفإنّفإنّفإنّ    ؛؛؛؛ينينينينالدالدالدالد    ��� ��� ��� ��� ره القتل في سبيل اهللا، ره القتل في سبيل اهللا، ره القتل في سبيل اهللا، ره القتل في سبيل اهللا، ذنب يكفّذنب يكفّذنب يكفّذنب يكفّ    كلّكلّكلّكلّ((((: : : : وعن الباقروعن الباقروعن الباقروعن الباقر

        . وغيرها.. وغيرها.. وغيرها.. وغيرها.))))٤٤٤٤(((())))أداؤهأداؤهأداؤهأداؤه    ��� ��� ��� ��� 
فما الذي اضطرفما الذي اضطرفما الذي اضطر7777ههههفما الذي اضطر    إلى التديإلى التديإلى التديما أورده القـوم  ما أورده القـوم  ما أورده القـوم  ما أورده القـوم      ن وموته وهو عليه، رغم كلّن وموته وهو عليه، رغم كلّن وموته وهو عليه، رغم كلّن وموته وهو عليه، رغم كلّإلى التدي

        عنه في ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟عنه في ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟عنه في ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟عنه في ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟
رتهـا  رتهـا  رتهـا  رتهـا  عيعيعيعيOOOO    ج الزهـراء ج الزهـراء ج الزهـراء ج الزهـراء فيـوم أن تـزو  فيـوم أن تـزو  فيـوم أن تـزو  فيـوم أن تـزو      ؛؛؛؛إلـى وفاتـه  إلـى وفاتـه  إلـى وفاتـه  إلـى وفاتـه      ����ييييوكذا كـان حـال علـ   وكذا كـان حـال علـ   وكذا كـان حـال علـ   وكذا كـان حـال علـ   

        جتني فقيراً ال مال له.جتني فقيراً ال مال له.جتني فقيراً ال مال له.جتني فقيراً ال مال له.ك زوك زوك زوك زوإنّإنّإنّإنّ: : : : شاكيةشاكيةشاكيةشاكية    7777نساء قريش بفقره، فجاءت أباهانساء قريش بفقره، فجاءت أباهانساء قريش بفقره، فجاءت أباهانساء قريش بفقره، فجاءت أباها
        ....))))٥٥٥٥((((جك رسول اهللا من عائل ال مال لهجك رسول اهللا من عائل ال مال لهجك رسول اهللا من عائل ال مال لهجك رسول اهللا من عائل ال مال لهزوزوزوزو: : : : قلنقلنقلنقلن: : : : وفي أُخرىوفي أُخرىوفي أُخرىوفي أُخرى

واهللا لقـد رقعــت مـدرعتي هــذه   واهللا لقـد رقعــت مـدرعتي هــذه   واهللا لقـد رقعــت مـدرعتي هــذه   واهللا لقـد رقعــت مـدرعتي هــذه   ((((: : : : ففــي إحـدى خطبــه قـال  ففــي إحـدى خطبــه قـال  ففــي إحـدى خطبــه قـال  ففــي إحـدى خطبــه قـال      ؛؛؛؛����وهكـذا عـاش  وهكـذا عـاش  وهكـذا عـاش  وهكـذا عـاش  
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        ؟؟؟؟))))١١١١(((())))أال تنبذهاأال تنبذهاأال تنبذهاأال تنبذها: : : : ال لي قائلال لي قائلال لي قائلال لي قائلاستحييت من راقعها، ولقد قاستحييت من راقعها، ولقد قاستحييت من راقعها، ولقد قاستحييت من راقعها، ولقد ق    حتّىحتّىحتّىحتّى
مــن مــن مــن مــن ((((: : : : ه قــاله قــاله قــاله قــالأنّــأنّــأنّــأنّــ    ����فعنــه فعنــه فعنــه فعنــه     ؛؛؛؛ر ثمــن قــوت يومــهر ثمــن قــوت يومــهر ثمــن قــوت يومــهر ثمــن قــوت يومــهاضــطر أن يبيــع متاعــه ليــوفّاضــطر أن يبيــع متاعــه ليــوفّاضــطر أن يبيــع متاعــه ليــوفّاضــطر أن يبيــع متاعــه ليــوفّ    حتّــىحتّــىحتّــىحتّــى

        ....))))٢٢٢٢(((())))يشتري سيفي هذا؟ فواهللا لو كان عندي ثمن إزار ما بعتهيشتري سيفي هذا؟ فواهللا لو كان عندي ثمن إزار ما بعتهيشتري سيفي هذا؟ فواهللا لو كان عندي ثمن إزار ما بعتهيشتري سيفي هذا؟ فواهللا لو كان عندي ثمن إزار ما بعته
        ....))))٣٣٣٣((((الدين إلى أن مات مديوناًالدين إلى أن مات مديوناًالدين إلى أن مات مديوناًالدين إلى أن مات مديوناً    7777يشكو إلى رسول اهللايشكو إلى رسول اهللايشكو إلى رسول اهللايشكو إلى رسول اهللا    ����وكان ال يزال وكان ال يزال وكان ال يزال وكان ال يزال 

        ....))))٤٤٤٤(((())))مائة ألف درهممائة ألف درهممائة ألف درهممائة ألف درهمقبض علي وعليه دين ثمانقبض علي وعليه دين ثمانقبض علي وعليه دين ثمانقبض علي وعليه دين ثمان((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،فعن الباقرفعن الباقرفعن الباقرفعن الباقر
مــات الحســن وعليــه مــات الحســن وعليــه مــات الحســن وعليــه مــات الحســن وعليــه ((((: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،فعــن الصــادقفعــن الصــادقفعــن الصــادقفعــن الصــادق    ؛؛؛؛MMMMوهكــذا كــان حــال أبنائــه وهكــذا كــان حــال أبنائــه وهكــذا كــان حــال أبنائــه وهكــذا كــان حــال أبنائــه 

ددددين، ومات الحسين وعليه دين، ومات الحسين وعليه دين، ومات الحسين وعليه د٥٥٥٥(((())))ينينينينين، ومات الحسين وعليه د((((........        
بــل إنبــل إنبــل إن؛؛؛؛أتعــب مــن جــاء بعــده   أتعــب مــن جــاء بعــده   أتعــب مــن جــاء بعــده   أتعــب مــن جــاء بعــده       ����الحســينالحســينالحســينالحســين    بــل إن      فقــد أصــيب وعليــه د  فقــد أصــيب وعليــه د  فقــد أصــيب وعليــه د  يــن بضــعة  يــن بضــعة  يــن بضــعة  يــن بضــعة  فقــد أصــيب وعليــه د

بــن الحســين بــد وســبعون ألــف دينــار، فــاهتم علــيبــن الحســين بــد وســبعون ألــف دينــار، فــاهتم علــيبــن الحســين بــد وســبعون ألــف دينــار، فــاهتم علــيبــن الحســين بــد امتنــع مــن الطعــام امتنــع مــن الطعــام امتنــع مــن الطعــام امتنــع مــن الطعــام     حتّــىحتّــىحتّــىحتّــىين أبيــه ين أبيــه ين أبيــه ين أبيــه وســبعون ألــف دينــار، فــاهتم علــي
        ....))))٦٦٦٦((((في أكثر أيامه ولياليهفي أكثر أيامه ولياليهفي أكثر أيامه ولياليهفي أكثر أيامه ولياليهوالشراب والنوم والشراب والنوم والشراب والنوم والشراب والنوم 

وال نطيــل المســألة، ولكــن هــل تــرى علــى هــؤالء زكــاة لمــالٍ يبلــغ النصــاب   وال نطيــل المســألة، ولكــن هــل تــرى علــى هــؤالء زكــاة لمــالٍ يبلــغ النصــاب   وال نطيــل المســألة، ولكــن هــل تــرى علــى هــؤالء زكــاة لمــالٍ يبلــغ النصــاب   وال نطيــل المســألة، ولكــن هــل تــرى علــى هــؤالء زكــاة لمــالٍ يبلــغ النصــاب   
        ويحول عليه الحول، ويفيض عن الحاجة، ويسلم من الدين؟ويحول عليه الحول، ويفيض عن الحاجة، ويسلم من الدين؟ويحول عليه الحول، ويفيض عن الحاجة، ويسلم من الدين؟ويحول عليه الحول، ويفيض عن الحاجة، ويسلم من الدين؟

مـن  مـن  مـن  مـن      ����فقـر علـي  فقـر علـي  فقـر علـي  فقـر علـي      تنا هـذه، تبـين أن  تنا هـذه، تبـين أن  تنا هـذه، تبـين أن  تنا هـذه، تبـين أن  ونختم هذا برواية وضـعها القـوم فـي قصّـ    ونختم هذا برواية وضـعها القـوم فـي قصّـ    ونختم هذا برواية وضـعها القـوم فـي قصّـ    ونختم هذا برواية وضـعها القـوم فـي قصّـ    
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        ؟؟؟؟))))١١١١((((يؤدي منه الزكاةيؤدي منه الزكاةيؤدي منه الزكاةيؤدي منه الزكاة    حتّىحتّىحتّىحتّىمال لعلي مال لعلي مال لعلي مال لعلي     وأيوأيوأيوأي: : : : مات، مختصرها قول البعضمات، مختصرها قول البعضمات، مختصرها قول البعضمات، مختصرها قول البعضالمسلّالمسلّالمسلّالمسلّ
، خـالف  ، خـالف  ، خـالف  ، خـالف  ))))٢٢٢٢((((كان من ذهـب كان من ذهـب كان من ذهـب كان من ذهـب     ����خاتمهخاتمهخاتمهخاتمه    الروايات التي ذكرت أنالروايات التي ذكرت أنالروايات التي ذكرت أنالروايات التي ذكرت أن    أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها٦٦٦٦

        ....ما ورد في النهي عن ذلك.ما ورد في النهي عن ذلك.ما ورد في النهي عن ذلك.ما ورد في النهي عن ذلك.
        ....))))٣٣٣٣(((())))في خاتم ذهبفي خاتم ذهبفي خاتم ذهبفي خاتم ذهب    ال تصلّال تصلّال تصلّال تصلّ((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،فعن الرضافعن الرضافعن الرضافعن الرضا
        ....))))٤٤٤٤(((())))م بالذهبم بالذهبم بالذهبم بالذهبالتختّالتختّالتختّالتختّ: : : : ذكر منهاذكر منهاذكر منهاذكر منها: : : : عن سبععن سبععن سبععن سبع    7777نهى رسول اهللانهى رسول اهللانهى رسول اهللانهى رسول اهللا((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،وعن الباقروعن الباقروعن الباقروعن الباقر

        ....))))٥٥٥٥(((())))م بالذهبم بالذهبم بالذهبم بالذهباك أن تتختّاك أن تتختّاك أن تتختّاك أن تتختّإيإيإيإي: : : : ييييقال النبي لعلقال النبي لعلقال النبي لعلقال النبي لعل((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،وعن الصادقوعن الصادقوعن الصادقوعن الصادق
 وعــن علــي وعــن علــي وعــن علــي م م م م عــن التخــتّ عــن التخــتّ عــن التخــتّ عــن التخــتّ     ــــــــــــــــ    نهــاكمنهــاكمنهــاكمنهــاكم: : : : وال أقــولوال أقــولوال أقــولوال أقــولــــ ــــ ــــ ــــ نهــاني رســول اهللا  نهــاني رســول اهللا  نهــاني رســول اهللا  نهــاني رســول اهللا  ((((: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،����وعــن علــي

        ق بينها؟ق بينها؟ق بينها؟ق بينها؟، فكيف توفّ، فكيف توفّ، فكيف توفّ، فكيف توفّ))))٦٦٦٦(((())))بالذهببالذهببالذهببالذهب
إعطاء الخاتم ال يجزئ في الزكاة عند اإلمامية، فهم ال يـرون  إعطاء الخاتم ال يجزئ في الزكاة عند اإلمامية، فهم ال يـرون  إعطاء الخاتم ال يجزئ في الزكاة عند اإلمامية، فهم ال يـرون  إعطاء الخاتم ال يجزئ في الزكاة عند اإلمامية، فهم ال يـرون      أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها٧٧٧٧

زكاة الحليزكاة الحليزكاة الحلي٧٧٧٧((((، وعلى هذا أيضاً كثير من فقهاء المسلمين، وعلى هذا أيضاً كثير من فقهاء المسلمين، وعلى هذا أيضاً كثير من فقهاء المسلمين، وعلى هذا أيضاً كثير من فقهاء المسلمينزكاة الحلي((((....        
        ى فور وجوبها وال ينتظر فيها السؤال.ى فور وجوبها وال ينتظر فيها السؤال.ى فور وجوبها وال ينتظر فيها السؤال.ى فور وجوبها وال ينتظر فيها السؤال.الزكاة تؤدالزكاة تؤدالزكاة تؤدالزكاة تؤد    أنأنأنأن: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها    ))))٨٨٨٨

ما يمتدح من ما يمتدح من ما يمتدح من ما يمتدح من بعد أن تطلب منه، وإنّبعد أن تطلب منه، وإنّبعد أن تطلب منه، وإنّبعد أن تطلب منه، وإنّ    ��� ��� ��� ��� وعليه ال يمتدح من لم يخرج الزكاة وعليه ال يمتدح من لم يخرج الزكاة وعليه ال يمتدح من لم يخرج الزكاة وعليه ال يمتدح من لم يخرج الزكاة 
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        فور وجوبها.فور وجوبها.فور وجوبها.فور وجوبها.    أخرجها ابتداًءأخرجها ابتداًءأخرجها ابتداًءأخرجها ابتداًء
وأَقيموا الصَّالةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا وأَقيموا الصَّالةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا وأَقيموا الصَّالةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا وأَقيموا الصَّالةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا ����: : : : هذه اآلية بمنزلة قولـههذه اآلية بمنزلة قولـههذه اآلية بمنزلة قولـههذه اآلية بمنزلة قولـه    أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها٩٩٩٩
الر عمالر عمالر عمالر عمينعاكينعاكينعاكينعاك����

ما ما ما ما المصلّي في الجماعة إنّالمصلّي في الجماعة إنّالمصلّي في الجماعة إنّالمصلّي في الجماعة إنّ    على صالة الجماعة؛ ألنعلى صالة الجماعة؛ ألنعلى صالة الجماعة؛ ألنعلى صالة الجماعة؛ ألن    ، وهي تحثّ، وهي تحثّ، وهي تحثّ، وهي تحثّ))))١١١١((((
ه ه ه ه فإنّفإنّفإنّفإنّ    ؛؛؛؛السجودالسجودالسجودالسجود    ��� ��� ��� ��� يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، بخالف الذي لم يدرك يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، بخالف الذي لم يدرك يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، بخالف الذي لم يدرك يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، بخالف الذي لم يدرك 

قد فاتته الركعة، أمقد فاتته الركعة، أمقد فاتته الركعة، أما القيام فال يشترط فيه اإلدراك.ا القيام فال يشترط فيه اإلدراك.ا القيام فال يشترط فيه اإلدراك.ا القيام فال يشترط فيه اإلدراك.قد فاتته الركعة، أم        
يا يا يا يا ����: : : : سبحانهسبحانهسبحانهسبحانهالخضوع، وذلك مثل قوله الخضوع، وذلك مثل قوله الخضوع، وذلك مثل قوله الخضوع، وذلك مثل قوله : : : : الركوع يطلق ويراد بهالركوع يطلق ويراد بهالركوع يطلق ويراد بهالركوع يطلق ويراد به    أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها١٠١٠١٠١٠

ينعاكالر عي ماركَعي وداسجو كبري لاقنُت مريمينعاكالر عي ماركَعي وداسجو كبري لاقنُت مريمينعاكالر عي ماركَعي وداسجو كبري لاقنُت مريمينعاكالر عي ماركَعي وداسجو كبري لاقنُت مريم����
    ؛؛؛؛الخضـوع الخضـوع الخضـوع الخضـوع : : : : فـالمراد بـالركوع  فـالمراد بـالركوع  فـالمراد بـالركوع  فـالمراد بـالركوع      ))))٢٢٢٢((((

: : : : أيأيأيأي    ����وهــم راكعــونوهــم راكعــونوهــم راكعــونوهــم راكعــون����: : : : المــرأة ال يطلــب منهــا صــالة الجماعــة، فــالمراد بقولــه المــرأة ال يطلــب منهــا صــالة الجماعــة، فــالمراد بقولــه المــرأة ال يطلــب منهــا صــالة الجماعــة، فــالمراد بقولــه المــرأة ال يطلــب منهــا صــالة الجماعــة، فــالمراد بقولــه     ننننأأأأإذ إذ إذ إذ 
        فتأمل!فتأمل!فتأمل!فتأمل!    ؛؛؛؛هم يؤتون الزكاة حال الركوعهم يؤتون الزكاة حال الركوعهم يؤتون الزكاة حال الركوعهم يؤتون الزكاة حال الركوعخاضعون هللا، وليس المراد أنّخاضعون هللا، وليس المراد أنّخاضعون هللا، وليس المراد أنّخاضعون هللا، وليس المراد أنّ

هذه اآليات إنّما نزلـت فـي النهـي عـن مـواالة الكفّـار واألمـر        هذه اآليات إنّما نزلـت فـي النهـي عـن مـواالة الكفّـار واألمـر        هذه اآليات إنّما نزلـت فـي النهـي عـن مـواالة الكفّـار واألمـر        هذه اآليات إنّما نزلـت فـي النهـي عـن مـواالة الكفّـار واألمـر            أنأنأنأن: : : : اااا) ومنه) ومنه) ومنه) ومنه١١١١١١١١
بمواالة المؤمنين، وأنبمواالة المؤمنين، وأنبمواالة المؤمنين، وأنبمواالة المؤمنين، وأن    سياق الكالم يدلّ على ذلك لمن تدبسياق الكالم يدلّ على ذلك لمن تدبسياق الكالم يدلّ على ذلك لمن تدبر، وهو قولــه تعـالى  ر، وهو قولــه تعـالى  ر، وهو قولــه تعـالى  ر، وهو قولــه تعـالى  سياق الكالم يدلّ على ذلك لمن تدب : : : :

يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياَء بعضُهم أَولياُء بعضٍ ومن يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياَء بعضُهم أَولياُء بعضٍ ومن يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياَء بعضُهم أَولياُء بعضٍ ومن يا أَيها الَّذين آمنُوا ال تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياَء بعضُهم أَولياُء بعضٍ ومن ����
فَتَــرى الَّــذين فــي  فَتَــرى الَّــذين فــي  فَتَــرى الَّــذين فــي  فَتَــرى الَّــذين فــي      �ولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم إِن اللَّــه ال يهــدي القَــوم الظَّــالمين    ولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم إِن اللَّــه ال يهــدي القَــوم الظَّــالمين    ولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم إِن اللَّــه ال يهــدي القَــوم الظَّــالمين    ولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم إِن اللَّــه ال يهــدي القَــوم الظَّــالمين    يتَــيتَــيتَــيتَــ

  يـأتأَن ي ى اللَّهسةٌ فَعرائنَا ديبنَخشَى أَن تُص قُولُونيهِم يف ونارِعسضٌ يرقُلُوبِهِم م  يـأتأَن ي ى اللَّهسةٌ فَعرائنَا ديبنَخشَى أَن تُص قُولُونيهِم يف ونارِعسضٌ يرقُلُوبِهِم م  يـأتأَن ي ى اللَّهسةٌ فَعرائنَا ديبنَخشَى أَن تُص قُولُونيهِم يف ونارِعسضٌ يرقُلُوبِهِم م  يـأتأَن ي ى اللَّهسةٌ فَعرائنَا ديبنَخشَى أَن تُص قُولُونيهِم يف ونارِعسضٌ يرقُلُوبِهِم م
ويقُـولُ  ويقُـولُ  ويقُـولُ  ويقُـولُ      �علَـى مـا أَسـروا فـي أَنفُسـهِم نَـادمين       علَـى مـا أَسـروا فـي أَنفُسـهِم نَـادمين       علَـى مـا أَسـروا فـي أَنفُسـهِم نَـادمين       علَـى مـا أَسـروا فـي أَنفُسـهِم نَـادمين           بِالفَتحِ أَو أَمـرٍ مـن عنـده فَيصـبِحوا    بِالفَتحِ أَو أَمـرٍ مـن عنـده فَيصـبِحوا    بِالفَتحِ أَو أَمـرٍ مـن عنـده فَيصـبِحوا    بِالفَتحِ أَو أَمـرٍ مـن عنـده فَيصـبِحوا    

الَّــذين آمنُــوا أَهــؤالِء الَّــذين أَقســموا بِاللَّــه جهــد أَيمــانِهِم إِنَّهــم لَمعكُــم حبِطَــت          الَّــذين آمنُــوا أَهــؤالِء الَّــذين أَقســموا بِاللَّــه جهــد أَيمــانِهِم إِنَّهــم لَمعكُــم حبِطَــت          الَّــذين آمنُــوا أَهــؤالِء الَّــذين أَقســموا بِاللَّــه جهــد أَيمــانِهِم إِنَّهــم لَمعكُــم حبِطَــت          الَّــذين آمنُــوا أَهــؤالِء الَّــذين أَقســموا بِاللَّــه جهــد أَيمــانِهِم إِنَّهــم لَمعكُــم حبِطَــت          
  ــرِينوا خَاسحم فَأَصــبــالُهأَعم  ــرِينوا خَاسحم فَأَصــبــالُهأَعم  ــرِينوا خَاسحم فَأَصــبــالُهأَعم  ــرِينوا خَاسحم فَأَصــبــالُهأَعم�       ــن دــنكُم عم رتَــدــن ينُــوا مآم ينــا الَّــذهــا أَيي   ــن دــنكُم عم رتَــدــن ينُــوا مآم ينــا الَّــذهــا أَيي   ــن دــنكُم عم رتَــدــن ينُــوا مآم ينــا الَّــذهــا أَيي   ــن دــنكُم عم رتَــدــن ينُــوا مآم ينــا الَّــذهــا أَيي ينِــه ينِــه ينِــه ينِــه

       رِينلَـى الكَـافع ـزَّةأَع نِينـؤملَـى المع لَّـةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللَّهأتي وففَس       رِينلَـى الكَـافع ـزَّةأَع نِينـؤملَـى المع لَّـةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللَّهأتي وففَس       رِينلَـى الكَـافع ـزَّةأَع نِينـؤملَـى المع لَّـةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللَّهأتي وففَس       رِينلَـى الكَـافع ـزَّةأَع نِينـؤملَـى المع لَّـةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللَّهأتي وففَس
يجاهدون في سبِيلِ اللَّـه وال يخَـافُون لَومـةَ الئـمٍ ذَلـك فَضـلُ اللَّـه يؤتيـه مـن يشَـاُء           يجاهدون في سبِيلِ اللَّـه وال يخَـافُون لَومـةَ الئـمٍ ذَلـك فَضـلُ اللَّـه يؤتيـه مـن يشَـاُء           يجاهدون في سبِيلِ اللَّـه وال يخَـافُون لَومـةَ الئـمٍ ذَلـك فَضـلُ اللَّـه يؤتيـه مـن يشَـاُء           يجاهدون في سبِيلِ اللَّـه وال يخَـافُون لَومـةَ الئـمٍ ذَلـك فَضـلُ اللَّـه يؤتيـه مـن يشَـاُء           

                                                 
�F١C���E�F٢E�W٤٣Kא�6 �
�Fאن٢�����E�F٣E�W٤٣Kل�� �
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 يملع عاسو اللَّهو يملع عاسو اللَّهو يملع عاسو اللَّهو يملع عاسو اللَّهالصَّالةَ     �و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا والصَّالةَ إِنَّم ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا والصَّالةَ إِنَّم ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا والصَّالةَ إِنَّم ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو كُم اللَّهيلا وإِنَّم
ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيوونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيو����

))))١١١١((((....        
ها في النهي عن مواالة اليهـود والنصـارى،   ها في النهي عن مواالة اليهـود والنصـارى،   ها في النهي عن مواالة اليهـود والنصـارى،   ها في النهي عن مواالة اليهـود والنصـارى،   الوضوح أنّالوضوح أنّالوضوح أنّالوضوح أنّ    فاآليات واضحة كلّفاآليات واضحة كلّفاآليات واضحة كلّفاآليات واضحة كلّ

ــأنّ     ــرض بـ ــوبهم مـ ــي قلـ ــذين فـ ــف اهللا الـ ــد وصـ ــأنّ    وقـ ــرض بـ ــوبهم مـ ــي قلـ ــذين فـ ــف اهللا الـ ــد وصـ ــأنّ    وقـ ــرض بـ ــوبهم مـ ــي قلـ ــذين فـ ــف اهللا الـ ــد وصـ ــأنّ    وقـ ــرض بـ ــوبهم مـ ــي قلـ ــذين فـ ــف اهللا الـ ــد وصـ ــار وقـ ــون الكفّـ ــار هم يوالـ ــون الكفّـ ــار هم يوالـ ــون الكفّـ ــار هم يوالـ ــون الكفّـ ــافقين     هم يوالـ ــافقين والمنـ ــافقين والمنـ ــافقين والمنـ والمنـ
وا اهللا شيئاً، ثم وصـف المـؤمنين بمـا وصـفهم بـه،      وا اهللا شيئاً، ثم وصـف المـؤمنين بمـا وصـفهم بـه،      وا اهللا شيئاً، ثم وصـف المـؤمنين بمـا وصـفهم بـه،      وا اهللا شيئاً، ثم وصـف المـؤمنين بمـا وصـفهم بـه،      هم لن يضرهم لن يضرهم لن يضرهم لن يضروالمرتدين، وبين أنّوالمرتدين، وبين أنّوالمرتدين، وبين أنّوالمرتدين، وبين أنّ

  فهذا السياق العام يوجب لمن قرأه علماً يقينياً ال يمكنه دفعه عن نفسـه، وهـو أن  فهذا السياق العام يوجب لمن قرأه علماً يقينياً ال يمكنه دفعه عن نفسـه، وهـو أن  فهذا السياق العام يوجب لمن قرأه علماً يقينياً ال يمكنه دفعه عن نفسـه، وهـو أن  فهذا السياق العام يوجب لمن قرأه علماً يقينياً ال يمكنه دفعه عن نفسـه، وهـو أن    
صـفين بهـذه الصـفات ال تخـتص بواحـد بعينـه،       صـفين بهـذه الصـفات ال تخـتص بواحـد بعينـه،       صـفين بهـذه الصـفات ال تخـتص بواحـد بعينـه،       صـفين بهـذه الصـفات ال تخـتص بواحـد بعينـه،       المـؤمنين المتّ المـؤمنين المتّ المـؤمنين المتّ المـؤمنين المتّ     ة فـي كـلّ  ة فـي كـلّ  ة فـي كـلّ  ة فـي كـلّ  اآلية عامـ اآلية عامـ اآلية عامـ اآلية عامـ 

ـــ ــــ وهــل هــؤالء يــرون وهــل هــؤالء يــرون وهــل هــؤالء يــرون وهــل هــؤالء يــرون  ـــ ـ ـــ ـ ـــــــ    أيضــاًأيضــاًأيضــاًأيضــاًـ ــــ ــــ الواليــة عنــد أهــل الكتــاب تكــون بــالمعنى نفســه  الواليــة عنــد أهــل الكتــاب تكــون بــالمعنى نفســه  الواليــة عنــد أهــل الكتــاب تكــون بــالمعنى نفســه  الواليــة عنــد أهــل الكتــاب تكــون بــالمعنى نفســه      أنأنأنأن    ـ
علــى علــى علــى علــى     بعضــهم وصــيبعضــهم وصــيبعضــهم وصــيبعضــهم وصــي    أنأنأنأن: : : : ر بهــا علــى ذلــك فــي هــذه اآليــات؟ أي ر بهــا علــى ذلــك فــي هــذه اآليــات؟ أي ر بهــا علــى ذلــك فــي هــذه اآليــات؟ أي ر بهــا علــى ذلــك فــي هــذه اآليــات؟ أي (الوصــاية) فتفســ(الوصــاية) فتفســ(الوصــاية) فتفســ(الوصــاية) فتفســ

        بعض؟ كيف يكون ذلك؟بعض؟ كيف يكون ذلك؟بعض؟ كيف يكون ذلك؟بعض؟ كيف يكون ذلك؟
        نعوذ باهللا من صدأ األذهان، ورين البهتان، والضالل بعد اإليمان.نعوذ باهللا من صدأ األذهان، ورين البهتان، والضالل بعد اإليمان.نعوذ باهللا من صدأ األذهان، ورين البهتان، والضالل بعد اإليمان.نعوذ باهللا من صدأ األذهان، ورين البهتان، والضالل بعد اإليمان.

ــة      أنأنأنأن: : : : ) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا١٢١٢١٢١٢ ــا فــي اآلي ــة م ــة  غاي ــا فــي اآلي ــة م ــة  غاي ــا فــي اآلي ــة م ــة  غاي ــا فــي اآلي ــة م ــيهم مــو     أنأنأنأن: : : : غاي ــيهم مــو المــؤمنين عل ــيهم مــو المــؤمنين عل ــيهم مــو المــؤمنين عل االة اهللا ورســوله االة اهللا ورســوله االة اهللا ورســوله االة اهللا ورســوله المــؤمنين عل
اً، وال ريب أنوالمؤمنين، فيوالون علياً، وال ريب أنوالمؤمنين، فيوالون علياً، وال ريب أنوالمؤمنين، فيوالون علياً، وال ريب أنواجبـة علـى كـلّ        والمؤمنين، فيوالون علي واجبـة علـى كـلّ    مواالة علـي واجبـة علـى كـلّ    مواالة علـي واجبـة علـى كـلّ    مواالة علـي مـؤمن، كمـا   مـؤمن، كمـا   مـؤمن، كمـا   مـؤمن، كمـا       مواالة علـي

        ....مؤمن مواالة أمثاله من المؤمنين.مؤمن مواالة أمثاله من المؤمنين.مؤمن مواالة أمثاله من المؤمنين.مؤمن مواالة أمثاله من المؤمنين.    يجب على كلّيجب على كلّيجب على كلّيجب على كلّ
إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صَغَت قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّـه  إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صَغَت قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّـه  إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صَغَت قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّـه  إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صَغَت قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيه فَإِن اللَّـه  ����: : : : قال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالى

و ــوالهم ــوهو ــوالهم ــوهو ــوالهم ــوهو ــوالهم ــوهنِينــؤمالم حصَــالجِبرِيــلُ ونِينــؤمالم حصَــالجِبرِيــلُ ونِينــؤمالم حصَــالجِبرِيــلُ ونِينــؤمالم حصَــالجِبرِيــلُ و����
))))٢٢٢٢((((،،،،    ن اهللا أنفبــين اهللا أنفبــين اهللا أنفبــين اهللا أنصــالح مــن المــؤمنين صــالح مــن المــؤمنين صــالح مــن المــؤمنين صــالح مــن المــؤمنين     كــلّكــلّكــلّكــلّ    فبــي

ــول اهللا  ــولى رسـ ــول اهللا مـ ــولى رسـ ــول اهللا مـ ــولى رسـ ــول اهللا مـ ــولى رسـ ــا أن7777مـ ــا أن، كمـ ــا أن، كمـ ــا أن، كمـ ــواله     ، كمـ ــل مـ ــواله وجبرئيـ ــواله اهللا مـ ــل مـ ــواله وجبرئيـ ــواله اهللا مـ ــل مـ ــواله وجبرئيـ ــواله اهللا مـ ــل مـ ــواله وجبرئيـ ــالح      ،،،،اهللا مـ ــون صـ ــالح  ال أن يكـ ــون صـ ــالح  ال أن يكـ ــون صـ ــالح  ال أن يكـ ــون صـ ال أن يكـ
        وال متصرفاً فيه.وال متصرفاً فيه.وال متصرفاً فيه.وال متصرفاً فيه.    7777ياً على رسول اهللاياً على رسول اهللاياً على رسول اهللاياً على رسول اهللالمؤمنين متولّالمؤمنين متولّالمؤمنين متولّالمؤمنين متولّ
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����عـضٍ عـضٍ عـضٍ عـضٍ والمؤمنُـون والمؤمنَـاتُ بعضُـهم أَوليـاُء ب    والمؤمنُـون والمؤمنَـاتُ بعضُـهم أَوليـاُء ب    والمؤمنُـون والمؤمنَـاتُ بعضُـهم أَوليـاُء ب    والمؤمنُـون والمؤمنَـاتُ بعضُـهم أَوليـاُء ب    ����: : : : قال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالى
    فجعـل كـلّ  فجعـل كـلّ  فجعـل كـلّ  فجعـل كـلّ      ))))٢٢٢٢)()()()(١١١١((((

مؤمن وليمؤمن وليمؤمن وليمؤمن، وذلـك ال يوجـب أن يكـون أميـراً عليـه معصـوماً ال يتـولّى        مؤمن، وذلـك ال يوجـب أن يكـون أميـراً عليـه معصـوماً ال يتـولّى        مؤمن، وذلـك ال يوجـب أن يكـون أميـراً عليـه معصـوماً ال يتـولّى        مؤمن، وذلـك ال يوجـب أن يكـون أميـراً عليـه معصـوماً ال يتـولّى            اً لكلّاً لكلّاً لكلّاً لكلّمؤمن ولي
اللَّـه ولـي   اللَّـه ولـي   اللَّـه ولـي   اللَّـه ولـي   ����: : : : مؤمن تقي فهو ولـي هللا واهللا وليـه، كمـا قـال تعـالى     مؤمن تقي فهو ولـي هللا واهللا وليـه، كمـا قـال تعـالى     مؤمن تقي فهو ولـي هللا واهللا وليـه، كمـا قـال تعـالى     مؤمن تقي فهو ولـي هللا واهللا وليـه، كمـا قـال تعـالى         هو، فكلّهو، فكلّهو، فكلّهو، فكلّ    ��� ��� ��� ��� عليه عليه عليه عليه 

����الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا
����ي كتَابِ اللَّهي كتَابِ اللَّهي كتَابِ اللَّهي كتَابِ اللَّهوأُولُو اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ فوأُولُو اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ فوأُولُو اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ فوأُولُو اَألرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ ف����: : : : ، وقال، وقال، وقال، وقال))))٣٣٣٣((((

))))٤٤٤٤((((....        
هـذا  هـذا  هـذا  هـذا      هـا ثبتـت فيهـا مـواالة المـؤمنين بعضـهم لـبعض، وأن       هـا ثبتـت فيهـا مـواالة المـؤمنين بعضـهم لـبعض، وأن       هـا ثبتـت فيهـا مـواالة المـؤمنين بعضـهم لـبعض، وأن       هـا ثبتـت فيهـا مـواالة المـؤمنين بعضـهم لـبعض، وأن       فهذه النصوص كلّفهذه النصوص كلّفهذه النصوص كلّفهذه النصوص كلّ

اهللا ومالئكتـه والمـؤمنين أوليـاء    اهللا ومالئكتـه والمـؤمنين أوليـاء    اهللا ومالئكتـه والمـؤمنين أوليـاء    اهللا ومالئكتـه والمـؤمنين أوليـاء        هـم أوليـاء اهللا، وأن  هـم أوليـاء اهللا، وأن  هـم أوليـاء اهللا، وأن  هـم أوليـاء اهللا، وأن  ولي هذا، وهذا ولي هذا، وأنّولي هذا، وهذا ولي هذا، وأنّولي هذا، وهذا ولي هذا، وأنّولي هذا، وهذا ولي هذا، وأنّ
رسوله، كما أنرسوله، كما أنرسوله، كما أناهللا ورسوله والمالئكة أولياء المؤمنين، وليس في شيء من هذه اهللا ورسوله والمالئكة أولياء المؤمنين، وليس في شيء من هذه اهللا ورسوله والمالئكة أولياء المؤمنين، وليس في شيء من هذه اهللا ورسوله والمالئكة أولياء المؤمنين، وليس في شيء من هذه     رسوله، كما أن

النصوص أنالنصوص أنالنصوص أنمن من من من     النصوص أنكان وليكان وليكان وليف فيه دون وأنّوأنّوأنّوأنّ    ،،،،اً لآلخر كان أميراً عليه دون غيرهاً لآلخر كان أميراً عليه دون غيرهاً لآلخر كان أميراً عليه دون غيرهاً لآلخر كان أميراً عليه دون غيرهكان وليف فيه دون ه يتصرف فيه دون ه يتصرف فيه دون ه يتصره يتصر
        الناس.الناس.الناس.الناس.

ــة (بالكســر) معــروف،         أنأنأنأن: : : : ) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا١٣١٣١٣١٣ ــالفتح)، والوِالي ــة (ب ــين الوالي ــة (بالكســر) معــروف،     الفــرق ب ــالفتح)، والوِالي ــة (ب ــين الوالي ــة (بالكســر) معــروف،     الفــرق ب ــالفتح)، والوِالي ــة (ب ــين الوالي ــة (بالكســر) معــروف،     الفــرق ب ــالفتح)، والوِالي ــة (ب ــين الوالي الفــرق ب
فالواليــة (بــالفتح) ضــد العــداوة وهــي المــذكورة فــي اآليــة، وليســت هــي الوِاليــة   فالواليــة (بــالفتح) ضــد العــداوة وهــي المــذكورة فــي اآليــة، وليســت هــي الوِاليــة   فالواليــة (بــالفتح) ضــد العــداوة وهــي المــذكورة فــي اآليــة، وليســت هــي الوِاليــة   فالواليــة (بــالفتح) ضــد العــداوة وهــي المــذكورة فــي اآليــة، وليســت هــي الوِاليــة   

        ....))))٥٥٥٥(((((بالكسر) التي هي اإلمارة(بالكسر) التي هي اإلمارة(بالكسر) التي هي اإلمارة(بالكسر) التي هي اإلمارة
        ....الوليالوليالوليالولي: : : : وال يسمىوال يسمىوال يسمىوال يسمى    ،،،،الواليالواليالواليالوالي: : : : فاألمير يسمىفاألمير يسمىفاألمير يسمىفاألمير يسمى

ما يتولّى عليكم اهللا ما يتولّى عليكم اهللا ما يتولّى عليكم اهللا ما يتولّى عليكم اهللا إنّإنّإنّإنّ: : : : لقاللقاللقاللقال    ،،،،ه لو أراد الوالية التي هي اإلمارةه لو أراد الوالية التي هي اإلمارةه لو أراد الوالية التي هي اإلمارةه لو أراد الوالية التي هي اإلمارةأنّأنّأنّأنّ: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها١٤١٤١٤١٤
لمن ولي لمن ولي لمن ولي لمن ولي : : : : ه ال يقاله ال يقاله ال يقاله ال يقالفإنّفإنّفإنّفإنّ    )؛)؛)؛)؛اهللا ورسولهاهللا ورسولهاهللا ورسولهاهللا ورسوله    ومن يتولّومن يتولّومن يتولّومن يتولّ((((: : : : ورسوله والذين آمنوا، ولم يقلورسوله والذين آمنوا، ولم يقلورسوله والذين آمنوا، ولم يقلورسوله والذين آمنوا، ولم يقل
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        تولّى عليهم.تولّى عليهم.تولّى عليهم.تولّى عليهم.: : : : وه، بل يقالوه، بل يقالوه، بل يقالوه، بل يقالتولّتولّتولّتولّ: : : : ه يقاله يقاله يقاله يقالعليهم، وال أنّعليهم، وال أنّعليهم، وال أنّعليهم، وال أنّ
ه أمير عليهم، ه أمير عليهم، ه أمير عليهم، ه أمير عليهم، على عباده، وأنّعلى عباده، وأنّعلى عباده، وأنّعلى عباده، وأنّ    ه متولّه متولّه متولّه متولّسبحانه ال يوصف بأنّسبحانه ال يوصف بأنّسبحانه ال يوصف بأنّسبحانه ال يوصف بأنّ    اهللاهللاهللاهللا    أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها١٥١٥١٥١٥
أميـر  أميـر  أميـر  أميـر  : : : : وغيـره وغيـره وغيـره وغيـره     ����مثـل علـي  مثـل علـي  مثـل علـي  مثـل علـي      ،،،،ييييكمـا يسـمى المتـولّ   كمـا يسـمى المتـولّ   كمـا يسـمى المتـولّ   كمـا يسـمى المتـولّ       ،،،،اهللا أميـر المـؤمنين  اهللا أميـر المـؤمنين  اهللا أميـر المـؤمنين  اهللا أميـر المـؤمنين      إنإنإنإن: : : : وال يقالوال يقالوال يقالوال يقال

        ه أمير عليهم.ه أمير عليهم.ه أمير عليهم.ه أمير عليهم.ه متولٍ على الناس وأنّه متولٍ على الناس وأنّه متولٍ على الناس وأنّه متولٍ على الناس وأنّإنّإنّإنّإنّ: : : : أيضاً ال يقالأيضاً ال يقالأيضاً ال يقالأيضاً ال يقال    7777المؤمنين، بل الرسولالمؤمنين، بل الرسولالمؤمنين، بل الرسولالمؤمنين، بل الرسول
يكــون مــن حــزب اهللا يكــون مــن حــزب اهللا يكــون مــن حــزب اهللا يكــون مــن حــزب اهللا مــن تــولّى عليــه إمــام عــادل مــن تــولّى عليــه إمــام عــادل مــن تــولّى عليــه إمــام عــادل مــن تــولّى عليــه إمــام عــادل     ه لــيس كــلّه لــيس كــلّه لــيس كــلّه لــيس كــلّأنّــأنّــأنّــأنّــ: : : : ) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا١٦١٦١٦١٦

ون على المنافقين والكفّار، كما كان في مدينة ون على المنافقين والكفّار، كما كان في مدينة ون على المنافقين والكفّار، كما كان في مدينة ون على المنافقين والكفّار، كما كان في مدينة أئمة العدل يتولّأئمة العدل يتولّأئمة العدل يتولّأئمة العدل يتولّ    فإنفإنفإنفإن    ؛؛؛؛ويكون غالباًويكون غالباًويكون غالباًويكون غالباً
النبيالنبيالنبي7777النبي    تحت حكمه ذمتحت حكمه ذمتحت حكمه ذمتحت حكمه ذميون ومنافقون، وكذلك كان تحت والية علييون ومنافقون، وكذلك كان تحت والية علييون ومنافقون، وكذلك كان تحت والية عليكفّـار  كفّـار  كفّـار  كفّـار      ����يون ومنافقون، وكذلك كان تحت والية علي

حزب اللَّه حزب اللَّه حزب اللَّه حزب اللَّه ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنُوا فَإِن ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنُوا فَإِن ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنُوا فَإِن ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنُوا فَإِن ����: : : : ومنافقون، واهللا تعالى يقولومنافقون، واهللا تعالى يقولومنافقون، واهللا تعالى يقولومنافقون، واهللا تعالى يقول
ونبم الغَالهونبم الغَالهونبم الغَالهونبم الغَالفلو أراد اإلمارة لكان المعنى، فلو أراد اإلمارة لكان المعنى، فلو أراد اإلمارة لكان المعنى، فلو أراد اإلمارة لكان المعنى))))١١١١((((����ه ، : : : :أنأنأنكلّكلّكلّكلّ    أن    من تأممن تأممن تأمر على الذين آمنوا ر على الذين آمنوا ر على الذين آمنوا ر على الذين آمنوا من تأم

هم يكونــون مــن حزبــه الغــالبين، ولــيس كــذلك، وكــذلك الكفّــار والمنــافقون   هم يكونــون مــن حزبــه الغــالبين، ولــيس كــذلك، وكــذلك الكفّــار والمنــافقون   هم يكونــون مــن حزبــه الغــالبين، ولــيس كــذلك، وكــذلك الكفّــار والمنــافقون   هم يكونــون مــن حزبــه الغــالبين، ولــيس كــذلك، وكــذلك الكفّــار والمنــافقون   فــإنّفــإنّفــإنّفــإنّ
        بل يبغضهم.بل يبغضهم.بل يبغضهم.بل يبغضهم.    ،،،،تحت أمر اهللا الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه ال يتوالهمتحت أمر اهللا الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه ال يتوالهمتحت أمر اهللا الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه ال يتوالهمتحت أمر اهللا الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه ال يتوالهم

ا) تفيــد الحصــر، والحصــر يكــون فــي مــا يحتمــل   ا) تفيــد الحصــر، والحصــر يكــون فــي مــا يحتمــل   ا) تفيــد الحصــر، والحصــر يكــون فــي مــا يحتمــل   ا) تفيــد الحصــر، والحصــر يكــون فــي مــا يحتمــل   مــمــمــمــكلمــة (إنّكلمــة (إنّكلمــة (إنّكلمــة (إنّ    أنأنأنأن: : : : ) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا١٧١٧١٧١٧
د د د د د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقـت نـزول هـذه اآليـة تـرد     د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقـت نـزول هـذه اآليـة تـرد     د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقـت نـزول هـذه اآليـة تـرد     د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقـت نـزول هـذه اآليـة تـرد     الشركة والتردالشركة والتردالشركة والتردالشركة والترداعتقاد اعتقاد اعتقاد اعتقاد 

ف، بل كان في النصرة والمحبونزاع في اإلمامة ووالية التصرف، بل كان في النصرة والمحبونزاع في اإلمامة ووالية التصرف، بل كان في النصرة والمحبونزاع في اإلمامة ووالية التصرف، بل كان في النصرة والمحبة.ة.ة.ة.ونزاع في اإلمامة ووالية التصر        
ذلك عهد النبوة، ذلك عهد النبوة، ذلك عهد النبوة، ذلك عهد النبوة،     ألنألنألنألن    ؛؛؛؛غير مرادة في زمان الخطابغير مرادة في زمان الخطابغير مرادة في زمان الخطابغير مرادة في زمان الخطاب    ����إمامته إمامته إمامته إمامته     أنأنأنأن: : : : ) ومنها) ومنها) ومنها) ومنها١٨١٨١٨١٨

، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً ، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً ، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً ، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً 7777بعد انتقال النبيبعد انتقال النبيبعد انتقال النبيبعد انتقال النبي    ��� ��� ��� ��� ابة فال تتصور ابة فال تتصور ابة فال تتصور ابة فال تتصور واإلمامة نيواإلمامة نيواإلمامة نيواإلمامة ني
للتـأخير، فلـيكن   للتـأخير، فلـيكن   للتـأخير، فلـيكن   للتـأخير، فلـيكن       ال وال حـد ال وال حـد ال وال حـد ال وال حـد نتقـ نتقـ نتقـ نتقـ ر عـن زمـن اال  ر عـن زمـن اال  ر عـن زمـن اال  ر عـن زمـن اال  تعين أن يكـون المـراد الزمـان المتـأخّ    تعين أن يكـون المـراد الزمـان المتـأخّ    تعين أن يكـون المـراد الزمـان المتـأخّ    تعين أن يكـون المـراد الزمـان المتـأخّ    

        ....MMMMبعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمانبعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمانبعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمانبعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمان    ����ذلك بالنسبة إلى األميرذلك بالنسبة إلى األميرذلك بالنسبة إلى األميرذلك بالنسبة إلى األمير
        بك وسيأتي.بك وسيأتي.بك وسيأتي.بك وسيأتي.    كما مركما مركما مركما مر    ،،،،(بعدي)(بعدي)(بعدي)(بعدي): : : : من الروايات بلفظمن الروايات بلفظمن الروايات بلفظمن الروايات بلفظ    اًاًاًاًلذا وضعوا كثيرلذا وضعوا كثيرلذا وضعوا كثيرلذا وضعوا كثير
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عي عي عي عي األمــر فــي اآليــة إن كــان محمــوالً علــى اإلمــارة كمــا يــد   األمــر فــي اآليــة إن كــان محمــوالً علــى اإلمــارة كمــا يــد   األمــر فــي اآليــة إن كــان محمــوالً علــى اإلمــارة كمــا يــد   األمــر فــي اآليــة إن كــان محمــوالً علــى اإلمــارة كمــا يــد       أنأنأنأن: : : : ) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا) ومنهــا١٩١٩١٩١٩
سـورة  سـورة  سـورة  سـورة      النصـوص السـابقة، خاصّـة إذا علمنـا أن    النصـوص السـابقة، خاصّـة إذا علمنـا أن    النصـوص السـابقة، خاصّـة إذا علمنـا أن    النصـوص السـابقة، خاصّـة إذا علمنـا أن        القوم، فهو دليل علـى بطـالن كـلّ   القوم، فهو دليل علـى بطـالن كـلّ   القوم، فهو دليل علـى بطـالن كـلّ   القوم، فهو دليل علـى بطـالن كـلّ   

    ��� ��� ��� ��� حيث لم ينزل بعدها حيث لم ينزل بعدها حيث لم ينزل بعدها حيث لم ينزل بعدها     ؛؛؛؛المائدة التي منها هذه اآلية من أواخر ما نزل من القرآنالمائدة التي منها هذه اآلية من أواخر ما نزل من القرآنالمائدة التي منها هذه اآلية من أواخر ما نزل من القرآنالمائدة التي منها هذه اآلية من أواخر ما نزل من القرآن
هـا  هـا  هـا  هـا  د هـذا، فكلّ د هـذا، فكلّ د هـذا، فكلّ د هـذا، فكلّ في رواياتنـا هـذه يؤكّـ   في رواياتنـا هـذه يؤكّـ   في رواياتنـا هـذه يؤكّـ   في رواياتنـا هـذه يؤكّـ       7777قول النبيقول النبيقول النبيقول النبي    ب أنب أنب أنب أنسورتا التوبة والنصر، والغريسورتا التوبة والنصر، والغريسورتا التوبة والنصر، والغريسورتا التوبة والنصر، والغري

ـــ تــدلّ علــى عــدم علمــه بخليفتــه   تــدلّ علــى عــدم علمــه بخليفتــه   تــدلّ علــى عــدم علمــه بخليفتــه   تــدلّ علــى عــدم علمــه بخليفتــه    ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ    بــزعم القــومبــزعم القــومبــزعم القــومبــزعم القــومـ ــــ ــــ ــــ وســؤاله عــن هــذا  وســؤاله عــن هــذا  وســؤاله عــن هــذا  وســؤاله عــن هــذا      ،،،،نــزول اآليــةنــزول اآليــةنــزول اآليــةنــزول اآليــة    حتّــىحتّــىحتّــىحتّــى    ـ
ق بها.. إلى آخر ما جاء في الروايات لمن تدبق والهيئة التي تصدالمتصدق بها.. إلى آخر ما جاء في الروايات لمن تدبق والهيئة التي تصدالمتصدق بها.. إلى آخر ما جاء في الروايات لمن تدبق والهيئة التي تصدالمتصدق بها.. إلى آخر ما جاء في الروايات لمن تدبق والهيئة التي تصدرها.رها.رها.رها.المتصد        

أن والحقأن والحقأن والحقأن ه كفايـة لمـن   ه كفايـة لمـن   ه كفايـة لمـن   ه كفايـة لمـن   دالل كثيـرة، ومـا أوردنـا فيـ    دالل كثيـرة، ومـا أوردنـا فيـ    دالل كثيـرة، ومـا أوردنـا فيـ    دالل كثيـرة، ومـا أوردنـا فيـ    سـت سـت سـت سـت الـردود علـى هـذا اال   الـردود علـى هـذا اال   الـردود علـى هـذا اال   الـردود علـى هـذا اال       والحق
طلب الحق، وال بأس بأن نخـتم كالمنـا بـبعض الطرائـف التـي أوردهـا القـوم ممـا         طلب الحق، وال بأس بأن نخـتم كالمنـا بـبعض الطرائـف التـي أوردهـا القـوم ممـا         طلب الحق، وال بأس بأن نخـتم كالمنـا بـبعض الطرائـف التـي أوردهـا القـوم ممـا         طلب الحق، وال بأس بأن نخـتم كالمنـا بـبعض الطرائـف التـي أوردهـا القـوم ممـا         

        : : : : صل بموضوعناصل بموضوعناصل بموضوعناصل بموضوعنايتّيتّيتّيتّ
ـــ    أأأأ ـــــ ـــــ ـــــ ــا    ــ ــامنهـ ــامنهـ ــامنهـ ــي      أنأنأنأن: : : : منهـ ــه علـ ــدق بـ ــاتم الـــذي تصـ ــي  الخـ ــه علـ ــدق بـ ــاتم الـــذي تصـ ــي  الخـ ــه علـ ــدق بـ ــاتم الـــذي تصـ ــي  الخـ ــه علـ ــدق بـ ــاتم الـــذي تصـ ــاتم      ����الخـ ــان خـ ــائل كـ ــى السـ ــاتم  علـ ــان خـ ــائل كـ ــى السـ ــاتم  علـ ــان خـ ــائل كـ ــى السـ ــاتم  علـ ــان خـ ــائل كـ ــى السـ علـ

        ....))))١١١١((((CCCCسليمانسليمانسليمانسليمان
، وفصـه خمسـة   ، وفصـه خمسـة   ، وفصـه خمسـة   ، وفصـه خمسـة   فضّـة فضّـة فضّـة فضّـة الخـاتم وزنـه أربعـة مثاقيـل، حلقتـه مـن       الخـاتم وزنـه أربعـة مثاقيـل، حلقتـه مـن       الخـاتم وزنـه أربعـة مثاقيـل، حلقتـه مـن       الخـاتم وزنـه أربعـة مثاقيـل، حلقتـه مـن           أنأنأنأن: : : : ومنهـا ومنهـا ومنهـا ومنهـا     ــــــــ    بببب

قوتة حمراء، وثمنه خراج الشام، وخراج الشـام ثالثمائـة حمـل    قوتة حمراء، وثمنه خراج الشام، وخراج الشـام ثالثمائـة حمـل    قوتة حمراء، وثمنه خراج الشام، وخراج الشـام ثالثمائـة حمـل    قوتة حمراء، وثمنه خراج الشام، وخراج الشـام ثالثمائـة حمـل    مثاقيل وهو من يامثاقيل وهو من يامثاقيل وهو من يامثاقيل وهو من يا
    ����، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخـاتم لمـران بـن طـوق، قتلـه علـي      ، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخـاتم لمـران بـن طـوق، قتلـه علـي      ، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخـاتم لمـران بـن طـوق، قتلـه علـي      ، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخـاتم لمـران بـن طـوق، قتلـه علـي      فضّةفضّةفضّةفضّةمن من من من 

    7777من جملة الغنائم، وأمره النبيمن جملة الغنائم، وأمره النبيمن جملة الغنائم، وأمره النبيمن جملة الغنائم، وأمره النبي    7777وأتى به إلى النبيوأتى به إلى النبيوأتى به إلى النبيوأتى به إلى النبي    ،،،،وأخذ الخاتم من إصبعهوأخذ الخاتم من إصبعهوأخذ الخاتم من إصبعهوأخذ الخاتم من إصبعه
السائل في السائل في السائل في السائل في     فأقبل وهو في إصبعه وتصدق به علىفأقبل وهو في إصبعه وتصدق به علىفأقبل وهو في إصبعه وتصدق به علىفأقبل وهو في إصبعه وتصدق به على    ،،،،أن يأخذ الخاتم، فأخذ الخاتمأن يأخذ الخاتم، فأخذ الخاتمأن يأخذ الخاتم، فأخذ الخاتمأن يأخذ الخاتم، فأخذ الخاتم

أثناء ركوعه في أثناء صالته خلف النبيأثناء ركوعه في أثناء صالته خلف النبيأثناء ركوعه في أثناء صالته خلف النبي٢٢٢٢((((7777أثناء ركوعه في أثناء صالته خلف النبي((((....        
        ....))))٣٣٣٣((((التصدق بالخاتم كان يوم الرابع والعشرين من ذي الحجةالتصدق بالخاتم كان يوم الرابع والعشرين من ذي الحجةالتصدق بالخاتم كان يوم الرابع والعشرين من ذي الحجةالتصدق بالخاتم كان يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة    أنأنأنأن: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها    ــــــــ    جججج

                                                 
�F١�Eن�Yc0=�א�UM�١�W٤٨٥2�6i�١،�.�~�א��W٢٢٦K� �
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        ....))))١١١١((((جميع األئمة تصدقوا وهم راكعونجميع األئمة تصدقوا وهم راكعونجميع األئمة تصدقوا وهم راكعونجميع األئمة تصدقوا وهم راكعون    أنأنأنأن: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها    ــــــــ    دددد
السائل الذي سأله كان من المالئكة، والـذين يسـألون األئمـة    السائل الذي سأله كان من المالئكة، والـذين يسـألون األئمـة    السائل الذي سأله كان من المالئكة، والـذين يسـألون األئمـة    السائل الذي سأله كان من المالئكة، والـذين يسـألون األئمـة        أنأنأنأن: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها    ــــــــ    هـهـهـهـ
        ....))))٢٢٢٢((((الده يكونون من المالئكةالده يكونون من المالئكةالده يكونون من المالئكةالده يكونون من المالئكةمن أومن أومن أومن أو

: : : : وفـي روايـة أُخـرى   وفـي روايـة أُخـرى   وفـي روايـة أُخـرى   وفـي روايـة أُخـرى   ـــ  ـــ  ـــ  ـــ      عمر بن الخطّاب تصدق بأربعين خاتماًعمر بن الخطّاب تصدق بأربعين خاتماًعمر بن الخطّاب تصدق بأربعين خاتماًعمر بن الخطّاب تصدق بأربعين خاتماً    أنأنأنأن: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها    ــــــــ    وووو
        ....))))٣٣٣٣((((����وهو راكع، لينزل فيه ما نزل في علي بن أبي طالبوهو راكع، لينزل فيه ما نزل في علي بن أبي طالبوهو راكع، لينزل فيه ما نزل في علي بن أبي طالبوهو راكع، لينزل فيه ما نزل في علي بن أبي طالب    ــــــــ    أربعة وعشرينأربعة وعشرينأربعة وعشرينأربعة وعشرين

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

أوأوأوالًالًالًالًأو : : : :وضّح جوابنا طبقاً لهاتحوي بعض القواعد لكي يت اًنقاطم سنقد :  
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــى   نإ ـ ــا وصــلت    : تصــنيف الحــديث ينقســم إل ــواتر م ــواتر وآحــاد، والمت مت

  ــى حــد ــه إل ــإذا وصــل       يمتنــع  طرق ــه، ف ــى الكــذب، واآلحــاد بخالف ــه عل تواطــؤ روات
 وال  ،فــال يبحــث فــي الســند عندئــذ   ،التــواتر وحصــل القطــع منــه  الحــديث إلــى حــد

هــا مــن أقســام الخبــر   ألنّ ؛ضــعف األســانيد  يلتفــت إلــى صــحة أو وثاقــة أو حســن أو  
اآلحاد وتتدرـة    ،ذلـك إلـى القطـع    تجـاوز ته حسـبها، والمتـواتر قـد    يج حجوهـو حج

  بنفسه.
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ فــإذا كــان دلــيلهم   ،بــالقطع واليقــين ��� الشــيعة ال يســتدلّون فــي العقائــد   نإ ـ

  كالتواتر مثالً. ،نقلياً فيجب أن يثبت بالقطع
                                                 

�F١�EF�b�١א��Wن٢٨٨�Yc0=�א�UM�،�١�W٤٨٠N�a�١،�:��2א��W٦٤٣�xP	د�wא�����q�،�٨�W٤٤١�،
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ـــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ــــ ــم    ـ ــاك قاعــدة فــي عل ــنّة، وهــي أن     هن ــد الشــيعة والس  الحــديث موجــودة عن
ــر ضــعفه بالضــعيف, فكلّ    ــرت الطــرق الضــعيفة فســوف تجبــر      الضــعيف ينجب مــا كث

اع أو اب ال ينجبـر بسـند فيـه وضّـ    اع أو كـذّ السـند الـذي يوجـد فيـه وضّـ      السند، وأن
  كذاب مثله بل يزداد ضعفاً وسقوطاً.

ـــ٤٤٤٤ ــــ ــــ ــــ ومناقشــة  ،ن حســب مبانيهــامناقشــة أي مــذهب أو فرقــة يجــب أن يكــو   إن ـ
الشــيعة اإلماميــة فــي حــديثهم يجــب أن يكــون حســب مبــانيهم فــي علمــي الرجــال      

  والحديث.
  : الجواب على ما جاء في السؤال كاآلتي: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً

كـان فـي مـا أحصـيناه      ،ذكر المستشكل نفسه ثالثة وعشرين طريقاً مختلفـاً  ــــــــ١١١١
، Cعــن اإلمــام الصــادق  ةثالثــو ،Cعــن اإلمــام البــاقر  ةخمســ: منهــا علــى عجالــة 

عـــن عمـــار بـــن  واحـــدو، ·عـــن أبـــي ذر نـــاناثو، Cعـــن أميـــر المـــؤمنين نـــاناثو
 نـان اثومنهـا ترجـع إلـى طريـق واحـد،       ةثالثـ  ،·عن ابن عباس ةخمسو ،·ياسر
بطريـق واحـد،    ·عـن أبـي رافـع    نـان اثوبطريـق واحـد،    ·بـن الحنفيـة   محمدعن 

  عن ابن عامر. وواحد
 ؛نقتصر على ذكر مصـادر بعضـها علـى نحـو العجالـة     وترك العديد من الطرق 

  : لحصول الغرض منها
  .)باب المباهلة ١ح٢/٥١٣(الكافيــ 
  .)عشر أبواب االثنى ٣٦ح٤٧٩/(الخصالــ 
  .)Cمحمدروي عن اإلمام الحسن بن علي بن  ما ٤٥٨/(تحف العقول ــ
  .)مجلس في ذكر اإلمامة ٩٢/(روضة الواعظين ــ
فـي   Cاحتجاجه ٥٢٩ح٢/١٩٣، Cوالية علي ٢١٧ح١/٢٢٨(شرح األخبار ــ
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  .)علي في القرآن ٦٩٧ح٢/٣٤٦ الشورى،
  .)يوم الغدير 7احتجاج النبي ١/٦٦جحتجا(اال ــ
  .)قصّة عبد اهللا بن سالم ٤٦٠/(تفسير العسكري ــ
  .)سورة المائدة ١/١٢٦، حديثان ١/١٢٥(تفسير فرات ــ
: صـل الثـاني والعشـرون قولـه تعـالى     الف ١٨٨/بن عقـدة (فضائل أمير المؤمنين ال ــ

  .)�............اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�
ضـعفها المـدعى أو مـا قـد      ضصارفين النظر عن البحث في أسانيدها على فر

هــا تكفــي فــي إثبــات التــواتر وحصــول القطــع بســبب نــزول اآليــة          نّإف ،يــدعى فيهــا 
ق أمير المؤمنينبخصوص تصدC هذا العـدد   إذ لو كان كلّ ؛بخاتمه وهو راكع

فــال  ،حــدة بجميــع الطبقــات ال يكفــي إلثبــات التــواتر مــن الطــرق المختلفــة غيــر المتّ
  عي لها التواتر!!دادري كيف سيثبت تواتر العديد من األحاديث التي ن

ه نّــإا بإضــافة طــرق أهــل الســنّة ف تصــار علــى طــرق الشــيعة اإلماميــة،أم قهــذا باال
  ة لرواة مذهب معين في ذلك.سيصل إلى ما فوق التواتر، وال خصوصي

عـن طريـق بيـان    هذا فضالً عن العشرات مـن الشـواهد الداعمـة لسـبب النـزول      
  : نذكر بعض مصادرها على سبيل المثال ال الحصر المعنى،
بــاب فــرض طاعــة  ١٦ح١/١٨٩، ٧ح١/١٨٧بــاب النــوادر،  ١١ح١/١٤٦ (الكــافيـــ 
ــة األئمF، ــصّ اهللا عــزّ وجــلّ ورســوله     ٤ح١/٢٨٩ ــا ن ــاب م ــة  ب علــى األئمF  ًواحــدا

  .)باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الوالية ٧٧ح١/٤٢٧ فواحداً،
 ١٢/٢٠ذكر والية أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب،    ١/١٤(دعائم اإلسالم ــ

  .)ذكر والية األئمة
  .)المجلس التاسع والسبعون ٨٤٣ح٦٢٤الصدوق/ (أمالي ــ
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  .)لثالثونالباب الثالث وا ٩ح٣٣٦/(كمال الدينــ 
 ،عثمـان  أمير المؤمنين يقيم الحجة على المسلمين في عصـر  ١٩٨/(كتاب سليم ــ

  .)ثناء حرب صفّينومعاوية أ Cرسائل بين أمير المؤمنين ٢٩٦و
 ٢١٩(مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله)،      : 7قـول رسـول اهللا   ١/١٠٤(شرح األخبار ـ

  .)Cوالية علي ٢٤٥ح٢٣٨ ،١٩٩ح
  .)٢٧٧/صختصا(اال ــ
  .)٧٣٨ح٣٥٥/أمالي الطوسي(ــ 
  .)�............اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: قوله تعالى ١/٣٢٧العياشيتفسير ( ــ

  وتركنا األكثر.
معاند!! ��� التواتر  فبعد هذا ال يرد  

 ،ا ذكرنــا فــي النقطــة الســابقةالنظــر عــن التــواتر الثابــت الحاصـل ممــ  وبغــضّ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢٢٢
عىهذا المستشكل  فإنونفترض أنّـ  ،التي ذكرهاضعف جميع الطرق  اد عي ه سـيد

   الضـعيف ينجبـر    ضعف الطرق التي أوردناها ولم يذكرها, فأين هـو مـن قاعـدة أن
بالضعيف على مـا لهـذه الطـرق المفـروض ضـعفها مـن كثـرة، فعـددها الـذي يفـوق           

ــل  ؟!اعضّــو وأاب ال يكفــي فــي جبــران الضــعف ولــيس فيهــا كــذّ   أة عشــرات عــد ب
الضـعف المـدعى فـي األغلـب      علـى بعـض الـرواة فـإن     عـي الكـذب  دالو كان  حتّى

  سوف يجبر بعضها بعضاً.
مـا ذكـره مـن الجـرح والتعـديل       تفاصـيل الطـرف عـن المناقشـة فـي      نا سنغضّإنّ ــــ٣٣٣٣

ه ال كثيـر فائـدة فـي البحـث فـيهم إذا كـان       ألنّـ  ؛في رجال أسانيد الروايـات التـي ذكرهـا   
ضـعيف أو مهمـل    وجود راوٍ  واحـد  مع ،السند ر في الحكم على كلّأحدهم غير مؤثّ

ولكن سنناقشه في األسانيد التي ، ضعيفاله في قسم فيدخل السند كلّ ،أو مجهول
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راً فــي يكــون الحكــم عليــه أو عليهمــا مــؤثّ   ،يــدور الكــالم فيهــا علــى راوٍ أو راويــين  
ة السند أو وثاقته أو حسنه.صح  

الخبـر الواحـد    جعـل ن الً مع المستشـكل علـى مبنـاه مـ    وسيكون الكالم هنا تنزّ
  ..هذا غير معتمد عند اإلمامية فقد ذكرنا سابقاً أن ��� و ،حجة في العقائد

) روايــة علــي بــن إبــراهيم القمــي فــي  الروايــة السادســةفقــد ذكــر تحــت رقــم ( 
عـن   ،عـن أبـي حمـزة الثمـالي     ،عـن أبـان بـن عثمـان     ،عـن صـفوان   ،عن أبيـه  ،تفسيره

صـــفي : فــأبو حمـــزة الثمـــالي  ؛هـــم ثقـــاتكلّ الســـندرجــال   و ،Cأبــي جعفـــر البـــاقر 
عليC، ثقـة  : وصـفوان بـن يحيـى    ،نـه عمن المجمع علـى األخـذ   : وأبان بن عثمان
 شــكال ي ،ن بقــميناشــر حــديث الكــوفي: وإبــراهيم بــن هاشــم القمــي المعــروف  ،ثقــة

  صاحب التفسير. ،ثقة: بنه علي بن إبراهيماو ،وا عليهاوإن لم ينصّ ،أحد بوثاقته
م يجد مطعناً في أحدا لفلم، وبدأ بمناقشة علمائنـا فـي الرجـال     !ةث بالقشّتشب

المفـروض   مـع أن  ،ه لـم يـذكر لـه توثيـق    وأنّ ،في توثيقهم إلبراهيم بن هاشم القمي
أن تكون المناقشة فـي المبـاني الرجاليـة لـدى الشـيعة اإلماميـة، وإبـراهيم بـن هاشـم          

  .ق على توثيقهمتفّ
  :  ناً من التوثيقأه أعلى شنّنا على أؤعلما بل نصّ

(ورواة : رواه الصـدوق  ،قال السيد ابن طاووس في سند فيه إبراهيم بن هاشم
ق إبـراهيم بـن هاشـم الواقـع فـي السـند,       الً وثّـ فالسـيد أو  ؛)١()تّفاقالحديث ثقات باال

  ؛ فالحظ!العلماء تّفاقه نسب ذلك الثم أنّ
ــن داود   ــي وذكــره اب ــي القســم األو الحلّ ــه الخــاص بالممــدوحين    ل ف مــن كتاب

                                                 
�F١�EJ��0א��~<`�W١٥٨�K�r����א��J(Uא�?�� �
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  .)١(ومن لم يضعفهم األصحاب
ولـم أقـف ألحـد مـن أصـحابنا علـى قـول فـي القـدح          ((: همة في حقّـ وقال العالّ

  .)٢())واألرجح قبول قوله ،والروايات عنه كثيرة ،وال على تعديله بالتنصيص ،فيه
 ـــ  الخالصـة أي العالّمـة فـي   ـــ  د بالتنصـيص  مـا قيـ  وإنّ((: وقال أبو علي الحـائري 

أنّ: كما ينبه عليه قولهم ،يهم روايته بالقبولظاهر األصحاب تلقّ ألنل مـن نشـر   ه أو
  .))حديث الكوفيين بقم

 ،ح جملـــة مـــن طـــرق الصـــدوق هـــو فيهـــا صـــحS مـــةالعالّ نإ((: وقـــال أيضـــاً
خبـاره فـي   أ وكثيـراً مـا يعـد    ،وياسـر الخـادم   ،وكردويـه  ،عامر بن نعـيم : كطريقه إلى

ون أخبـاره  جماعة من أصحابنا يعـد : ي، بل قال جد)المختلف(كما في  ،الصحاح
  .من الصحاح

ه خـالي  والظـاهر مـن طريقتـه أنّـ     ـــ ونقل المحقّق البحراني عن بعـض معاصـريه   
أئمـة الحـديث مـن القميـين علـى       اعتماد جـلّ  ألن ؛اهـ توثيقه عن جماعته وقوـ(ره) 

كمـا   ،هـم كـانوا يقـدحون بـأدنى شـيء     ع أنّمـ  ،ى مع عدم علمهـم بثقتـه  حديثه ال يتأتّ
ه يروي عن الضـعفاء  بن خالد مع ثقته وجاللته بأنّ محمدهم غمزوا في أحمد بن أنّ

 ،هــا عنــهولــده الثقــة الجليــل اعتمــد فــي نقــل األخبــار جلّ  مــع أن ،ويعتمــد المجاهيــل
  .واعتمد ثقة اإلسالم عليه مع قرب عهده به في أكثر أخباره

يـن يحيـى    محمـد عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر الحميـري و  وكذا سعد بن: قلت
بـن أحمـد بـن     محمـد وغيرهم من األجالء، وكذا كونه شيخ اإلجازة، وكذا روايـة  

                                                 
�Fدאود١�d-ل�א�q2�E�W٣٤�F٤٣E9�-�،�KC��Iא� �
�F٢�E�e<oא�W٤٩�F٩E9�-�،�C��I9א�-�،�KyBYא�-E� �
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 ي ألسـتحي أن ال أعـد  إنّـ : Sيحيى عنـه وعـدم اسـتثنائه، وعـن والـد شـيخنا البهـائي       
ــه صــحيحاً  ــه المامقــاني فــ       . )١())حديث ــا قال ــه م ــل هــذا القــول وأوســع من تنقــيح (ي ومث

  .)٢()المقال
ــداماد فــي      ــه عــن الســيد ال ــا نقل والصــحيح الصــريح  ((: )الرواشــح(ومــن ذاك م

ل عــد توحالــه أعظــم مــن أن ي   فــأمره أجــلّ   ؛الطريــق مــن جهتــه صــحيح    أن: عنــدي
 ؟!كيـف  ،اهق بتعديله وتوثيقه إيـ ل ويتوثّبل غيره يتعد ،ق غيرهل وموثّق بمعدويتوثّ

 ،وشـيخ الطائفـة   ،والمفيد ،والصدوق ،ثينكرئيس المحد ــوأعاظم أشياخنا الفخام 
ــائرهم ومــــن  ــي ونظــ ــتهمفــ ــتهم ودرجــ ــتهم ،طبقــ ــرتبتهم ،ورتبــ ــدمين   ،ومــ مــــن األقــ

وخطــبهم أكبــر مــن أن يظــن بأحــد مــنهم قــد حــاج إلــى    هم أجــلّشــأنّــــ واألحــدثين 
 ،ووتـد األوتـاد   ،وقطـب األشـياخ   ،وهو شيخ الشـيوخ  ،قوتوثيق موثّ ،تنصيص ناص

  .)٣())فهو أحق وأجدر بأن يستغني عن ذلك ،األسانيدوسند 
ــق الســيد الخــوئي إيــ      ــه هــذا المستشــكل     ،اهإضــافة إلــى توثي  ،الــذي اعتــرف ب

وغيره من علمائنا الكثير، فبعد ذلك ال فائدة في محاولة االستماتة فـي رد كلمـات   
ــي توثيقـــ  ــا فـ ــع أن هعلمائنـ ــة    مـ ــاني اإلماميـ ــالم حســـب مبـ ــون الكـ ــروض أن يكـ  المفـ

  وأعالمهم في الرجال.
ا ذكــره مــمه علــى رغــم أو تناســى أنّــ يه نســأنّــ !والعجــب مــن هــذا المستشــكل 

رواياتـه   هم علـى أن ونصّـ  ،ه ال اختالف في مدحـه وحسـنه  أنّ ���  ،العلماء في توثيقه
ــرة،  ــة معتب ــار   مقبول ــه وقبولهــا فبعــد اعتب ــة رد  روايت ــة  ال مجــال لمحاول ــه فــي  ارواي بن

                                                 
�F١�Eل���א��ELk-�א�١�W٢١٤�F٩٢E9�-�،�KyBY;?,�Qא� �
�F٢�Eل�B_�א�;M�٥�W٧٢�F٦٢١E9�-�،�KyBYא�-E� �
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  !؟من أجل هذا ��� لتوثيق تفسيره عنه, وهل ا
ــ: واألعجــب مــن ذلــك   ــه روايــات يعتقــد هــو       أنّ ه حــاول تضــعيف الرجــل لنقل

نــا فــي ؤنــه علمابعــد أن لــم يفهــم مــدلولها وفقههــا الــذي بي  ،حســب مذهبــه ،بطالنهــا
أن يعــرض روايــات الرجــل  ،وهــذا مــن أعجــب أســاليب الجــرح والتعــديل !!كتــبهم

فقـه جـرح الرجـل ورمـاه بالضـعف وروايـة       فـإذا لـم توا   ،على مـا يعتقـده مـن مـذهب    
  !فتأمل ؛المناكير
ي( نا الكالم عوأم(علم : سوف يأتي التفصيل فيه ضمن عنوانف )تفسير القم

  الكالم/بحث حول وثاقة رجال تفسير القمي).
حـدثنا إسـماعيل بـن    : رواية فرات الكـوفي  )ةفي (الرواية الحادية عشروذكر 

عـن أحمـد بـن     ،بن الحسين (الحسن) بن أبـي الخطّـاب   محمدحدثنا : قال ،إبراهيم
بـن   محمـد عـن   ،عـن سـليمان بـن طريـف     ،عن ثعلبة بن ميمـون  ،بن أبي نصر محمد
  ... الرواية.Cسالماً الجعفي قال ألبي جعفر أن: مسلم

طعــن علــى   إذ ؛الروايــات التــي أوردهــا  وحــاول تضــعيفها كمــا فعــل فــي كــلّ   
قـد أوقفنـاك   ((: قـال فقـد   ،اذهـ فـي غيـر مقالـه     هفرات الكـوفي وتفسـيره بمـا لـم نجـد     

ــال مؤلّ  ــه وحـ ــعلـــى قيمتـ ــي     ،))هفـ ــالم الجعفـ ــليمان بـــن طريـــف وسـ ــى سـ ــم علـ وحكـ
  وإسماعيل بن إبراهيم بعدم وجود ترجمة له. ،بالجهالة

  :  وستعرف قيمة ما ذكر
أسـندت معظـم رواياتـه     ،فهو من التفاسير الروائية القديمة )تفسير فرات(ا فأم

ــااإلـــى  ــادقإلمـ ــاقر والصـ ــاكم الحســـكاني فـــي   ،Hمين البـ ــه الحـ شـــواهد (أورد عنـ
وذكـر طرقـه    )،إثبات الهداة(العاملي في  والحر )،البحار(والمجلسي في  )،التنزيل

  ، الفائدة الرابعة).٣٠/١٥٩سائلوالخاتمة (في إليه 
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 ــين أوائــل القــرن التاســع إلــى أوائــل    احــدإتــاريخ  ،ة نســخوتوجــد منــه عــد ها ب
ستنســخت علــى  اونســخة أُخــرى   ،صــة غيــر كاملــة وهــي ملخّ ،دي عشــرالقــرن الحــا

  هـ.١٠٨٣نسخة تاريخها 
فــي  Cهــو علــى نســخة فــي مكتبــة أميــر المــؤمنين  ،والمطبــوع الموجــود اآلن

أبـو الخيـر مقـداد بـن     : راويهـا  ،كتبت في بداية القـرن الرابـع عشـر    ،النجف األشرف
بـن عبـد الـرحمن     محمـد عـن أبـي قاسـم عبـد الـرحمن بـن        ،علي الحجازي المـدني 

  .)١(العلوي الحسني أو الحسيني عن فرات
وتفســير   ،فقــد ورد فــي أســانيد الصــدوق    ؛ا راوي تفســير فــرات الكــوفي  وأمــ

 ،ونقـل عنـه الحـاكم الحسـكاني     ،بـن الشـجري  ال Cوفضـل زيـارة الحسـين    ،القمي
  كما ذكرنا.

قّــق  خالفــاً لمــا ذكــره مح   ،ه إمــامي المــذهب  ويظهــر مــن مضــمون روايتــه أنّــ    
  ه زيدي المذهب.من أنّ ،اعتماداً على استحسانات واهية ،الكتاب

فـــه ض األصـــحاب لمؤلّوإن لـــم يتعـــر ؛وتفســـير فـــرات((: قـــال عنـــه المجلســـي
ــدح  ــدح وال قـ ــث        ،بمـ ــن األحاديـ ــا مـ ــل إلينـ ــا وصـ ــة لمـ ــاره موافقـ ــون أخبـ ــن كـ ولكـ

  .)٢())هفه وحسن الظن با يعطي الوثوق بمؤلّمم ،وحسن الضبط في نقلها ،المعتبرة
 ،ونقــل الخوانســاري عــن بعــض المحقّقــين فــي حواشــيه علــى (مــنهج المقــال)   

وهو يروي عن الحسين بن سـعيد مـن مشـايخ الشـيخ      ،له كتاب تفسير القرآن: قوله
تفســيره  مــنونقــل  ،وقــد روى عنــه الصــدوق بواســطة  ،أبــي الحســن علــي بــن بابويــه 
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 ،هاعتقـــادعلـــى حســـن  ن مـــا يـــدلّوهـــذا التفســـير يتضـــم .أحاديــث كثيـــرة فـــي كتبـــه 
  .)١(ومضمونه موافق للكتب المعتمدة ،وحسن حاله ،ووفور علمه ئه،اانتقوجودة 

وإكثــار  ،مــا يفيــده كونــه مــن مشــايخ علــي بــن بابويــه  أقــلّ نإ: وقــال المامقــاني
 Sوالفاضــل المجلســي Sوكــذا روايــة الشــيخ الحــر ،الروايــة عنــه Sالصــدوق

بعــد اســتفادة كونــه إماميــاً مــن    ،ســنهــو كــون الرجــل فــي أعلــى درجــات الح   ،عنــه
  .)٢(والعلم عند اهللا تعالى ،األخبار التي رواها

ئا نقلنا يظهر لك اعتماد علماومموالتصريح بحسن حـال   ،الًنا على الكتاب أو
  .ثانياً ه فرات الكوفيمؤلّف

فيكفـي   ،إسـماعيل (بـن إسـحاق) بـن إبـراهيم     : فهو ،وأما إسماعيل بن إبراهيم
ر عنــدهم مــن تحســين مشــايخ  لمــا تقــر ؛ه أحــد مشــايخ فــرات الكــوفي فــي حســنه أنّــ

  .جازةالمشهورين بالرواية وأصحاب اإل
بن أبي نصر ثقة،  محمدوأحمد بن  ،بن الحسن بن أبي الخطّاب ثقة محمدو

 ه الشـيخ فـي أصـحاب الصـادق    وثعلبة بن ميمون ثقة, وسليمان بن طريف عـدC، 
 محمـد و ،كثعلبة في هذا السند ،الثقات عنه خاصّة مع رواية ،في حسنه فاوهو ك

ســالم بــن المســتنير الجعفــي الكــوفي الــذي  : وهــو ،وســالم الجعفــي ،ســلم ثقــةمبــن ا
 ،كشـف عـن وثاقتـه   توروايتـه عنـه ولـو بالواسـطة      ،بن محبوب بالواسـطة ايروي عنه 

  فالرواية حسنة على أقل تقدير. ،)٣(ال أقل عن حسنه أو
 ،عـن المفيـد   )أماليـه (روايـة الطوسـي فـي     عشـر)  (الرواية السـابعة وذكر تحت 
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 ؛ولهـا طـرق عديـدة    ،ةالمروية عند الخاصة والعام ،وهي رواية أبي رافع المشهورة
طريقــاً آخــر إليهــا بروايــة النجاشــي فــي  فــي (الروايــة التاســعة عشــر) فقــد ذكــر نفســه

  .رجاله
 ،بـي رافـع  عـن أ  ،عـن عبيـد اهللا   ،عـن عـون بـن عبيـد اهللا    : فرواية الطوسي بسنده

ه عـن جـد   ،عن أبيـه عبيـد اهللا   ،عون يعن عبد اهللا بن عبيد اهللا أخ: ورواية النجاشي
ما تكلّـم علـى   السند إلى هنا في الروايتين وإنّ نرافع، والمستشكل لم يتكلّم ع يأب

بـن طـاووس نقـالً عـن تفسـير      اطريقـاً ثالثـاً ذكـره     يولكنّـه نسـ   ،ما بعدهم من الرجال
كمــا فــي ســند     ،وهــذا الســند يرجــع إلــى عــون بــن عبيــد اهللا        ،)١(حــام الثقــة  ابــن الج

بــن عبيــد اهللا عــن أخيــه   محمــدام هــو حــوالــراوي عــن عــون عنــد ابــن الج  ،الطوســي
 )٢(هذا يفترق طريق ابن أبي شيبة الذي رواه الطبراني في الكبيـر  محمدعون، ومن 

 ةثالثـ : ةأربعـ بـن عبيـد اهللا هـذا     محمدبل مجموع الطرق عن  ،امحعن طريق ابن ج
وإن  ،امحـــوهـــو طريـــق ابـــن الج ،ل عنـــد الشـــيعةواألو ،منهـــا فـــي كتـــب أهـــل الســـنّة

  لما وقع من تصحيف في األسانيد. ؛حاد في بعضهاتّيحتمل اال
عبد الرحمن بن األسود الكندي اليشكري الـراوي عـن عـون     فإن ،وعلى كلّ

 محمـد ق الطريـق مـن   وافتـر  ،بـن عبيـد اهللا عـن عـون     محمـد تابعه  ،في سند الطوسي
بـن عبيـد    محمـد عـن   ،عـن عبـد الـرحمن بـن األسـود      ،مخـول : طـرق  ةأربعـ إلـى  هذا 

ويحيى بن الحسن بن  ،بن عبيد اهللا محمدعن  ،عن هارون بن سعيد ،وحصين ،اهللا
وإســماعيل بــن  ،بــن عبيــد اهللا محمــدعــن  ،عــن علــي بــن الهاشــم بــن البريـد  ،الفـرات 

بـن عبيـد اهللا, وإذا قلنـا     محمـد عـن   ،شم المغانيعن يحيى بن ها ،إسحاق الراشدي
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بـن عبيـد اهللا    محمـد فـالطرق عـن    ،حاد الطريق الرابع والثالـث لوجـود التصـحيف   تّاب
  ثالثة.

فضالً عـن   ،أغلب من تكلّم عليهم في هذه الطرق لهم متابعون وبالنتيجة فإن
  كفاية تعدد الطرق في استفاضة الحديث وحسنه.

رواية علي بن : وهي ،حداها صحيحةإ ندنا ثالث روايات،ع نأإلى هنا ظهر 
ــنتان    ــان حسـ ــيره، واثنتـ ــي تفسـ ــراهيم فـ ــا ،إبـ ــوفي  : وهمـ ــرات الكـ ــة فـ ــة  ،روايـ والروايـ

ا علـى  الً منّـ المعروفة المشهورة عن أبي رافـع, وهـذا يكفـي للتمسـك بالحـديث تنـزّ      
ــل هــذا ال      فإنّ ��� مبنــى القــوم، و  ــى مث ــى عــدم الحاجــة إل ــد أشــرنا إل ــا ق تصــحيح فــي  ن

دالل ويبــدأ مــن النقطــة الثالثــة ثــم ســتالنقطتـين الســابقتين، وللمســتدل أن يعكــس اال 
  .ــى من تصحيح أحد الطرق إلى إثبات التواتريترقّ: أي ــ ،ينتهي باألولى

الروايــات  وبعـد فهــذه حـال كــلّ  ((يظهـر مــا فـي قــول المستشــكل    ؛ا قــدمناوممـ 
ه لـم يصـح منهـا    وقـد رأيـت أنّـ   : إلى قولـه  ،المسندة التي وقفنا عليها من كتب القوم

  .))شيء أصالً من طرق الشيعة فضالً عن طرق أهل السنّة
وقد أشرنا إلى مصادر العديد منها. ،الطرق ه لم يذكر كلّأنّ: الًفأو  

مـع   ،ه قد صح طريق واحد منها وحسن طريقان على األقلقد رأيت أنّ: وثانياً
ا جــاء مــن أخطــاء واشــتباهات فــي الجــرح  ه عمــنا الطــرف عــن مناقشــتضــا قــد غضأنّــ

  ر.ختصاروماً لال ؛والتعديل لبقية األسانيد
لذكرنا له ما يمكـن   ��� و الكالم في طرق الشيعة ال في طرق السنّة، نإ: ثالثاًو

ــانيهم   ــي حــاتم فــي تفســيره      ،تصــحيحه علــى مب ــن أب ــة اب ــي   ،)١(مثــل رواي ــري ف والطب
  وغيرها. ،)٢(تفسيره
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عنـد الكـالم فـي هـذا      ،التهويالت التي استخدمها القـوم  رغم كلّ((: ا قولهوأم
  .))من تواتر وصحة القصّة في طرق أهل السنّة... الخ ،داللستاال

 ؟تها وعـدم تواترهـا  هل الكالم في روايات أهل السنّة وعدم صـح  ؛فال ندري
فهذا ممفضـالً   ،دهملكان من السهل علينا إثبات تواترها عن ��� و ،ث عنها لم يتحد

  !عن صحة بعض طرقها
أو  ،فما في هـذه العبـارة ال عالقـة لـه بهـا      ،وإن كان الكالم في روايات الشيعة

  هو من الخلط وسبق القلم.
فضالً عـن بقيـة الطـرق     ،فقد أثبتنا تواتر الحديث عند الشيعة فقط ،وعلى كلّ

ــلّ    ــا كـ ــو جمعنـ ــرى، ولـ ــذاهب اُألخـ ــد المـ ــلّ  عنـ ــد كـ ــرق عنـ ــذاهب أل الطـ ــالمـ بح صـ
عمــوم  نال عــ ،ةالحــديث فــوق التــواتر بمراتــب، وكالمنــا هنــا عــن الطــرق المســتقلّ    

  كما يحاول أن يوهمه هذا المستشكل. ،التخريج في الكتب
  ــأن ــر ومــن الســماجة االدعــاء ب ــة       اًكثي ــد ذكــروا حادث ــنّة ق مــن علمــاء أهــل الس

ن الكـالم فـي   ولـو كـا   !مـا لـه شـأن بنـزول اآليـة      يـراد كـلّ  إأو  ،ق لبيان ضـعفها التصد
بـل اعتمـدوا علـى     ة،نا له العدد الوفير مـن علمائـه الـذين أخرجوهـا مسـند     طرقهم لبي

مــا لــه شــأن بــالنزول مــع ذكــر   إيــراد كــلّ مــع أن ،قــوا بشــيء عليهــاأســانيدها ولــم يعلّ
أو إيرادهـــا ((: ولعـــلّ مـــا فـــي جملتـــه األخيـــر مـــن قولـــه  ،األســـانيد كـــاف فـــي البـــاب

ما يب ))بذلك ةبأسانيدها مبرئين الذمن لك حال علمائهي.  
منها شيء((: ا قولهوأم فهو على عهدته ))لكن لم يصح، نا ما فيه.وقد بي  
وأما أن األمر مفروغ منه عند العلمـاء ال   األميني لم يناقش في األسانيد، فألن

ــة    حي ــاول تكـــذيب الحادثـ ــن ينتســـب لهـــم يحـ ــان بعـــض مـ ــة، وإن كـ  ،تمـــل المناقشـ
  .ةكأمثال ابن تيمي
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فهل يا تـرى سـيكتفي أم    وأما طلبه السند الصحيح من كتبنا، فقد دللناه عليه,
  يبقى يلج في عناده؟!

  وأما السند الصحيح من كتبهم، فله مكانه الخاص به.
  : ه في متون الرواياتلستشكأالكالم على ما : : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

ضـح  إذ مـن الوا  ؛ما ذكره من اخـتالف واضـطراب المتـون لـيس بشـيء      نإ ــــــــ        أأأأ
التواتر الثابت لمجموعـة مـن التفاصـيل يغنـي عـن االلتفـات إلـى االخـتالف فـي           أن

    ق مـن شـخص اإلمـام علـيالتفاصيل اُألخرى، فقد حصل التواتر بوقوع التصدC 
فنزلت اآلية تخبر  ،ولم يعطه أحد شيئاً ،ل في المسجدألسائل س ،في حالة الركوع

لوتثبت صفة الواليـة هللا و  ،عن ذلك 7النبي  وهـذا يكفـي فـي    ، قرسـوله وللمتصـد
كلّ رد صاتالتخر، تركنـاه   ،في التفاصيل كالمـاً كثيـراً مـع هـذا المستشـكل      مع أن

  كرهاً للتطويل ولعدم الحاجة إليه.
شـكاالت  إفهـي  ، دالل الشـيعة باآليـة  اسـت مـا ذكـره مـن اإلشـكاالت علـى       ـــ ـــ ـــ ـــ     بببب

فـي هـذا   هـا  جبنـا عليهـا كلّ  وأ ،نـا بالتفصـيل  ؤرة من أسالفه قد أجاب عليهـا علما مكر
  ؛ فليراجع!على اآللوسي ة الجواب الخاص بالردخاصّ ،آية الوالية)الباب (

@òzîz•@òíaë‰I@òzîz•@òíaë‰I@òzîz•@òíaë‰I@òzîz•@òíaë‰IÇÇÇÇääää@òČäŽ�Ûa@Ýçc@†@òČäŽ�Ûa@Ýçc@†@òČäŽ�Ûa@Ýçc@†@òČäŽ�Ûa@Ýçc@†HÖČ†–nÛa@òÈÓaë@ïØ¤HÖČ†–nÛa@òÈÓaë@ïØ¤HÖČ†–nÛa@òÈÓaë@ïØ¤HÖČ†–nÛa@òÈÓaë@ïØ¤    

�����	�>�(�����א�����ن�«�����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
 ؟؟؟؟، هل هي صحيحة، هل هي صحيحة، هل هي صحيحة، هل هي صحيحةبالخاتمبالخاتمبالخاتمبالخاتم    CCCCعليعليعليعلي    مامماممامماماإلاإلاإلاإل    ققققتصدتصدتصدتصد    ةةةةقصّقصّقصّقصّما هي ما هي ما هي ما هي 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 

إن ــد ــاماإل قتصـ ــاتم Cعلـــي مـ ــع ،بالخـ ــيعة اتّفـــاق موضـ ــل الشـ ، نّةالســـ وأهـ
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  : قالتصد واقعة تحكي نّةالس أهل طرق من صحيحة رواية لك وسنروي
ــن عــن صــحيح بســند الحســكاني الحــاكم روى  7اهللا رســول أن((: عبــاس اب

 المســجد فـي  يبــق فلـم  ،هوأصــحاب هـو  وانصــرف ،الظهـر  صــالة بأصـحابه  يومــاً ىصـلّ 
ــاً علـــي غيـــر ــلّ قائمـ ــين ييصـ ــر بـ ــراء مـــن فقيـــر المســـجد دخـــل إذ، والعصـــر الظهـ  فقـ

 !اهللا ولــي يــا: فقــال ،نحــوه فأقبــل، اًعليــ خــال أحــداً المســجد فــي يــر فلــم، المســلمين
 كـان  ،أحمـر  يمـاني  عقيـق  خـاتم  وله. أمكنك بما علي قتتصد أن ،له يتصلّ بالذي
ــ الصــالة فــي يلبســه  الســائل إلــى وأشــار ،ظهــره علــى فوضــعها يــده فمــد، يمينــه يف
 اهللا بـاهى  قـد ل: لعلـي  7النبـي  فقـال ، جبرائيل وهبط، ومضى، له ودعا فنزعه، بنزعه

  .)١(�............ورسولُهورسولُهورسولُهورسولُه    اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: اقرأ، اليوم مالئكته بك
ــي بعــدها، وهــي       روىو ــة الت ــن مــؤمن الشــيرازي فــي اآلي ــه: عــن اب ــالى قول : تع

�    ونبالْغَـال ـمه اللَّـه ـزْبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي نمو    ونبالْغَـال ـمه اللَّـه ـزْبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي نمو    ونبالْغَـال ـمه اللَّـه ـزْبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي نمو    ونبالْغَـال ـمه اللَّـه ـزْبح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي نمال : , وقـال )٢(�و
هذه اآلية نزلت في أمير المؤمنين علي رين أنخالف بين المفسC)٣(.  

بـن عثمـان    محمـد وحـدثنا الحسـن بـن    : وسند رواية التصـدق عنـد الحسـكاني هـو    
ــال  ا ــال    : لفســوي بالبصــرة, ق ــن ســفيان، ق ــن     : حــدثنا يعقــوب ب ــيم الفضــل ب ــو نع حــدثنا أب

  حدثنا سفيان الثوري، عن منصور,عن مجاهد، عن ابن عباس..: دكين، قال
وحـدثني األعمـش، عـن مسـلم البطـين، عـن سـعيد بـن جبيـر، عـن           : قال سفيان

  .)٤(... الرواية�ورسولُهورسولُهورسولُهورسولُه    اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: ابن عباس، في قول اهللا تعالى
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نزيـل البصـرة،   : بـن عثمـان الفسـوي، وثّقـه السـمعاني؛ قـال       محمـد والحسن بن 
. قــرب )١(ات أبــي يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفســوي، ثقــة نبيــل  مصــنّفعنــده أكثــر 

  .)٢(هـ٣٢٠الذهبي وفاته في 
ويعقـوب بــن ســفيان، هــو أبـو يوســف يعقــوب بــن سـفيان بــن جــوان الفســوي،    

حدث الحافظ صاحب كتاب (المعرفة والتاريخ)، ترجمه الخطيب في (الرحلة الم
وذكـره  : ، وترجمـه ابـن حجـر فـي (تهـذيب التهـذيب)، وقـال       )٣(في طلب الحديث)

كان ممن جمع وصنّف، مع الورع والنسك، والصالبة : ابن حبان في الثقات، وقال
ان إمام أهل الحديث بفـارس  ك: ال بأس به، وقال الحاكم: في السنّة. وقال النسائي

ـــ ثم قال  قدم علينا رجالن مـن نـبالء النـاس، أحـدهما     : وقال أبو زرعة الدمشقي : ـ
  .)٤(يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجالً: وأرحلهما

  والظاهر أن هذا الحديث من تفسيره.
 .)٥(والفضل بن دكين معروف مشهور، وثقه الكلّ

، وسفيان روى هذا الحديث مـن  )٦(من التزكية عندهمعلى أ ،ريوسفيان الثو
  : طريقين يجتمعان فيه

عـن األعمـش عـن    : عن منصور، عـن مجاهـد، عـن ابـن عبـاس. والثـاني      : األول
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  مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وهؤالء كلّهم ثقات عند القوم.
 محمـد أبـو بكـر   : سـوي، فهـو  بـن عثمـان الف   محمـد وأما الراوي عن الحسن بن 

  بن مؤمن الشيرازي، صاحب التفسير الذي أخذه من اثني عشر تفسيراً.ا
فـإن الحــاكم الحســكاني يــروي بواســطة أبــي العبــاس العلــوي، عــن أبــي قيــدة،  

  بن عثمان الفسوي. محمدبن عبيد اهللا، عن الحسن بن  محمدعن 
أخبرنـا عقيـل بـن    : ايـة؛ قـال  وقد أورد سنده في الرواية السـابقة علـى هـذه الرو   

حـدثنا  : بن عبيد اهللا، قـال  محمدحدثنا : أخبرنا علي بن الحسين، قال: الحسين، قال
وحـدثني  : أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد اهللا الدقّاق... إلى آخر السند، ثم قـال 

  .)١(بن عثمان الفسوي، عن ابن عباس محمدالحسن بن 
وحــدثنا الحســن بــن محمــد بــن عثمــان    : اهد، قــالثــم أورد الروايــة محــلّ الشــ  

  الفسوي... إلى آخر ما أوردناه من سند ومتن الرواية.
  .)٢(بن عثمان الفسوي محمدوهكذا في كلّ ما يروي عن الحسن بن 

بــن عبيــد  محمــدبــن عبيــد اهللا الــوارد فــي الســند، وفــي ســند آخــر أبــو بكــر     محمــدو
ــ(ابن مـؤمن) فـي عـدة أسـانيد       بن مؤمن محمدأبو بكر : ، هو)٣(اهللا الشيرازي، إذ أشار إليه ب

  أُخر، فباتّحاد الراوي والمروي عنه ومكان وتاريخ الرواية، يتّضح اتّحادهما.
فقـد روى الحســكاني بــنفس الســند عــن أبــي بكـر بــن مــؤمن، عــن عبدويــه بــن   
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يـه  بـن عبيـد اهللا، عـن عبدو    محمـد : ، وروى عنـه بـنفس السـند باسـم    )١(بشـيراز  محمد
  .)٢(بشيراز محمدبن ا

كمـــا روى بـــنفس الســـند عـــن ابـــن مـــؤمن، عـــن المنتصـــر بـــن نصـــر بـــن تمـــيم    
بن عبيد اهللا، عن المنتصر بن نصر بـن   محمد، وروى بنفس السند باسم )٣(الواسطي

  .)٤(تميم الواسطي
كما روى عن أبي بكـر بـن مـؤمن، عـن عثمـان بـن أحمـد بـن عبـد اهللا الـدقّاق           

بــن عبيــد اهللا عــن عثمــان بــن أحمــد بــن عبــد اهللا   محمــده باســم ، وروى عنــ)٥(ببغــداد
  .)٦(الدقّاق ببغداد

ــن أبـــي عمـــر عبـــد الملـــك بـــن علـــي      كمـــا روى عـــن أبـــي بكـــر بـــن مـــؤمن، عـ
بــن عبيــد اهللا، عــن أبــي عمــر عبــد الملــك بــن    محمــد، وروى عنــه باســم )٧(بكــازرون

  .)٨(علي بكازرون
ي، محمـد أخبرنا أبـو العبـاس ال  : لبل إنّه ذكره باالسمين في رواية واحدة؛ قا

ــا علــي بــن الحســين، قــال  : قــال ــا : أخبرن ــو  : بــن عبيــد اهللا، قــال  محمــدأخبرن حــدثنا أب
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عمرو عثمان بن أحمد بن عبيد اهللا الدقّاق المعروف بـ(ابن السماك) ببغـداد... إلـى   
هذه  ال خالف بين المفسرين أن: قال ابن مؤمن: آخر ما ذكره من الرواية، ثم قال

اآلية نزلت في أمير المؤمنين عليC)١(.  
وقــد روى آخــرون عــن تفســير ابــن مــؤمن الشــيرازي مــا رواه الحســكاني عــن    

ــنفس الســند؛ فقــد روى الحســكاني عــن      محمــد بــن عبيــد اهللا   محمــدبــن عبيــد اهللا ب
، ورواه ابــن )٢(بســنده، عــن علقمــة، عــن ابــن مســعود، فــي أن الخالفــة وقعــت لثالثــة   

بن مؤمن الشيرازي من كتابه، عن علقمـة، عـن    محمدالطرائف) عن طاووس في (
  .)٣(ابن مسعود أيضاً

بـــن عبيــد اهللا بســـنده، عـــن ســـفيان، عـــن   محمـــدوروى الحســكاني أيضـــاً عـــن  
ي، عن الحارث، عن عليالسدC  لَ الذِّكْرِ�في تفسير آيةأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِفَاسأَلُوا أَهورواه )٤(�فَاس ،
، )٥(مـؤمن الشـيرازي مـن كتابـه الطرائـف     بـن   محمـد بنفس السند ابـن طـاووس، عـن    

واجعـلْ لـي   واجعـلْ لـي   واجعـلْ لـي   واجعـلْ لـي   �: بن عبيد اهللا بسنده، عن ابـن عبـاس فـي قولـه     محمدوروى أيضاً عن 
، ورواه عن أبي بكـر الشـيرازي ابـن شـهر آشـوب فـي       )٧)(٦(�اًاًاًاًنَصيرنَصيرنَصيرنَصير    اًاًاًاًمن لَدنْك سلْطَانمن لَدنْك سلْطَانمن لَدنْك سلْطَانمن لَدنْك سلْطَان

  .)٨((المناقب)
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لسـدي، عـن عبـد خيـر،     وروى أيضاً عن القطّان، عن وكيع، عن سفيان، عـن ا 
عن عليCفي قوله تعالى ، :�اَءلُونتَسي معاَءلُونتَسي معاَءلُونتَسي معاَءلُونتَسي م٢)(١(�ع(.  

بـن مـؤمن الشـيرازي بإسـناده عـن       محمدورواه ابن طاووس في الطرائف عن 
  .)٣(السدي

: بن حرزاد باألهواز بسنده عـن أبـي هريـرة فـي قولـه تعـالى       محمدوروى عن 
، ورواه عـن ابـن   )٥)(٤(�ت طُـوبى لَهـم وحسـن مـآبٍ    ت طُـوبى لَهـم وحسـن مـآبٍ    ت طُـوبى لَهـم وحسـن مـآبٍ    ت طُـوبى لَهـم وحسـن مـآبٍ    الَّذين آمنُوا وعملُـوا الصَّـالحا  الَّذين آمنُوا وعملُـوا الصَّـالحا  الَّذين آمنُوا وعملُـوا الصَّـالحا  الَّذين آمنُوا وعملُـوا الصَّـالحا  �

  .)٦(بنفس السند )العقد النضيد(بن الحسن القمي في  محمدمؤمن 
: وروى عـــن أبـــي الطيـــب الســـامري بســـنده إلـــى ابـــن عبـــاس فـــي قولـــه تعـــالى  

بن مؤمن   محمدن ، ورواها الكاشي ع)٨)(٧(�الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍالَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍالَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍالَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ�
  .)٩(الشيرازي بنفس السند والمتن

بن عبد الرزّاق بالبصرة بسنده، عن أبي هريرة في  محمدوروى عن أبي بكر 
ــاَء الْحـــق وزَهـــق الْباطـــلُ�: قولـــه ــاَء الْحـــق وزَهـــق الْباطـــلُجـ ــاَء الْحـــق وزَهـــق الْباطـــلُجـ ــاَء الْحـــق وزَهـــق الْباطـــلُجـ ، ورواهـــا عـــن أبـــي بكـــر الشـــيرازي فـــي  )١١)(١٠(�جـ
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)١()إحقاق الحق(.  
بـن عبيـد اهللا فـي     محمـد باسـم  ومن هنا ظهر االتّحاد بين ما يذكره الحسكاني 

  خر.أُُ بن مؤمن في أسانيد محمدبكر  يبعض األسانيد، وبين ما يذكره باسم أب
وقــد تــرجم الشــيخ منتجــب الــدين (القــرن الســادس) فــي فهرســته البــن مــؤمن   

كتــاب  مصــنّفثقــة، عــين، : [بــن] مــؤمن الشــيرازي محمــدالشــيخ : الشــيرازي، بقولــه
ــر     ــزول القــرآن فــي شــأن أمي المــؤمنين) صــلوات اهللا وســالمه عليــه وعلــى أوالده    (ن

  .)٢(الطيبين الطاهرين، أخبرنا أبو البركات المشهدي رحمه اهللا به
 محمدأبو بكر : بقوله )معالم العلماء() في ٥٨٨وترجمه ابن شهر آشوب (ت

  .)٣(Cبن مؤمن الشيرازي كرامي، له نزول القرآن في شأن أمير المؤمنينا
حينمــا نقــل عــدة روايــات مــن  )الطرائـف (هـــ) فــي ٦٦٤توقـال ابــن طــاووس ( 

بــــن مــــؤمن الشــــيرازي ممــــا أورده فــــي كتابــــه  محمــــدومــــن ذلــــك مــــا رواه : كتابــــه
 .)٤(واستخرجه من تفاسير االثني عشر وهو من علماء األربعة المذاهب وثقاتهم

. )٥(بن مؤمن في كتابه المـذكور  محمدومن ذلك ما رواه الحافظ : وقال أيضاً
بـن مـؤمن الشـيرازي فـي كتابـه،       محمـد ومـن ذلـك مـا رواه الحـافظ عنـدهم      : ضـاً وأي

  .)٦(فسماه حافظاً في عدة موارد
ذلك ما رواه الشيخ فمن : وذكر أسماء التفاسير التي استخرج كتابه منها؛ قال
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بــن مــؤمن الشــيرازي فيمــا أورده فــي كتابــه الــذي اســتخرجه مــن          محمــد الحــافظ 
تفسير أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن سفيان، وتفسير ابـن   :التفاسير االثني عشر

جـريج، وتفســير مقاتـل بــن سـليمان، وتفســير وكيـع بــن جـراح، وتفســير يوسـف بــن       
موسى القطّان، وتفسير قتادة، وتفسير أبي عبيدة قاسـم بـن سـالم، وتفسـير علـي بـن       

سـير  حرب الطائي، وتفسير السدي، وتفسير مجاهـد، وتفسـير مقاتـل بـن حيـان، وتف     
  .)٢(. وأيضاً سماه حافظاً في كتابه اليقين)١(أبي صالح

، )٣(وأورد الحسكاني تعداد هذه التفاسير في (شواهد التنزيل) بنفس الترتيـب 
  وقد أشرنا إلى أن الرواية مورد البحث مستخرجة من تفسير يعقوب بن سفيان.

المـؤمن  بـن   محمـد أن أبـا بكـر   : ونقل السـيد المرعشـي عـن (مناقـب الكاشـي)     
  .)٥(العالّمة اإلمام الفاضل: ، وقال عنه الكاشي)٤(هـ٣٨٨توفّي في 

ــين الحســكاني وابــن مــؤمن فهمــا       ــا الواســطة ب ــاس عقيــل بــن    : وأم أبــو العب
بن علي العلوي، عن أبي الحسن علي بـن الحسـين بـن قيـدة      محمدالحسين بن 

  .الفسوي
بـن منـدة، شـيخ     مدمحوأبو الحسن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن 

الخزّاز القمي، صاحب (كفاية األثر)، وقد وقع التصحيف في اسمه مـن منـدة إلـى    
  (قيدة) عند الحسكاني في الموضعين.
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بـن منـدة، أبـو     محمـد علـي بـن الحسـين بـن     : قال الوحيد البهبهاني في التعليقـة 
لخــزّاز علــي بــن ا محمــدالحســن، قــد أكثــر مــن الروايــة عنــه الثقــة الجليــل علــي بــن    

وتـرحم عليـه، والظـاهر أنّــه مـن مشـايخه، فهــو فـي طبقـة الصــدوق وكثيـراً مـا يــروي          
  .)١(عن الثقة الجليل هارون بن موسى التلعكبري

وهـــو مـــن شـــيوخ الكراجكـــي أيضـــاً؛ روى عنـــه فـــي كتـــاب (تفضـــيل أميـــر          
  .)٢(المؤمنين) حديث الطير عن أبي هدبة مولى أنس

لثقـات، ويـروي عـن الثقـات، وقـد روى      فهو من شـيوخ اإلجـازة، يـروي عنـه ا    
أبو العباس عقيـل بـن الحسـين العلـوي؛ ذكـره الـذهبي فـي        : عنه في سند الحسكاني

بـن علـي السـيد الفرغـاني، أبـو       محمـد عقيل بـن الحسـين بـن    : ؛ قال)تاريخ اإلسالم(
   .)٣(محتشم ذو مال، النسوي المولد، فرغاني المنشأ: العباس

بــن  محمــدعقيــل بــن الحســين بــن  : اريخ نيســابوروفــي منتخــب الســياق ذيــل تــ 
بـن علـي بـن     محمـد علي بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بـن جعفـر بـن    

كبيــر جزيــل النعمــة، نســوي : أبــي طالــب الســيد أبــو العبــاس الفرغــاني، ثــم الفارســي 
  .)٤(المولد، فرغاني المنشأ، علوي المحتد، سمع الكثير...الخ

ــه شــ  واهد كثيــرة جــداً عــن عــدد مــن الصــحابة تخرجــه إلــى حــد      والحــديث ل
  التواتر.
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 : تعليق

»����د����א�0دن�����()�«� �

السائل يقول لعليالسائل يقول لعليالسائل يقول لعلياهللا: : : : ····السائل يقول لعلي اهللايا ولي اهللايا ولي اهللايا ولي قبل أن تنزل قبل أن تنزل قبل أن تنزل قبل أن تنزل     ،،،،الحديثالحديثالحديثالحديث    كما جاء في نصّكما جاء في نصّكما جاء في نصّكما جاء في نصّ    !!!!يا ولي
        فكيف هذا؟فكيف هذا؟فكيف هذا؟فكيف هذا؟    ،،،،آية الواليةآية الواليةآية الواليةآية الوالية

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ــه  نإ :نحــن ال نقــول  ــم  Cواليت ــة, وإنّمــا     ل ــة الوالي ــزول آي ــة قبــل ن تكــن ثابت
  ة على واليته.آية الوالية أحد األدلّ نإ :نقول

فإنّـه علـم بهـا بعـد نـزول اآليـة, كمـا         نعم, إن من لم يكن يعـرف واليتـه سـابقاً   
فــإنّهم  ؛مــنهم عبــد اهللا بــن ســالم  ،ورد فــي أســباب النــزول بخصــوص بعــض اليهــود  

7سألوا النبي ١(آليةه فنزلت اعن وصي( هذا ال يعنـي أن كـلّ المسـلمين لـم     , ولكن
  ..يكونوا يعلمون بواليته قبل نزول اآلية

 ��� وحديث الدار كان فـي بـدايات الـدعوة اإلسـالمية, ولـم يحضـره        ؟!كيف
  .)٢(بواليته هناك 7هاشم, وقد أخبر النبي وبن

واليتــــه كانــــت معروفـــة عنــــد كثيــــر مـــن المســــلمين مــــن المهــــاجرين    نإبـــل  
ة مواضـع, ولكـن مـاذا نفعـل لمـن يريـد       بها في عـد  7ر إخبار النبيلتكر ؛األنصارو

أن يغطـي ضــوء الشــمس بغربــال؟ فهــو مــن أجـل غايتــه وغرضــه ينكــر ضــوء النهــار,   
  فهم.انّه ليل, فإ: ويقول
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
حــــديث حــــديث حــــديث حــــديث     ،،،،أللبــــاني فــــي (سلســــلة األحاديــــث الضــــعيفة)أللبــــاني فــــي (سلســــلة األحاديــــث الضــــعيفة)أللبــــاني فــــي (سلســــلة األحاديــــث الضــــعيفة)أللبــــاني فــــي (سلســــلة األحاديــــث الضــــعيفة)الــــدين االــــدين االــــدين االــــدين ا    قــــال ناصــــرقــــال ناصــــرقــــال ناصــــرقــــال ناصــــر

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين ���� :7777نزلت هذه اآلية على رسول اهللانزلت هذه اآلية على رسول اهللانزلت هذه اآلية على رسول اهللانزلت هذه اآلية على رسول اهللا((((: : : : ٤٩٢١٤٩٢١٤٩٢١٤٩٢١رقمرقمرقمرقم
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذ7777، فخرج رسـول اهللا ، فخرج رسـول اهللا ، فخرج رسـول اهللا ، فخرج رسـول اهللا ����آم    

        ::::ي؛ فـــإذا ســائل، قـــال ي؛ فـــإذا ســائل، قـــال ي؛ فـــإذا ســائل، قـــال ي؛ فـــإذا ســائل، قـــال ون بــين راكـــع وقــائم يصــلّ   ون بــين راكـــع وقــائم يصــلّ   ون بــين راكـــع وقــائم يصــلّ   ون بــين راكـــع وقــائم يصــلّ   صــلّ صــلّ صــلّ صــلّ ودخــل المســجد؛ والنـــاس ي  ودخــل المســجد؛ والنـــاس ي  ودخــل المســجد؛ والنـــاس ي  ودخــل المســجد؛ والنـــاس ي  
        هذا الراكع ــ لعلي ــ أعطاني خاتماً).هذا الراكع ــ لعلي ــ أعطاني خاتماً).هذا الراكع ــ لعلي ــ أعطاني خاتماً).هذا الراكع ــ لعلي ــ أعطاني خاتماً).    ��� ��� ��� ��� ال؛ ال؛ ال؛ ال؛ : : : : فقالفقالفقالفقال    يا سائل!! أعطاك أحد شيئاً؟يا سائل!! أعطاك أحد شيئاً؟يا سائل!! أعطاك أحد شيئاً؟يا سائل!! أعطاك أحد شيئاً؟    

)، وابــن )، وابــن )، وابــن )، وابــن ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢صصصص    أخرجــه الحــاكم فــي (علــوم الحــديثأخرجــه الحــاكم فــي (علــوم الحــديثأخرجــه الحــاكم فــي (علــوم الحــديثأخرجــه الحــاكم فــي (علــوم الحــديث    ،،،،منكــرمنكــرمنكــرمنكــر: : : : قــال األلبــانيقــال األلبــانيقــال األلبــانيقــال األلبــاني
ثنا عيسى بـن عبـد   ثنا عيسى بـن عبـد   ثنا عيسى بـن عبـد   ثنا عيسى بـن عبـد   : : : : بن يحيى بن الضريسبن يحيى بن الضريسبن يحيى بن الضريسبن يحيى بن الضريس    محمدمحمدمحمدمحمد) من طريق ) من طريق ) من طريق ) من طريق ٢٢٢٢////١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣////١٢١٢١٢١٢عساكر (عساكر (عساكر (عساكر (

عـن  عـن  عـن  عـن      ،،،،عـن أبيـه  عـن أبيـه  عـن أبيـه  عـن أبيـه      ،،،،حـدثنا أبـي  حـدثنا أبـي  حـدثنا أبـي  حـدثنا أبـي  : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،اهللا بن عمر بن علـي بـن أبـي طالـب    اهللا بن عمر بن علـي بـن أبـي طالـب    اهللا بن عمر بن علـي بـن أبـي طالـب    اهللا بن عمر بن علـي بـن أبـي طالـب         بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيداهللاهللاهللاهللا
جدجدجدههههجد،،،،    عن عليعن عليعن عليتفرد به ابن الضـريس عـن عيسـى    تفرد به ابن الضـريس عـن عيسـى    تفرد به ابن الضـريس عـن عيسـى    تفرد به ابن الضـريس عـن عيسـى    ((((((((: : : : قال... فذكره. وقال الحاكمقال... فذكره. وقال الحاكمقال... فذكره. وقال الحاكمقال... فذكره. وقال الحاكم    ،،،،عن علي

        ....))))))))العلوي الكوفيالعلوي الكوفيالعلوي الكوفيالعلوي الكوفي
وقال وقال وقال وقال     متروك الحديث.متروك الحديث.متروك الحديث.متروك الحديث.: : : : قال الدارقطنيقال الدارقطنيقال الدارقطنيقال الدارقطني((((((((: : : : هم؛ قال في (الميزان)هم؛ قال في (الميزان)هم؛ قال في (الميزان)هم؛ قال في (الميزان)وهو متّوهو متّوهو متّوهو متّ: : : : قلتقلتقلتقلت

ابن حبابن حبابن حبساق له أحاديث.))))))))شياء موضوعةشياء موضوعةشياء موضوعةشياء موضوعةيروي عن آبائه أيروي عن آبائه أيروي عن آبائه أيروي عن آبائه أ: : : : انانانانابن حب ساق له أحاديث.. ثم ساق له أحاديث.. ثم ساق له أحاديث.. ثم ثم .        
    اهللا بـن عمـر... إلـخ؛ هكـذا وقـع فـي هـذا       اهللا بـن عمـر... إلـخ؛ هكـذا وقـع فـي هـذا       اهللا بـن عمـر... إلـخ؛ هكـذا وقـع فـي هـذا       اهللا بـن عمـر... إلـخ؛ هكـذا وقـع فـي هـذا           اهللا بن عبيداهللا بن عبيداهللا بن عبيداهللا بن عبيد    عيسى بن عبدعيسى بن عبدعيسى بن عبدعيسى بن عبد: : : : (تنبيه)(تنبيه)(تنبيه)(تنبيه)

اهللا بـن  اهللا بـن  اهللا بـن  اهللا بـن      عيسى بـن عبـد  عيسى بـن عبـد  عيسى بـن عبـد  عيسى بـن عبـد  : : : : اإلسناد عند المذكورين. والذي في (الميزان) و(اللسان)اإلسناد عند المذكورين. والذي في (الميزان) و(اللسان)اإلسناد عند المذكورين. والذي في (الميزان) و(اللسان)اإلسناد عند المذكورين. والذي في (الميزان) و(اللسان)
ه كذلك ه كذلك ه كذلك ه كذلك ه الصواب؛ فإنّه الصواب؛ فإنّه الصواب؛ فإنّه الصواب؛ فإنّاهللا؛ ولعلّاهللا؛ ولعلّاهللا؛ ولعلّاهللا؛ ولعلّ    عبيدعبيدعبيدعبيد: : : : اً، بدلاً، بدلاً، بدلاً، بدلمحمدمحمدمحمدمحمد: : : : ههههبن عمر!! فسمى جدبن عمر!! فسمى جدبن عمر!! فسمى جدبن عمر!! فسمى جد    محمدمحمدمحمدمحمد

ــ ــف ــف ــف ــث التــي ســاقها تحتهــا،       ٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥////١١١١ي (الكامــلي (الكامــلي (الكامــلي (الكامــلف ــث التــي ســاقها تحتهــا،       ) فــي الترجمــة، وفــي بعــض األحادي ــث التــي ســاقها تحتهــا،       ) فــي الترجمــة، وفــي بعــض األحادي ــث التــي ســاقها تحتهــا،       ) فــي الترجمــة، وفــي بعــض األحادي ) فــي الترجمــة، وفــي بعــض األحادي
حــدثنا عيسـى بــن عبــد اهللا بــن  حــدثنا عيسـى بــن عبــد اهللا بــن  حــدثنا عيسـى بــن عبــد اهللا بــن  حــدثنا عيسـى بــن عبــد اهللا بــن  : : : : بــن يحيــى بـن ضــريس بــن يحيــى بـن ضــريس بــن يحيــى بـن ضــريس بــن يحيــى بـن ضــريس     محمـد محمـد محمـد محمـد وأحـدها مــن طريــق  وأحـدها مــن طريــق  وأحـدها مــن طريــق  وأحـدها مــن طريــق  

وبهــذا اإلســناد تســعة أحاديــث منــاكير، ولــه غيــر مــا ذكــرت،   وبهــذا اإلســناد تســعة أحاديــث منــاكير، ولــه غيــر مــا ذكــرت،   وبهــذا اإلســناد تســعة أحاديــث منــاكير، ولــه غيــر مــا ذكــرت،   وبهــذا اإلســناد تســعة أحاديــث منــاكير، ولــه غيــر مــا ذكــرت،   ((((((((: : : : ... ثــم قــال... ثــم قــال... ثــم قــال... ثــم قــالمحمــدمحمــدمحمــدمحمــد
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وعاموعاموعامالمجلـد  المجلـد  المجلـد  المجلـد  : : : : لموضـوعة لموضـوعة لموضـوعة لموضـوعة (سلسـلة األحاديـث الضـعيفة وا   (سلسـلة األحاديـث الضـعيفة وا   (سلسـلة األحاديـث الضـعيفة وا   (سلسـلة األحاديـث الضـعيفة وا   ))))))))ة ما يرويه ال يتابع عليهة ما يرويه ال يتابع عليهة ما يرويه ال يتابع عليهة ما يرويه ال يتابع عليهوعام
        ....))))٥٨٠٥٨٠٥٨٠٥٨٠العاشر، القسم الثاني/العاشر، القسم الثاني/العاشر، القسم الثاني/العاشر، القسم الثاني/

        فهل قول األلباني صحيح؟فهل قول األلباني صحيح؟فهل قول األلباني صحيح؟فهل قول األلباني صحيح؟
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 ــد اقتصــر فــي تخريجــه هــذا علــى      إن ــاني ق أو  ،وغفــل ،طــرقبعــض الالشــيخ األلب

 ،ة صـحابة الذي ورد عن عـد  ،سبب النزول هذاالطرق اُألخرى في تخريج عن  ،تغافل
ــو ذر ،وعمــار ،ابــن عبــاس : منــذكر مــنه  والمقــداد بــن األســود، وجــابر بــن عبــد اهللا     ،وأب

بـن   محمـد و ،والتـابعي الكبيـر سـلمة بـن كهيـل     األنصاري، وأبو رافع، وأنـس بـن مالـك،    
فـال نـدري لمـاذا تخـرج فضـائل أهـل        ،)١(Cباإلضافة إلـى طريـق اإلمـام علـي    الحنفية، 

  !!ل القاصر المعيب الناقص؟وما يدلّ على إمامتهم بهذا الشك Fالبيت
الرواية في كتابه  هها األخ تخريج الحديث الذي ذكره الزيلعي لهذوإليك أي

  : (تخريج األحاديث واآلثار)
ـــ أي قولــه(( ـمــن المائــدة   ٥٥الزمخشــري فــي الكشّــاف، اآليــة   : ـ ــ روي عــن  : ـ

سائالً ·علي مزجـاً ه كـان  كأنّـ  ،فطـرح لـه خاتمـه    ،سأله وهو راكـع فـي صـالته    أن 
  فنزلت. ،ف لخلعه كبير عمل يفسد بمثله صالتهفي خنصره فلم يتكلّ

ــه    : قلــت ــد اهللا فــي كتاب ــو عب ــوم الحــديث (رواه الحــاكم أب مــن حــديث  ((: )عل
 ،عـن أبيـه   ،ثنـا أبـي   ،عيسى بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمـر بـن علـي بـن أبـي طالـب      

بن أبي طالب ،هعن جد نزلت هذه اآلية : قال ،عن علي�  ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم  ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم  ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم  ـولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذفدخل رسول  �و
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فقــال لــه    ،وإذا ســائل  ،ون بــين قــائم وراكــع وســاجد    المســجد والنــاس يصــلّ   7اهللا
ــــ  اًيعنــي عليــــــ  هــذا الراكــع ���  ،ال: قــال ؟يــا ســائل أعطــاك أحــد شــيئاً: 7رســول اهللا

  .انتهى. ))أعطاني خاتماً
ثنـا الفضـل بـن دكـين      ،ثنا أبو سعيد األشـج ((: ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره

تصـدق  : قال ،عن سلمة بن كهيل ،ثنا موسى بن قيس الحضرمي ،أبو نعيم األحول
ه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     ه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     ه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     ه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـ   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـ   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـ   إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـ   �: فنزلـت  ،علي بخاتمه وهو راكـع 

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقانتهى .))�ي.  
ـــ  ــول[ــ ــولنقـ ــولنقـ ــولنقـ ــل      : نقـ ــلم. والمرسـ ــاري ومسـ ــرط البخـ ــى شـ ــحيح علـ ــل صـ ــذا مرسـ وهـ

فكيـف مــع   ،ه يرتقــي إلـى درجـة االحتجـاج   الصـحيح إذا عضـده مسـند ضـعيف فإنّـ     
  ؟!دةتعدهذه األسانيد الم

فمـن شـاهد أصـحاب رسـول      ؛المنقطع مختلـف : فقلت له: قال اإلمام الشافعي
أن ينظــر : اهللا مـن التــابعين فحــدث حــديثاً منقطعــاً عــن النبـي اعتبــر عليــه بــأُمور، منهــا  

إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسـندوه إلـى رسـول    
ه داللة على صـحة مـن قَبِـل عنـه وحفظـه، وإن انفـرد       اهللا بمثل معنى ما روى، كانت هذ

بإرسـال حــديث لـم يشــركه فيــه مـن يســنده قبــل مـا يفــرد بـه مــن ذلــك، ويعتبـر عليــه بــأن       
  هل يوافقه مرسل غيره ممن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم؟: ينظر

وإن  ،ولـى فإن وجد ذلك، كانت داللة يقوي به مرسله، وهي أضـعف مـن األُ  
لم يوجـد ذلـك، نظـر إلـى بعـض مـا يـروى عـن بعـض أصـحاب رسـول اهللا قـوالً لـه،              

عن رسول اهللا، كانت هذه داللة على أنّه لم يأخذ مرسـله   ىفإن وجد يوافق ما رو
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  .)١(عن أصل يصح إن شاء اهللا ��� 
وقــد تحقّــق فــي هــذا المرســل الصــحيح عــن ســلمة بــن كهيــل الشــرطان  : : : : نقـول نقـول نقـول نقـول 

 محمـد فعي، فقد روي بسند متّصـل عـن عيسـى بـن عبـد اهللا بـن       اللذان ذكرهما الشا
ــي طالــب    ا ــن أب ــن علــي ب ــن عمــر ب ــل رواه بســند متصــل      Cب ــة الحــاكم، ب فــي رواي

الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) عـن شـيوخ   : صحيح، أو قريب من الصحة
  ، فعلم من أين وصله.)٢(سلمة بن كهيل الثقات نفسهم

سـند مرسـل آخـر عمـن أخـذ العلـم عـن غيـر رجـال          وقـد رواه ابـن أبـي حـاتم ب    
الربيع بن سليمان المـرادي،  : سلمة بن كهيل، وهو عتبة بن أبي حكيم، وسنده هذا

  .)٣(ثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم
إذا  ��� ال أقبــل المرســل  : ·قــال الشــافعي ((: وقــال الــرازي فــي (المحصــول)  

ل مرسله، أو أرسله هو وأسنده غيـره، وهـذا   ، أسنده أُخرى قبمرةكان الذي أرسله 
ن رجــال أحــدهما غيــر   أإذا لــم تقــم الحجــة بإســناده، أو أرســله راو آخــر، ويعلــم       

  .))رجال اآلخر
مـن هـذه    ·أن غـرض الشـافعي  : والجـواب ((: ثم قـال فـي الـرد علـى الحنفيـة     

كون  أنّا إذا جهلنا عدالة راوي األصل، لم يحصل ظن: األشياء حرف واحد، وهو
ات إليــه قــوى بعــض القــوة، فحينئــذ   قويــذلــك الخبــر صــدقاً، فــإذا انضــمت هــذه الم   

(اقضـي  : يجب العمل به، إما دفعاً للضرر المظنون، وإما لقوله عليه الصالة والسالم
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، والنـــواوي )٢(، ونقـــل ذلــك ابـــن كثيـــر فــي (اختصـــار علــوم الحـــديث)   )١())بالظــاهر) 
  .)٣(والسيوطي في (شرح تقريب النواوي)

  . ــ])٤(وأما على مختار اآلمدي من قبول مراسيل العدل مطلقاً، فاألمر واضح
 ،عن أبي سنان ،عن سفيان الثوري: وأخرجه ابن مردويه في تفسيره: عيلالزي

 فمــر ،ييصــلّ كــان علــي بــن أبــي طالــب قائمــاً : قــال ،عــن ابــن عبــاس ،عــن الضــحاك
وفيـه   ،اآليـة .. �ما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  ما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  ما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  ما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ�: فنزلت ،فأعطاه خاتمه ،سائل وهو راكع

  .الضحاك لم يلق ابن عباس فإن ؛انقطاع
وقــع الخـالف فـي لقــاء الضـحاك البـن عبــاس، وإن ثبـت عـدم لقيــا،       : نقـول نقـول نقـول نقـول [ـــ  

مــا التفســير، فالواســطة بينــه وبــين ابــن عبــاس معلومــة    أفهــو مخــتص فــي األحكــام، و 
  .سعيد بن جبير: وهو

: قال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، عن أبيه((: )تهذيب الكمال(زّي في قال الم
ثقـة،  : ثقة، مأمون، وقـال أبـو بكـر بـن أبـي خثيمـة، عـن يحيـى بـن معـين وأبـو زرعـة            

سعيد بن جبير، : خذوا التفسير من أربعة: اب، عن سفيان الثوريوقال زيد بن الحب
بــن قتيبــة، عــن شــعبة، قلــت  ومجاهــد، وعكرمــة، والضــحاك، وقــال أبــو قتيبــة مســلم   

ما رآه قط، وقال أبـو داود الطيالسـي،   : الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: لمشاش
الضـحاك لـم يلـق ابـن عبـاس، إنّمـا       : حـدثني عبـد الملـك بـن ميسـرة، قـال      : عن شعبة

  .)٥())لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير
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  . ــ]عي الثاني، كما بينا آنفاًولو سلّمنا االنقطاع، فهو يحقّق شرط الشاف
بـن   محمـد ثنـا   ،هـو الطبرانـي   ،حـدثنا سـليمان بـن أحمـد    : ورواه أيضـاً : الزيلعي
بـن علـي    محمـد ثنا إسحاق بن عبد اهللا بـن   ،ثنا خالد بن يزيد العمري ،علي الصائغ

عـن   ،عـن أبيـه زيـد بـن علـي بـن الحسـين        ،عن الحسين بن زيد ،بن حسين بن عليا
ار بـن ياسـر يقـول    :قال ،هجدسـائل وهـو واقـف فـي صـالة        : سمعت عم وقـف بعلـي
ـا  �: فنزلت ،فأعلمه ذلك 7فأتى رسول اهللا ،فنزع خاتمه فأعطاه السائل ،عتطوـا  إِنَّمـا  إِنَّمـا  إِنَّمإِنَّم

 ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلو ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلو ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلو ــولُهسرو اللَّــه كُمــيلقــال  علــى أصــحابه,  7فقرأهــا رســول اهللا ،اآليــة ..�و مــن (: ثــم
  ).من وااله وعاد من عادهاللّهم وال  ،كنت مواله فعلي مواله

إســحاق بـــن عبـــد اهللا بـــن  : ه قـــالأنّـــ ���  ،طيورواه الطبرانــي فـــي معجمـــه الوســ  
عــن  ،عــن أبيــه زيــد بــن الحســين ،عــن الحســن بــن زيــد ،بــن علــي بــن حســين محمــد

  .فذكره... سمعت عماراً: قال ،جده
  مــن  يومــاً 7صــلّيت مــع رســول اهللا : قــال ،ورواه الثعلبــي مــن حــديث أبــي ذر

فرفع السائل يده  ،فلم يعطه أحد شيئاً ،فسأل سائل في المسجد ،أليام صالة الظهرا
وكـان   ،فلم يعطني أحد شيئاً 7ي سألت في مسجد رسول اهللاللّهم اشهد أنّ: وقال

أخـذ   حتّىفأقبل السائل  ،وكان يختم فيها ،فأومى إليه بخنصره اليمين ،علي راكعاً
  .وذكر فيه قصّة ...7ل اهللاوذلك بعين رسو ،الخاتم في خنصره

 فه خلعه وهـو فـي الصـالة كمـا فـي لفـظ المصـنّ       وليس في لفظ أحد منهم أنّ
  .)١()) أي الزمخشري ــ ــ

  !؟لباني كيف يخرج هذا الحديث بهذا القصوروالعجب من هذا األ: : : : نقولنقولنقولنقول
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ــا اعتمـــده هـــو؛ قـــال فـــي    بخصـــوص قصّـــة  )إرواء الغليـــل(وكيـــف يخـــالف مـ
الذي نجزم بـه لصـحة سـندها مرسـالً، وهـذه شـواهد لـم يشـتد          وهو: قلت((: العباس

! وقـد  ؟)١())ضعفها... فهـو يتّقـى بهـا ويرتقـي إلـى درجـة الحسـن علـى أقـل األحـوال          
  مأل تخريجه إلرواء الغليل بمثل هذا.

وقــــال فــــي الــــرد علــــى (إباحــــة التحلّــــي بالــــذهب المحلــــق) للشــــيخ إســــماعيل   
يث صـــحيح أيضـــاً؛ ألنّـــه مرســـل صـــحيح  لكـــن هـــذا القـــدر مـــن الحـــد (((: األنصـــاري

ــه شــاهدان موصــوالن، األول      ــي  : اإلســناد، وقــد روي موصــوالً، كمــا علمــت ل عــن أب
وفــي (: . ثــم قلــت مشــيراً إلــى شــواهد أُخــرى)عــن أســماء بنــت زيــد: هريــرة... واآلخــر

، فهـذه الشـواهد   )الباب عن عائشة عند النسـائي وغيـره، وأسـماء أيضـاً عنـد أبـي داود      
أنّهــا بمجموعهــا  : فيــه شــكغالــب مفرداتهــا ال تخلــو مــن ضــعيف، فممــا ال   وإن كــان 

صــالحة لالحتجــاج بهــا علــى تحــريم مــا اجتمعــت عليــه مــن تحــريم الســوار والطــوق      
أن كثـرة الطـرق تقـوي الحـديث إذا     : لما تقرر من مصطلح الحـديث  ؛وكذا الخرص

 ،يث المرسـل الصـحيح  خلت من متروك، أو متّهم، ال سيما والمشهود له، وهو الحـد 
واالحتجــاج بــه (: إســناده حجــة وحــده عنــد جمهــور الفقهــاء، قــال الحــافظ ابــن كثيــر    

عن أحمد في رواية ىحكمذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما. وهو ي(.  
وأما مذهب الشافعي، فشرطه في االحتجاج به معـروف، وهـو أن يجـيء موصـالً     

والً مــن طــرق، وعليــه فهــذا الحــديث   مــن وجــه آخــر ولــو مرســالً، فهــذا قــد جــاء موصــ    
المرسل صحيح حجة عنـد جميـع علمـاء المـذاهب األربعـة، وغيـرهم مـن أئمـة أُصـول          
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ــذا         ــتدالل بهـ ــقوط االسـ ــول بسـ ــف أن القـ ــلّ منصـ ــر لكـ ــذلك يظهـ ــه، وبـ ــديث والفقـ الحـ
  .)١())الحديث لمجرد وروده مرسالً هو الساقط، واهللا تعالى هو الموفق

لكلّ منصف أن كالم األلباني في تضعيف حـديث   وبهذا يظهر: ونحن نقول
  اتّبع فيه هواه ال غير.: حسب قوله ،التصدق ساقط؛ إذ هو
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
اليـة اإلمـام   اليـة اإلمـام   اليـة اإلمـام   اليـة اإلمـام   خواننـا السـنّة بوصـاية وو   خواننـا السـنّة بوصـاية وو   خواننـا السـنّة بوصـاية وو   خواننـا السـنّة بوصـاية وو   إإإإتنا القوية التي نسـتدل بهـا علـى    تنا القوية التي نسـتدل بهـا علـى    تنا القوية التي نسـتدل بهـا علـى    تنا القوية التي نسـتدل بهـا علـى    أدلّأدلّأدلّأدلّمن من من من 

عليعليعليعليCCCC    هي اآلية القرآنيةهي اآلية القرآنيةهي اآلية القرآنيةهي اآلية القرآنية    ،،،،7777بعد الرسولبعد الرسولبعد الرسولبعد الرسول : : : :����      ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا وإِنَّم      ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا وإِنَّم      ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا وإِنَّم      ينالَّـذو ـولُهسرو اللَّـه كُمـيلـا وإِنَّم
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآمونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم����

ثبت من نزولها ثبت من نزولها ثبت من نزولها ثبت من نزولها بما بما بما بما . . . . ))))٢٢٢٢((((
ق عليفي تصدق عليفي تصدق عليفي تصدق عليفي تصدCCCC     ة في المسجد.ة في المسجد.ة في المسجد.ة في المسجد.عندما أتى سائل يسأل الصدقعندما أتى سائل يسأل الصدقعندما أتى سائل يسأل الصدقعندما أتى سائل يسأل الصدق    راكعراكعراكعراكعوهو وهو وهو وهو        

        : : : : والسؤالوالسؤالوالسؤالوالسؤال
وذكرت في القرآن وذكرت في القرآن وذكرت في القرآن وذكرت في القرآن     ،،،،ها صدقةها صدقةها صدقةها صدقةنّنّنّنّإإإإ: : : : ولماذا نقولولماذا نقولولماذا نقولولماذا نقول    ؟؟؟؟ــ هل كانت صدقة أم زكاةــ هل كانت صدقة أم زكاةــ هل كانت صدقة أم زكاةــ هل كانت صدقة أم زكاة١١١١

        ؟؟؟؟عطاء الزكاة في هذا الموضععطاء الزكاة في هذا الموضععطاء الزكاة في هذا الموضععطاء الزكاة في هذا الموضعإإإإوهل يجوز وهل يجوز وهل يجوز وهل يجوز     ؟!؟!؟!؟!زكاةزكاةزكاةزكاة
ي أن يتصدق ي أن يتصدق ي أن يتصدق ي أن يتصدق وهل يجوز للمصلّوهل يجوز للمصلّوهل يجوز للمصلّوهل يجوز للمصلّ    ؟؟؟؟العبث في الصالةالعبث في الصالةالعبث في الصالةالعبث في الصالةقول عن دعوى قول عن دعوى قول عن دعوى قول عن دعوى ــ ماذا نــ ماذا نــ ماذا نــ ماذا ن٢٢٢٢

        ؟؟؟؟ييييوهو يصلّوهو يصلّوهو يصلّوهو يصلّ
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            ::::ــ هل كانت تتوفّر في هذا الخاتم شروط الزكاةــ هل كانت تتوفّر في هذا الخاتم شروط الزكاةــ هل كانت تتوفّر في هذا الخاتم شروط الزكاةــ هل كانت تتوفّر في هذا الخاتم شروط الزكاة٣٣٣٣
        ....حول الحولحول الحولحول الحولحول الحول    أــأــأــأــ

        ؟؟؟؟.الخ.الخ.الخ.الخ........%%%%٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥ن تكون بمقدار ن تكون بمقدار ن تكون بمقدار ن تكون بمقدار أأأأوووو    ــــــــ    بببب
        ....ن وجدتن وجدتن وجدتن وجدتإإإإخواننا السنّة خواننا السنّة خواننا السنّة خواننا السنّة إإإإة من كتب ة من كتب ة من كتب ة من كتب دلّدلّدلّدلّريد األريد األريد األريد األأأأأوووو
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
فال يجوز التقديم بين  ،(إذا ورد األثر بطل النظر): هيجب أن يعلم الجميع بأنّ

  .في معرض النصّ اجتهادوال  ،7يدي اهللا ورسوله
سـائالً سـأل    فـإن  ؛صـدقة : ها كانتكلّ الروايات تذكر بأنّ نإ: ومع ذلك نقول

 ،فأخــذه ،أن خـذ الخــاتم  Cفأشـار إليــه أميـر المــؤمنين   ،المسـلمين فلــم يعطـه أحــد  
ع أحـد ورود  ولـم يـد   ،فال عالقة للزكاة الواجبة هنا ه.فنزلت اآلية الكريمة في حقّ
رهـا أو عـدمها   لخـوض فـي شـروطها وتوفّ   فـال مجـال ل   ،سبب نزول اآليـة فـي الزكـاة   

ع الصالة أيضاً كانت صـالة نافلـة وتطـو    خصوصاً أن أكثر الروايات تذكر بأن ،هنا
  قبل الظهر.
 ،والصــدقة ،والصــيام ،والحــج ،والصــالة ،الزكــاة: أطلــق اهللا تعــالى فــي كتابــه وقــد 

 فــال ضــير فــي إطــالق الزكــاة وإرادة الصــدقة ا    ،ةعلــى الواجبــة والمســتحبأو  ،ةلمســتحب
ومـا آتَيـتم مـن ربـاً ليربـو      ومـا آتَيـتم مـن ربـاً ليربـو      ومـا آتَيـتم مـن ربـاً ليربـو      ومـا آتَيـتم مـن ربـاً ليربـو      �: قولـه تعـالى  : مثل ،منهما أو األعم ،خصوص الزكاة الواجبة

في أَموال النَّاس فَال يربو عنْد اللَّه وما آتَيتم من زَكَاة تريـدون وجـه اللَّـه فأولَئـك هـم      في أَموال النَّاس فَال يربو عنْد اللَّه وما آتَيتم من زَكَاة تريـدون وجـه اللَّـه فأولَئـك هـم      في أَموال النَّاس فَال يربو عنْد اللَّه وما آتَيتم من زَكَاة تريـدون وجـه اللَّـه فأولَئـك هـم      في أَموال النَّاس فَال يربو عنْد اللَّه وما آتَيتم من زَكَاة تريـدون وجـه اللَّـه فأولَئـك هـم      
الْمضْعفونالْمضْعفونالْمضْعفون١(�الْمضْعفون(صَانِي بِالصَّ�: ، وقوله تعالىأَوصَانِي بِالصَّوأَوصَانِي بِالصَّوأَوصَانِي بِالصَّوأَواًويتُ حما دم الزَّكَاةو اًالةيتُ حما دم الزَّكَاةو اًالةيتُ حما دم الزَّكَاةو اًالةيتُ حما دم الزَّكَاةو الة�)٢(.  
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مــن مصــادر أهــل   Cعلــي ســنذكر مــن قــال بنــزول اآليــة الكريمــة فــي حــق  و
  : راختصاالسنّة المعتبرة ب

ــي     ــــــــــــــــ١١١١ ــي ف ــن جــزي الكلب ــوم التنزيــل  ( هتفســيراب ــال)، التســهيل لعل وهــم وهــم وهــم وهــم �((: ق
ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكبن أبي طالب: قيل، �ر ائل وهـو راكـع فـي    ه سـأله سـ  فإنّـ  ؛·نزلت في علي

  .)١())الصالة فأعطاه خاتمه
المـراد مـن هـذه اآليـة شـخص       نإ: القـول الثـاني  ((: قال ،الرازي في تفسيره ــــــــ٢٢٢٢

كعادتـه) أن هـذه    ،روى عكرمـة (الخـارجي الناصـبي   : وعلى هذا ففيه أقـوال  .معين
لـي  هـا نزلـت فـي ع   أنّ: بـن عبـاس  اعن  ،روى عطاء: اآلية نزلت في أبي بكر، والثاني

  .))Cبن أبي طالبا
ق عليذكر روايتين في تصد ثمC وأبـي   ،على الفقير عن عبد اهللا بن سالم

٢(ذر(.  
عـن ابـن    )المتفـق (أخرج الخطيب في ((: قال )،المنثور الدر(السيوطي في  ــــــــ٣٣٣٣
مـن أعطـاك   (: للسـائل  7فقـال النبـي   ،ق علـي بخاتمـه وهـو راكـع    تصد: قال ،عباس

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا �: فأنزل اهللا ،ذاك الراكع: قال )هذا الخاتم؟
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ين٣(�الَّذ(.  

 ،وابن مردويـه  ،وأبو الشيخ ،وابن جرير ،وعبد بن حميد ،اقوأخرج عبد الرزّ
نَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         نَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         نَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         نَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         إِإِإِإِ�: عن ابن عباس في قولـه 

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيبن أبي طالب.: قال ،�الصَّالةَ و نزلت في علي  
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وقـف  : قـال  ،عن عمار بـن ياسـر   ،وابن مردويه ،وأخرج الطبراني في (األوسط)
وهـذا يـدلّ علـى أن الصـالة والزكـاة      : نقـول ع (صـالة تطـو  بعلي سائل وهـو راكـع فـي    

ــت تطو ــاً كان ــزع خاتمــه فأعطــاه الســائل    ،)عــاً ال واجب ــأتى رســول اهللا  ،فن فأعلمــه  7ف
إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين �: هذه اآلية 7فنزلت على النبي ،ذلك

يالصَّالةَ و ونيمقييالصَّالةَ و ونيمقييالصَّالةَ و ونيمقييالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونعلـى أصـحابه   7رسـول اهللا  هافقرأ ،�ؤ، 
  .)من عاداه من وااله وعاد لِااللّهم و ،من كنت مواله فعلي مواله(: ثم قال

نزلـت هـذه   (: قـال  ،بـن أبـي طالـب    عن علـي  ،وابن مردويه ،وأخرج أبو الشيخ
إلى آخر � كُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُواإِنَّما وليإِنَّما وليإِنَّما وليإِنَّما ولي�في بيته  7اآلية على رسول اهللا

ون بين راكـع وسـاجد   الناس يصلّجاء فدخل المسجد و 7اآلية، فخرج رسول اهللا
ذاك  ��� ال، : قال )هل أعطاك أحد شيئاً؟ !يا سائل(: فقال ،فإذا سائل ،يوقائم يصلّ

  . أعطاني خاتمه.ـ لعلي بن أبي طالب ــ الراكع
: قـال  ،عن سـلمة بـن كهيـل    ،وابن عساكر ،وأبو الشيخ ،أبي حاتموأخرج ابن 

ق تصد بخاتمه وهو راكع فنزلتعلي :�اللَّه كُميلا وإِنَّماللَّه كُميلا وإِنَّماللَّه كُميلا وإِنَّماللَّه كُميلا واآلية�إِنَّم ...  
اآليـة،   ..�إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه   إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه   إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه   إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه   �: عن مجاهد في قوله ،وأخرج ابن جرير

  .ق وهو راكعتصد ؛نزلت في علي بن أبي طالب
  بن حكيم مثله. ةعن السدي وعتب ،وأخرج ابن جرير

  .C] تصدق علي ..الروايات تقول ى الزكاة فكلّأد: ولم يقل أحد: نقول[
: قـال  ،عـن ابـن عبـاس    ،عن أبـي صـالح   ،وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي

: عنـد الظهـر، فقـالوا    7ورهـط معـه مـن أهـل الكتـاب نبـي اهللا      عبد اهللا بن سالم أتى 
ن بيوتنــا قاصــية ال نجــد مــن يجالســنا ويخاطبنــا دون هــذا المســجد،    إا رســول اهللا! يــ

ــداوة،       ــروا العـ ــنهم، أظهـ ــا ديـ ــوله، وتركنـ ــدقنا اهللا ورسـ ــد صـ ــا قـ ــا رأونـ ــا لمـ وإن قومنـ
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وأقسموا أن ال يخالطونا وال يؤاكلونا، فشق ذلك علينا، فبينا هم يشـكون ذلـك إلـى    
إِنَّمــا ولـيكُم اللَّـه ورســولُه   إِنَّمــا ولـيكُم اللَّـه ورســولُه   إِنَّمــا ولـيكُم اللَّـه ورســولُه   إِنَّمــا ولـيكُم اللَّـه ورســولُه   � :7رسـول اهللا إذ نزلـت هـذه اآليـة علــى     7رسـول اهللا 

     ــونعاكر ــم هــاةَ و ــون الزَّكَ ــون الصَّــالةَ ويؤتُ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــم راكعــون     والَّــذين آمنُ هــاةَ و ــون الزَّكَ ــون الصَّــالةَ ويؤتُ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــم راكعــون     والَّــذين آمنُ هــاةَ و ــون الزَّكَ ــون الصَّــالةَ ويؤتُ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــم راكعــون     والَّــذين آمنُ هــاةَ و ــون الزَّكَ ــون الصَّــالةَ ويؤتُ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــودي  ،�والَّــذين آمنُ ون
 .نعـم : قـال  )أعطاك أحد شـيئاً؟ (: فقال ،7وخرج رسول اهللا ،صالة الظهر ،بالصالة

 هــوو: قــال )علــى أي حــال أعطاكــه؟ (: قــال .ائمذلــك الرجــل القــ : قــال )مــن؟(: قــال
: يقـول  عنـد ذلـك، وهـو    7وذاك علي بـن أبـي طالـب، فكبـر رسـول اهللا     : راكع. قال

�ونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يموونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يموونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يموونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يم١(�و(.  
دخلـت علـى   : قـال  ،أبـي رافـع  عـن   ،وأبو نعيم ،ابن مردويهالطبراني، ووأخرج 

وهو نائم يوحى إليه، فـإذا حيـة فـي جانـب البيـت، فكرهـت أن أبيـت         7رسول اهللا
 ــا فـــأوقظ النبـــي ــين    7عليهـ ــين الحيـــة وبـ ــه، فاضـــطجعت بـ ــه يـــوحى إليـ ، وخفـــت أنّـ

دونه، فمكثت ساعة، 7النبي لئن كان منها سوء كان في ، وهـو   7فاستيقظ النبـي
كُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون         كُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون         كُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون         كُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون         إِنَّما ولـي إِنَّما ولـي إِنَّما ولـي إِنَّما ولـي �(: يقول

ونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهنعمه ،�الزَّكَاةَ و بفضل اهللا إياه ،الحمد هللا الذي أتم لعلي وهيأ لعلي(.  
كــان علــي بــن أبــي طالــب قائمــاً   : قــال ،عــن ابــن عبــاس  ،وأخــرج ابــن مردويــه 

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه    �: فنزلت هـذه اآليـة   ،فأعطاه خاتمه ،ائل وهو راكعس فمر ،ييصلّ
ولُهسروولُهسروولُهسروولُهسرلهم: .. اآلية، قال�وبن أبي طالب أو ٢())نزلت في الذين آمنوا وعلي(.  
ـــ٤٤٤٤ ــــ ــــ ــــ : أي ؛الــواو فيــه للحــال  ،�وهــم راكعــون وهــم راكعــون وهــم راكعــون وهــم راكعــون �((: قــال ،افهالزمخشــري فــي كشّــ  ـ

وا الخشــوع واإلخبــات والتواضــع هللا إذا صــلّ وهــو  ،يعملــون ذلــك فــي حــال الركــوع 
  وا.وإذا زكّ
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يؤتونهــا فــي حــال ركــوعهم فــي   : بمعنــى ،هــو حــال مــن يؤتــون الزكــاة  : وقيــل
ســائل وهــو راكــع فــي    ههــا نزلــت فــي علي(كــرم اهللا وجهــه) حــين ســأل   الصــالة، وأنّ

فلــم  )،ســهل الحركــة(أي  ه كــان مرجــاً فــي خنصــرهكأنّــ ،فطــرح لــه خاتمــه ،صــالته
  .))ف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صالتهيتكلّ

  .)١()Cعلي(ودافع الرجل عن مجيء اآلية بالجمع ونزولها في 
اً بـن أبـي   فـق أن عليـ  تّاولكـن  ((: )ر الـوجيز المحـر ( ابن عطيـة األندلسـي فـي    ــــــــ٥٥٥٥

وذكـر روايـة    ،ونقـل ذلـك عـن السـدي ومجاهـد      ،))طالب أعطى صدقة وهـو راكـع  
في نزولها في عليCهذا القول، ث رد على عادتهم ،م، ٢(ح غيره كغيره!!ورج(  

حـين سـأله    ·هـا نزلـت فـي علـي    وروي أنّ((: قـال  ،أبو السـعود فـي تفسـيره    ــــــــ٦٦٦٦
غيـر محتـاج فـي     ،في خنصره ه كان مرجاًكأنّ ،فطرح عليه خاتمه ،سائل وهو راكع

  ب ولفــظ الجمــع حينئــذ لترغيــ  ،ي إلــى فســاد الصــالة إخراجــه إلــى كثيــر عمــل يــؤد
  .)٣())زكاة: ىع تسموفيه داللة على أن صدقة التطو ،·الناس في مثل فعله

وسـلمة بـن    ،نقل بسنده عن عقبة بن أبي حكـيم : ابن أبي حاتم في تفسيره ــــــــ٧٧٧٧
  .)٤(Cفي سبب نزول اآلية الكريمة في علي ،كهيل

بعضـهم ذكـر فـي هـذا أثـراً عـن علـي         إن حتّـى ((: قال ،ابن كثير في تفسيره ــــــــ٨٨٨٨
بــه ســائل فــي حــال ركوعــه  ه مــروذلـك أنّــ  ،بـن أبــي طالــب أن هــذه اآليــة نزلــت فيــه ا

  .))فأعطاه خاتمه
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ق ولــم يعلّــ ،Cهــا نزلــت فــي علــيه فــي أنّيــثــم نقــل عــن ابــن أبــي حــاتم روايت 
  تان.ا صحيحمهنّأمع  اسنادهإعلى 

  قول ابن جرير عن مجاهد.ثم نقل 
ولكنّـه   ،Cهـا نزلـت فـي علـي    أنّ ،عن عبد الرزّاق بسنده عن ابن عباسونقل 

ــاس، وعــن ابــن مردويــه  ..ف ســندهاضــعاك، عــن ابــن عببســنده عــن الضــح فه وضــع
  ـاس  بعـدم إدراك الضـحذكـر طريقـاً ثالثـاً عــن أبـي صـالح      ،اك البـن عب عـن ابــن   ،ثــم

  .))وهذا إسناد ال يفرح به((: ق بقولهوعلّ ،عباس به
وعمـار بـن    ،علـي بـن أبـي طالـب نفسـه      ثم رواه ابن مردويـه مـن حـديث   ((: ثم قال

  .))وجهالة رجالها ،لضعف أسانيدها ،يةوليس يصح شيء منها بالكلّ ،وأبي رافع ،ياسر
ــن مهــران    ثــم روى بإســناده ((: ثــم قــال  ــن مردويــه) عــن ميمــون ب ــن   ،(اب عــن اب

وعلـي بـن أبـي     ،نزلـت فـي المـؤمنين    ،�إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  �: في قوله ،عباس
لهمطالب أو((.  

ه سـأله عبـد الملـك عـن     أنّـ  ،Cعـن أبـي جعفـر   بسنده  ،ثم ذكر عن ابن جرير
هـا نزلـت فـي علـي     بلغنـا أنّ : الـذين آمنـوا. قلنـا   : من الذين آمنوا؟ قال: قلنا ،هذه اآلية

  (علي من الذين آمنوا).: قال ،بن أبي طالبا
جميع المؤمنين ولكن علـي بـن   نزلت هذه اآلية في : وقال أسباط عن السدي

  .)١(أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه
والَّـذين  والَّـذين  والَّـذين  والَّـذين  �: قوله تعالى نأ: نقل عن ابن عباس والسدي ،البغوي في تفسيره ــــــــ٩٩٩٩

    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم    ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذـ   �آمبـن أبـي    اًأراد بـه علي
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  .)١(به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه مر ؛·طالب
متخشـعون فـي صـالتهم    : �وهـم راكعـون  وهـم راكعـون  وهـم راكعـون  وهـم راكعـون  �((: قـال  ،البيضاوي في تفسـيره  ــــــــ١٠١٠١٠١٠

ــاتهم ــل ،وزكـ ـــ   : وقيـ ــة ب ــال مخصوصـ ــو حـ ــال     )،يؤتونـ(هـ ــي حـ ــاة فـ ــون الزكـ أو يؤتـ
 ·زلت في علـي ها نوإنّ ،إليه ةركوعهم في الصالة حرصاً على اإلحسان ومسارع

واسـتدلّ بهـا الشـيعة علـى      ،حين سأله سائل وهو راكع في صـالته فطـرح لـه خاتمـه    
 ــالولي ــراد بـ ــين أن المـ ــه زاعمـ ــولّ: إمامتـ ــر ،ي لألمـــورالمتـ ــتحق للتصـ ــاوالمسـ  ،ف فيهـ

  .مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خالف الظاهر ،والظاهر ما ذكرناه
  ].الظاهرولكن سبب النزول يغنينا عن : [نقول

 أنّـ  : قـال ثم فلعلّـه جـيء بلفـظ الجمـع لترغيـب النـاس فـي         ،ه نـزل فيـه  وإن صـح
علـى أن الفعـل القليـل فـي الصـالة       يكون دلـيالً  ،وعلى هذا ،مثل فعله فيندرجوا فيه

  .)٢())زكاة: ىصدقة التطوع تسم وأن ،ال يبطلها
]على أسئلتكم ومن علمائهم وهذه الجملة األخيرة فيها رد[.  

: ثـم قـال تعـالى   ((: فقـال  ،حـه السمرقندي في تفسيره نصّ على ذلـك ورج  ــــــــ١١١١١١١١
�   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذ   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذ   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذ   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينقــال ابــن �الَّــذ ،

والنـاس فـي المسـجد يصـلّون      7لما أذّن وخـرج رسـول اهللا   وذلك أن بالالً: عباس
ــائم وراكــع  ــين ق ، 7وســاجد، فــإذا هــو بمســكين يســأل النــاس، فــدعاه رســول اهللا     ب

ومــن : ، قــالفضّــةخــاتم : مــاذا؟ قــال: نعــم، قــال: هــل أعطــاك أحــد شــيئاً؟ قــال : وقــال
أعطـاني وهـو راكـع..    : في أي حال أعطاك؟ قـال : ذلك المصلّي، قال: أعطاك؟ قال
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: بـن سـالم   علـى عبـد اهللا   7، فقـرأ رسـول اهللا  ·فنظر، فإذا هو علي بن أبـي طالـب  
�ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينيعني، �الَّذ :قون في حـال  يتصد

نـزع مـن أصـبعه وهـو فـي       حتّـى حيـث أشـار علـي بخاتمـه إلـى المسـكين        ؛ركوعهم
  .)١())ون الزكاةون ويؤدهم يصلّيراد به جميع المسلمين أنّ: ويقال ،ركوعه

ـــ١٢١٢١٢١٢ ــــ ــــ ــــ ــال ،فــي تفســيره  الســمعاني ـ ــالةَ    �((: ق ــون الصَّ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــذين آمنُ ــالةَ    والَّ ــون الصَّ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــذين آمنُ ــالةَ    والَّ ــون الصَّ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــذين آمنُ ــالةَ    والَّ ــون الصَّ يمقي ينــذ ــوا الَّ ــذين آمنُ والَّ
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيو� وقيـل  ،الركوع تشريفاً ه خصّأنّ ���  ،ونمصلّ يعني :
ــ  . وهو روايـة عـن مجاهـد   ـ  معناه خاضعون، وقال السدي هـذا أنـزل فـي علـي      إن : ـ

فنـزع خاتمـه ودفـع     ،ن يطوف في المسـجد يمسكوالركوع  كان في ،بن أبي طالب
  .)٢())�ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعون�: فهذا معنى قوله ،إليه

ـــــــ١٣١٣١٣١٣ ــــ ــــ ذكــر ذلــك فــي أول  ،فــي تفســيرهــــ شــيخ المفســرين ــــ بــن جريــر الطبــري ا ـ
: وأمـــا قولـــه((: فقـــال ،ومـــن عادتـــه تقـــديم الـــرأي الـــراجح ،آرائـــه فـــي تأويـــل اآليـــة

�      ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو      ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو      ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو      ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذو�،  أهـل   فـإن
نــي بــه علــي بــن أبــي طالــب، وقــال ع: فقــال بعضــهم ،بــه ختلفــوا فــي المعنــىاالتأويــل 
  : ذكر من قال ذلك ع المؤمنين.يني به جمع: بعضهم

 ي ]نقل بأسانيده[ثمهـا  أنّ: وعـن مجاهـد   ،بن أبـي حكـيم   ةوعن عتب ،عن السد
٣())نزلت في علي(.  

نزلـت  : وقـال ابـن عبـاس   ((: قـال  ،في تفسيرهــ خاتمة المفسرين ــ القرطبي  ــــــــ١٤١٤١٤١٤
 هوقالــ ،·نزلــت فــي علــي بــن أبــي طالــب : فــي أبــي بكــر!! وقــال فــي روايــة أُخــرى 
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نُــوا الَّــذين يقيمــون نُــوا الَّــذين يقيمــون نُــوا الَّــذين يقيمــون نُــوا الَّــذين يقيمــون الَّــذين آمالَّــذين آمالَّــذين آمالَّــذين آم�: وحملهــم علــى ذلــك قولــه تعــالى ،مجاهــد والســدي
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و�..  

فلــم يعطــه  7وذلــك أن ســائالً ســأل فــي مســجد رســول اهللا  : لة الثانيــةأوهــي المســ
فأشار إلـى السـائل بيـده     ،وكان علي في الصالة في الركوع وفي يمينه خاتم ،أحد شيئاً

 فـإن  ؛وهذا يـدلّ علـى أن العمـل القليـل ال يبطـل الصـالة       :الطبريالكيا قال  ،أخذه حتّى
  التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصالة ولم تبطل به الصالة.

: ىع تسـم يـدلّ علـى أن صـدقة التطـو     �ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعون�: وقوله
ومـا آتَيـتُم مـن    ومـا آتَيـتُم مـن    ومـا آتَيـتُم مـن    ومـا آتَيـتُم مـن    �: له تعـالى وهو نظير قو ،اً تصدق بخاتمه في الركوععلي فإن ؛زكاة

 فُونضْــعالْم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه ــهجو ونتُرِيــد زَكَــاة فُونضْــعالْم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه ــهجو ونتُرِيــد زَكَــاة فُونضْــعالْم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه ــهجو ونتُرِيــد زَكَــاة فُونضْــعالْم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه ــهجو ونتُرِيــد نــتظم الفــرض والنفــل اوقــد  ،)١(�زَكَــاة
ســم الصــالة ينــتظم  اســم الصــدقة وكاك ،ســم الزكــاة شــامالً للفــرض والنفــل  افصــار 

  .))األمرين
قولــه : ن خــويز منــدادوقــال ابــ((: ثــم قــال القرطبــي بعــد اســتبعاده لقــول الطبــري

 ،نت جـواز العمـل اليسـير فـي الصـالة     تضـم  �ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعـون ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعـون ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعـون ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعـون �: تعالى
وقـد   ،وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحـاً  ،وذلك أن هذا خرج مخرج المدح

وقد يجوز أن  ،أعطى السائل شيئاً وهو في الصالة ·روي أن علي بن أبي طالب
  .)٢())ه مكروه في الفرضوذلك أنّ ،عالة تطويكون هذه ص

: أي ،للحــال  �وهــم راكعــون وهــم راكعــون وهــم راكعــون وهــم راكعــون �والــواو فــي  ((: قــال ،النســفي فــي تفســيره   ــــــــــــــــ١٥١٥١٥١٥
حــين ســأله  ·فــي علــي تهــا نزلــنّإ: قيــل .يؤتونهــا فــي حــال ركــوعهم فــي الصــالة 

ه كـان مرجــاً فـي خنصــره فلــم   كأنّــ ،فطــرح لــه خاتمـه  ،سـائل وهــو راكـع فــي صـالته   
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وإن كـان السـبب فيـه     ،خلعه كثير عمل يفسـد صـالته، وورد بلفـظ الجمـع    ف ليتكلّ
ــه       ؛واحــداً ــالوا مثــل ثواب ــل فعلــه لين ــي مث ــاً للنــاس ف ــة تــدلّ  ،ترغيب ــى واآلي جــواز : عل

  .)١())يل ال يفسد الصالةلالفعل الق وعلى أن ،الصدقة في الصالة
  ولم يذكر النسفي غير ذلك في تفسيره لآلية الكريمة.

حـال مـن   : �وهـم راكعـون  وهـم راكعـون  وهـم راكعـون  وهـم راكعـون  �((: قـال )، روح المعـاني (سي في تفسيره لواآل ــــــــ١٦١٦١٦١٦
خاشـعون   ميعملون ما ذكر مـن إقامـة الصـالة وإيتـاء الزكـاة وهـ      : أي ،فاعل الفعلين

  ]!!؟أليس هذا خالفاً للظاهر: [نقول .متواضعون هللا تعالى
: والمــراد، ركــوع الصــالة هــو حــال مخصوصــة بإيتــاء الزكــاة والركــوع : وقيــل

  .ان كمال رغبتهم في اإلحسان ومسارعتهم إليهبي
فقــد   ؛هــا نزلــت فــي علــي كــرم اهللا تعــالى وجهــه      ين علــى أنّخبــاريلــب األاوغ

 رضــي اهللا تعــالى عنهمــا  بــن عبــاساعــن  ،وغيرهمــا ،بــن مردويــهاو ،أخــرج الحــاكم
 ،�ه ورسولُهه ورسولُهه ورسولُهه ورسولُهإِنَّما وليكُم اللَّإِنَّما وليكُم اللَّإِنَّما وليكُم اللَّإِنَّما وليكُم اللَّ� :7فقال لهم النبي: )إلى أن قالقال...( ،صلسناد متّإب

 هـل  (: فبصـر بسـائل فقـال    ،خـرج إلـى المسـجد والنـاس بـين قـائم وراكـع        7 هنّـ إثم
ذلـك  : فقـال  )مـن أعطاكـه؟  (: . فقـال فضّـة خـاتم مـن    ،نعم: فقال )أعطاك أحد شيئاً؟

علـــى أي حـــال (: 7فقـــال النبـــي ،م اهللا تعـــالى وجهـــهوأومـــأ إلـــى علـــي كـــر .القـــائم
  .ثم تال هذه اآلية ،7ر النبيفكب .وهو راكع: فقال ).أعطاك؟

يقول ·انفأنشأ حس  :  
ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهجتــــي     ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهجتــــي    أبــ ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهجتــــي    أبــ ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهجتــــي    أبــ         أبــ

        
ــارع كـــــلّ كـــــلّ كـــــلّ كـــــلّ وووو         ــارع بطـــــيء فـــــي الهـــــدى ومســـ ــارع بطـــــيء فـــــي الهـــــدى ومســـ ــارع بطـــــيء فـــــي الهـــــدى ومســـ         بطـــــيء فـــــي الهـــــدى ومســـ

        لمحبــــــر ضـــــــائعاً لمحبــــــر ضـــــــائعاً لمحبــــــر ضـــــــائعاً لمحبــــــر ضـــــــائعاً اااا    ككككأيــــــذهب مــــــديح  أيــــــذهب مــــــديح  أيــــــذهب مــــــديح  أيــــــذهب مــــــديح          
        

        ومــــا المــــدح فــــي جنــــب اإللــــه بضــــائعومــــا المــــدح فــــي جنــــب اإللــــه بضــــائعومــــا المــــدح فــــي جنــــب اإللــــه بضــــائعومــــا المــــدح فــــي جنــــب اإللــــه بضــــائع        
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ــاً  ــاً فأنـــت الـــذي أعطيـــت إذ كنـــت راكعـ ــاً فأنـــت الـــذي أعطيـــت إذ كنـــت راكعـ ــاً فأنـــت الـــذي أعطيـــت إذ كنـــت راكعـ         فأنـــت الـــذي أعطيـــت إذ كنـــت راكعـ
        

        خيـــر راكـــــع خيـــر راكـــــع خيـــر راكـــــع خيـــر راكـــــع     زكـــاة فـــدتك الـــنفس يـــا   زكـــاة فـــدتك الـــنفس يـــا   زكـــاة فـــدتك الـــنفس يـــا   زكـــاة فـــدتك الـــنفس يـــا     
ــر وال          ــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــ ــر وال فــــــــ ــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــ ــر وال فــــــــ ــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــ ــر وال فــــــــ ــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــ ـــةفــــــــ ـــةيـــــــــــ ـــةيـــــــــــ ـــةيـــــــــــ         يـــــــــــ

        
ــا          ــا وأثبتهــــــ ــا وأثبتهــــــ ــا وأثبتهــــــ ــاب الشرائـــــــــــع  ااااوأثبتهــــــ ــا كتــــــ ــاب الشرائـــــــــــع  ثنــــــ ــا كتــــــ ــاب الشرائـــــــــــع  ثنــــــ ــا كتــــــ ــاب الشرائـــــــــــع  ثنــــــ ــا كتــــــ         ))))١١١١((((ثنــــــ

هـذا، (ومـن بـاب اإلشـارة فـي      ((: فـي تفسـير اآليـات الالحقـة     ثم قـال اآللوسـي          
: ، أي�    الصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَ    يقيمــونيقيمــونيقيمــونيقيمــون    الَّــذينالَّــذينالَّــذينالَّــذين    آمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْ    والَّــذينوالَّــذينوالَّــذينوالَّــذين    ورســولُهورســولُهورســولُهورســولُه    اُهللاُهللاُهللاُهللا    ولــيكُمولــيكُمولــيكُمولــيكُم    إِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــا�: )اآليـات 

وهـم  وهـم  وهـم  وهـم  � زكـاة وجـودهم،  : أي: �الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ     ونونونونويؤتُـ ويؤتُـ ويؤتُـ ويؤتُـ �صالة الشـهود والحضـور الـذاتي،    
ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكخاضعون في البقاء باهللا.: ، أي�ر  

واآلية عند معظم المحدكر ٢())م اهللا تعالى وجههثين نزلت في علي(.  
إِنَّمـا ولـيكُم   إِنَّمـا ولـيكُم   إِنَّمـا ولـيكُم   إِنَّمـا ولـيكُم   �: قولـه تعـالى  ((: )، قـال زاد المسـير (ابن الجوزي في تفسـيره   ــــــــ١١١١٧٧٧٧

ولُهسرو اللَّهولُهسرو اللَّهولُهسرو اللَّهولُهسرو ربعة أقوالأمن نزلت على  اختلفوا في، �............اللَّه :  
 إن: وقــالوا 7عبــد اهللا بــن ســالم وأصــحابه جــاؤوا إلــى رســول اهللا  نأ: أحــدها

فنزلت  .لبعد المنازل ،وال نستطيع أن نجالس أصحابك ،قوماً قد أظهروا لنا العداوة
رج فخــ ،ن بــالل بالصــالةوأذّ ،رضــينا بــاهللا وبرســوله وبــالمؤمنين : فقــالوا ،هــذه اآليــة
هــل أعطــاك أحــد  (: 7فقــال رســول اهللا ،فــإذا مســكين يســأل النــاس  ،7رســول اهللا

ذاك : قــال )مــن أعطاكــه؟(: قــال ،ةخــاتم فضّــ: قــال )مــاذا؟(: قــال .نعــم: قــال )شــيئاً؟
هــذه  7فقـرأ رسـول اهللا   ،أعطانيـه وهـو راكـع    ،فـإذا هـو علـي بـن أبـي طالـب       .القـائم 
نزلت فـي علـي   : وقال مجاهد .ال مقاتلوبه ق .رواه أبو صالح عن ابن عباس ..اآلية

  تصدق وهو راكع. ؛بن أبي طالبا
ــ  ثم قال ابـن الجـوزي  ــ  فيـه   ،�ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    �: قولـه تعـالى   :ـ
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بخاتمـه فـي    Cوهو تصدق علـي  ،هم فعلوا ذلك في ركوعهمأنّ: أحدهما: قوالن
  زكاة وفعل الركوع.من شأنهم إيتاء ال إن: والثاني ركوعه.

على ما روى أبو  ؛ه نفس الركوعنّإ: أحدها: وفي المراد بالركوع ثالثة أقوال
ه صـالة  نّـ إ: والثـاني  ،اآليـة نزلـت وهـم فـي الركـوع      نإ: وقيـل  .صالح عن ابن عبـاس 

  .)١())ه الخضوع والخشوعنّإ: والثالث التطوع...
: ل اليسـير فـي الصـالة   قال في بـاب العمـ   )،أحكام القرآن(الجصّاص في  ــ١٨ 

    الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ     يقيمـون يقيمـون يقيمـون يقيمـون     الَّـذين الَّـذين الَّـذين الَّـذين     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا      إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا      إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا      إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا      �: قال اهللا تعالى((
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيي وأبـي جعفـر وعتبـة بـن       ،�وروي عن مجاهد والسـد

  حين تصدق بخاتمه وهو راكع...ها نزلت في علي بن أبي طالب أنّ: أبي حكيم
ه يـدلّ علـى   فإنّـ  ،فعل الصدقة في حـال الركـوع  : فإن كان المراد: إلى أن قال 

أخبــار فــي إباحــة العمــل  7وقــد روي عــن النبــي ،إباحــة العمــل اليســير فــي الصــالة 
  .ه أشار بيدهوأنّ ،لحيته ه مسأنّ: ومنها .ه خلع نعليه في الصالةأنّ: فمنها ،اليسير فيها

ــن عبــاس   و ــ: منهــا حــديث اب ــي   أنّ ــام علــى يســار النب ــى    7ه ق ــه وأداره إل فأخــذ ذؤابت
  .يمينه

ذا سـجد  إفـ  ،مامة بنت أبي العاص بـن ربيـع  ه كان يصلّي وهو حامل أُنّأ: ومنها
  .ذا رفع رأسه حملهاإوضعها و

: ه إن كـــان المـــرادألنّـــ ؛فداللـــة اآليـــة ظـــاهرة فـــي إباحـــة الصـــدقة فـــي الصـــالة
ت علـى إباحـة   فقد دلّ ،)قون في حال الركوعالذين يتصد(: ديرهفكان تق ،الركوع

  .الصدقة في هذه الحال
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ت علــى إباحتهــا فــي ســائر أحـــوال     فقــد دلّــ   ،ونوهــم يصــلّ  : وإن كــان المــراد  
  .)١())إباحة الصدقة في الصالة: ة علىما تصرفت الحال فاآلية دالّفكيف ،الصالة

  .وفيما نقلناه عنهم كفاية ،وهناك المزيد

IIIIßßßßò’Óbäò’Óbäò’Óbäò’Óbä@@@@LÞëŒäÛa@kj�@¿@ð�ĐÛaLÞëŒäÛa@kj�@¿@ð�ĐÛaLÞëŒäÛa@kj�@¿@ð�ĐÛaLÞëŒäÛa@kj�@¿@ð�ĐÛa@ @@ @@ @@ @
@�r×@åiaë@�r×@åiaë@�r×@åiaë@�r×@åiaëóäÈß@¿óäÈß@¿óäÈß@¿óäÈß@¿@Z@Z@Z@ZHæìÈ×a‰@áçëIHæìÈ×a‰@áçëIHæìÈ×a‰@áçëIHæìÈ×a‰@áçëIHHHH@ @@ @@ @@ @

������و(س����%ز�א�د�ن�«()��«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

    ،،،،لعــت علــى هــذا الموضــوع   لعــت علــى هــذا الموضــوع   لعــت علــى هــذا الموضــوع   لعــت علــى هــذا الموضــوع   عنــدما اطّعنــدما اطّعنــدما اطّعنــدما اطّ    ييييأمــامأمــامأمــامأمــام    اًاًاًاًمفتوحــمفتوحــمفتوحــمفتوحــ    ييييكــان تفســير الطبــر  كــان تفســير الطبــر  كــان تفســير الطبــر  كــان تفســير الطبــر  
    ييييونونونونير فـدلّ ير فـدلّ ير فـدلّ ير فـدلّ نقل لكم صـفحات التفسـ  نقل لكم صـفحات التفسـ  نقل لكم صـفحات التفسـ  نقل لكم صـفحات التفسـ  أأأأ    يييينننننّنّنّنّإإإإوووو    اً،اً،اً،اً،جده مقنعجده مقنعجده مقنعجده مقنعأأأأفرجعت إليه للتأكد فلم فرجعت إليه للتأكد فلم فرجعت إليه للتأكد فلم فرجعت إليه للتأكد فلم 

        الدليل من فضلكم.الدليل من فضلكم.الدليل من فضلكم.الدليل من فضلكم.    لىلىلىلىعععع
إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون ����: : : : القول في تأويل قولهالقول في تأويل قولهالقول في تأويل قولهالقول في تأويل قوله

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و���� : : : :        
ه ورسولُه والَّذين ه ورسولُه والَّذين ه ورسولُه والَّذين ه ورسولُه والَّذين إِنَّما وليكُم اللَّإِنَّما وليكُم اللَّإِنَّما وليكُم اللَّإِنَّما وليكُم اللَّ����: : : : يعني تعالى ذكره بقولهيعني تعالى ذكره بقولهيعني تعالى ذكره بقولهيعني تعالى ذكره بقوله: : : : ))))أبو جعفرأبو جعفرأبو جعفرأبو جعفر((((قال قال قال قال 

اهللا ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم اهللا ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم اهللا ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم اهللا ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم     ��� ��� ��� ��� ها المؤمنون ناصر ها المؤمنون ناصر ها المؤمنون ناصر ها المؤمنون ناصر ليس لكم أيليس لكم أيليس لكم أيليس لكم أي: : : : ����آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا
ــالى ذكــره.   ــا ذكــر تع ــالى ذكــره.  م ــا ذكــر تع ــالى ذكــره.  م ــا ذكــر تع ــالى ذكــره.  م ــا ذكــر تع ــر        م ــذين أمــركم اهللا أن تب ــا اليهــود والنصــارى ال ــر    فأم ــذين أمــركم اهللا أن تب ــا اليهــود والنصــارى ال ــر    فأم ــذين أمــركم اهللا أن تب ــا اليهــود والنصــارى ال ــر    فأم ــذين أمــركم اهللا أن تب ــا اليهــود والنصــارى ال وا مــن وا مــن وا مــن وا مــن ؤؤؤؤفأم

ــتهم، ونهــاكم أن تتّ  ــتهم، ونهــاكم أن تتّ والي ــتهم، ونهــاكم أن تتّ والي ــتهم، ونهــاكم أن تتّ والي ــاء    والي ــاء، فليســوا لكــم أولي ــاء    خــذوا مــنهم أولي ــاء، فليســوا لكــم أولي ــاء    خــذوا مــنهم أولي ــاء، فليســوا لكــم أولي ــاء    خــذوا مــنهم أولي ــاء، فليســوا لكــم أولي ــل  ووووخــذوا مــنهم أولي ــل  ال نصــراء، ب ــل  ال نصــراء، ب ــل  ال نصــراء، ب ال نصــراء، ب
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        ....وال نصيراًوال نصيراًوال نصيراًوال نصيراً    ولياء بعض، وال تتخذوا منهم ولياًولياء بعض، وال تتخذوا منهم ولياًولياء بعض، وال تتخذوا منهم ولياًولياء بعض، وال تتخذوا منهم ولياًبعضهم أبعضهم أبعضهم أبعضهم أ
هذه اآلية نزلت في عبادة بن الصامت، في تبرئه مـن واليـة يهـود    هذه اآلية نزلت في عبادة بن الصامت، في تبرئه مـن واليـة يهـود    هذه اآلية نزلت في عبادة بن الصامت، في تبرئه مـن واليـة يهـود    هذه اآلية نزلت في عبادة بن الصامت، في تبرئه مـن واليـة يهـود        إنإنإنإن: : : : وقيلوقيلوقيلوقيل

        والمؤمنين.والمؤمنين.والمؤمنين.والمؤمنين.    7777بني قينقاع وحلفهم، إلى رسول اهللابني قينقاع وحلفهم، إلى رسول اهللابني قينقاع وحلفهم، إلى رسول اهللابني قينقاع وحلفهم، إلى رسول اهللا
        : : : : ذكر من قال ذلكذكر من قال ذلكذكر من قال ذلكذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حدثنا ابن حدثنا ابن حدثنا ابن : : : : قالقالقالقال    ،،،،حدثنا يونس بن بكيرحدثنا يونس بن بكيرحدثنا يونس بن بكيرحدثنا يونس بن بكير: : : : قالقالقالقال    ،،،،ــ حدثنا هناد بن السريــ حدثنا هناد بن السريــ حدثنا هناد بن السريــ حدثنا هناد بن السري    ١٢٢٠٧١٢٢٠٧١٢٢٠٧١٢٢٠٧
حدثني والدي إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن   حدثني والدي إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن   حدثني والدي إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن   حدثني والدي إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبـادة بـن   : : : : قالقالقالقال    ،،،،إسحاقإسحاقإسحاقإسحاق

، مشى عبادة بن الصـامت إلـى   ، مشى عبادة بن الصـامت إلـى   ، مشى عبادة بن الصـامت إلـى   ، مشى عبادة بن الصـامت إلـى   7777ا حاربت بنو قينقاع رسول اهللاا حاربت بنو قينقاع رسول اهللاا حاربت بنو قينقاع رسول اهللاا حاربت بنو قينقاع رسول اهللالملململم: : : : قالقالقالقال    ،،،،الصامتالصامتالصامتالصامت
أ أ أ أ فخلعهم إلى رسـول اهللا، وتبـر  فخلعهم إلى رسـول اهللا، وتبـر  فخلعهم إلى رسـول اهللا، وتبـر  فخلعهم إلى رسـول اهللا، وتبـر      ،،،،وكان أحد بني عوف بن الخزرجوكان أحد بني عوف بن الخزرجوكان أحد بني عوف بن الخزرجوكان أحد بني عوف بن الخزرج    ،،،،7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

وله والمـؤمنين، وأبـرأ مـن    وله والمـؤمنين، وأبـرأ مـن    وله والمـؤمنين، وأبـرأ مـن    وله والمـؤمنين، وأبـرأ مـن    أتولّى اهللا ورسـ أتولّى اهللا ورسـ أتولّى اهللا ورسـ أتولّى اهللا ورسـ : : : : إلى اهللا وإلى رسوله من حلفهم، وقالإلى اهللا وإلى رسوله من حلفهم، وقالإلى اهللا وإلى رسوله من حلفهم، وقالإلى اهللا وإلى رسوله من حلفهم، وقال
إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين ����: : : : حلف الكفّار وواليتهم! ففيه نزلتحلف الكفّار وواليتهم! ففيه نزلتحلف الكفّار وواليتهم! ففيه نزلتحلف الكفّار وواليتهم! ففيه نزلت

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقأتولّى اهللا ورسـوله  أتولّى اهللا ورسـوله  أتولّى اهللا ورسـوله  أتولّى اهللا ورسـوله  ((((((((: : : : لقول عبادةلقول عبادةلقول عبادةلقول عبادة    ؛؛؛؛����ي
فَـإِن حـزْب اللَّـه هـم     فَـإِن حـزْب اللَّـه هـم     فَـإِن حـزْب اللَّـه هـم     فَـإِن حـزْب اللَّـه هـم     ����: : : : إلـى قولـه  إلـى قولـه  إلـى قولـه  إلـى قولـه      ،،،،قينقـاع وواليـتهم  قينقـاع وواليـتهم  قينقـاع وواليـتهم  قينقـاع وواليـتهم      ئه من بنيئه من بنيئه من بنيئه من بنيتبرتبرتبرتبر    ،،،،))))))))والذين آمنواوالذين آمنواوالذين آمنواوالذين آمنوا

ونبالْغَالونبالْغَالونبالْغَالونبالْغَال����....        
سمعت أبي، عـن  سمعت أبي، عـن  سمعت أبي، عـن  سمعت أبي، عـن  : : : : قالقالقالقال    ،،،،حدثنا ابن إدريسحدثنا ابن إدريسحدثنا ابن إدريسحدثنا ابن إدريس: : : : قالقالقالقال    ،،،،ــ حدثنا أبو كريبــ حدثنا أبو كريبــ حدثنا أبو كريبــ حدثنا أبو كريب    ١٢٢٠٨١٢٢٠٨١٢٢٠٨١٢٢٠٨

        ثم ذكر نحوه.ثم ذكر نحوه.ثم ذكر نحوه.ثم ذكر نحوه.    ............7777جاء عبادة بن الصامت إلى رسول اهللاجاء عبادة بن الصامت إلى رسول اهللاجاء عبادة بن الصامت إلى رسول اهللاجاء عبادة بن الصامت إلى رسول اهللا: : : : قالقالقالقال، ، ، ، عطية بن سعدعطية بن سعدعطية بن سعدعطية بن سعد
حدثني معاوية حدثني معاوية حدثني معاوية حدثني معاوية : : : : قالقالقالقال    ،،،،بن صالحبن صالحبن صالحبن صالح    حدثنا عبد اهللاحدثنا عبد اهللاحدثنا عبد اهللاحدثنا عبد اهللا: : : : قالقالقالقال    ،،،،ىىىىــ حدثني المثنّــ حدثني المثنّــ حدثني المثنّــ حدثني المثنّ    ١٢٢٠٩١٢٢٠٩١٢٢٠٩١٢٢٠٩

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه ����: : : : قولهقولهقولهقوله: : : : بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسبن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسبن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسبن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباساااا
        ه من أسلم تولّى اهللا ورسوله.ه من أسلم تولّى اهللا ورسوله.ه من أسلم تولّى اهللا ورسوله.ه من أسلم تولّى اهللا ورسوله.أنّأنّأنّأنّ: : : : ، يعني، يعني، يعني، يعني����والَّذين آمنُواوالَّذين آمنُواوالَّذين آمنُواوالَّذين آمنُوا

الزَّكَــاةَ وهـــم  الزَّكَــاةَ وهـــم  الزَّكَــاةَ وهـــم  الزَّكَــاةَ وهـــم      والَّــذين آمنُـــوا الَّــذين يقيمـــون الصَّــالةَ ويؤتُـــون   والَّــذين آمنُـــوا الَّــذين يقيمـــون الصَّــالةَ ويؤتُـــون   والَّــذين آمنُـــوا الَّــذين يقيمـــون الصَّــالةَ ويؤتُـــون   والَّــذين آمنُـــوا الَّــذين يقيمـــون الصَّــالةَ ويؤتُـــون   ����: : : : وأمــا قولـــه وأمــا قولـــه وأمــا قولـــه وأمــا قولـــه 
ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكر����فإن ،فإن ،فإن ،به    ، فإن بهأهل التأويل اختلفوا في المعني بهأهل التأويل اختلفوا في المعني بهأهل التأويل اختلفوا في المعني فقال بعضهمفقال بعضهمفقال بعضهمفقال بعضهم    ،،،،أهل التأويل اختلفوا في المعني : : : :عععبن ع بن ني به علي بن ني به علي بن ني به علي ني به علي

        ني به جميع المؤمنين.ني به جميع المؤمنين.ني به جميع المؤمنين.ني به جميع المؤمنين.عععع: : : : وقال بعضهموقال بعضهموقال بعضهموقال بعضهم، ، ، ، أبي طالبأبي طالبأبي طالبأبي طالب
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        : : : : ذكر من قال ذلكذكر من قال ذلكذكر من قال ذلكذكر من قال ذلك
: : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،حـدثنا أحمـد بـن المفضـل    حـدثنا أحمـد بـن المفضـل    حـدثنا أحمـد بـن المفضـل    حـدثنا أحمـد بـن المفضـل    : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،بـن الحسـين  بـن الحسـين  بـن الحسـين  بـن الحسـين      محمـد محمـد محمـد محمـد ــ حدثنا ــ حدثنا ــ حدثنا ــ حدثنا     ١٢٢١٠١٢٢١٠١٢٢١٠١٢٢١٠

إِنَّما وليكُم اللَّه إِنَّما وليكُم اللَّه إِنَّما وليكُم اللَّه إِنَّما وليكُم اللَّه ����: : : : فقالفقالفقالفقال    ،،،،ثم أخبرهم بمن يتوالهمثم أخبرهم بمن يتوالهمثم أخبرهم بمن يتوالهمثم أخبرهم بمن يتوالهم: : : : قالقالقالقال    ،،،،حدثنا أسباط، عن السديحدثنا أسباط، عن السديحدثنا أسباط، عن السديحدثنا أسباط، عن السدي
   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو ــولُهسرو���� ، ، ، ،

هـؤالء جميــع المـؤمنين، ولكــن علـي بــن أبــي طالـب مــر بـه ســائل وهـو راكــع فــي       هـؤالء جميــع المـؤمنين، ولكــن علـي بــن أبــي طالـب مــر بـه ســائل وهـو راكــع فــي       هـؤالء جميــع المـؤمنين، ولكــن علـي بــن أبــي طالـب مــر بـه ســائل وهـو راكــع فــي       هـؤالء جميــع المـؤمنين، ولكــن علـي بــن أبــي طالـب مــر بـه ســائل وهـو راكــع فــي       
المسجد، فأعطاه خاتَمالمسجد، فأعطاه خاتَمالمسجد، فأعطاه خاتَمه.ه.ه.ه.المسجد، فأعطاه خاتَم        

حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبي حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبي حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبي حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن أبي : : : : قالقالقالقال    ،،،،ــ حدثنا هناد بن السريــ حدثنا هناد بن السريــ حدثنا هناد بن السريــ حدثنا هناد بن السري    ١٢٢١١١٢٢١١١٢٢١١١٢٢١١
إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     إِنَّما وليكُم اللَّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين     ����: : : : سألته عن هذه اآليةسألته عن هذه اآليةسألته عن هذه اآليةسألته عن هذه اآلية: : : : قالقالقالقال    ،،،،جعفرجعفرجعفرجعفر

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقيونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقالذين الذين الذين الذين : : : : منوا؟ قالمنوا؟ قالمنوا؟ قالمنوا؟ قالمن الذين آمن الذين آمن الذين آمن الذين آ: : : : ، قلت، قلت، قلت، قلت����ي
        علي من الذين آمنوا.علي من الذين آمنوا.علي من الذين آمنوا.علي من الذين آمنوا.: : : : ها نزلت في علي بن أبي طالب! قالها نزلت في علي بن أبي طالب! قالها نزلت في علي بن أبي طالب! قالها نزلت في علي بن أبي طالب! قالبلغنا أنّبلغنا أنّبلغنا أنّبلغنا أنّ: : : : آمنوا! قلناآمنوا! قلناآمنوا! قلناآمنوا! قلنا

: : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،حـدثنا المحــاربي، عــن عبــد الملــك حـدثنا المحــاربي، عــن عبــد الملــك حـدثنا المحــاربي، عــن عبــد الملــك حـدثنا المحــاربي، عــن عبــد الملــك : : : : قــالقــالقــالقــال    ،،،،ـــ حــدثنا ابــن وكيــع ـــ حــدثنا ابــن وكيــع ـــ حــدثنا ابــن وكيــع ـــ حــدثنا ابــن وكيــع     ١٢٢١٢١٢٢١٢١٢٢١٢١٢٢١٢
اد، اد، اد، اد، ، وذكر نحو حديث هن، وذكر نحو حديث هن، وذكر نحو حديث هن، وذكر نحو حديث هن����إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُهإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه����: : : : سألت أبا جعفر عن قول اهللاسألت أبا جعفر عن قول اهللاسألت أبا جعفر عن قول اهللاسألت أبا جعفر عن قول اهللا

        عبدة.عبدة.عبدة.عبدة.عن عن عن عن 
    ،،،،حدثنا أيوب بن سـويد حدثنا أيوب بن سـويد حدثنا أيوب بن سـويد حدثنا أيوب بن سـويد : : : : قالقالقالقال    ،،،،ــ حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرمليــ حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرمليــ حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرمليــ حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي    ١٢٢١٣١٢٢١٣١٢٢١٣١٢٢١٣

إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين     إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين     إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين     إِنَّما ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين     ����: : : : حدثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه اآليةحدثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه اآليةحدثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه اآليةحدثنا عتبة بن أبي حكيم في هذه اآلية: : : : قالقالقالقال
        ....علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب: : : : ، قال، قال، قال، قال����آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا

حـدثنا غالـب بـن    حـدثنا غالـب بـن    حـدثنا غالـب بـن    حـدثنا غالـب بـن    : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،حـدثنا عبـد العزيـز   حـدثنا عبـد العزيـز   حـدثنا عبـد العزيـز   حـدثنا عبـد العزيـز   : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،ــ حدثني الحـارث ــ حدثني الحـارث ــ حدثني الحـارث ــ حدثني الحـارث     ١٢٢١٤١٢٢١٤١٢٢١٤١٢٢١٤
اآليـة،  اآليـة،  اآليـة،  اآليـة،      ����إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  إِنَّما وليكُم اللَّـه ورسـولُه  ����: : : : يقول في قولهيقول في قولهيقول في قولهيقول في قوله    اًاًاًاًسمعت مجاهدسمعت مجاهدسمعت مجاهدسمعت مجاهد: : : : قالقالقالقال    ،،،،عبيد اهللاعبيد اهللاعبيد اهللاعبيد اهللا

        تصدق وهو راكع.تصدق وهو راكع.تصدق وهو راكع.تصدق وهو راكع.    ؛؛؛؛نزلت في علي بن أبي طالبنزلت في علي بن أبي طالبنزلت في علي بن أبي طالبنزلت في علي بن أبي طالب: : : : قالقالقالقال
هذا، وأرجهذا، وأرجهذا، وأرجأبا جعفر الطبري قد أغفل الكـالم فـي قولـه تعـالى    هذا، وأرج أبا جعفر الطبري قد أغفل الكـالم فـي قولـه تعـالى    ح أن أبا جعفر الطبري قد أغفل الكـالم فـي قولـه تعـالى    ح أن أبا جعفر الطبري قد أغفل الكـالم فـي قولـه تعـالى    ح أن ح أن : : : :����  ـمهو  ـمهو  ـمهو  ـمهو

ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكه كـان  ه كـان  ه كـان  ه كـان  ألنّـ ألنّـ ألنّـ ألنّـ     ؛؛؛؛في هـذا الموضـع، مـع الشـبهة الـواردة فيـه      في هـذا الموضـع، مـع الشـبهة الـواردة فيـه      في هـذا الموضـع، مـع الشـبهة الـواردة فيـه      في هـذا الموضـع، مـع الشـبهة الـواردة فيـه          ، وفي بيان معناها، وفي بيان معناها، وفي بيان معناها، وفي بيان معناها����ر
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يحبيحبيحبولكنّه غفل عنه بعد.، ولكنّه غفل عنه بعد.، ولكنّه غفل عنه بعد.، ولكنّه غفل عنه بعد.أن يعود إليه فيزيد فيه بياناًأن يعود إليه فيزيد فيه بياناًأن يعود إليه فيزيد فيه بياناًأن يعود إليه فيزيد فيه بياناً    يحب ،        
م بعض م بعض م بعض م بعض ، فقد توه، فقد توه، فقد توه، فقد توه����وهم راكعونوهم راكعونوهم راكعونوهم راكعون����: : : : وأما قولهوأما قولهوأما قولهوأما قوله((((((((: : : : ))))١٨٢١٨٢١٨٢١٨٢: : : : ٣٣٣٣((((وقد قال ابن كثير وقد قال ابن كثير وقد قال ابن كثير وقد قال ابن كثير 

ي حال ي حال ي حال ي حال فففف: : : : ، أي، أي، أي، أي����ويؤتُون الزَّكَاةَويؤتُون الزَّكَاةَويؤتُون الزَّكَاةَويؤتُون الزَّكَاةَ����: : : : الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قولهالناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قولهالناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قولهالناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله
ولو كان هذا كـذلك، لكـان دفـع الزكـاة فـي حـال الركـوع أفضـل مـن          ولو كان هذا كـذلك، لكـان دفـع الزكـاة فـي حـال الركـوع أفضـل مـن          ولو كان هذا كـذلك، لكـان دفـع الزكـاة فـي حـال الركـوع أفضـل مـن          ولو كان هذا كـذلك، لكـان دفـع الزكـاة فـي حـال الركـوع أفضـل مـن              ،،،،ركوعهمركوعهمركوعهمركوعهم

ن نعلمه من أئمة ن نعلمه من أئمة ن نعلمه من أئمة ن نعلمه من أئمة وليس األمر كذلك عند أحد من العلماء، مموليس األمر كذلك عند أحد من العلماء، مموليس األمر كذلك عند أحد من العلماء، مموليس األمر كذلك عند أحد من العلماء، مم    ،،،،ه ممدوحه ممدوحه ممدوحه ممدوحألنّألنّألنّألنّ    ؛؛؛؛غيرهغيرهغيرهغيره
        الفتوى.الفتوى.الفتوى.الفتوى.
هـذه اآليـة   هـذه اآليـة   هـذه اآليـة   هـذه اآليـة       عـن علـي بـن أبـي طالـب أن     عـن علـي بـن أبـي طالـب أن     عـن علـي بـن أبـي طالـب أن     عـن علـي بـن أبـي طالـب أن         اًاًاًاًبعضهم ذكر في هذا أثـر بعضهم ذكر في هذا أثـر بعضهم ذكر في هذا أثـر بعضهم ذكر في هذا أثـر     إنإنإنإن    حتّىحتّىحتّىحتّىوووو

        ة وما في معناها من طرق مختلفة.ة وما في معناها من طرق مختلفة.ة وما في معناها من طرق مختلفة.ة وما في معناها من طرق مختلفة.ثم ساق اآلثار السالفثم ساق اآلثار السالفثم ساق اآلثار السالفثم ساق اآلثار السالف    ،،،،))))))))نزلت فيه...نزلت فيه...نزلت فيه...نزلت فيه...
م األئمة فـي موقـع   م األئمة فـي موقـع   م األئمة فـي موقـع   م األئمة فـي موقـع   وقد تكلّوقد تكلّوقد تكلّوقد تكلّ    ،،،،ال تقوم بها حجة في الدينال تقوم بها حجة في الدينال تقوم بها حجة في الدينال تقوم بها حجة في الدين    وهذه اآلثار جميعاًوهذه اآلثار جميعاًوهذه اآلثار جميعاًوهذه اآلثار جميعاً

ــا هـــذه الجملـــة، وفـــي معناهـــا  ــا هـــذه الجملـــة، وفـــي معناهـ ــا هـــذه الجملـــة، وفـــي معناهـ وهـــم وهـــم وهـــم وهـــم ����: : : : أن قولـــهأن قولـــهأن قولـــهأن قولـــه: : : : والصـــواب مـــن القـــول فـــي ذلـــك والصـــواب مـــن القـــول فـــي ذلـــك والصـــواب مـــن القـــول فـــي ذلـــك والصـــواب مـــن القـــول فـــي ذلـــك     ،،،،هـــذه الجملـــة، وفـــي معناهـ
ــونعاكرــونعاكرــونعاكرــونعاكيعنــي بــه، يعنــي بــه، يعنــي بــه، يعنــي بــه����ر ، : : : : ــرب ــرب وهــم خاضــعون ل ــرب وهــم خاضــعون ل ــرب وهــم خاضــعون ل ــه  هم، متــذلّهم، متــذلّهم، متــذلّهم، متــذلّوهــم خاضــعون ل ــه  لون لــه بالطاعــة، خاضــعون ل ــه  لون لــه بالطاعــة، خاضــعون ل ــه  لون لــه بالطاعــة، خاضــعون ل لون لــه بالطاعــة، خاضــعون ل

ه في إقامة الصالة بحدودها وفروضها من تمـام الركـوع والسـجود،    ه في إقامة الصالة بحدودها وفروضها من تمـام الركـوع والسـجود،    ه في إقامة الصالة بحدودها وفروضها من تمـام الركـوع والسـجود،    ه في إقامة الصالة بحدودها وفروضها من تمـام الركـوع والسـجود،    نقياد ألمرنقياد ألمرنقياد ألمرنقياد ألمرباالباالباالباال
والصالة والخشوع، ومطيعين لما أمرهم به من إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها والصالة والخشوع، ومطيعين لما أمرهم به من إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها والصالة والخشوع، ومطيعين لما أمرهم به من إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها والصالة والخشوع، ومطيعين لما أمرهم به من إيتاء الزكاة وصرفها في وجوهها 

فهي بمعنى (الركوع) الذي هو في أصل اللغـة، بمعنـى   فهي بمعنى (الركوع) الذي هو في أصل اللغـة، بمعنـى   فهي بمعنى (الركوع) الذي هو في أصل اللغـة، بمعنـى   فهي بمعنى (الركوع) الذي هو في أصل اللغـة، بمعنـى       ،،،،التي أمرهم بصرفها فيهاالتي أمرهم بصرفها فيهاالتي أمرهم بصرفها فيهاالتي أمرهم بصرفها فيها
        ....))))٥٧٤٥٧٤٥٧٤٥٧٤////١١١١تفسير (ركع) في ما سلف تفسير (ركع) في ما سلف تفسير (ركع) في ما سلف تفسير (ركع) في ما سلف : : : : (انظر(انظر(انظر(انظرالخضوع. الخضوع. الخضوع. الخضوع. 
        ....����ويؤتُون الزَّكَاةَويؤتُون الزَّكَاةَويؤتُون الزَّكَاةَويؤتُون الزَّكَاةَ����حاال من حاال من حاال من حاال من     ����وهم راكعونوهم راكعونوهم راكعونوهم راكعون����: : : : قولهقولهقولهقولهفليس فليس فليس فليس     اًاًاًاًوإذوإذوإذوإذ

        وهذا هو الصواب المحض إن شاء اهللا.وهذا هو الصواب المحض إن شاء اهللا.وهذا هو الصواب المحض إن شاء اهللا.وهذا هو الصواب المحض إن شاء اهللا.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
مــــن ســــورة المائــــدة) علــــى إمامــــة أميــــر   ٥٥دالل بآيــــة الواليــــة (اآليــــةســــتاال
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زلـت فـي حـق أميـر     هـا ن نّأثبـات  إيثبت بعد  7وخالفته بعد رسول اهللا Cالمؤمنين
وبـــأمير  7منهـــا حصـــر الواليـــة بـــاهللا وبرســـوله  تحصّـــللي ،دون غيـــره Cالمـــؤمنين
: ن المعنــى المتصــور للواليــة هنــا هــو    إ: وبعــدها نقــول  ،دون غيــرهم Cالمــؤمنين

ر    ،أو أمثالهما من المعاني ،أو النصرة ،ةوالية األمر دون المحبالتي ال مجـال لتصـو
  .ن في اآلية فقطحصرها بالثالثة المذكوري

ه قد ورد من طرق صحيحة أن اآلية نزلت في حق نّإ: وعن األمر األول نقول
أمير المؤمنين عليC ق بخاتمه في حال الركوععندما تصد.  

الذي عده ابن تيميـة فـي (منهـاج السـنّة)      ،فها هو المفسر الكبير ابن أبي حاتم
صـحيح  مرسـل  يـروي بسـند    ،)١(عاتمن المفسرين الكبار الذين ال يروون الموضـو 

عــن موســى بــن قــيس  ،عــن الفضـيل بــن دكــين  ،عــن أبــي ســعيد األشــج: فـي تفســيره 
ـــ عــن ســلمة بــن كهيــل  ،الحضــرمي ـــ هــم ثقــاتوكلّ ـ اآليــة نزلــت فــي حــق أميــر    نأ ـ

المؤمنين عليC ق بخاتم٢(7على السائل في مسجد رسول اهللا هعندما تصد(.  
ــير أعـــالم (الـــذي وصـــفه الـــذهبي فـــي   ،وكـــذا يـــروي الحـــاكم الحســـكاني  سـ

في كتابـه (شـواهد التنزيـل) بسـند      ،)٣()الحاكم ...المحدث البارع القاضيـ(ب )النبالء
علـى   Cأن هـذه اآليـة نزلـت عنـدما تصـدق علـي      : أو قريـب مـن الصـحيح    صحيح

  .)٤(وهو في حال الركوع 7السائل في مسجد رسول اهللا
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ســل الصــحيح إذا عضــده مســند صـــح     وقــد تقــرر فــي علــم الحــديث أن المر     
  .)١(االحتجاج به، وارتفع إلى درجة الحسن

 ،وعبـد بـن حميـد    ،اقعن عبـد الـرزّ  : وكذا يروي السيوطي في (الدر المنثور)
 ،وأبـي نعـيم   ،والطبرانـي  ،وابـن أبـي حـاتم    ،وابـن مردويـه   ،بـي الشـيخ  أو ،وابن جريـر 

  .)٢(Cها نزلت في عليأنّ: وغيرهم
ــي : بــاب النقــول) لوطي فــي (وأيضــاً يــروي الســي   هــا نزلــت فــي   بأنّ ،عــن الطبران

عليCيذكر له شواهد لاوق ،، ثم :))٣())ي بعضها بعضاًفهذه شواهد يقو(.  
 ،ة طـرق بعـدC  هـا نزلـت فـي حـق علـي     أنّ ،وكذا يروي ابن كثير فـي تفسـيره  

  .)٤(ومنها الطريق الصحيح المتقدم عن ابن أبي حاتم
، )٦(ســـباب النـــزول)أ، والواحـــدي فـــي ()٥(ســـيرهوكـــذا يـــروي القرطبـــي فـــي تف 

، والـرازي فـي   )٨(والزمخشـري فـي (الكشّـاف)    ،)٧(اص فـي (أحكـام القـرآن)   والجصّ
هـا  أنّ: دة كمـا أسـلفتم فـي تفسـيره    ، وأيضاً الطبري عن طرق متعد)٩((التفسير الكبير)

  .)١٠(Cنزلت في علي بن أبي طالب
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أن اآليـة الكريمـة نزلـت فـي      وهكذا روى غيـر هـؤالء المحـدثين والمفسـرين    
  .في مصادر مختلفة ال تخفى على المتتبع Cأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ــ ــة الكريمــة وبواســطة الطــرق الصــحيحة المشــار إليهــا فــي      فالمتحصّ ل أن اآلي
هـا نزلـت   أنّنقطـع ب  ،ي بعضـها بعضـاً  وبمعاضـدة الطـرق التـي يقـو     ،المصادر المتقدمة

ق بخاتمـــه فـــي الصـــالة وهـــو فـــي حـــال  عنـــدما تصـــدC نفـــي حـــق أميـــر المـــؤمني 
  الركوع.

  ..وأما دعوى أن اآلية نزلت في عبادة بن الصامت
وأكثـر اُألمـة يـدفعها، ومـا ذكـر فـي نزولهـا فـي          ،ةهذه الروايـة شـاذّ   نإ: : : : فنقولفنقولفنقولفنقول

عليC .هو المجمع عليه  
قولـه  إذ  ؛C علـى حالـه   ��� ه قد وردت فـي اآليـة صـفات ال تنطبـق     وأيضاً أنّ

, قـد  �والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    �: تعالى
المعني هو الذي آتبي ة على أنّـ  ىن أنه لـم  الزكاة في حال الركوع، وأجمعت اُألم

  .Cيؤت أحد الزكاة في هذه الحال غير أمير المؤمنين
 ،ليس هو حاالً إليتاء الزكاة �وهم راكعونوهم راكعونوهم راكعونوهم راكعون�: قوله نإ: وليس ألحد أن يقول

ــه أن صــفتهم إيتــاء الزكــاة    ذلــك خــالف اللغــة، أال تــرى أن    فــإن ؛بــل إنّمــا المــراد ب
 ،لقـاؤه فـي حـال الركـوب     ��� لـم يفهـم منـه     ،وهو راكب لقيت فالناً: القائل إذا قال

أو جـاءني وهـو    ،وهـو جـالس   يتـه أر: وإذا قـال  ،ولم يفهم منه أن من شأنه الركـوب 
 ،أو مجيئـه ماشـياً   ،موافقة رؤيته في حـال الجلـوس   ��� ه ، لم يفهم من ذلك كلّماشٍ

  وجب أن يكون حكم اآلية أيضاً هذا الحكم. ،وإذا ثبت ذلك
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ؟؟؟؟CCCCالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين    ررررأميأميأميأمي    إمامةإمامةإمامةإمامة    علىعلىعلىعلى    الواليةالواليةالواليةالوالية    آيةآيةآيةآية    تدلّتدلّتدلّتدلّ    هلهلهلهل

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

    الصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَ    يقيمــونيقيمــونيقيمــونيقيمــون    الَّــذينالَّــذينالَّــذينالَّــذين    آمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْ    والَّــذينوالَّــذينوالَّــذينوالَّــذين    ورســولُهورســولُهورســولُهورســولُه    اُهللاُهللاُهللاُهللا    ولــيكُمولــيكُمولــيكُمولــيكُم    إِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــاإِنَّمــا�: تعــالى قـال 
تُونؤيوتُونؤيوتُونؤيوتُونؤيالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ    و    مهومهومهومهو    ونعاكرونعاكرونعاكرونعاك١(�ر(.  

اإلمـــام  حـــق فـــي نزلـــت أنّهـــا إلـــى ،الفـــريقين مـــن والعلمـــاء رونالمفســـ ذهـــب
عليC، حينما ٢(الصالة أثناء في بخاتمه قتصد(.  

 اهللا قرنهـا  أن بعـد ، واضـحة  Cعلـي اإلمـام   واليـة  علـى  الكريمـة  اآلية وداللة
 أولــى 7الرســولو ة،عامــ همــايواليت أن ومعلـوم  ،7الرســول وواليــة بواليتــه تعـالى 

  .قارنةالم بحكم Cعلياإلمام  والية فكذلك، أنفسهم من بالمؤمنين

  : )١( تعليق

���(������א�� ود���«�������«� �

: : : : أيأيأيأي، ، ، ، صـفة صـفة صـفة صـفة     هيهيهيهي    إنّماإنّماإنّماإنّما    ����راكعونراكعونراكعونراكعون    وهموهموهموهم����: : : : تعالىتعالىتعالىتعالى    قولهقولهقولهقوله    إنإنإنإن: : : : يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن    هناكهناكهناكهناك    ولكنولكنولكنولكن
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    هــمهــمهــمهــمنّنّنّنّأأأأ    ذكــرذكــرذكــرذكــر    فحــينفحــينفحــينفحــين، ، ، ، للجملــةللجملــةللجملــةللجملــة    تكــرارتكــرارتكــرارتكــرار    هــاهــاهــاهــانّنّنّنّأأأأ: : : : أيأيأيأي، ، ، ، يركعــونيركعــونيركعــونيركعــون    هــمهــمهــمهــم    وأيضــاًوأيضــاًوأيضــاًوأيضــاً، ، ، ، ونونونونيصــلّيصــلّيصــلّيصــلّ    هــمهــمهــمهــمأنّأنّأنّأنّ
    عــنعــنعــنعــن    رررريعبــيعبــيعبــيعبــ    ههههألنّــألنّــألنّــألنّــ، ، ، ، ����راكعــونراكعــونراكعــونراكعــون    وهــموهــموهــموهــم����: : : : بقولــهبقولــهبقولــهبقولــه    ،،،،أُخــرىأُخــرىأُخــرىأُخــرى    ةةةةمــرمــرمــرمــر    ونونونونيصــلّيصــلّيصــلّيصــلّ    هــمهــمهــمهــمنّنّنّنّأأأأ    ذكــرذكــرذكــرذكــر    ونونونونيصــلّيصــلّيصــلّيصــلّ

        ؟؟؟؟الشافيالشافيالشافيالشافي    بالردبالردبالردبالرد    عليهعليهعليهعليه    ردردردردأأأأ    فكيففكيففكيففكيف، ، ، ، لالستغرابلالستغرابلالستغرابلالستغراب    يدعويدعويدعويدعو    وهذاوهذاوهذاوهذا    ،،،،بالركوعبالركوعبالركوعبالركوع    تارةتارةتارةتارة    الصالةالصالةالصالةالصالة
        ....الشكرالشكرالشكرالشكر    جزيلجزيلجزيلجزيل    ولكمولكمولكمولكم

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

آتـى  مـن  إمامـة  علـى  الداللـة  والواضـحة  الصـريحة  اآليـات  من الوالية آية إن 
 نــزول ســبب أن الفــريقين مــن رةكثيــ روايــات ذكــرت وقــد، الركــوع حــال فــي الزكــاة

  .صالته أثناء الركوع حال في ،الفقير على بخاتمه Cعلي ماماإل قتصد: هو اآلية
 اًنفوســ يغــيظ مـا  هــذافــي  ولكـن ، Cالمــؤمنين أميــر إمامـة  علــى ةدالّــ فهـي  اًإذ
 فأخـذوا ، Fوآلـه  لعلـي  والحقـد  الـبغض  حالـة  اتهـا طي فـي  تحمـل  ،يمـان اإل ضعيفة

 الشبهة هذه هي الشبه تلك ومن، مثالهاأو اآلية هذهبشأن  ،الشبهة وتل الشبهة ونيبثّ
  .الركوع حال نع الزكاة يتاءإ فصل من ،ذكرتموها التي

 عنــه ذكرهــا كمــا، الجبــائي علــي بــوأ هــو القــدماء مــن بهــا قــال مــن أول ولعــلّ
  .)١()المغني( كتاب فيالقاضي عبد الجبار  تلميذه

 كتابــه فــي المرتضــى الشــريف ومــنهم، ةالشــبه هــذه عــن علماؤنــا أجــاب وقــد
 شــيخك  لهــاتأو مــا علــى اآليــة حمــل يجــوز لــيس((: بقولــه)، مامــةاإل فــي الشــافي(
ــاءإ جعلــه مــن، علــي  بــوأ ــدو، الركــوع حــال مــن منفصــالً الزكــاة يت  مقتضــى علــى ال ب

 أن ذلـك  علـى  يـدلّ  والـذي ، الزكـاة  يتـاء إل حـاالً  الركـوع  يكـون  أن مـن  واللغـة  اللسان
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 ،ضـاحك  وهـو  بمالـه  يجـود  الـذي  للمـدح  المسـتحق  الكـريم : أحـدنا  قول من المفهوم
 يجـري  هذا قوله نإ حتّى، غيرها دون الحال معنى ،راكب وهو إخوانه يغشى وفالن
  .ركوبه حال في خوانهإ ويغشى ،ضحكه حال في بماله يجود نّهإ: قوله مجرى

 �راكعـون راكعـون راكعـون راكعـون     وهـم وهـم وهـم وهـم     الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ     ننننيؤتُـو يؤتُـو يؤتُـو يؤتُـو �: تعـالى  قولـه  حملنا متى أنّا: عليه أيضاً ويدلّ
 أنّهــم وصــفهم ومــن ،الزكــاة يؤتــون أنّهــم بهــا المــراد وجعلنــا، الحــال خــالف علــى

ــر مــن ،راكعــون ــ غي ــاآلخر األمــرين ألحــد قتعلّ ــ، ب  معنــى علــى الكــالم حــاملين اكنّ
ــه ؛التكــرار ــد ألنّ ــاد ق ــأنّهم لهــم بوصــفه تعــالى أف ــأنّهم وصــفهم ،الصــالة يقيمــون ب  ب
 الـذي  الوجـه  علـى  تأولناهـا  ذاإو، وغيره الركوع على مشتملة الصالة نأل، راكعون
  .)١())أولى الحكيم بكالم الفائدة وزيادة ،زائداً معنى بها استفدنا ،اخترناه

  : )٢( تعليق

��א���و#�����%��ن���«�%��()�«� �

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        : : : : والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعدوالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعدوالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعدوالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

من بينهم علـي بـن   من بينهم علـي بـن   من بينهم علـي بـن   من بينهم علـي بـن       وكانوكانوكانوكان    ،،،،ة أقوال وردت فيمن نزلت اآليةة أقوال وردت فيمن نزلت اآليةة أقوال وردت فيمن نزلت اآليةة أقوال وردت فيمن نزلت اآليةالطبري عدالطبري عدالطبري عدالطبري عد    ذكرذكرذكرذكر
ه عنـي بـه   ه عنـي بـه   ه عنـي بـه   ه عنـي بـه   ه قـد قيـل أنّـ   ه قـد قيـل أنّـ   ه قـد قيـل أنّـ   ه قـد قيـل أنّـ   إنّـ إنّـ إنّـ إنّـ : : : : وقـال أيضـاً  وقـال أيضـاً  وقـال أيضـاً  وقـال أيضـاً      ،،،،وذكر أيضاً عبادة بـن الصـامت  وذكر أيضاً عبادة بـن الصـامت  وذكر أيضاً عبادة بـن الصـامت  وذكر أيضاً عبادة بـن الصـامت      ،،،،أبي طالبأبي طالبأبي طالبأبي طالب

    ،،،،هم يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونهم يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونهم يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونهم يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعونومن صفاتهم أنّومن صفاتهم أنّومن صفاتهم أنّومن صفاتهم أنّ، ، ، ، جميع المؤمنينجميع المؤمنينجميع المؤمنينجميع المؤمنين
        وأيضاً كتاب األنساب.وأيضاً كتاب األنساب.وأيضاً كتاب األنساب.وأيضاً كتاب األنساب.    ،،،،به في العقائدبه في العقائدبه في العقائدبه في العقائدحتج حتج حتج حتج وكتاب ابن عساكر تاريخي ال يوكتاب ابن عساكر تاريخي ال يوكتاب ابن عساكر تاريخي ال يوكتاب ابن عساكر تاريخي ال ي

أن الواليـة تكـون فـي المـؤمنين بعـد اهللا      أن الواليـة تكـون فـي المـؤمنين بعـد اهللا      أن الواليـة تكـون فـي المـؤمنين بعـد اهللا      أن الواليـة تكـون فـي المـؤمنين بعـد اهللا      : : : : ن من اآليـة ن من اآليـة ن من اآليـة ن من اآليـة الواضح البيالواضح البيالواضح البيالواضح البي    ننننإإإإ: : : : وأقولوأقولوأقولوأقول
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فتحديـد  فتحديـد  فتحديـد  فتحديـد      ،،،،علـي علـي علـي علـي : : : : ����ويؤتـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ويؤتـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ويؤتـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ويؤتـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون    ����وإن كان المعنـي فـي   وإن كان المعنـي فـي   وإن كان المعنـي فـي   وإن كان المعنـي فـي   ، ، ، ، ورسولهورسولهورسولهورسوله
ثنا عشر يؤتون الزكاة وهم ثنا عشر يؤتون الزكاة وهم ثنا عشر يؤتون الزكاة وهم ثنا عشر يؤتون الزكاة وهم ة االة االة االة االئمئمئمئمهل كان األهل كان األهل كان األهل كان األثم ثم ثم ثم الوالية جاء في المؤمنين، ومن الوالية جاء في المؤمنين، ومن الوالية جاء في المؤمنين، ومن الوالية جاء في المؤمنين، ومن 

        ....ل على ذلك إن كان نعم)ل على ذلك إن كان نعم)ل على ذلك إن كان نعم)ل على ذلك إن كان نعم)(دلّ(دلّ(دلّ(دلّ    ؟؟؟؟يضاًيضاًيضاًيضاًراكعون أراكعون أراكعون أراكعون أ
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
أن تقـرأ كـلّ مـا كتـب فـي الموضـوع مـن إجابـات          تعلّـق قبـل أن  لـك  ال بـد   ــــــــ١١١١

وأمـا   ،يعاب الجـواب مـن جميـع جوانبـه    اسـت يـتم لـك    حتّى ،على األسئلة المطروحة
ه وتعتقـد أنّـ   ،طـروح فـي السـؤال   مهـو  أن تكتفي بإجابة واحدة جاءت على قـدر مـا   

وأنّ ،عيــه الشــيعةتمــام الــدليل فــي مــا يدات عتراضــاآلن علــى اال هــم لــم يجيبــوا لحــد
  الواردة، فهو بعيد عن اإلنصاف.

 فــي قراءتـك للجــواب أن تســتوعب مقـدار مــا يــراد مـن الداللــة لكــلّ   ال بــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢٢٢
ــة أوســع        ــل مــذكور بالضــبط، ال أن تفهــم مــن الــدليل دالل ال  أُخــرىداللــة أو  ،دلي

  .يريدها من ذكر الدليل
ورتبتـه   ،ومـا هـو موضـعه الـداللي     ،أن تعـرف منحـى ومجـرى الـدليل    ال بد  ــــــــ٣٣٣٣

مــا اعتبرتــه دلــيالً لــيس هــو مــن صــلب     للــدليل، فلعــلّ  خــرىت اُألمقــدمامــن بــين ال
ت مقــــدمابــــل هــــو دليــــل علــــى بعــــض   ،أو لــــيس هــــو الــــدليل كــــامالً  ،داللســــتاال
  .الدليلأو جزء  ،داللستاال

  : نقول على تعليقك ،ولتوضيح ذلك
إن     ما ذكر كدليل على نزول آيـة الواليـة فـي علـيC     كـان تضـافر واشـتهار

د سـتنا ، ولـيس الـدليل هـو اال   Cاآلية نزلـت فـي علـي    نأالنقل من علماء الطرفين ب
  فالحظ!؛ على ما نقله الطبري كأحد اآلراء في اآلية فقط
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ه أحـد مفـردات هـذا التضـافر, فقولـه وقـول       ألنّـ ولذا يكون إيراد قول الطبـري  
ع م الغيره هو الذي يتمحتّـى  ،ى مـن الشـهرة والتضـافر   مـد   عـاء االيصـحد  اآليـة   بـأن

نزلت في عليC.  
ة آراء يكــون صــحيحاً لــو كــان الــدليل يــتم الطبــري ذكــر عــد بــأن عتراضفــاال

  ى.مدعو الكما ه ،ولم يكن أحد الشواهد على التضافر ،بقوله هو وحده فقط
  : ها ظاهر قول الطبريعلى التسليم بأنّ خرىوأما القول في اآلراء اُأل

ــأوالً ــأوالًف ــأوالًف ــأوالًف ــل المجمــع     ة ال يأُهــا آراء شــاذّ إنّ: : : : ف ــل المشــهور المتضــافر، ب خــذ بهــا مقاب
  !؛ فراجعخرىوفيه روايات صحيحة نقلنا بعضها في األجوبة اُأل، عليه

لــم   ��� و ،ل عليــه رح وال يعــويطــ  ى، فالشــاذّمــدع فتعــداد األقــوال ال يــنقض ال  
  يسلم لنا قول في آية واحدة من آيات القرآن الكريم.

 ]،األقـوال  تعـدد  ه أراد ظـاهر نّـ أ سلّمنالو [الطبري نفسه خبط وخلط  نإ: : : : وثانياًوثانياًوثانياًوثانياً
لـو   ،ي إلـى التنـاقض  ل كالمـه يـؤد  المجمـوع مـن محصّـ    نإفـ  ؛وحاول اإلبهام عامـداً 

  قبلنا بكلّ أقواله ظاهراً.
ـــ قــد نقــل أوالً بلفظــة (قيــل)   فهــو  ـــ  وهــي لتمــريض القــول كمــا هــو معــروف   ـ ـ

 ــأن  ]ال تثبــت[وجــاء بروايــات   ،اآليــة نزلــت فــي عبــادة بــن الصــامت    الــرأي القائــل ب
ــن الصــامت       ــادة ب ــين قــول وفعــل عب ــة وهــو معنــى     ،مفادهــا التطــابق ب ــين أول اآلي وب

نسـلّم  ال  أنّـا : مالحظة[ره الوالية حسب ما فس ولـم   ]،النصـرة : ى الواليـة هـو  معنـ  بـأن
يأت بأي قول بأن ق بالخاتم.عبادة هو من تصد  
 نّــإثــممــن قولــه تعــالى ه عنــدما ذكــر المعنــي :�  يقيمــون نــوا الَّــذينآم الَّــذينو  يقيمــون نــوا الَّــذينآم الَّــذينو  يقيمــون نــوا الَّــذينآم الَّــذينو  يقيمــون نــوا الَّــذينآم الَّــذينو
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اكعـــونر هـــمالزَّكَـــاةَ و تـــونيؤالصَّـــالةَ واكعـــونر هـــمالزَّكَـــاةَ و تـــونيؤالصَّـــالةَ واكعـــونر هـــمالزَّكَـــاةَ و تـــونيؤالصَّـــالةَ واكعـــونر هـــمالزَّكَـــاةَ و تـــونيؤ١(�الصَّـــالةَ و(أورد رأيـــين ,، مهما بقولـــهقـــد :)) فقـــال
: المعنــي بهــا نإ: والثــاني ،Cعلــي: بهــا المعنــي نإ: ألولا ))وقــال بعضــهم ،بعضــهم

  !عبادة بن الصامتحق اآلية نزلت ب واختفى (القيل) بأن ،جميع المؤمنين
ــة واحـــدة  ــة كلّ  ،ومـــن الواضـــح أن اآليـ ــة بـــل أن الكلمـــات فـــي اآليـ ــا مترابطـ هـ

ل اآليـة والقـول أنّ       ،ي إلـى معنـى واحـد   وتؤدا نزلـت  هـ ال يمكـن معـه الفصـل بـين أو
هــا هــا نزلــت كلّبســبب نــزول غيــر الســبب الــذين نزلــت بــه آخــر اآليــة، فأمــا القــول بأنّ 

وهــذا مــا لــم  ،جميــع المــؤمنينحــق هــا بأو كلّ ،Cعلــيحــق هــا بأو كلّ ،عبــادةحــق ب
  !كالمه ؛ فراجعيفعله الطبري

حـق  األول نـزل فـي   : وجعل هذه اآليـة ذات المعنـى المتـرابط الواحـد قسـمين     
  فالحظ!؛ تناقض ��� ما هو  ،Cعليحق واآلخر في عبادة, 

  !ولكن هل نقبل من الطبري هذا؟
 ،عنــد الطبــري حقّـق مت Cعلــيحـق  هـو فــي   ،أو أن هنـاك مــورد نـزول واحــد  

 ،فلم يبرزه واضحاً في كالمه بدون لـبس  !مر في نفسهخفاءه وستره ألإولكن أراد 
قوال أمر فيه األ ع بأنالمتسر ئارالقوصاغ عباراته بحيث توهم  ،وإنّما خلطه بغيره

  موارد النزول. تعددأن المراد هو  فيظن ،وآراء، ويأخذه ظاهر التقسيم لألقوال
  !همهوفعل الطبري هذا هو الذي يجعلنا نتّ

 Cعبـادة وعلـي  حـق  وذلك أن الطبري بالحقيقة لم يقـل أن اآليـة نزلـت فـي     
بب النـزول إلـى عبـادة بـن الصـامت      ذ أن الطبري عندما نسب سـ إ ؛من منظور واحد

ه الذي ال أنّ ،أو المخبر بها عن حاله ،كان من جهة أن عبادة كان المخاطب باآلية
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أي ،ىتـــولّيجـــب أن ي :بقولـــه المعنـــي :�نـــوا الَّـــذينآم الَّـــذينونـــوا الَّـــذينآم الَّـــذينونـــوا الَّـــذينآم الَّـــذينونـــوا الَّـــذينآم الَّـــذينبـــدليل صـــريح �............و ،
: وقـال  ،اعأ مـن بنـي القينقـ   إذ فيهـا أن عبـادة تبـر    ؛الروايات التـي نقلهـا الطبـري نفسـه    

ــولّ(( ــال))ى اهللا ورســوله والمــؤمنين أت ــولّى أ((: ، أو ق ــوا  ت ــذين آمن ، ))اهللا ورســوله وال
هفنزلـت اآليـة إخبـاراً عـن حالـ     ، ىه هـو المـولّ  ى ال أنّـ تـولّ فعبادة هنا يخبر عن كونه ي 

: من يجب أن يتولوه وهم اهللا ورسوله والذين آمنـوا...(أي ي ف ،له وللمؤمنين اًوبيان
عليC(.  

 ،هـم المخـاطبون بـذلك    ،نعـم  ..وهاآلية بيان لمورد صاحب الوالية ال للذين يتولّـ ف
  .شاذّةوإن كانت الرواية  ،حسب قول الطبري ،وقد يكون أولهم ،عبادة: ومنهم

ـ كما في بعض رواياتناــ منها  ،وقد ورد في ذلك غيرها الكثير أن قوماً مـن   : ـ
فخـرج رسـول    ،أن أسـلموا، فنزلـت اآليـة   عن وصيه بعـد   7اليهود سألوا رسول اهللا

ه خبره الســائل أنّــ أفــ ،بخــاتم وهــو راكــع  تصــدق ن إلــى المســجد يســأل عمــ    7اهللا
عليC)١(.  

هـــؤالء اليهـــود كـــانوا ســـبباً للنـــزول بســـؤالهم  نإ: أن تقـــوليصـــح وعلـــى هـــذا 
7النبي هعن وصي.  

 نأقولنـا بـ  جهـة   نإفـ  ؛داللسـت اة مـورد اال مـدع ولكن هذه الجهة غيـر الجهـة ال  
   سبب نزولهـا كـان علـيC،    هـو القـول بـأن    الـذي يجـب أن   اآليـة جـاءت لتبـي ن أن

هــو 7بعــد اهللا ورســولهتــولّى ي :علــيCق هــو الــذي ف ؛بالخــاتم وهــو راكــعتصــد، 
فهـو   ؛بواليتـه وطاعتـه  � إِنَّمـا ولـيكُم  إِنَّمـا ولـيكُم  إِنَّمـا ولـيكُم  إِنَّمـا ولـيكُم  �: المـؤمنين جميعـاً مـأمورون فـي قـول اهللا      نأو

  وليكن من المؤمنين عبادة بن الصامت فال ضير. ،7اهللاأولى باألمر بعد رسول 
                                                 

�Fא١�E�S:�Wن�Yc0=�א�UM�:א�O6���،�٣�W٤٢٣��	א���LY�FK� �
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وكأن       وغيـره مـن    ةبـاد اآلية بيان لمـورد الواليـة الحقيقـي الـذي يجـب علـى ع
صــحاب أ: وهـم  ،ةبعضـهم خاصّـ  لة وخبـار للمــؤمنين عامـ  إأو  ،بـه  تمسـك المـؤمنين ال 

فالحظ!؛ تولىالسؤال بهذا المورد الحقيقي الذي يجب أن ي   
همـه بعـدم البيـان    ا نتّن كنّـ إو ،وال تهافـت فـي البـين    ،قول الطبـري ضح وبهذا يتّ

  لغاية اهللا يعلمها!! ،والبسط بوضوح
ا القول بأنعلـى القـول    ��� فهـو ال يـتم    ،مورد النـزول هـو جميـع المـؤمنين     وأم

وهــذا مــا ال نســلمه ،معنــى الواليــة هــي النصــرة بــأن!  إثــمتخصــيص مــورد النــزول  ن
بعليC يمكن أن يكون جميع المؤمنين هم والة األمر إذا كـان معنـى   وال ،هيرد 

  .أن يكون واحداً في كلّ عصرال بد  إذ ؛الوالية هو األولى باألمر
  !؛ فراجعهمحلّذكرناه في  ةولى باألمر ال النصرها جاءت بمعنى األوبيان أنّ

ك اعتراضــ نإفــ ،للــبالذري )نســاباأل(و ،وأمــا بخصــوص كتــاب ابــن عســاكر  
بمــا ورد عنهمـا ألجــل أن كتابيهمــا  حـتج  ا لــم نفإنّــ !بســبب خطـأ ووهــم منهجـي  وقـع  

 ،ا نأخــذ بكــلّ مــا فيــه كــلّ كتــاب معتبــر فإنّــ : ذ ال توجــد عنــدنا قاعــدة بــأن إ ؛معتبــران
 ،كلّ ما فيه، وإنّما نأخـذ مـا موجـود فـي الكتـب بالسـند       كتاب غير معتبر فنرد وكلّ

  .الكتاب أحد الرواة ال غير لّفمؤويكون  ،ونحاكم السند كرواية مفردة
مــن ثبــت فــي ذهنــه وجــود كتــب صــحيحة غيــر    ��� وهــذا االشــتباه ال يقــع فيــه  

فيأخــذ بتصــنيف الكتــب إلــى معتبــرة وغيــر   !مثــل البخــاري ومســلم ،القــرآن الکــريم
مـا يريـد مـن الروايـات التـي ال تعجبـه        يـرد  حتّـى معتبرة، أو يستخدم ذلك عن عمد 

كمـا هـو مـنهج     ،ه غيـر معتبـر  الـواردة فيـه هـذه الروايـات بأنّـ     ف الكتـاب  بعد أن يصـنّ 
ــ ��� المعاصـــرين، و الوهابيـــةالســـلفية و مثـــل هـــذا المـــنهج لـــم يـــدخل فـــي علـــم    نإفـ

  بطالنه من الوضوح بمكان. نأل ؛هماؤعلمابه يتكلّم ولم  ،الحديث والدراية
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مـــورد  لــك وضّــح  أن يت ال بــد أوالً فــ  الــثالث ت مقــدما وبعــد أن ذكرنــا لــك ال   
  دالل بما رويا.  ستاال

فــي جــواب   وضّــح وأمــا مــا ذكرتــه مــن المــراد بالزكــاة حالــة الركــوع فهــو م        
  !؛ فراجعخرىاُأل ةسئلاأل

  : )٣( تعليق

�����א��زא-�����%�د�א�و��ل«()�«� �

        !!!!واهللا العظيم أنا مندهش من هذه اإلجابةواهللا العظيم أنا مندهش من هذه اإلجابةواهللا العظيم أنا مندهش من هذه اإلجابةواهللا العظيم أنا مندهش من هذه اإلجابة
آلية التي آلية التي آلية التي آلية التي ، ولكن هل قرأت ا، ولكن هل قرأت ا، ولكن هل قرأت ا، ولكن هل قرأت ا····عليعليعليعليحق حق حق حق اآلية نزلت في اآلية نزلت في اآلية نزلت في اآلية نزلت في     بأنبأنبأنبأن    سلّمناسلّمناسلّمناسلّمنالو لو لو لو     حتّىحتّىحتّىحتّى

: : : : والواليـة هنـا تعنـي   والواليـة هنـا تعنـي   والواليـة هنـا تعنـي   والواليـة هنـا تعنـي       ،،،،والقـرآن كـالم اهللا وهـو يفسـر بعضـه بعضـاً      والقـرآن كـالم اهللا وهـو يفسـر بعضـه بعضـاً      والقـرآن كـالم اهللا وهـو يفسـر بعضـه بعضـاً      والقـرآن كـالم اهللا وهـو يفسـر بعضـه بعضـاً          ،،،،تسبق هذه اآليةتسبق هذه اآليةتسبق هذه اآليةتسبق هذه اآلية
محبمحبمحببعدما نهانـا اهللا فـي اآليـة التـي     بعدما نهانـا اهللا فـي اآليـة التـي     بعدما نهانـا اهللا فـي اآليـة التـي     بعدما نهانـا اهللا فـي اآليـة التـي         ،،،،تهم ومواالتهم ومؤازرتهم على أساس الدينتهم ومواالتهم ومؤازرتهم على أساس الدينتهم ومواالتهم ومؤازرتهم على أساس الدينتهم ومواالتهم ومؤازرتهم على أساس الدينمحب

م م م م وإن نزلت في علـي فهـي تعمـ   وإن نزلت في علـي فهـي تعمـ   وإن نزلت في علـي فهـي تعمـ   وإن نزلت في علـي فهـي تعمـ       حتّىحتّىحتّىحتّىواآلية هنا واآلية هنا واآلية هنا واآلية هنا     ،،،،تسبقها مواالة اليهود والنصارىتسبقها مواالة اليهود والنصارىتسبقها مواالة اليهود والنصارىتسبقها مواالة اليهود والنصارى
اآليـات  اآليـات  اآليـات  اآليـات      ، وكـلّ ، وكـلّ ، وكـلّ ، وكـلّ بكـر وعمـر كانـا علـى نهـج علـي      بكـر وعمـر كانـا علـى نهـج علـي      بكـر وعمـر كانـا علـى نهـج علـي      بكـر وعمـر كانـا علـى نهـج علـي          وووووأبـ وأبـ وأبـ وأبـ     ،،،،على كـلّ مـن انـتهج نهجـه    على كـلّ مـن انـتهج نهجـه    على كـلّ مـن انـتهج نهجـه    على كـلّ مـن انـتهج نهجـه    

لتركنـا كــلّ اآليـات التـي نزلــت فـي الرســول     لتركنـا كــلّ اآليـات التـي نزلــت فـي الرســول     لتركنـا كــلّ اآليـات التـي نزلــت فـي الرســول     لتركنـا كــلّ اآليـات التـي نزلــت فـي الرســول         ��� ��� ��� ��� وووو    ،،،،الكريمـة تعمـم علــى المـؤمنين   الكريمـة تعمـم علــى المـؤمنين   الكريمـة تعمـم علــى المـؤمنين   الكريمـة تعمـم علــى المـؤمنين   
ونطبونطبونطبقها عليه وحدهقها عليه وحدهقها عليه وحدهقها عليه وحدهونطب....        

        ها نزلت في النبي؟ها نزلت في النبي؟ها نزلت في النبي؟ها نزلت في النبي؟فهل نتركها بحجة أنّفهل نتركها بحجة أنّفهل نتركها بحجة أنّفهل نتركها بحجة أنّ    ،،،،اهللا أمر النبي بإقامة الصالةاهللا أمر النبي بإقامة الصالةاهللا أمر النبي بإقامة الصالةاهللا أمر النبي بإقامة الصالة    فمثالًفمثالًفمثالًفمثالً
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  ــة فــي حــق ــا  Cعلــي نــزول هــذه اآلي ــا ب ودونــك المصــادر   ،شــتهراو نهــو مم

  .د من ذلكلتتأكّاألسئلة السابقة المذكورة في 
فعلـى المـدعي إثباتهــا،    ،ة المــؤمنينأو فـي عامـ   ،هـا نزلـت فــي غيـره   ودعـوى أنّ 
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عنـدما تصـدق بخاتمـه     Cيبقى البيان الشاخص في نزول هذه اآلية في علـي  ��� و
فـــي الميـــدان، وقــد نقلـــه ابـــن أبـــي حــاتم فـــي تفســـيره بأســـانيد بعضـــها    هــو الفـــارس 

  !غتنماو ؛ فراجعكما نقل ذلك غيره ،ةصحيح
اللّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا    اللّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا    اللّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا    اللّه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا    �: الوالية بالثالثة المذكورين في اآليـة  انحصارو

ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي ينالَّذونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقي ينشـخص أميـر    ،والمراد بـه ، )١(�الَّذ
ال وجـــــه  ��� بحســــب الروايــــات.. ينفــــي دخــــول غيــــرهم معهــــم، و       Cالمــــؤمنين 

ة، وهـذا  ة فـي جميـع األمـ   الة الدينية عاماة والمووالية المحب ، وذلك ألننحصارلال
ــاُء بعــضٍ  �األمــر مجمــع عليــه،   يلأَو مضُــهعنَــاتُ بمؤالْمو نُــونمؤالْمــضٍ  وعــاُء ب يلأَو مضُــهعنَــاتُ بمؤالْمو نُــونمؤالْمــضٍ  وعــاُء ب يلأَو مضُــهعنَــاتُ بمؤالْمو نُــونمؤالْمــضٍ  وعــاُء ب يلأَو مضُــهعنَــاتُ بمؤالْمو نُــونمؤالْمجــه ، فــال و)٢(�و

  .Cاإلشارة إلى علي ��� ة للحصر هنا بقيود وأحوال خاصّ
 ــثـــم ــلّإنّـ ــالى   يصـــح م أن ا ال نسـ ــا خطـــاب اهللا تعـ تطبيـــق اآليـــات التـــي ورد فيهـ

هــا لــم تــرد فــي ألنّ ،علــى جميــع المــؤمنين �يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوايــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوايــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوايــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا�: للمــؤمنين، بلفــظ
فـي آيـة الواليـة بقرينـة    ت خصّصـ ة أو مطلقـة دائمـاً، فمـثالً قـد     القرآن عام :�  ينالَّـذ  ينالَّـذ  ينالَّـذ  ينالَّـذ

ونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقيونعاكم رهالزَّكَاةَ و ؤتُونيالصَّالَةَ و ونيمقوهذه القرينـة ال يمكـن أن تكـون     ،�ي
ن المــؤمنين جميعــاً لــم يؤتــوا الزكــاة  أالثابــت  ألن ؛مجــرد وصــف لجميــع المــؤمنين 

ات الصـحيحة  بل الذي فعل ذلك هو رجل واحـد، وقـد دلتنـا الروايـ     ،وهم راكعون
ا يعني أن اآلية نازلة في حقـه وغيـر   مم، دون سواه Cه علي بن أبي طالبعلى أنّ

  شاملة لسائر المؤمنين.
فأمثال هذه اآليات ينبغي الرجوع فيهـا إلـى القـرائن الحاليـة والمقاليـة المتصـلة أو       

  .اُألصولص من علماء التفسير وختصاوعلم ذلك موكل إلى أهل اال ،المنفصلة
يحتاج إلى تحقيق وبحث،  Cوى أن أبا بكر وعمر كانا على نهج عليودع

                                                 
�F١C
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ولـم يوافـق علـى الشـرط      ،رفض البيعـة فـي الشـورى    Cعلياً نأوالمعلوم المشهور 
بســـبب رفضـــه العمـــل علـــى ســـيرة   ،الـــذي أشـــترطه عليـــه عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف  

  !وتدبر ؛ فراجعالشيخين

  : )٤( تعليق

���د����א�0دن««�

الذي يؤتي الزكاة الذي يؤتي الزكاة الذي يؤتي الزكاة الذي يؤتي الزكاة ((((((((: : : : ةةةةن تكون العبارن تكون العبارن تكون العبارن تكون العبارأأأأالمفروض المفروض المفروض المفروض فففف    ،،،،اًاًاًاًصحيحصحيحصحيحصحيح    لو كان كالمكلو كان كالمكلو كان كالمكلو كان كالمك
        ....مجموعمجموعمجموعمجموعالالالالالمقصود واحد وليس المقصود واحد وليس المقصود واحد وليس المقصود واحد وليس     ننننألألألأل    ،،،،وليس الجمعوليس الجمعوليس الجمعوليس الجمع    ،،،،))))))))وهو راكعوهو راكعوهو راكعوهو راكع

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

من بالغة العرب أن يأتوا بصيغة الجمع وإن كان المـراد واحـداً، وقـد أجـاب     
  : عن هذا اإلشكال الذي قلته ــريت صناعة البالغة خ ــالزمخشري 

  واللفظ لفظ الجماعة؟ ،·أن يكون لعلييصح كيف : فإن قلت((: قال
جيء بـه علـى لفـظ الجمـع وإن كـان السـبب فيـه رجـالً واحـداً، ليرغـب           : قلت

   ســجي ــه علــى أنة المــؤمنين يجــب أن النــاس فــي مثــل فعلــه فينــالوا مثــل ثوابــه، ولينب
إن  حتّـى د الفقـراء،  علـى البـر واإلحسـان، وتفقّـ    تكون على هذه الغاية من الحـرص  

  .)١())روه إلى الفراغ منهالزمهم أمر ال يقبل التأخير وهم في الصالة لم يؤخّ

  : )٥( تعليق

�»א�� ود�����%���« �

ن ن ن ن مـ مـ مـ مـ ساس قولـك  ساس قولـك  ساس قولـك  ساس قولـك  أأأأوجاءت على وجاءت على وجاءت على وجاءت على     ،،،،المفردالمفردالمفردالمفرد    ةةةةبصيغبصيغبصيغبصيغ���� اللّه ورسولُهاللّه ورسولُهاللّه ورسولُهاللّه ورسولُه����    ةةةةييييت اآلت اآلت اآلت اآلءءءءجاجاجاجا
                                                 

�F١����rbא��E١�W٦٢٤�l��M�j��%�W�2א�����ن���y�Yو��K� �
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    ةةةةكون واضـح كون واضـح كون واضـح كون واضـح سـت سـت سـت سـت     ةةةةمامـ مامـ مامـ مامـ غ عـن اإل غ عـن اإل غ عـن اإل غ عـن اإل بلـ بلـ بلـ بلـ تُتُتُتُ    ةةةةيـ يـ يـ يـ كانـت اآل كانـت اآل كانـت اآل كانـت اآل     الجمـع, ولـو  الجمـع, ولـو  الجمـع, ولـو  الجمـع, ولـو      ةةةةبصيغبصيغبصيغبصيغ    م لعليم لعليم لعليم لعليظيظيظيظيععععتتتتالالالال
        ....تلحقهاتلحقهاتلحقهاتلحقها    ةةةةبدون روايبدون روايبدون روايبدون رواي

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ة نّفالسـ  ،ة على تفسير القرآن منهج خـاطئ نّمنهج عدم قبول االستعانة بالس نإ
فال  ،حة لآليات القرآنيةنة وموضّالصحيحة الصادرة من المعصوم تكون مبي  يصـح

  .هارفضها وعدم قبول
سـاس االسـتعانة بـالقرآن    أوإذا أمكن تحديد فهم بعض اآليات القرآنية على 

 ،مــن خــالل القــرآن فقــط بســهولة مصــداقها معرفــة هــذه اآليــة ال يمكــن  نإفــ ،فقــط
ق  ال: وهـي  ،ها تحيل إلى قضية خارجيةنّأل ؛ة المسلمينخصوصاً لعاموالزكـاة  تصـد

مـن خـالل    ��� لمـراد منهـا خارجـاً    في حال الركوع, وهذه القضية ال يمكن معرفـة ا 
  .الروايات واألخبار

 الـذي قـام بهـذا العمـل شـخص واحـد       واألخبار تشير إلـى أن،   وهـو علـيC، 
ات بمثل الهيئة ة مرق بعض الصحابة عدتشير إلى تصد أُخرىخباراً أهناك  نإبل 

التي تصدق بها عليC،        ومع ذلـك لـم تنـزل فيـه مثـل مـا نـزل ب  حـق علـيC،  ـا مم
ق للــدخول كمصــداق لآليــة, وكمــا يعتــرف بــذلك  د عــدم صــالحية أي تصــديؤكّــ

خرجــت مــن مــالي أ((: ه قــالنّــأ خطّــابففــي روايــة عــن عمــر بــن ال  ،ذلــك الصــحابي
ن ينزل في مـا نـزل فـي    أربعاً وعشرين مرة على أنا راكع أي وبها عنّتصدق صدقة ي

عليC ١())فما نزل( .  
                                                 

�Fא���0د١�
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  : )٦( تعليق

���دنא���0ز�ن�«()����«� �

        ........السالم عليكم إخوانيالسالم عليكم إخوانيالسالم عليكم إخوانيالسالم عليكم إخواني
وهو وهو وهو وهو : : : : سؤالي يدور في خاطري منذ عرفت من هم إخواننا الشيعة ومذهبهمسؤالي يدور في خاطري منذ عرفت من هم إخواننا الشيعة ومذهبهمسؤالي يدور في خاطري منذ عرفت من هم إخواننا الشيعة ومذهبهمسؤالي يدور في خاطري منذ عرفت من هم إخواننا الشيعة ومذهبهم

ن الواليـة هــي  ن الواليـة هــي  ن الواليـة هــي  ن الواليـة هــي  أأأأ: : : : ����راكعــونراكعــونراكعــونراكعــون    وهـم وهـم وهـم وهـم     الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ     ويؤتُــونويؤتُــونويؤتُــونويؤتُــون����إذا كـان تفسـير اآليــة الكريمـة    إذا كـان تفسـير اآليــة الكريمـة    إذا كـان تفسـير اآليــة الكريمـة    إذا كـان تفسـير اآليــة الكريمـة    
بأن بأن بأن بأن ل ل ل ل ءءءءع بخاتمه في الصالة, فهذا يقودني إلى التساع بخاتمه في الصالة, فهذا يقودني إلى التساع بخاتمه في الصالة, فهذا يقودني إلى التساع بخاتمه في الصالة, فهذا يقودني إلى التسااهللا وجهه؛ ألنّه تبراهللا وجهه؛ ألنّه تبراهللا وجهه؛ ألنّه تبراهللا وجهه؛ ألنّه تبركرم كرم كرم كرم     لعليلعليلعليلعلي

عليعليعليم     اًاًاًاًعليم كرم كرم كربل كان تفكيره كلّه بمـا يريـده مـن    بل كان تفكيره كلّه بمـا يريـده مـن    بل كان تفكيره كلّه بمـا يريـده مـن    بل كان تفكيره كلّه بمـا يريـده مـن        ،،،،اهللا وجهه لم يكن تفكيره بالصالةاهللا وجهه لم يكن تفكيره بالصالةاهللا وجهه لم يكن تفكيره بالصالةاهللا وجهه لم يكن تفكيره بالصالةكر
        ل؟ل؟ل؟ل؟ءءءءفما هو الرد على هذا التسافما هو الرد على هذا التسافما هو الرد على هذا التسافما هو الرد على هذا التسا    جاء وأخذ الخاتم, وهذا طبعاً ال يرضاه أحد,جاء وأخذ الخاتم, وهذا طبعاً ال يرضاه أحد,جاء وأخذ الخاتم, وهذا طبعاً ال يرضاه أحد,جاء وأخذ الخاتم, وهذا طبعاً ال يرضاه أحد,

        ....اهللاهللاهللاهللاعلى على على على أجركم أجركم أجركم أجركم 
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 ،والبصر وغيرها من الحـواس  رات الخارجية اآلتية عن طريق السمعإن المؤثّ

ــؤثّ  ــراد العــاديين   إنّمــا ت ــه درجــة      ،ر علــى الخشــوع فــي األف ــذي ل ــا ال ــا نحــن, أم أمثالن
كمالية عالية كاإلمام؛ فإن تلك المـؤثّرات ال تـؤثّر علـى خشـوعه, بـل هـو فـي حـال         

  خشوعه يستطيع أن يسمع ويبصر, ويعي ما يسمع ويبصر.
, تكإذا كنـت خاشـعاً يومـاً فـي صـال     : لـك فنقول  ،أن تنكر ذلك ��� وإن أبيت 

ة أثنـاء الصـالة, ولـم تسـلب     معينـ وأنت فاتح عينيك أثناء الصـالة, وحصـلت حركـة    
  ؟ة بعد الصالةمعينهل تستطيع أن تصف تلك الحركة ال ،خشوعك

  نعم.: فإن قلت
دليل إمكان اجتماع  الخشوع عندكإن اجتماع حالة البصر وحالة : نقول لك
  ، سواء عندك أو عند غيرك.الخشوع كذلكحالتي السمع و
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سؤال السائل كان في بعض وقـت الصـالة, ولـم يسـتغرق كـلّ       فإن ،ومع ذلك
ة وإنّه لم يكـن األمـر دنيويـاً بـل كـان فـي سـبيل اهللا)        وقتها, فاالنتباه إلى قوله (خاصّ

للحظـــة دون معارضـــته للخشـــوع ممكـــن, وأمـــا األفعـــال القليلـــة بعـــد االلتفـــات مـــن   
نّـه كـان عبــادة فـي عبــادة ال    إاتمـه, ومـد يــده ليأخـذه الفقيــر, ف   رة إليـه ألخــذ خ اإلشـا 

هــو االنشــغال عنهــا بــأمر دنيــوي   امــا ينــافي كمالهــ  نإتخــدش فــي كمــال الصــالة؛ فــ 
, ومن هنـا جـاء مدحـه فـي     Cسواء بالجوارح أو بالفؤاد, وهو ما لم يحصل عنده 

  حظ!فال ؛أمام الصحابة 7القرآن وعلى لسان رسول اهللا

  : )٧( تعليق

�»א�����ن�������	د« �

        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 
اآلية ذكرت الصالة، والركوع هو من الصالة، لذلك عنـدما  اآلية ذكرت الصالة، والركوع هو من الصالة، لذلك عنـدما  اآلية ذكرت الصالة، والركوع هو من الصالة، لذلك عنـدما  اآلية ذكرت الصالة، والركوع هو من الصالة، لذلك عنـدما  : : : : ولىولىولىولىالنقطة اُألالنقطة اُألالنقطة اُألالنقطة اُأل

في هذا الموضع هـي صـفة هـؤالء الـذين يؤتـون الزكـاة بـأنّهم ال        في هذا الموضع هـي صـفة هـؤالء الـذين يؤتـون الزكـاة بـأنّهم ال        في هذا الموضع هـي صـفة هـؤالء الـذين يؤتـون الزكـاة بـأنّهم ال        في هذا الموضع هـي صـفة هـؤالء الـذين يؤتـون الزكـاة بـأنّهم ال            ))))راكعونراكعونراكعونراكعون((((أتت أتت أتت أتت 
         عزّ وجلّ. عزّ وجلّ. عزّ وجلّ. عزّ وجلّ.يدفعونها بكبر، وإنّما وهم راكعون منصاعين ألوامر اهللايدفعونها بكبر، وإنّما وهم راكعون منصاعين ألوامر اهللايدفعونها بكبر، وإنّما وهم راكعون منصاعين ألوامر اهللايدفعونها بكبر، وإنّما وهم راكعون منصاعين ألوامر اهللا

ي، هـل تعتبـر هـذه    ي، هـل تعتبـر هـذه    ي، هـل تعتبـر هـذه    ي، هـل تعتبـر هـذه    بخاتم وهـو يصـلّ  بخاتم وهـو يصـلّ  بخاتم وهـو يصـلّ  بخاتم وهـو يصـلّ  تصدق تصدق تصدق تصدق بن أبي طالب بن أبي طالب بن أبي طالب بن أبي طالب     عليعليعليعلي: : : : األمر اآلخراألمر اآلخراألمر اآلخراألمر اآلخر
وهـو فـي   وهـو فـي   وهـو فـي   وهـو فـي   تصـدق  تصـدق  تصـدق  تصـدق  عليـه الصـالة والسـالم لـم يـرد أنّـه       عليـه الصـالة والسـالم لـم يـرد أنّـه       عليـه الصـالة والسـالم لـم يـرد أنّـه       عليـه الصـالة والسـالم لـم يـرد أنّـه           اًاًاًاًبدعة في الـدين؛ ألن محمـد  بدعة في الـدين؛ ألن محمـد  بدعة في الـدين؛ ألن محمـد  بدعة في الـدين؛ ألن محمـد  

        إلى هذا األمر؟إلى هذا األمر؟إلى هذا األمر؟إلى هذا األمر؟    CCCCعلياًعلياًعلياًعلياًفمن الذي هدى فمن الذي هدى فمن الذي هدى فمن الذي هدى ، ، ، ، صالته، وهذا أمر جديدصالته، وهذا أمر جديدصالته، وهذا أمر جديدصالته، وهذا أمر جديد
        هو المؤمن الوحيد؟هو المؤمن الوحيد؟هو المؤمن الوحيد؟هو المؤمن الوحيد؟    هل عليهل عليهل عليهل عليففففة عن المؤمنين ة عن المؤمنين ة عن المؤمنين ة عن المؤمنين اآلية جاءت عاماآلية جاءت عاماآلية جاءت عاماآلية جاءت عام: : : : النقطة الثالثةالنقطة الثالثةالنقطة الثالثةالنقطة الثالثة

ن الفريقين أجمعوا على أن هذه اآلية نزلت في ن الفريقين أجمعوا على أن هذه اآلية نزلت في ن الفريقين أجمعوا على أن هذه اآلية نزلت في ن الفريقين أجمعوا على أن هذه اآلية نزلت في إإإإ: : : : تقولتقولتقولتقول    ممممأنت لأنت لأنت لأنت ل: : : : آخر نقطةآخر نقطةآخر نقطةآخر نقطة
اإلمــام علــياإلمــام علــياإلمــام علــياإلمــام علــيCCCC ــا أقــول لــك ــا أقــول لــك ، أن ــا أقــول لــك ، أن ــا أقــول لــك ، أن ــا أخــي كالمــك غيــر صــحيح، أهــل الســنّة ال   : : : : ، أن ــا أخــي كالمــك غيــر صــحيح، أهــل الســنّة ال   ال ي ــا أخــي كالمــك غيــر صــحيح، أهــل الســنّة ال   ال ي ــا أخــي كالمــك غيــر صــحيح، أهــل الســنّة ال   ال ي ال ي

        يقولون هذا القول.يقولون هذا القول.يقولون هذا القول.يقولون هذا القول.



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٤٢٨��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

        : : : : ولىولىولىولىجواب النقطة اُألجواب النقطة اُألجواب النقطة اُألجواب النقطة اُأل
صــفة مــع وجــود (الــواو)، فــالواو إمـــا       �راكعــون راكعــون راكعــون راكعــون     وهــم وهــم وهــم وهــم �: أن تكــون ال يجــوز  

عاطفــة، وإمــا حاليــة، وكونهــا عاطفــة بعيــد؛ ألن الركــوع مــن ضــمن أفعــال وأركــان   
تكــراره، خصوصــاً مــع وجــود فاصــل أجنبــي عــن الصــالة، وهــو   يصــح الصــالة، فــال 

  الزكاة يفصل بين الجملتين.
ــذلك ال  ــح ولـ ــو  ��� يصـ ــون (الـ ــم   أن تكـ ــى أنّهـ ــون المعنـ ــة، ويكـ ــا حاليـ : او) هنـ

  (يؤتون الزكاة حال ركوعهم).
 إذ، د هـذا المعنــى ويوجـب هـذا المعنـى ورود النصـوص الصــريحة التـي تؤكّـ      

بخاتمـه  (تصـدق علـي   : بالخـاتم  Cأمير المـؤمنين تصدق في إحدى روايات  ورد
، )٣(فـي أوسـطه   ، والطبراني)٢()مجمع الزوائد(روى الهيثمي في كما  ،)١(وهو راكع)

ــ((: والســـيوطي فـــي تفســـيره وقـــف علـــى علـــي بـــن أبـــي  : قـــال ،ار بـــن ياســـرعـــن عمـ
 ..الروايـة  ،)٤())سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمـه فأعطـاه السـائل...    ·طالب

ــي (لبــاب النقــول)       فهــذه شــواهد يقــوي   ((: وقــال ،وأخــرج لهــا الســيوطي شــواهد ف
 ،عبـاس  عـن ابـن   )فـق المتّ(فـي  الخطيـب   ونقل مثلـه السـيوطي عـن   ، )٥())بعضها بعضاً
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  .)١())بخاتمه وهو راكع... عليتصدق ((: الق
قـول   ،�راكعـون راكعـون راكعـون راكعـون     وهـم وهـم وهـم وهـم �((: عنـد الواحـدي   يـة اآلوكذلك ورد في سـبب نـزول   

حال أعطاك؟ قـال : للسائل 7النبي أعطـاني  : على أي    ـر النبـي7وهـو راكـع، فكب ،
حيـث ثبـت    ،الشـيعة  لتزمـه ؤكـد المعنـى الـذي ي   ، وهذا كلّـه ي )٢())ثم تال هذه اآلية...

  سبب النزول، وثبت إرادة ذلك المعنى وهو أداء الزكاة حال الركوع.
أما االعتراض بذكر الصالة وذكـر الركـوع بعـد ذلـك وهـو جـزء مـن الصـالة،         

أهميـة ينبغـي   تصـدق  ال قصّـة  أن للركـوع فـي   إذ ؛فمع سبب النزول ينـدفع اإلشـكال  
قولـه  : مثـل  ،القـرآن الكـريم كثيـراً مـا يـذكر الخـاص بعـد العـام         مـع أن  ،معها ذكرها

  .)٣(�وأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا مع الراكعينوأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا مع الراكعينوأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا مع الراكعينوأَقيموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واركَعوا مع الراكعين�: تعالى
ــزّ وجـــلّ  ــه عـ ــام   �: وقولـ ــرات وإِقَـ ــلَ الخَيـ ــيهِم فعـ ــا إِلَـ ــام   وأَوحينَـ ــرات وإِقَـ ــلَ الخَيـ ــيهِم فعـ ــا إِلَـ ــام   وأَوحينَـ ــرات وإِقَـ ــلَ الخَيـ ــيهِم فعـ ــا إِلَـ ــام   وأَوحينَـ ــرات وإِقَـ ــلَ الخَيـ ــيهِم فعـ ــا إِلَـ �� وأَوحينَـ ��


 #h�� �� ��


 #h�� �� ��


 #h�� �� ��


 #h��     ــاء ــاء وإِيتَـ ــاء وإِيتَـ ــاء وإِيتَـ وإِيتَـ

الزَّكَاةالزَّكَاةالزَّكَاةوهو من عطف الخاص علـى العـام   : ما معناه في تفسيرها قال البيضاوي ؛)٤(�الزَّكَاة
وقـال البيضـاوي    ؛)٦(�وتَواصَـوا بِـالحق وتَواصَـوا بِالصَّـبرِ    وتَواصَـوا بِـالحق وتَواصَـوا بِالصَّـبرِ    وتَواصَـوا بِـالحق وتَواصَـوا بِالصَّـبرِ    وتَواصَـوا بِـالحق وتَواصَـوا بِالصَّـبرِ    �: وقوله تعالى، )٥(للتفضيل

  .)٧())وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة((: في تفسيره
ــي (دقــائق التفســير) حــديث النــزول       ــن تيميــة ف ــال ،وذكــر اب والً فــذكر أ((: وق

كمـا أن السـائل داعٍ، لكـن     ،الدعاء، ثم ذكـر السـؤال واالسـتغفار، والمسـتغفر سـائل     
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ــاً بعــد ذكــر           ــر، وذكرهمــا جميع ــب للخي ــدفع الشــر بعــد الســائل الطال ذكــر الســائل ل
  .)١())الداعي الذي تناولهما وغيرها، فهو من باب عطف الخاص على العام

لِّلّه ومآلئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِن لِّلّه ومآلئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِن لِّلّه ومآلئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِن لِّلّه ومآلئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِن من كَان عدواً من كَان عدواً من كَان عدواً من كَان عدواً �: وقال تعالى أيضاً
 رِينلِّلكَــاف وــدع اللّـه رِينلِّلكَــاف وــدع اللّـه رِينلِّلكَــاف وــدع اللّـه رِينلِّلكَــاف وــدع قــال الماتريــدي((: قــال أبــو حيــان األندلســي فــي تفســيره، )٢(�اللّـه... 

سـتاذنا أبـي   جبريل وميكال بالذكر تشريفاً لهما وتفضـيالً. وقـد ذكرنـا عـن أُ     وخصّ
 ،)التجريدـ(أنّـه كـان يســمي لنـا هـذا النـوع بــ      +جعفـر أحمـد بـن إبـراهيم بــن الزبيـر     

عنــى  وهــو أن يكــون الشــيء منــدرجاً تحــت عمــوم، ثــم تفــرده بالــذكر، وذلــك لم         
فجبريـل وميكـال جعـال كأنّهمـا مـن جـنس آخـر،         ،مختص به دون إفراد ذلك العام

 ،زّل التغـاير فـي الوصـف كالتغـاير فـي الجـنس فعطـف، وهـذا النـوع مـن العطـف           ونُـ 
هـــو مـــن األحكـــام التـــي  ،الخـــاص علـــى العـــام علـــى ســـبيل التفضـــيلعطـــف : أعنــي 

  انتهى. .)٣())، فال يجوز ذلك في غيرها من حروف العطفانفردت بها الواو
أي أنّه سواء أكانت الواو عاطفـة   ،فهذا الكالم كلّه مع عدم كون الواو حالية

  ق.التصد قصّة تصحأم حالية 
 ،الة وإرادتـه علـى معنـاه الحقيقـي    وبهذا يندفع إشكال ذكـر الركـوع بعـد الصـ    

مــع األخــذ بنظــر االعتبــار كــون الحقيقــة هــي الظــاهر واألصــل، وكــون المجــاز هــو      
  ر الحمل على الحقيقة.مع تعذّ ��� التأويل والفرع، وال يصار إلى المجاز 

الــــذين يقيمــــون الصــــالة ويؤتــــون الزكــــاة حــــال   : أن يكــــون المعنــــىيصــــح ف
فيكـون مـن    ،ا حالية، ويجوز أيضاً كـون الـواو عاطفـة   إن فسرنا الواو بأنّه ،ركوعهم
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ال يمكـــن أن  إذ ؛بـــاب عطـــف الخـــاص علـــى العـــام لألهميـــة أو لبيـــان االختصـــاص
ــى قلــب أحــد أن ي    ــاب      تصــدق يخطــر عل حــال ركوعــه، فكــان ذكــر الركــوع مــن ب

ق حـال الصـالة، وفـي الركـوع بالـذات حيـث       بالتصـدC  اختصاص أمير المـؤمنين 
ــر المــؤمنين        لّيصــينقطــع اإلنســان الم  ــه، ولكــن أمي ــا حول ــه عــادة عــن كــلّ م  Cفي

اجتمعـت فيــه األضــداد كمـا وصــفه ابــن الجـوزي حــين فســر خشـوعه وفنائــه مــع اهللا     
  : فتمثّل قائالً ،نفسه ه في الوقتتصدقتعالى و

        يســـــــقي ويشـــــــرب ال تلهيـــــــه ســــــــكرته   يســـــــقي ويشـــــــرب ال تلهيـــــــه ســــــــكرته   يســـــــقي ويشـــــــرب ال تلهيـــــــه ســــــــكرته   يســـــــقي ويشـــــــرب ال تلهيـــــــه ســــــــكرته   
        

        (الكـاس) (الكـاس) (الكـاس) (الكـاس) اسِاسِاسِاسِننننعن النديم وال يلهو عن العن النديم وال يلهو عن العن النديم وال يلهو عن العن النديم وال يلهو عن ال        
ــن            ــن مـــــ ــى تمكـــــ ــكره حتّـــــ ــه ســـــ ــن   أطاعـــــ ــن مـــــ ــى تمكـــــ ــكره حتّـــــ ــه ســـــ ــن   أطاعـــــ ــن مـــــ ــى تمكـــــ ــكره حتّـــــ ــه ســـــ ــن   أطاعـــــ ــن مـــــ ــى تمكـــــ ــكره حتّـــــ ــه ســـــ         أطاعـــــ

        
ــل الصــــــحاة فهــــــذا واحــــــد النــــــاسِ             ــل الصــــــحاة فهــــــذا واحــــــد النــــــاسِ    فعــــ ــل الصــــــحاة فهــــــذا واحــــــد النــــــاسِ    فعــــ ــل الصــــــحاة فهــــــذا واحــــــد النــــــاسِ    فعــــ         فعــــ

بــأمر اكم فــي معنــى اآليــة) مــدع(حســب الواليــة العامــة  تعلّــقثــم إنّــه ال مبــرر ل        
عــدم الكبــر وعــدم  : وهــو ،اً وأخــاً فــي اهللا خــذ وليــ تّواشــتراط عدمــه لي  ،جــانبي قلبــي 

ــدليل علــى خــالف ذلــك    ــل ال ــاء، ب ــتلفّشــتَاإلســالم ي أن إذ ،الري ظ بالشــهادتين رط ال
ــط، ــد     فقـ ــن زيـ ــامة بـ ــديث أسـ ــي حـ ــا فـ ــالص    ،كمـ ــدق واإلخـ ــى الصـ ــر إلـ دون النظـ

والقبول، ويشهد لـذلك عصـمة دمـاء المنـافقين حتّـى مـع معـرفتهم واليقـين بنفـاقهم          
يـوم   ،فاإلسالم يتعامل مع الظاهر والحسـاب علـى اهللا تعـالى يـوم القيامـة      ،والقطع به

  تبلى السرائر.
    إلــى اهللا تعــالى مطيعــاً ألوامـــره،     ب بهـــا المســلم وكــون الصــالة والزكــاة يتقــر

أن العبـادات كلّهـا يشـترط فيهـا هـذا الشـرط، فلمــاذا        إذالً فـي قبولهـا وتنفيـذها    متـذلّ 
  ؟قُيد هنا به دون غيره من الموارد مع وضوحه وبداهته في كلّ األعمال

والمشكلة األكبر في كـلّ ذلـك هـو اإلتيـان بلفـظ غـامض ومصـطلح مسـتعمل         
(حسـب زعمكـم فـي     مـع إرادة معنـى آخـر    �راكعونراكعونراكعونراكعون    وهموهموهموهم�ر في معنى عبادي آخ

  .معنى اآلية)
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ر عنــه بمثــل فيحصــل بــذلك اإلبهــام واإليهــام مــع أهميتــه وبداهتــه، فكيــف يعبــ 
أي يريــد المجــاز دون  ،ل والتســليمركوعــاً، ويقصــد التــذلّ : هــذا الغمــوض ويســميه 

مشهورة بين المسـلمين فـي   أو باألحرى الشرعية المستعملة وال ،الحقيقة المتشرعية
  ذلك الوقت؟!

        : : : : جواب النقطة الثانيةجواب النقطة الثانيةجواب النقطة الثانيةجواب النقطة الثانية
أنّهــا : أن تعريــف البدعــة إذ ؛شــكال الثــاني فهــو أعجــب مــن األول واهللا اإلأمــا 

إحداث شيء في الدين، وتشريعه والتعبد به من دون وجود أصل له في الشـريعة،  
 إذ ؛Cر المـؤمنين وال إقرار عليه من المشرع، وهذان األمران منفيان عـن فعـل أميـ   

وهــو فــي الصــالة كــان بســبب ســؤال ذلــك الرجــل، وعــدم      تصــدق حينمــا  Cأنّــه 
إعطـــاء أحـــد لــــه، وهـــذا المحتــــاج أراد أن يـــدعو علــــى المســـلمين فمــــد لـــه أميــــر       

  ..إصبعه ونزع الخاتم له وأعطاه إياه، فكان فعله اضطرارياً Cالمؤمنين
، 7لصـالة مـع رسـول اهللا   راً عن اكما هو حال ذلك الصحابي الذي جاء متأخّ

فركـع قبـل أن يصــل إلـى الصــفوف، وبقـي يمشـي وهــو راكـع، وبعــد ذلـك امتدحــه        
7النبــيه علــى حرصــه مــع عــدم ســبقه بــذلك، فهــل يســتطيع أحــد أن يصــف  ، وأقــر

  !فعل ذلك الصحابي بأنّه بدعة؟
ــCفكــذلك فعــل أميــر المــؤمنين   ل إن فعــل ذلــك الصــحابي أولــى وأقــرب ، ب

فلم يفعل  Cفي ركوعه، أما أمير المؤمنين ىأنّه مش إذ ؛ةألن يوصف بكونه بدع
  ..أكثر من اإليماء واإلشارة بالخاتم لذلك السائل

ومع وجود روايات وأحاديث كثيرة عنـد المخـالفين فـي التحـرك الكثيـر فـي       
مثل الرواية التي  .أو البطالن ،أو العبث ،نشغالباالفيها الصالة دون أن يدعي أحد 

ــ يدعى فيهــا أن ــي ــركهم فــي        7النب ــب، فت ــه مجن ــذكر أنّ ــاً بالمســلمين فت صــلّى يوم
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  الصالة، وذهب فاغتسل، وعاد وأكمل صالته، وإمامته للصحابة!!
   التـــي  7وكـــذلك هنـــاك روايـــة صـــالة أبـــي بكـــر بالنـــاس حـــين غيـــاب النبـــي

رجــوع أبــي بكــر إلــى الــوراء، ونكوصــه والتفاتــه، ورفــع   : ففيهــا ؛عونهاديروونهــا ويــ
  .تقدمله بالبقاء وال 7اً ليدعو ويشكر اهللا على أمر رسول اهللايديه فرح

وغير ذلك الكثير من األمثلة والشواهد على الحركـة فـي أثنـاء الصـالة، وكـلّ      
 Cأمـــا إيمـــاء علـــي ،ذلـــك ال يقـــول فيـــه أحـــد أنّـــه حركـــة وانشـــغال أثنـــاء الصـــالة  

مـن الصـحابة    ليأخذه بعـد أن يـئس مـن إعطـاء أحـد      ه،وإشارته لذلك السائل بخاتم
   ألـف إشـكال وإشــكال،   عنـدهم  فيــرد علـى ذلـك    ،ق عليـه لحاجتـه  شـيئاً لـه، والتصـد

  !باهللا العلي العظيم ���  قوةوألف سؤال وسؤال، وال حول وال 
فالبدعة تشريع شيء في الـدين، وإدخـال مـا لـيس منـه فيـه، والحركـة البسـيطة جـداً          

لكـون السـائل أراد أن يرفـع     ؛هـا لضـرورة  مع كونها طاعة هللا تعـالى، وفـي سـبيله، ومـع كون    
أنّـه قـد دخـل مسـجد رسـوله، وهـو        ،يديه، ويشكو إليه تعـالى، ودفـع اهللا بـه مـا كـان أعظـم      

قبل أن يـدعو ويشـكو إلـى اهللا عـزّ      Cمحتاج، ولم يعطه أحد شيئاً، فأجابه أمير المؤمنين
  نه!!دخال في الدين ما ليس م، فهي ليست في شيء من التشريع أو اإلوجلّ

فقـد حــدثت عشــرات بـل مئــات الحــوادث التـي لــم ينــزل    : أمـا زمــن التشــريع 
بعد فعل أحد المسلمين لها، وخصوصاً موافقـات القـرآن    ��� تشريعها أو إقرارها 

بـل تجعـل كـلّ اجتهاداتـه      ،لم نر أحداً منهم قد اعترض عليه بأنّه يبتدعإذ  ؛لعمر
ــزل   ــه ين بعــد أن يفعلهــا عمــر دون تشــريع     ،عها ويوافقهــاالقــرآن ليشــر فيهــا وآرائ

  مسبق.
فـال بـد أن يجعلـوا أفعالـه تلـك بدعـة، وغيـر مشـرعة مـع           Cأما أمير المؤمنين

      ه النبــيــه، وليســت توافقــه فقــط، ويقــر ــزول آيــة تمتدحــه علــى فعل ــر،  7ن ــل يكب ، ب
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ــي     ــى فعــل عل ــر      Cويحمــد اهللا ويشــكره عل ــدون غي ــك يبقــى الحاق ــع ذل ــك، وم ذل
  .  Cلكونه صادراً من أمير المؤمنينأي فعل  نراضين ع

        : : : : جواب النقطة الثالثةجواب النقطة الثالثةجواب النقطة الثالثةجواب النقطة الثالثة
فإنّـــه أســـلوب عربـــي معـــروف وبليـــغ      ،أمـــا مســـألة الجمـــع مـــع إرادة المفـــرد    

إِنَّا نَحن نَزَّلنَا الذِّكر وإِنَّا لَه إِنَّا نَحن نَزَّلنَا الذِّكر وإِنَّا لَه إِنَّا نَحن نَزَّلنَا الذِّكر وإِنَّا لَه إِنَّا نَحن نَزَّلنَا الذِّكر وإِنَّا لَه �: ومستعمل في القرآن الكريم كثيراً، ومنه قوله تعالى
ظُونافلَحظُونافلَحظُونافلَحظُوناففهذا كذاك.)١(�لَح ,  

مـع   ،ال ينفي وال يعارض تخصيصها بسـبب النـزول الخـاص    معاالفسياق اآلية 
، وقـد  Cعدم فعل أحد من المسلمين لذلك الفعل في زمـن أميـر المـؤمنين سـواه     

كلّهم قد فعلوا ذلـك، فيكـون العمـوم نافعـاً لهـذه النكتـة المهمـة؛         Fتناأئمورد أن 
ــة  مــئدخــول ســائر األ  فــإن ،إذ لــوال صــيغة الجمــع مــع وجــود أداة الحصــر    ة فــي اآلي

  وشمول واليتهم على المؤمنين يصبح صعباً ومتنافياً ولو ظاهراً مع اآلية الكريمة.

        : : : : جواب النقطة األخيرةجواب النقطة األخيرةجواب النقطة األخيرةجواب النقطة األخيرة
ال  Cى بين الفريقين في نزول هذه اآليـة فـي أميـر المـؤمنين    مدعاإلجماع ال

بــين  تّفــاقاال: يقصـد منــه اإلجمــاع االصــطالحي، وإنّمــا يقصــد منــه كمــا هــو واضــح 
أنّـك لـو راجعـت مـا ذكرنـاه       إذ ؛Cين على رواية نزولهـا فـي أميـر المـؤمنين    الفريق

قـد ذكـر    ،علـى صـفحتنا تجـد فـي أحـد أجوبتنـا تسـعة عشـر مصـدراً تفسـيرياً وغيـره           
ــي  ــي علـ ــا فـ ــي Cنزولهـ ــة فـ ــدق ال قصّـ ــاتمتصـ ــنّة    ؛بالخـ ــوال السـ ــرف أقـ ــع لتعـ فراجـ

  .Cورواياتهم في نزول هذه اآلية الكريمة في أمير المؤمنين
                                                 

�F١�E��\א�F١٥E�W٩K� �
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  : تعقيب
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 اللّهم اللّهم اللّهم د وآله األ    صلّصلّصلّصلّاللّهمد وآله األعلى محمد وآله األعلى محمد وآله األعلى محمطهارطهارطهارطهارعلى محم........        
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

    !!!!عــالمعــالمعــالمعــالمهم األهم األهم األهم األءءءءعلمـا علمـا علمـا علمـا     حتّــىحتّــىحتّــىحتّــىالعجــب مـن قــوم يعانـدون   العجــب مـن قــوم يعانـدون   العجــب مـن قــوم يعانـدون   العجــب مـن قــوم يعانـدون       شـد شـد شـد شـد أأأأعجــب عجــب عجــب عجــب ي ألي ألي ألي ألنّـ نّـ نّـ نّـ إإإإواهللا واهللا واهللا واهللا 
    ذاذاذاذاعلم لماعلم لماعلم لماعلم لماأأأأوال وال وال وال     ،،،،التواترالتواترالتواترالتواتر    حاديث التي وصلت حدحاديث التي وصلت حدحاديث التي وصلت حدحاديث التي وصلت حدعالمكم زاخرة باألعالمكم زاخرة باألعالمكم زاخرة باألعالمكم زاخرة باألأأأأفتلك كتب فتلك كتب فتلك كتب فتلك كتب 

        ؟!؟!؟!؟!ية بالذاتية بالذاتية بالذاتية بالذاتد في تفسير هذه اآلد في تفسير هذه اآلد في تفسير هذه اآلد في تفسير هذه اآلهذا العناهذا العناهذا العناهذا العنا
    ،،،،لقامت الدنيا ولم تقعدلقامت الدنيا ولم تقعدلقامت الدنيا ولم تقعدلقامت الدنيا ولم تقعد    ))))سالم اهللا عليهسالم اهللا عليهسالم اهللا عليهسالم اهللا عليه((((مير المؤمنين عليمير المؤمنين عليمير المؤمنين عليمير المؤمنين عليأأأأها نزلت في غير ها نزلت في غير ها نزلت في غير ها نزلت في غير نّنّنّنّأأأأ    ولوولوولوولو

        ....))))))))علم حيث يجعل رسالتهعلم حيث يجعل رسالتهعلم حيث يجعل رسالتهعلم حيث يجعل رسالتهأأأأاهللا اهللا اهللا اهللا ((((((((ولكن الحمد هللا ولكن الحمد هللا ولكن الحمد هللا ولكن الحمد هللا     ،،،،نيها فضيلةنيها فضيلةنيها فضيلةنيها فضيلةااااعتبرت فضيلة ال تدعتبرت فضيلة ال تدعتبرت فضيلة ال تدعتبرت فضيلة ال تدوالوالوالوال
ا لغـرض حقـد دفـين علـى هـذه      ا لغـرض حقـد دفـين علـى هـذه      ا لغـرض حقـد دفـين علـى هـذه      ا لغـرض حقـد دفـين علـى هـذه      مـ مـ مـ مـ إإإإ: : : : ضـح ضـح ضـح ضـح فيتّفيتّفيتّفيتّ    ،،،،ردنـا تفسـير هـذا العنـاد    ردنـا تفسـير هـذا العنـاد    ردنـا تفسـير هـذا العنـاد    ردنـا تفسـير هـذا العنـاد    أأأأذا ما ذا ما ذا ما ذا ما إإإإوووو

ه ه ه ه نّنّنّنّأأأأ: : : : ااااممممإإإإوووو    ،،،،يمانهايمانهايمانهايمانهاإإإإمثل بطوالتها والتزامها ومثل بطوالتها والتزامها ومثل بطوالتها والتزامها ومثل بطوالتها والتزامها وككككة التي لم ينقل التاريخ ة التي لم ينقل التاريخ ة التي لم ينقل التاريخ ة التي لم ينقل التاريخ الشخصية الفذّالشخصية الفذّالشخصية الفذّالشخصية الفذّ
فسبحان فسبحان فسبحان فسبحان     ،،،،صحابها معروفصحابها معروفصحابها معروفصحابها معروفأأأأالحالتين مصير الحالتين مصير الحالتين مصير الحالتين مصير     ييييوفي كلتوفي كلتوفي كلتوفي كلت    ،،،،ننننآآآآوالقروالقروالقروالقر    عناد مقابل النصّعناد مقابل النصّعناد مقابل النصّعناد مقابل النصّ

اهللا عماهللا عماهللا عما تصفون.ا تصفون.ا تصفون.ا تصفون.اهللا عم        
        والحمد هللا رب العالمين.والحمد هللا رب العالمين.والحمد هللا رب العالمين.والحمد هللا رب العالمين.

ČïÜÇ@âbß⁄a@xbvnyaIČïÜÇ@âbß⁄a@xbvnyaIČïÜÇ@âbß⁄a@xbvnyaIČïÜÇ@âbß⁄a@xbvnyaICCCC@@@@HòíŁbiHòíŁbiHòíŁbiHòíŁbi@ @@ @@ @@ @

���د����א�� ود���«���)��«� �

            ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    الواليةالواليةالواليةالوالية    بآيةبآيةبآيةبآية    تحتجونتحتجونتحتجونتحتجون    كنتمكنتمكنتمكنتم    إذاإذاإذاإذا: : : : يقوليقوليقوليقول    منمنمنمن    لىلىلىلىعععع    شافشافشافشاف    ردردردرد    علىعلىعلىعلى    أحصلأحصلأحصلأحصل    أنأنأنأن    ودودودودأُأُأُأُ
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    اإلمـام اإلمـام اإلمـام اإلمـام     بهـا بهـا بهـا بهـا     يحـتج يحـتج يحـتج يحـتج     لـم لـم لـم لـم     فلمـاذا فلمـاذا فلمـاذا فلمـاذا     ،،،،CCCCعلـي علـي علـي علـي     إمامـة إمامـة إمامـة إمامـة     علـى علـى علـى علـى     ))))١١١١((((����............ورسولُهورسولُهورسولُهورسولُه    اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما����
عليعليعليعليCCCC    ؟؟؟؟نفسهنفسهنفسهنفسه 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  : وابنود أن نشير إلى بعض المطالب ليتّضح الج
ــر إمامــة علــى األدلّــة إن: أوالً  ال تكــاد ،ونقــالً عقــالً ،كثيــرة Cالمــؤمنين أمي

  . المجال هذا في مستقلّة كتب لّفتأُ وقد، تحصى
هـو  ،إليـه  اإلشـارة  ينبغـي  الـذي  األمـر  ولكن اإلمـام  أنC  يكـن  لـم ال ـــ  لزمـاً م 

 لقـي ي الـذي  بالمقـدار  بل ،األدلّة هذه بكافّة والمناشدة جحتجاباال ــ شرعاً وال عقالً
 بحـديث  C جـه احتجا مـن  علمناما بعد حدث الذي هو وهذا، الناس على الحجة
 الحتمـال  مجـال  يبقـى  هـل  بعـده ف، الصـريح  الحـق  لهذا القوم رضوخ وعدم ،الغدير

  ؟!نفوسهم في الوالية آية أمثال تأثير
 عـدم  علـى  دليـل  هـذا  فهل، إلينا صلي لم اآلية بهذه جحتجااال أن لنفرض: ثانياً
ــه صــدوره ــيقّنالم أن مــع؟ C من ــار وصــول عــدم: هــو ت ــار أخب ــرة وآث ــدن مــن كثي  ل

 أخفـوا  نّهمإفـ ، الخلفـاء  مصـالح  مـع  يصـطدم  منهـا  كان ما خصوصاً، إلينا األول الصدر
  .فيض من غيض فهو منها ظهر ماو ،Fالبيت أهل ومناقب فضائل من الكثير

 يـدلّ  هـذا  فهل، واقعاً بها يحتج لم Cماماإل أن ،أُخرى ةمر لنفرض ثم: ثالثاً
  ؟C إمامته على اآلية داللة عدمعلى  بااللتزام

  بين المسألتين. مالزمة كالّ؛ إذ ال توجد
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 تفسـيره  فـي  هــ) ٦٠٦(ت الـرازي الفخـر   مـن  األصـل  فـي  هي الشبهة هذه: رابعاً
محفـل مـن   فلـو كانـت هـذه اآليـة دالّـة علـى إمامتـه الحـتج بهـا فـي           ((: إذ قـال  ؛لآلية

 إنّـه تركـه للتقيـة؛ ألنّهــم ينقلـون عنـه أنّـه تمســك      : المحافـل، ولـيس للقـوم أن يقولــوا   
  .)١())...لغديريوم الشورى بخبر ا

        : : : : عليهعليهعليهعليه    اًاًاًاًردردردرد    فنقولفنقولفنقولفنقول
الحـديث  بعض إلى أشار وقد، )٢(الشيعة مصادر في ورد باآلية جحتجااال بأن 

@.)٣(السنّة أهل مصادر منبعض  @@ @@ @@ @

@@@@IIIIaaaa@òíüìÛa@òíe@æa�Ó@òíüìÛa@òíe@æa�Ó@òíüìÛa@òíe@æa�Ó@òíüìÛa@òíe@æa�ÓHòíüìÛa@sí†¡HòíüìÛa@sí†¡HòíüìÛa@sí†¡HòíüìÛa@sí†¡   

�»�.��ط�ن����א�������� �

�السؤال: السؤال: السؤال: السؤال:  �

�بحديث الوالية؟بحديث الوالية؟بحديث الوالية؟بحديث الوالية؟���� ............إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����هل تقترن آية الوالية هل تقترن آية الوالية هل تقترن آية الوالية هل تقترن آية الوالية  �

�:الجوابالجوابالجوابالجواب �

�..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته �

التقارن الزماني, فمن المعلوم أن آية الوالية نزلت : قترانإذا كان المراد باال 
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 )١(ن صدور حديث: (من كنت مواله فعلي مواله)في زمان يختلف عن زما
في غدير خم بعد نزول آية التبليغ  0الذي صدر عن النبي0بعد انتهاء النبي 

��.من حجة الوداع �

فآيــة الواليـــة   ؛فهـــذا شــيء صـــحيح  ،قتـــران بــالمعنى اال: وأمــا إذا كـــان المــراد  
, Cالمـؤمنين بل كلّ األحاديث التي جـاءت تـذكر واليـة أميـر      ،وحديث الوالية

  .اًواحد تؤدي معنى )٢(كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي) (يا علي أنت ولي: مثل

وهـــي أن أميـــر  ،كـــلّ هـــذه األحاديـــث تؤكّـــد حقيقـــة واحـــدة ال غيـــر : نقـــولو
  .7المؤمنين والمتصرف بشؤونهم بعد رسول اهللا هو وليC المؤمنين

��Ðm@¿@ï�ìÛŁa@éÛbÓ@bß@óÜÇ@laìuI��Ðm@¿@ï�ìÛŁa@éÛbÓ@bß@óÜÇ@laìuI��Ðm@¿@ï�ìÛŁa@éÛbÓ@bß@óÜÇ@laìuI��Ðm@¿@ï�ìÛŁa@éÛbÓ@bß@óÜÇ@laìuIêêêê@@@@IIIIïãbÈ½a@�ë‰ïãbÈ½a@�ë‰ïãbÈ½a@�ë‰ïãbÈ½a@�ë‰HHHHHHHH@ @@ @@ @@ @

����������د����«����������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    ) في تفسير قوله) في تفسير قوله) في تفسير قوله) في تفسير قولهروح المعانيروح المعانيروح المعانيروح المعاني((((    ههههفي تفسيرفي تفسيرفي تفسيرفي تفسير    هـ)هـ)هـ)هـ)١٢٧٠١٢٧٠١٢٧٠١٢٧٠قال محمود اآللوسي (تقال محمود اآللوسي (تقال محمود اآللوسي (تقال محمود اآللوسي (ت

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون           إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون           إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون           إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون           ����: : : : تعالىتعالىتعالىتعالى
ونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و���� : : : :        

 ثم ثم ثم ه سبه سبه سبه سبنّنّنّنّإإإإثمحانه لمحانه لمحانه لمـاءَ    ����: : : : ا قـال ا قـال ا قـال ا قـال حانه لميلى أَوالنَّصَـارو ـودهـذُوا الْيـاءَ    ال تَتَّخيلى أَوالنَّصَـارو ـودهـذُوا الْيـاءَ    ال تَتَّخيلى أَوالنَّصَـارو ـودهـذُوا الْيـاءَ    ال تَتَّخيلى أَوالنَّصَـارو ـودهـذُوا الْيال تَتَّخ����
لـه بمـا   لـه بمـا   لـه بمـا   لـه بمـا   وعلّوعلّوعلّوعلّ    ))))٣٣٣٣((((
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إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما ����: : : : له، ذكر عقب ذلك من هو حقيق بالمواالة بطريق القصر، فقال عزّ وجلّله، ذكر عقب ذلك من هو حقيق بالمواالة بطريق القصر، فقال عزّ وجلّله، ذكر عقب ذلك من هو حقيق بالمواالة بطريق القصر، فقال عزّ وجلّله، ذكر عقب ذلك من هو حقيق بالمواالة بطريق القصر، فقال عزّ وجلّعلّعلّعلّعلّ
ــه ورســولُه والَّــذين آمنُــوا   ــه ورســولُه والَّــذين آمنُــوا  ولــيكُم اللَّ ــه ورســولُه والَّــذين آمنُــوا  ولــيكُم اللَّ ــه ورســولُه والَّــذين آمنُــوا  ولــيكُم اللَّ ــ    ،،،،����ولــيكُم اللَّ ــفكأنّ ــفكأنّ ــفكأنّ ــاء ألن ال تتّال تتّال تتّال تتّ: : : : ه قيــله قيــله قيــله قيــلفكأنّ ــاء ألن خــذوا أولئــك أولي ــاء ألن خــذوا أولئــك أولي ــاء ألن خــذوا أولئــك أولي     خــذوا أولئــك أولي

ــاء بعــض وليســوا بأوليــائكم   ــاء بعــض وليســوا بأوليــائكم  بعضــهم أولي ــاء بعــض وليســوا بأوليــائكم  بعضــهم أولي ــاء بعــض وليســوا بأوليــائكم  بعضــهم أولي     0000إنّمــا أوليــاؤكم اهللا تعــالى ورســوله  إنّمــا أوليــاؤكم اهللا تعــالى ورســوله  إنّمــا أوليــاؤكم اهللا تعــالى ورســوله  إنّمــا أوليــاؤكم اهللا تعــالى ورســوله      ،،،،بعضــهم أولي
        ........وهم إلى الغيروهم إلى الغيروهم إلى الغيروهم إلى الغيرفاختصوهم بالمواالة وال تتخطّفاختصوهم بالمواالة وال تتخطّفاختصوهم بالمواالة وال تتخطّفاختصوهم بالمواالة وال تتخطّ    ،،،،والمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنون

وأفرد الوليوأفرد الوليوأفرد الوليوأفرد الولي    مع تعدمع تعدمع تعدأأأأ: : : : ده ليفيد كما قيلده ليفيد كما قيلده ليفيد كما قيلده ليفيد كما قيلمع تعدنننالوالية هللا تعالى باألصالة وللرسول الوالية هللا تعالى باألصالة وللرسول الوالية هللا تعالى باألصالة وللرسول الوالية هللا تعالى باألصالة وللرسول     ن
    ،،،،كم اهللا سـبحانه كم اهللا سـبحانه كم اهللا سـبحانه كم اهللا سـبحانه مـا ولـي  مـا ولـي  مـا ولـي  مـا ولـي  إنّإنّإنّإنّ: : : : فيكـون التقـدير  فيكـون التقـدير  فيكـون التقـدير  فيكـون التقـدير      ؛؛؛؛عليه الصالة والسالم والمؤمنين بـالتبع عليه الصالة والسالم والمؤمنين بـالتبع عليه الصالة والسالم والمؤمنين بـالتبع عليه الصالة والسالم والمؤمنين بـالتبع 

    ))))كمكمكمكموليوليوليولي((((    ال أنال أنال أنال أن    ،،،،والذين آمنوا، فيكون في الكالم أصل وتبعوالذين آمنوا، فيكون في الكالم أصل وتبعوالذين آمنوا، فيكون في الكالم أصل وتبعوالذين آمنوا، فيكون في الكالم أصل وتبع    0000وكذلك رسولهوكذلك رسولهوكذلك رسولهوكذلك رسوله
ما ذكـر  ما ذكـر  ما ذكـر  ما ذكـر      صاحب (الفرائد)؛ فاعترض بأنصاحب (الفرائد)؛ فاعترض بأنصاحب (الفرائد)؛ فاعترض بأنصاحب (الفرائد)؛ فاعترض بأن    كما ظنكما ظنكما ظنكما ظن    ،،،،عمال الجمععمال الجمععمال الجمععمال الجمعاستاستاستاستمفرد استعمل مفرد استعمل مفرد استعمل مفرد استعمل 

ثـم  ثـم  ثـم  ثـم  بعيد عن قاعدة الكالم لما فيه من جعل ما ال يستوي الواحـد والجمـع جمعـاً،    بعيد عن قاعدة الكالم لما فيه من جعل ما ال يستوي الواحـد والجمـع جمعـاً،    بعيد عن قاعدة الكالم لما فيه من جعل ما ال يستوي الواحـد والجمـع جمعـاً،    بعيد عن قاعدة الكالم لما فيه من جعل ما ال يستوي الواحـد والجمـع جمعـاً،    
    ،،،،كم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا أوليـاؤكم    كم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا أوليـاؤكم    كم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا أوليـاؤكم    كم اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا أوليـاؤكم    إنّما وليإنّما وليإنّما وليإنّما ولي: : : : التقديرالتقديرالتقديرالتقدير: : : : ويمكن أن يقالويمكن أن يقالويمكن أن يقالويمكن أن يقال: : : : قالقالقالقال

التنبيـه علـى أن   التنبيـه علـى أن   التنبيـه علـى أن   التنبيـه علـى أن   : : : : فحذف الخبر لداللة السابق عليه، وفائدة الفصـل فـي الخبـر هـي    فحذف الخبر لداللة السابق عليه، وفائدة الفصـل فـي الخبـر هـي    فحذف الخبر لداللة السابق عليه، وفائدة الفصـل فـي الخبـر هـي    فحذف الخبر لداللة السابق عليه، وفائدة الفصـل فـي الخبـر هـي    
اهم أوليـاء، ففـي الحقيقـة هـو     اهم أوليـاء، ففـي الحقيقـة هـو     اهم أوليـاء، ففـي الحقيقـة هـو     اهم أوليـاء، ففـي الحقيقـة هـو     بجعلـه إيـ  بجعلـه إيـ  بجعلـه إيـ  بجعلـه إيـ  ثـم  ثـم  ثـم  ثـم  اً، اً، اً، اً، كونهم أولياء بعد كونـه سـبحانه وليـ   كونهم أولياء بعد كونـه سـبحانه وليـ   كونهم أولياء بعد كونـه سـبحانه وليـ   كونهم أولياء بعد كونـه سـبحانه وليـ   

الوليالوليالوليانتهى.انتهى.انتهى.انتهى.    ....الولي        
وال يخفى على المتأموال يخفى على المتأموال يخفى على المتأمالمآل متّوال يخفى على المتأم المآل متّل أن المآل متّل أن المآل متّل أن ل أنحد والمورد واحد، وممحد والمورد واحد، وممحد والمورد واحد، وممرا تا تا تا تحد والمورد واحد، وممرقررقررقرقر     يعلم أن يعلم أن يعلم أن يعلم أن

أهل اللسان أهل اللسان أهل اللسان أهل اللسان     اً زنة فعيل، وقد نصّاً زنة فعيل، وقد نصّاً زنة فعيل، وقد نصّاً زنة فعيل، وقد نصّأن وليأن وليأن وليأن ولي: : : : وهووهووهووهو    ،،،،يحتمل وجهاً آخريحتمل وجهاً آخريحتمل وجهاً آخريحتمل وجهاً آخروووو: : : : قول الحلبـيقول الحلبـيقول الحلبـيقول الحلبـي
غير واقع غير واقع غير واقع غير واقع     )،)،)،)،صديقصديقصديقصديق، كـ(، كـ(، كـ(، كـ(ه يقع للواحد واالثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحده يقع للواحد واالثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحده يقع للواحد واالثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحده يقع للواحد واالثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحدأنّأنّأنّأنّ

        ........لفظلفظلفظلفظنكتة العدول من لفظ إلى نكتة العدول من لفظ إلى نكتة العدول من لفظ إلى نكتة العدول من لفظ إلى : : : : وهووهووهووهو    ،،،،بيانيبيانيبيانيبياني    سرسرسرسر    ههههالكالم فيالكالم فيالكالم فيالكالم في    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛موقعهموقعهموقعهموقعه
وال يرد على ما قدوال يرد على ما قدوال يرد على ما قدحصر الوالية في اهللا حصر الوالية في اهللا حصر الوالية في اهللا حصر الوالية في اهللا     ىىىىلو كان التقدير كذلك لنافلو كان التقدير كذلك لنافلو كان التقدير كذلك لنافلو كان التقدير كذلك لناف: : : : ههههمنا أنّمنا أنّمنا أنّمنا أنّوال يرد على ما قد

    ه سـبحانه الـولي  ه سـبحانه الـولي  ه سـبحانه الـولي  ه سـبحانه الـولي  الحصـر باعتبـار أنّـ   الحصـر باعتبـار أنّـ   الحصـر باعتبـار أنّـ   الحصـر باعتبـار أنّـ       ألنألنألنألن    ؛؛؛؛وللمـؤمنين وللمـؤمنين وللمـؤمنين وللمـؤمنين     0000إثباتها للرسـول إثباتها للرسـول إثباتها للرسـول إثباتها للرسـول ثم ثم ثم ثم تعالى تعالى تعالى تعالى 
        شأنه.شأنه.شأنه.شأنه.    أصالة وحقيقة، ووالية غيره إنّما هي باإلسناد إليه عزّأصالة وحقيقة، ووالية غيره إنّما هي باإلسناد إليه عزّأصالة وحقيقة، ووالية غيره إنّما هي باإلسناد إليه عزّأصالة وحقيقة، ووالية غيره إنّما هي باإلسناد إليه عزّ

����تُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذتُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذتُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينالَّذتُونؤيالصَّالةَ و ونيمقي ينل، أو صفة ����: : : : الزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ    الَّذل، أو صفة بدل من الموصول األول، أو صفة بدل من الموصول األول، أو صفة بدل من الموصول األوبدل من الموصول األو
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إلــى وصــف المعــارف إلــى وصــف المعــارف إلــى وصــف المعــارف إلــى وصــف المعــارف     ةةةةالموصــول وصــلَالموصــول وصــلَالموصــول وصــلَالموصــول وصــلَ    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛إجرائــه مجــرى األســماءإجرائــه مجــرى األســماءإجرائــه مجــرى األســماءإجرائــه مجــرى األســماء    اعتبــاراعتبــاراعتبــاراعتبــارلــه بلــه بلــه بلــه ب
بالتأويل، ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح، بالتأويل، ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح، بالتأويل، ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح، بالتأويل، ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح،     ��� ��� ��� ��� والوصف ال يوصف والوصف ال يوصف والوصف ال يوصف والوصف ال يوصف     ،،،،بالجملبالجملبالجملبالجمل

        ....بالواوبالواوبالواوبالواو    ))))))))لَواةَلَواةَلَواةَلَواةَو ــ الَّذين يقيمون الصَّو ــ الَّذين يقيمون الصَّو ــ الَّذين يقيمون الصَّو ــ الَّذين يقيمون الصَّ((((((((: : : : ومرفوعاً عليه أيضاً، وفي قراءة عبد اهللاومرفوعاً عليه أيضاً، وفي قراءة عبد اهللاومرفوعاً عليه أيضاً، وفي قراءة عبد اهللاومرفوعاً عليه أيضاً، وفي قراءة عبد اهللا
����ــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهيعملــون مــا ذكــر مــن إقامــة يعملــون مــا ذكــر مــن إقامــة يعملــون مــا ذكــر مــن إقامــة يعملــون مــا ذكــر مــن إقامــة : : : : أيأيأيأي    ،،،،حــال مــن فاعــل الفعلــينحــال مــن فاعــل الفعلــينحــال مــن فاعــل الفعلــينحــال مــن فاعــل الفعلــين: : : : ����و

        الصالة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون هللا تعالى.الصالة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون هللا تعالى.الصالة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون هللا تعالى.الصالة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون هللا تعالى.
هو حال مخصوصة بإيتـاء الزكـاة، والركـوع ركـوع الصـالة، والمـراد       هو حال مخصوصة بإيتـاء الزكـاة، والركـوع ركـوع الصـالة، والمـراد       هو حال مخصوصة بإيتـاء الزكـاة، والركـوع ركـوع الصـالة، والمـراد       هو حال مخصوصة بإيتـاء الزكـاة، والركـوع ركـوع الصـالة، والمـراد       : : : : وقيلوقيلوقيلوقيل

        بيان كمال رغبتهم في اإلحسان ومسارعتهم إليه.بيان كمال رغبتهم في اإلحسان ومسارعتهم إليه.بيان كمال رغبتهم في اإلحسان ومسارعتهم إليه.بيان كمال رغبتهم في اإلحسان ومسارعتهم إليه.
فقــد فقــد فقــد فقــد     ؛؛؛؛زلــت فــي علــي كــرم اهللا تعــالى وجهــه زلــت فــي علــي كــرم اهللا تعــالى وجهــه زلــت فــي علــي كــرم اهللا تعــالى وجهــه زلــت فــي علــي كــرم اهللا تعــالى وجهــه هــا نهــا نهــا نهــا نخبــاريين علــى أنّخبــاريين علــى أنّخبــاريين علــى أنّخبــاريين علــى أنّألألألألوغالــب اوغالــب اوغالــب اوغالــب ا

رضي اهللا تعالى عنهما بإسناد رضي اهللا تعالى عنهما بإسناد رضي اهللا تعالى عنهما بإسناد رضي اهللا تعالى عنهما بإسناد     عباسعباسعباسعباس    أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابنأخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابنأخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابنأخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن
    !!!!يا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللايا رسول اهللا: : : : فقالوافقالوافقالوافقالوا    0000أقبل ابن سالم ونفر من قومه آمنوا بالنبـيأقبل ابن سالم ونفر من قومه آمنوا بالنبـيأقبل ابن سالم ونفر من قومه آمنوا بالنبـيأقبل ابن سالم ونفر من قومه آمنوا بالنبـي((((((((: : : : قالقالقالقال    ،،،،صلصلصلصلمتّمتّمتّمتّ

إنإنإنإن    منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس وال متحدمنازلنا بعيدة وليس لنا مجلس وال متحدمنازلنا بعيدة وليس لنا مجلس وال متحدإإإإوووو    ،،،،ن هذا المجلسن هذا المجلسن هذا المجلسن هذا المجلسث دوث دوث دوث دومنازلنا بعيدة وليس لنا مجلس وال متحدنننن    قومنا لمقومنا لمقومنا لما ا ا ا قومنا لم
وآلـوا علـى نفوسـهم أن ال    وآلـوا علـى نفوسـهم أن ال    وآلـوا علـى نفوسـهم أن ال    وآلـوا علـى نفوسـهم أن ال        ،،،،قناه رفضـونا قناه رفضـونا قناه رفضـونا قناه رفضـونا وصـد وصـد وصـد وصـد     0000رأونا آمنا باهللا تعالى ورسـوله رأونا آمنا باهللا تعالى ورسـوله رأونا آمنا باهللا تعالى ورسـوله رأونا آمنا باهللا تعالى ورسـوله 

        ....ذلك عليناذلك عليناذلك عليناذلك علينا    فشقفشقفشقفشق    ،،،،موناموناموناموناوال يكلّوال يكلّوال يكلّوال يكلّ    ،،،،وال يناكحوناوال يناكحوناوال يناكحوناوال يناكحونا    ،،،،يجالسونايجالسونايجالسونايجالسونا
فقال لهم النبـيفقال لهم النبـيفقال لهم النبـيكم    إنّماإنّماإنّماإنّما: : : : 0000فقال لهم النبـيكموليكموليكمولياهللا ورسولهاهللا ورسولهاهللا ورسولهاهللا ورسوله    ولي....        

 ثم ثم ثم فقالفقالفقالفقال    ،،،،ئلئلئلئلفبصر بسافبصر بسافبصر بسافبصر بسا    ،،،،خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكعخرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكعخرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكعخرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع    0000ههههإنّإنّإنّإنّثم : : : :
ذلك ذلك ذلك ذلك : : : : من أعطاكه؟ فقالمن أعطاكه؟ فقالمن أعطاكه؟ فقالمن أعطاكه؟ فقال: : : : فقالفقالفقالفقال    ....ةةةةخاتم من فضّخاتم من فضّخاتم من فضّخاتم من فضّ    ،،،،نعمنعمنعمنعم: : : : هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقالهل أعطاك أحد شيئاً؟ فقالهل أعطاك أحد شيئاً؟ فقالهل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال

علــى أي حــال علــى أي حــال علــى أي حــال علــى أي حــال : : : : 0000اهللا تعــالى وجهــه، فقــال النبـــي اهللا تعــالى وجهــه، فقــال النبـــي اهللا تعــالى وجهــه، فقــال النبـــي اهللا تعــالى وجهــه، فقــال النبـــي كــرم كــرم كــرم كــرم     وأومــأ إلــى علــيوأومــأ إلــى علــيوأومــأ إلــى علــيوأومــأ إلــى علــي    ....القــائمالقــائمالقــائمالقــائم
    ····حسـان حسـان حسـان حسـان فأنشـأ  فأنشـأ  فأنشـأ  فأنشـأ      ،،،،))))))))تال هـذه اآليـة  تال هـذه اآليـة  تال هـذه اآليـة  تال هـذه اآليـة  ثم ثم ثم ثم     0000ر النبـير النبـير النبـير النبـيفكبفكبفكبفكب    ....وهو راكعوهو راكعوهو راكعوهو راكع: : : : أعطاك؟ فقالأعطاك؟ فقالأعطاك؟ فقالأعطاك؟ فقال

        : : : : يقوليقوليقوليقول
ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهج  ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهج أبــ ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهج أبــ ــا حســــن تفــــديك نفســــي ومهج أبــ ــيأبــ ــيتــ ــيتــ ــيتــ         تــ

        
        بطــــيء فــــي الهــــدى ومســــارع   بطــــيء فــــي الهــــدى ومســــارع   بطــــيء فــــي الهــــدى ومســــارع   بطــــيء فــــي الهــــدى ومســــارع       وكــــلّوكــــلّوكــــلّوكــــلّ        
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ــديح  ــذهب مــــ ــديح أيــــ ــذهب مــــ ــديح أيــــ ــذهب مــــ ــديح أيــــ ــذهب مــــ ــائعاً اااا    ككككأيــــ ــر ضــــ ــائعاً لمحبــــ ــر ضــــ ــائعاً لمحبــــ ــر ضــــ ــائعاً لمحبــــ ــر ضــــ         لمحبــــ
        

ــه بضـــائع             ــي جنـــب اإللـ ــا المـــدح فـ ــه بضـــائع    ومـ ــي جنـــب اإللـ ــا المـــدح فـ ــه بضـــائع    ومـ ــي جنـــب اإللـ ــا المـــدح فـ ــه بضـــائع    ومـ ــي جنـــب اإللـ ــا المـــدح فـ         ومـ
        راكعــاًراكعــاًراكعــاًراكعــاً    فأنــت الــذي أعطيــت إذ كنــت   فأنــت الــذي أعطيــت إذ كنــت   فأنــت الــذي أعطيــت إذ كنــت   فأنــت الــذي أعطيــت إذ كنــت           

        
ــنفس يـــا    ــاة فـــدتك الـ ــنفس يـــا   زكـ ــاة فـــدتك الـ ــنفس يـــا   زكـ ــاة فـــدتك الـ ــنفس يـــا   زكـ ــاة فـــدتك الـ ــر راكــــع     زكـ ــر راكــــع خيـ ــر راكــــع خيـ ــر راكــــع خيـ         خيـ

        فــــــــــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــــر واليــــــــــة   فــــــــــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــــر واليــــــــــة   فــــــــــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــــر واليــــــــــة   فــــــــــأنزل فيــــــــــك اهللا خيــــــــــر واليــــــــــة           
        

ـــعأأأأوأثبتهــــــــــا وأثبتهــــــــــا وأثبتهــــــــــا وأثبتهــــــــــا  ـــعثنــــــــــا كتــــــــــاب الشرائــــــــ ـــعثنــــــــــا كتــــــــــاب الشرائــــــــ ـــعثنــــــــــا كتــــــــــاب الشرائــــــــ         ثنــــــــــا كتــــــــــاب الشرائــــــــ
دالل بهـا  دالل بهـا  دالل بهـا  دالل بهـا  سـت سـت سـت سـت ى وجهه، ووجـه اال ى وجهه، ووجـه اال ى وجهه، ووجـه اال ى وجهه، ووجـه اال م اهللا تعالم اهللا تعالم اهللا تعالم اهللا تعالالشيعة بها على إمامته كرالشيعة بها على إمامته كرالشيعة بها على إمامته كرالشيعة بها على إمامته كراستدلّ استدلّ استدلّ استدلّ وووو        

تفيـد  تفيـد  تفيـد  تفيـد  ) ) ) ) م اهللا تعـالى وجهـه، وكلمـة (إِنَّمـا    م اهللا تعـالى وجهـه، وكلمـة (إِنَّمـا    م اهللا تعـالى وجهـه، وكلمـة (إِنَّمـا    م اهللا تعـالى وجهـه، وكلمـة (إِنَّمـا    هـا نزلـت فيـه كـر    هـا نزلـت فيـه كـر    هـا نزلـت فيـه كـر    هـا نزلـت فيـه كـر    ها باإلجماع أنّها باإلجماع أنّها باإلجماع أنّها باإلجماع أنّعندهم أنّعندهم أنّعندهم أنّعندهم أنّ
الحصر، ولفظ الوليالحصر، ولفظ الوليالحصر، ولفظ الوليبمعنى المتولّبمعنى المتولّبمعنى المتولّبمعنى المتولّ    الحصر، ولفظ الوليي لألمور والمستحقي لألمور والمستحقي لألمور والمستحقي لألمور والمستحق    للتصرللتصرللتصرللتصر ف فيها، وظاهر أن ف فيها، وظاهر أن ف فيها، وظاهر أن ف فيها، وظاهر أن

ى ى ى ى اهللا تعـال اهللا تعـال اهللا تعـال اهللا تعـال كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      بقرينـة ضـم واليتـه   بقرينـة ضـم واليتـه   بقرينـة ضـم واليتـه   بقرينـة ضـم واليتـه       ،،،،ف العـام المسـاوي لإلمامـة   ف العـام المسـاوي لإلمامـة   ف العـام المسـاوي لإلمامـة   ف العـام المسـاوي لإلمامـة   التصـر التصـر التصـر التصـر : : : : المراد هناالمراد هناالمراد هناالمراد هنا
لبطـل  لبطـل  لبطـل  لبطـل      ��� ��� ��� ��� ، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره و، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره و، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره و، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره و0000وجهه بوالية اهللا تعالى ورسولهوجهه بوالية اهللا تعالى ورسولهوجهه بوالية اهللا تعالى ورسولهوجهه بوالية اهللا تعالى ورسوله

    ،،،،فقد جاء فـي غيـر مـا موضـع    فقد جاء فـي غيـر مـا موضـع    فقد جاء فـي غيـر مـا موضـع    فقد جاء فـي غيـر مـا موضـع        ؛؛؛؛الحصر، وال إشكال في التعبير عن الواحد بالجمعالحصر، وال إشكال في التعبير عن الواحد بالجمعالحصر، وال إشكال في التعبير عن الواحد بالجمعالحصر، وال إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع
من أتى بذلك الفعل من أتى بذلك الفعل من أتى بذلك الفعل من أتى بذلك الفعل     وأنوأنوأنوأن    ،،،،تعظيم الفاعلتعظيم الفاعلتعظيم الفاعلتعظيم الفاعل: : : : ه يكون لفائدتينه يكون لفائدتينه يكون لفائدتينه يكون لفائدتينوذكر علماء العربية أنّوذكر علماء العربية أنّوذكر علماء العربية أنّوذكر علماء العربية أنّ

����إِن إِبراهيم كَان أُمةًإِن إِبراهيم كَان أُمةًإِن إِبراهيم كَان أُمةًإِن إِبراهيم كَان أُمةً����: : : : لىلىلىلىكقوله تعاكقوله تعاكقوله تعاكقوله تعا    ،،،،عظيم الشأن بمنزلة جماعةعظيم الشأن بمنزلة جماعةعظيم الشأن بمنزلة جماعةعظيم الشأن بمنزلة جماعة
ليرغب الناس ليرغب الناس ليرغب الناس ليرغب الناس     ،،،،))))١١١١((((

مؤمن، وهذه مؤمن، وهذه مؤمن، وهذه مؤمن، وهذه     فعله سجية لكلّفعله سجية لكلّفعله سجية لكلّفعله سجية لكلّ    إنإنإنإن    حتّىحتّىحتّىحتّىفي اإلتيان بمثل فعله، وتعظيم الفعل أيضاً في اإلتيان بمثل فعله، وتعظيم الفعل أيضاً في اإلتيان بمثل فعله، وتعظيم الفعل أيضاً في اإلتيان بمثل فعله، وتعظيم الفعل أيضاً 
        تعتبر في كلّ مكان بما يليق به.تعتبر في كلّ مكان بما يليق به.تعتبر في كلّ مكان بما يليق به.تعتبر في كلّ مكان بما يليق به.    (سارية)(سارية)(سارية)(سارية)    نكتة سريةنكتة سريةنكتة سريةنكتة سرية

        : : : : وقد أجاب أهل السنّة عن ذلك بوجوهوقد أجاب أهل السنّة عن ذلك بوجوهوقد أجاب أهل السنّة عن ذلك بوجوهوقد أجاب أهل السنّة عن ذلك بوجوه
ة ة ة ة ئمـ ئمـ ئمـ ئمـ عمهم علـى نفـي إمامـة األ   عمهم علـى نفـي إمامـة األ   عمهم علـى نفـي إمامـة األ   عمهم علـى نفـي إمامـة األ   هـذا الـدليل كمـا يـدلّ بـز     هـذا الـدليل كمـا يـدلّ بـز     هـذا الـدليل كمـا يـدلّ بـز     هـذا الـدليل كمـا يـدلّ بـز         بـأن بـأن بـأن بـأن     ،،،،الـنقض الـنقض الـنقض الـنقض : : : : األولاألولاألولاألول

كالسبطين رضي كالسبطين رضي كالسبطين رضي كالسبطين رضي     ،،،،رينرينرينرينة المتأخّة المتأخّة المتأخّة المتأخّئمئمئمئمكذلك يدلّ على سلب اإلمامة عن األكذلك يدلّ على سلب اإلمامة عن األكذلك يدلّ على سلب اإلمامة عن األكذلك يدلّ على سلب اإلمامة عن األ    ينينينينتقدمتقدمتقدمتقدمالمالمالمالم
اهللا تعــالى عنهمــا وبــاقي االثنــي عشــر رضــي اهللا تعــالى عــنهم أجمعــين بعــين ذلــك  اهللا تعــالى عنهمــا وبــاقي االثنــي عشــر رضــي اهللا تعــالى عــنهم أجمعــين بعــين ذلــك  اهللا تعــالى عنهمــا وبــاقي االثنــي عشــر رضــي اهللا تعــالى عــنهم أجمعــين بعــين ذلــك  اهللا تعــالى عنهمــا وبــاقي االثنــي عشــر رضــي اهللا تعــالى عــنهم أجمعــين بعــين ذلــك  

        ....التقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنّة كما ال يخفىالتقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنّة كما ال يخفىالتقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنّة كما ال يخفىالتقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنّة كما ال يخفى
    إنإنإنإن: : : : ا نقـول ا نقـول ا نقـول ا نقـول ألنّـ ألنّـ ألنّـ ألنّـ     ؛؛؛؛مـه مـه مـه مـه لحصـر إضـافي بالنسـبة إلـى مـن تقد     لحصـر إضـافي بالنسـبة إلـى مـن تقد     لحصـر إضـافي بالنسـبة إلـى مـن تقد     لحصـر إضـافي بالنسـبة إلـى مـن تقد     اااا: : : : وال يمكن أن يقـال وال يمكن أن يقـال وال يمكن أن يقـال وال يمكن أن يقـال 
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يصـح  يصـح  يصـح  يصـح  إذا كـان حقيقيـاً، بـل ال    إذا كـان حقيقيـاً، بـل ال    إذا كـان حقيقيـاً، بـل ال    إذا كـان حقيقيـاً، بـل ال        ��� ��� ��� ��� حصر والية من استجمع تلك الصفات ال يفيـد  حصر والية من استجمع تلك الصفات ال يفيـد  حصر والية من استجمع تلك الصفات ال يفيـد  حصر والية من استجمع تلك الصفات ال يفيـد  
        ....اهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههكرم كرم كرم كرم     ر عنهر عنهر عنهر عنهماعها فيمن تأخّماعها فيمن تأخّماعها فيمن تأخّماعها فيمن تأخّاستجاستجاستجاستجلعدم لعدم لعدم لعدم 

وإن أجابوا عن النقض بأنوإن أجابوا عن النقض بأنوإن أجابوا عن النقض بأنم      المـراد حصـر الواليـة فـي األميـر     المـراد حصـر الواليـة فـي األميـر     المـراد حصـر الواليـة فـي األميـر     المـراد حصـر الواليـة فـي األميـر         وإن أجابوا عن النقض بأنم  كـرم  كـرم  كـراهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  كـر
وقت إِمامته ال وقت إمامة السبطين ومن بعدهم وقت إِمامته ال وقت إمامة السبطين ومن بعدهم وقت إِمامته ال وقت إمامة السبطين ومن بعدهم وقت إِمامته ال وقت إمامة السبطين ومن بعدهم : : : : أعنيأعنيأعنيأعني    ،،،،األوقاتاألوقاتاألوقاتاألوقاتوجهه في بعض وجهه في بعض وجهه في بعض وجهه في بعض 

ة ة ة ة إذ مـذهبنا أيضـاً أن الواليـة العامـ    إذ مـذهبنا أيضـاً أن الواليـة العامـ    إذ مـذهبنا أيضـاً أن الواليـة العامـ    إذ مـذهبنا أيضـاً أن الواليـة العامـ        ؛؛؛؛فمرحبـاً بالوفـاق  فمرحبـاً بالوفـاق  فمرحبـاً بالوفـاق  فمرحبـاً بالوفـاق  : : : : قلنـا قلنـا قلنـا قلنـا     ،،،،رضـي اهللا تعـالى عـنهم   رضـي اهللا تعـالى عـنهم   رضـي اهللا تعـالى عـنهم   رضـي اهللا تعـالى عـنهم   
وهو زمان وهو زمان وهو زمان وهو زمان     ،،،،وهو زمان خالفة الثالثة، وال بعدهوهو زمان خالفة الثالثة، وال بعدهوهو زمان خالفة الثالثة، وال بعدهوهو زمان خالفة الثالثة، وال بعده    ،،،،ال قبلهال قبلهال قبلهال قبله    ،،،،كانت له وقت كونه إماماًكانت له وقت كونه إماماًكانت له وقت كونه إماماًكانت له وقت كونه إماماً

        خالفة من ذكر.خالفة من ذكر.خالفة من ذكر.خالفة من ذكر.
ة في ة في ة في ة في اهللا تعالى وجهه لو لم يكن صاحب والية عاماهللا تعالى وجهه لو لم يكن صاحب والية عاماهللا تعالى وجهه لو لم يكن صاحب والية عاماهللا تعالى وجهه لو لم يكن صاحب والية عامكرم كرم كرم كرم     األميراألميراألميراألمير    إنإنإنإن: : : : فإن قالوافإن قالوافإن قالوافإن قالوا

عهــد الخلفــاء يلزمــه نقــص بخــالف وقــت خالفــة أشــباله الكــرام رضــي اهللا تعــالى  عهــد الخلفــاء يلزمــه نقــص بخــالف وقــت خالفــة أشــباله الكــرام رضــي اهللا تعــالى  عهــد الخلفــاء يلزمــه نقــص بخــالف وقــت خالفــة أشــباله الكــرام رضــي اهللا تعــالى  عهــد الخلفــاء يلزمــه نقــص بخــالف وقــت خالفــة أشــباله الكــرام رضــي اهللا تعــالى  
    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛اً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامـل اً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامـل اً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامـل اً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامـل ا لم يكن حيا لم يكن حيا لم يكن حيا لم يكن حيه لمه لمه لمه لمفإنّفإنّفإنّفإنّ    ،،،،عنهمعنهمعنهمعنهم

        ....الموت رافع لجميع األحكام الدنيويةالموت رافع لجميع األحكام الدنيويةالموت رافع لجميع األحكام الدنيويةالموت رافع لجميع األحكام الدنيوية
إذ مبنـاه  إذ مبنـاه  إذ مبنـاه  إذ مبنـاه      ؛؛؛؛الل آخـر لـيس مفهومـاً مـن اآليـة     الل آخـر لـيس مفهومـاً مـن اآليـة     الل آخـر لـيس مفهومـاً مـن اآليـة     الل آخـر لـيس مفهومـاً مـن اآليـة     دددداسـت اسـت اسـت اسـت هذا فرار وانتقال إلى هذا فرار وانتقال إلى هذا فرار وانتقال إلى هذا فرار وانتقال إلى : : : : يقاليقاليقاليقال
على مقدعلى مقدعلى مقدإإإإ: : : : ولىولىولىولىاُألاُألاُألاُأل: : : : متينمتينمتينمتينعلى مقدنننن    كون صاحب الوالية العامكون صاحب الوالية العامكون صاحب الوالية العامولو في . ولو في . ولو في . ولو في ــــ            ة في والية اآلخرة في والية اآلخرة في والية اآلخرة في والية اآلخركون صاحب الوالية العام .

صـاحب الواليـة   صـاحب الواليـة   صـاحب الواليـة   صـاحب الواليـة       ننننإإإإ: : : : بالواليـة نقـص لـه، والثانيـة    بالواليـة نقـص لـه، والثانيـة    بالواليـة نقـص لـه، والثانيـة    بالواليـة نقـص لـه، والثانيـة        . غيـر مسـتقلّ  . غيـر مسـتقلّ  . غيـر مسـتقلّ  . غيـر مسـتقلّ  ــــ        وقت من األوقـات وقت من األوقـات وقت من األوقـات وقت من األوقـات 
العامالعامالعاما بأي وجه وأي وقت كان، وكلتاهما ال يفهمان منالعاما بأي وجه وأي وقت كان، وكلتاهما ال يفهمان منة ال يلحقه نقص ما بأي وجه وأي وقت كان، وكلتاهما ال يفهمان منة ال يلحقه نقص ما بأي وجه وأي وقت كان، وكلتاهما ال يفهمان منة ال يلحقه نقص ماآلية اآلية اآلية اآلية     ة ال يلحقه نقص م

        ........أصالً كما ال يخفى على ذي فهمأصالً كما ال يخفى على ذي فهمأصالً كما ال يخفى على ذي فهمأصالً كما ال يخفى على ذي فهم
اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  اهللا تعـالى  كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      دالل منقوض بالسبطين زمن والية األميردالل منقوض بالسبطين زمن والية األميردالل منقوض بالسبطين زمن والية األميردالل منقوض بالسبطين زمن والية األميرستستستستعلى أن هذا االعلى أن هذا االعلى أن هذا االعلى أن هذا اال

وجهه، بل وباألمير أيضاً في عهد النبـيوجهه، بل وباألمير أيضاً في عهد النبـيوجهه، بل وباألمير أيضاً في عهد النبـي0000وجهه، بل وباألمير أيضاً في عهد النبـي....        
    ؛؛؛؛اهللا تعـالى وجهـه  اهللا تعـالى وجهـه  اهللا تعـالى وجهـه  اهللا تعـالى وجهـه  كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      اإلجماع علـى نزولهـا فـي األميـر    اإلجماع علـى نزولهـا فـي األميـر    اإلجماع علـى نزولهـا فـي األميـر    اإلجماع علـى نزولهـا فـي األميـر    نسلّم نسلّم نسلّم نسلّم ا ال ا ال ا ال ا ال نّنّنّنّإإإإ: : : : والثانيوالثانيوالثانيوالثاني

اش صــاحب التفســير اش صــاحب التفســير اش صــاحب التفســير اش صــاحب التفســير روى أبــو بكــر النقّــ روى أبــو بكــر النقّــ روى أبــو بكــر النقّــ روى أبــو بكــر النقّــ فقــد اختلــف علمــاء التفســير فــي ذلــك، فــ  فقــد اختلــف علمــاء التفســير فــي ذلــك، فــ  فقــد اختلــف علمــاء التفســير فــي ذلــك، فــ  فقــد اختلــف علمــاء التفســير فــي ذلــك، فــ  
هـــا نزلــت فــي المهـــاجرين   هـــا نزلــت فــي المهـــاجرين   هـــا نزلــت فــي المهـــاجرين   هـــا نزلــت فــي المهـــاجرين   أنّأنّأنّأنّ: : : : البـــاقر رضــي اهللا تعــالى عنــه   البـــاقر رضــي اهللا تعــالى عنــه   البـــاقر رضــي اهللا تعــالى عنــه   البـــاقر رضــي اهللا تعــالى عنــه       محمــد محمــد محمــد محمــد المشــهور عــن   المشــهور عــن   المشــهور عــن   المشــهور عــن   
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: : : : اهللا تعالى وجهه، فقالاهللا تعالى وجهه، فقالاهللا تعالى وجهه، فقالاهللا تعالى وجهه، فقالكرم كرم كرم كرم     ها نزلت في عليها نزلت في عليها نزلت في عليها نزلت في علينحن سمعنا أنّنحن سمعنا أنّنحن سمعنا أنّنحن سمعنا أنّ: : : : واألنصار، وقال قائلواألنصار، وقال قائلواألنصار، وقال قائلواألنصار، وقال قائل
اهللا تعـالى وجهـه داخـل أيضـاً فـي المهـاجرين واألنصـار        اهللا تعـالى وجهـه داخـل أيضـاً فـي المهـاجرين واألنصـار        اهللا تعـالى وجهـه داخـل أيضـاً فـي المهـاجرين واألنصـار        اهللا تعـالى وجهـه داخـل أيضـاً فـي المهـاجرين واألنصـار        كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      ههههيعني أنّيعني أنّيعني أنّيعني أنّ    ،،،،هو منهمهو منهمهو منهمهو منهم

        جملتهم.جملتهم.جملتهم.جملتهم.ومن ومن ومن ومن 
وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن عبد الملك بن أبـي سليمان وعبد بن حميد وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن عبد الملك بن أبـي سليمان وعبد بن حميد وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن عبد الملك بن أبـي سليمان وعبد بن حميد وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن عبد الملك بن أبـي سليمان وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبـي حاتم عن الباقر رضي اهللا تعالى عنه أيضاً نحو وابن جرير وابن المنذر وابن أبـي حاتم عن الباقر رضي اهللا تعالى عنه أيضاً نحو وابن جرير وابن المنذر وابن أبـي حاتم عن الباقر رضي اهللا تعالى عنه أيضاً نحو وابن جرير وابن المنذر وابن أبـي حاتم عن الباقر رضي اهللا تعالى عنه أيضاً نحو 

        ....ذلك، وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في اآليةذلك، وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في اآليةذلك، وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في اآليةذلك، وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في اآلية
ي ي ي ي ها نزلت في شـأن أبــي بكـر رضـ    ها نزلت في شـأن أبــي بكـر رضـ    ها نزلت في شـأن أبــي بكـر رضـ    ها نزلت في شـأن أبــي بكـر رضـ    ين عن عكرمة أنّين عن عكرمة أنّين عن عكرمة أنّين عن عكرمة أنّمفسرمفسرمفسرمفسروروى جمع من الوروى جمع من الوروى جمع من الوروى جمع من ال

        ....اهللا تعالى عنهاهللا تعالى عنهاهللا تعالى عنهاهللا تعالى عنه
ف ف ف ف للتصـر للتصـر للتصـر للتصـر     ي لألمور والمستحقي لألمور والمستحقي لألمور والمستحقي لألمور والمستحقالمتولّالمتولّالمتولّالمتولّ: : : : أن المراد بالوليأن المراد بالوليأن المراد بالوليأن المراد بالولينسلّم نسلّم نسلّم نسلّم ا ال ا ال ا ال ا ال أنّأنّأنّأنّ: : : : والثالثوالثالثوالثالثوالثالث

الكــالم فـي تقويــة قلــوب المــؤمنين  الكــالم فـي تقويــة قلــوب المــؤمنين  الكــالم فـي تقويــة قلــوب المــؤمنين  الكــالم فـي تقويــة قلــوب المــؤمنين      ألنألنألنألن    ؛؛؛؛الناصــرالناصــرالناصــرالناصــر: : : : اً، بــل المـراد بــه اً، بــل المـراد بــه اً، بــل المـراد بــه اً، بــل المـراد بــه اً عامــاً عامــاً عامــاً عامــتصــرفتصــرفتصــرفتصــرففيهـا  فيهـا  فيهـا  فيهـا  
وهو أقوى قرينة على ما ذكـره، وال  وهو أقوى قرينة على ما ذكـره، وال  وهو أقوى قرينة على ما ذكـره، وال  وهو أقوى قرينة على ما ذكـره، وال      ،،،،ينينينينها وإزالة الخوف عنها من المرتدها وإزالة الخوف عنها من المرتدها وإزالة الخوف عنها من المرتدها وإزالة الخوف عنها من المرتدتتتتوتسليوتسليوتسليوتسلي

        ....كما ال يخفى على من فتح اهللا تعالى عين بصيرتهكما ال يخفى على من فتح اهللا تعالى عين بصيرتهكما ال يخفى على من فتح اهللا تعالى عين بصيرتهكما ال يخفى على من فتح اهللا تعالى عين بصيرته    ،،،،يأباه الضميأباه الضميأباه الضميأباه الضم
أَيهـا الَّـذين ءامنُـوا الَ    أَيهـا الَّـذين ءامنُـوا الَ    أَيهـا الَّـذين ءامنُـوا الَ    أَيهـا الَّـذين ءامنُـوا الَ        يــا يــا يــا يــا ����: : : : بعـد بعـد بعـد بعـد     فـي مـا  فـي مـا  فـي مـا  فـي مـا  ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى 

تَتَّخــذُوا الَّــذين اتَّخَــذُوا ديــنَكُم هــزُواً ولَعبــاً مــن الَّــذين أُوتُــوا الكتَـــاب مــن قَــبلكُم   تَتَّخــذُوا الَّــذين اتَّخَــذُوا ديــنَكُم هــزُواً ولَعبــاً مــن الَّــذين أُوتُــوا الكتَـــاب مــن قَــبلكُم   تَتَّخــذُوا الَّــذين اتَّخَــذُوا ديــنَكُم هــزُواً ولَعبــاً مــن الَّــذين أُوتُــوا الكتَـــاب مــن قَــبلكُم   تَتَّخــذُوا الَّــذين اتَّخَــذُوا ديــنَكُم هــزُواً ولَعبــاً مــن الَّــذين أُوتُــوا الكتَـــاب مــن قَــبلكُم   
يأَول الكُفَّارويأَول الكُفَّارويأَول الكُفَّارويأَول الكُفَّاراءاءاءاءو����

أحداً أحداً أحداً أحداً     ألنألنألنألن    ؛؛؛؛على ما يساوي اإلمام األعظمعلى ما يساوي اإلمام األعظمعلى ما يساوي اإلمام األعظمعلى ما يساوي اإلمام األعظم    عن حمل الوليعن حمل الوليعن حمل الوليعن حمل الولي    آبٍآبٍآبٍآبٍ    ))))١١١١((((
خذ بعضهم بعضاً خذ بعضهم بعضاً خذ بعضهم بعضاً خذ بعضهم بعضاً وهم أيضاً لم يتّوهم أيضاً لم يتّوهم أيضاً لم يتّوهم أيضاً لم يتّ    ،،،،ة لنفسهة لنفسهة لنفسهة لنفسهأئمأئمأئمأئم    كفّاركفّاركفّاركفّارخذ اليهود والنصارى والخذ اليهود والنصارى والخذ اليهود والنصارى والخذ اليهود والنصارى واللم يتّلم يتّلم يتّلم يتّ

        ....خذوا أنصاراً وأحباباًخذوا أنصاراً وأحباباًخذوا أنصاراً وأحباباًخذوا أنصاراً وأحباباًإماماً، وإنّما اتّإماماً، وإنّما اتّإماماً، وإنّما اتّإماماً، وإنّما اتّ
الحصر يكون الحصر يكون الحصر يكون الحصر يكون     ألنألنألنألن    ؛؛؛؛وكلمة (إِنَّما) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاًوكلمة (إِنَّما) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاًوكلمة (إِنَّما) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاًوكلمة (إِنَّما) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاً

د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقت نزول هذه د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقت نزول هذه د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقت نزول هذه د والنزاع، ولم يكن باإلجماع وقت نزول هذه الشركة والتردالشركة والتردالشركة والتردالشركة والترداعتقاد اعتقاد اعتقاد اعتقاد يحتمل يحتمل يحتمل يحتمل     ي ماي ماي ماي مافففف
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اآلية ترداآلية ترداآلية ترداآلية تردد ونزاع في اإلمامة ووالية التصرد ونزاع في اإلمامة ووالية التصرد ونزاع في اإلمامة ووالية التصرففففد ونزاع في اإلمامة ووالية التصر،،،،    بل كان في النصرة والمحببل كان في النصرة والمحببل كان في النصرة والمحبةةةةبل كان في النصرة والمحب....        
كما كما كما كما     ــــــــ    لهلهلهله    فلفظ الجمع عام، أو مساوٍفلفظ الجمع عام، أو مساوٍفلفظ الجمع عام، أو مساوٍفلفظ الجمع عام، أو مساوٍ    ،،،،أن المراد ما ذكروهأن المراد ما ذكروهأن المراد ما ذكروهأن المراد ما ذكروه    سلّمسلّمسلّمسلّمه لو ه لو ه لو ه لو أنّأنّأنّأنّ: : : : والرابعوالرابعوالرابعوالرابع

والعبرة لعموم اللفظ ال والعبرة لعموم اللفظ ال والعبرة لعموم اللفظ ال والعبرة لعموم اللفظ ال     ــــــــ    ر في (النهاية)ر في (النهاية)ر في (النهاية)ر في (النهاية)لمطهلمطهلمطهلمطهوابن اوابن اوابن اوابن ا، ، ، ، ذكره المرتضى في (الذريعة)ذكره المرتضى في (الذريعة)ذكره المرتضى في (الذريعة)ذكره المرتضى في (الذريعة)
فق عليه الفريقان، فمفاد اآلية حينئذ حصر الوالية العامة فق عليه الفريقان، فمفاد اآلية حينئذ حصر الوالية العامة فق عليه الفريقان، فمفاد اآلية حينئذ حصر الوالية العامة فق عليه الفريقان، فمفاد اآلية حينئذ حصر الوالية العامة كما اتّكما اتّكما اتّكما اتّ    ،،،،لخصوص السببلخصوص السببلخصوص السببلخصوص السبب

اهللا تعــالى وجهــه، وحمــل العــام علــى  اهللا تعــالى وجهــه، وحمــل العــام علــى  اهللا تعــالى وجهــه، وحمــل العــام علــى  اهللا تعــالى وجهــه، وحمــل العــام علــى  كــرم كــرم كــرم كــرم     ين يــدخل فــيهم األميــرين يــدخل فــيهم األميــرين يــدخل فــيهم األميــرين يــدخل فــيهم األميــرعــددعــددعــددعــددلرجــال متلرجــال متلرجــال متلرجــال مت
        ابه بغير ضرورة وال ضرورة.ابه بغير ضرورة وال ضرورة.ابه بغير ضرورة وال ضرورة.ابه بغير ضرورة وال ضرورة.ارتكارتكارتكارتكيصح يصح يصح يصح ال ال ال ال     ،،،،الخاص خالف األصلالخاص خالف األصلالخاص خالف األصلالخاص خالف األصل

على السائل في حال الركـوع  على السائل في حال الركـوع  على السائل في حال الركـوع  على السائل في حال الركـوع  تصدق تصدق تصدق تصدق هنا إذ الهنا إذ الهنا إذ الهنا إذ الااااة هة هة هة هحقّقحقّقحقّقحقّقالضرورة متالضرورة متالضرورة متالضرورة مت: : : : اااافإن قالوفإن قالوفإن قالوفإن قالو
اً فـي كـون   اً فـي كـون   اً فـي كـون   اً فـي كـون   ليست اآلية نصّليست اآلية نصّليست اآلية نصّليست اآلية نصّ: : : : قلناقلناقلناقلنا    ،،،،اهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههكرم كرم كرم كرم     لم يقع من أحد غير األميرلم يقع من أحد غير األميرلم يقع من أحد غير األميرلم يقع من أحد غير األمير

ع ع ع ع لجـواز أن يكـون الركـوع بمعنـى التخشّـ     لجـواز أن يكـون الركـوع بمعنـى التخشّـ     لجـواز أن يكـون الركـوع بمعنـى التخشّـ     لجـواز أن يكـون الركـوع بمعنـى التخشّـ         ؛؛؛؛واقعاً في حال ركوع الصـالة واقعاً في حال ركوع الصـالة واقعاً في حال ركوع الصـالة واقعاً في حال ركوع الصـالة تصدق تصدق تصدق تصدق الالالال
        ::::ا في قولها في قولها في قولها في قولهكمكمكمكم    ،،،،ل ال بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرعل ال بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرعل ال بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرعل ال بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرعوالتذلّوالتذلّوالتذلّوالتذلّ

ــ         ك أنك أنك أنك أنال تهــــــــــــــــين الفقيــــــــــــــــر علّــــــــــــــــال تهــــــــــــــــين الفقيــــــــــــــــر علّــــــــــــــــال تهــــــــــــــــين الفقيــــــــــــــــر علّــــــــــــــــال تهــــــــــــــــين الفقيــــــــــــــــر علّــــــــــــــ
        

ــه          ــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ ــه (تركــــــع) يومــــ ــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ ــه (تركــــــع) يومــــ ــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ ــه (تركــــــع) يومــــ ــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ         (تركــــــع) يومــــ
: : : : كما قيل في قوله سبحانهكما قيل في قوله سبحانهكما قيل في قوله سبحانهكما قيل في قوله سبحانه    ،،،،وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاًوقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاًوقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاًوقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاً        

����اركَعواركَعواركَعواركَعييييو    ينعالراك عمينعالراك عمينعالراك عمينعالراك عم����
إذ ليس في صالة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع إذ ليس في صالة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع إذ ليس في صالة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع إذ ليس في صالة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع     ؛؛؛؛))))١١١١((((

����ر راكعاًر راكعاًر راكعاًر راكعاًوخَوخَوخَوخَ����: : : : هو أحد األركان باإلجماع، وكذا في قوله تعالىهو أحد األركان باإلجماع، وكذا في قوله تعالىهو أحد األركان باإلجماع، وكذا في قوله تعالىهو أحد األركان باإلجماع، وكذا في قوله تعالى
وقوله عزّ وقوله عزّ وقوله عزّ وقوله عزّ     ،،،،))))٢٢٢٢((((

����وإذَا قيلَ لَهم اركَعوا الَ يركَعونوإذَا قيلَ لَهم اركَعوا الَ يركَعونوإذَا قيلَ لَهم اركَعوا الَ يركَعونوإذَا قيلَ لَهم اركَعوا الَ يركَعون����: : : : وجلّوجلّوجلّوجلّ
))))٣٣٣٣((((    على ما بيعلى ما بيعلى ما بينه بعض الفضالء، نه بعض الفضالء، نه بعض الفضالء، نه بعض الفضالء، على ما بي

وليس حمل الركوع في اآلية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة وليس حمل الركوع في اآلية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة وليس حمل الركوع في اآلية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة وليس حمل الركوع في اآلية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة 
المقرونة بالصالة على مثل ذلك التصدالمقرونة بالصالة على مثل ذلك التصدالمقرونة بالصالة على مثل ذلك التصدعق، وهو الزم على ق، وهو الزم على ق، وهو الزم على ق، وهو الزم على المقرونة بالصالة على مثل ذلك التصدعمدعمدعمداإلمامية قطعاً.اإلمامية قطعاً.اإلمامية قطعاً.اإلمامية قطعاً.    ىىىىمد        
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حمــل الركــوع علــى معنــاه الشــرعي وجعــل  حمــل الركــوع علــى معنــاه الشــرعي وجعــل  حمــل الركــوع علــى معنــاه الشــرعي وجعــل  حمــل الركــوع علــى معنــاه الشــرعي وجعــل      إنإنإنإن: : : : ا أهــل الســنّةا أهــل الســنّةا أهــل الســنّةا أهــل الســنّةض منّــض منّــض منّــض منّــوقــال بعــوقــال بعــوقــال بعــوقــال بعــ
    ؛؛؛؛����يقيمون الصَّلَواةَيقيمون الصَّلَواةَيقيمون الصَّلَواةَيقيمون الصَّلَواةَ����ناً في مفهوم ناً في مفهوم ناً في مفهوم ناً في مفهوم يوجب قصوراً بييوجب قصوراً بييوجب قصوراً بييوجب قصوراً بي    ����يؤتُونيؤتُونيؤتُونيؤتُون����الجملة حاالً من فاعل الجملة حاالً من فاعل الجملة حاالً من فاعل الجملة حاالً من فاعل 

إذ المدح والفضيلة في الصالة كونها خالية عمإذ المدح والفضيلة في الصالة كونها خالية عمإذ المدح والفضيلة في الصالة كونها خالية عمبها من الحركات سواًءبها من الحركات سواًءبها من الحركات سواًءبها من الحركات سواًء    تعلّقتعلّقتعلّقتعلّقا ال يا ال يا ال يا ال يإذ المدح والفضيلة في الصالة كونها خالية عم    
ولكـن  ولكـن  ولكـن  ولكـن      ،،،،لكثيـرة مفسـدة للصـالة دون القليلـة    لكثيـرة مفسـدة للصـالة دون القليلـة    لكثيـرة مفسـدة للصـالة دون القليلـة    لكثيـرة مفسـدة للصـالة دون القليلـة    قليلة، غاية األمـر أن ا قليلة، غاية األمـر أن ا قليلة، غاية األمـر أن ا قليلة، غاية األمـر أن ا     ممممكانت كثيرة أكانت كثيرة أكانت كثيرة أكانت كثيرة أ

لبتة، فال ينبغي حمل كالم اهللا تعالى الجليل لبتة، فال ينبغي حمل كالم اهللا تعالى الجليل لبتة، فال ينبغي حمل كالم اهللا تعالى الجليل لبتة، فال ينبغي حمل كالم اهللا تعالى الجليل اااار قصوراً في معنى إقامة الصالة ر قصوراً في معنى إقامة الصالة ر قصوراً في معنى إقامة الصالة ر قصوراً في معنى إقامة الصالة تؤثّتؤثّتؤثّتؤثّ
        انتهى.انتهى.انتهى.انتهى.    ،،،،على ذلكعلى ذلكعلى ذلكعلى ذلك

اهللا اهللا اهللا اهللا كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      كيف تَصَـدق علـي  كيف تَصَـدق علـي  كيف تَصَـدق علـي  كيف تَصَـدق علـي  : : : : ه قيل البن الجوزي رحمه اهللا تعالىه قيل البن الجوزي رحمه اهللا تعالىه قيل البن الجوزي رحمه اهللا تعالىه قيل البن الجوزي رحمه اهللا تعالىوبلغني أنّوبلغني أنّوبلغني أنّوبلغني أنّ
كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      لـه لـه لـه لـه     ننننأأأأ    ـــ ـــ ـــ ـــ     العلم الجازمالعلم الجازمالعلم الجازمالعلم الجازم    . بل. بل. بل. بلــــ        فيهفيهفيهفيه    والظنوالظنوالظنوالظن    ،،،،تعالى وجهه بالخاتم وهو في الصالةتعالى وجهه بالخاتم وهو في الصالةتعالى وجهه بالخاتم وهو في الصالةتعالى وجهه بالخاتم وهو في الصالة

مما مما مما مما     ييييبها، وقد حكبها، وقد حكبها، وقد حكبها، وقد حك    تعلّقتعلّقتعلّقتعلّقإلى ما ال يإلى ما ال يإلى ما ال يإلى ما ال ي    لتفاتلتفاتلتفاتلتفاتاهللا تعالى وجهه شغالً شاغالً فيها عن االاهللا تعالى وجهه شغالً شاغالً فيها عن االاهللا تعالى وجهه شغالً شاغالً فيها عن االاهللا تعالى وجهه شغالً شاغالً فيها عن اال
        : : : : يؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقوليؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقوليؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقوليؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقول

ــكرته  ــه ســــ ــرب ال تلهيــــ ــكرته يســــــقي ويشــــ ــه ســــ ــرب ال تلهيــــ ــكرته يســــــقي ويشــــ ــه ســــ ــرب ال تلهيــــ ــكرته يســــــقي ويشــــ ــه ســــ ــرب ال تلهيــــ         يســــــقي ويشــــ
        

ــاس           ــن النـــ ــو عـــ ــديم وال يلهـــ ــن النـــ ــاس  عـــ ــن النـــ ــو عـــ ــديم وال يلهـــ ــن النـــ ــاس  عـــ ــن النـــ ــو عـــ ــديم وال يلهـــ ــن النـــ ــاس  عـــ ــن النـــ ــو عـــ ــديم وال يلهـــ ــن النـــ         عـــ
ــه ســــــكره          ــه ســــــكره أطاعــــ ــه ســــــكره أطاعــــ ــه ســــــكره أطاعــــ ــ    حتّــــــىحتّــــــىحتّــــــىحتّــــــىأطاعــــ ــتمكّــــ ــتمكّــــ ــتمكّــــ         ن مــــــنن مــــــنن مــــــنن مــــــنتمكّــــ

        
ــاس           ــد النـــ ــذا واحـــ ــحاة فهـــ ــل الصـــ ــاس  فعـــ ــد النـــ ــذا واحـــ ــحاة فهـــ ــل الصـــ ــاس  فعـــ ــد النـــ ــذا واحـــ ــحاة فهـــ ــل الصـــ ــاس  فعـــ ــد النـــ ــذا واحـــ ــحاة فهـــ ــل الصـــ         فعـــ

الدليل الدليل الدليل الدليل : : : : بأنبأنبأنبأن    ،،،،داللداللداللداللستستستستب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل االب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل االب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل االب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل االوأجاوأجاوأجاوأجا        
إمامـاً بعـد رسـول    إمامـاً بعـد رسـول    إمامـاً بعـد رسـول    إمامـاً بعـد رسـول        ههههاهللا تعالى وجهاهللا تعالى وجهاهللا تعالى وجهاهللا تعالى وجهكرم كرم كرم كرم     النزاع، وهو كون عليالنزاع، وهو كون عليالنزاع، وهو كون عليالنزاع، وهو كون علي    محلّمحلّمحلّمحلّقائم في غير قائم في غير قائم في غير قائم في غير 

فـي  فـي  فـي  فـي      ههههعلـى زعـم اإلماميـة غيـر مـراد     علـى زعـم اإلماميـة غيـر مـراد     علـى زعـم اإلماميـة غيـر مـراد     علـى زعـم اإلماميـة غيـر مـراد         الذين آمنواالذين آمنواالذين آمنواالذين آمنوا    واليةواليةواليةوالية    ألنألنألنألن    ؛؛؛؛من غير فصلمن غير فصلمن غير فصلمن غير فصل    0000اهللاهللاهللاهللا
 زمان الخطـاب، ألن زمان الخطـاب، ألن زمان الخطـاب، ألن ة ذلـك عهـد   ذلـك عهـد   ذلـك عهـد   ذلـك عهـد       زمان الخطـاب، ألنة النبـوة النبـوة النبـور فـال ت فـال ت فـال ت فـال ت     ،،،،ةةةة، واإلمامـة نيابـ  ، واإلمامـة نيابـ  ، واإلمامـة نيابـ  ، واإلمامـة نيابـ  النبـور تصـور تصـور تصـوال ال ال ال انتقـ انتقـ انتقـ انتقـ بعـد  بعـد  بعـد  بعـد      ��� ��� ��� ���     تصـو

ـــي ـــيالنب ـــيالنب ـــيالنب ــم يكــن زمــان الخطــاب مــراداً  0000النب ــم يكــن زمــان الخطــاب مــراداً  ، وإذا ل ــم يكــن زمــان الخطــاب مــراداً  ، وإذا ل ــم يكــن زمــان الخطــاب مــراداً  ، وإذا ل ن أن يكــون المــراد الزمــان  ن أن يكــون المــراد الزمــان  ن أن يكــون المــراد الزمــان  ن أن يكــون المــراد الزمــان  تعــيتعــيتعــيتعــي    ،،،،، وإذا ل
اهللا اهللا اهللا اهللا كرم كرم كرم كرم     فليكن ذلك بالنسبة إلى األميرفليكن ذلك بالنسبة إلى األميرفليكن ذلك بالنسبة إلى األميرفليكن ذلك بالنسبة إلى األمير    ،،،،ال وال حد للتأخيرال وال حد للتأخيرال وال حد للتأخيرال وال حد للتأخيرنتقنتقنتقنتقالمتأخر عن زمن االالمتأخر عن زمن االالمتأخر عن زمن االالمتأخر عن زمن اال

        ....ى اإلماميةى اإلماميةى اإلماميةى اإلماميةمدعمدعمدعمدعفلم يحصل فلم يحصل فلم يحصل فلم يحصل     ،،،،ة الثالثةة الثالثةة الثالثةة الثالثةئمئمئمئمتعالى وجهه بعد مضي زمان األتعالى وجهه بعد مضي زمان األتعالى وجهه بعد مضي زمان األتعالى وجهه بعد مضي زمان األ
قـد بلـغ سـعيه الغايـة القصـوى فـي       قـد بلـغ سـعيه الغايـة القصـوى فـي       قـد بلـغ سـعيه الغايـة القصـوى فـي       قـد بلـغ سـعيه الغايـة القصـوى فـي           حـق) حـق) حـق) حـق) ب أن صاحب (إظهار الب أن صاحب (إظهار الب أن صاحب (إظهار الب أن صاحب (إظهار الومن العجائومن العجائومن العجائومن العجائ

ــأكثر ممــا يضــحك الثكلــى   ســتســتســتســتتصــحيح االتصــحيح االتصــحيح االتصــحيح اال ــم يــأت ب ــأكثر ممــا يضــحك الثكلــى   دالل بزعمــه، ول ــم يــأت ب ــأكثر ممــا يضــحك الثكلــى   دالل بزعمــه، ول ــم يــأت ب ــأكثر ممــا يضــحك الثكلــى   دالل بزعمــه، ول ــم يــأت ب وتفــزع مــن  وتفــزع مــن  وتفــزع مــن  وتفــزع مــن      ،،،،دالل بزعمــه، ول
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يكــون بطريـــق  يكــون بطريـــق  يكــون بطريـــق  يكــون بطريـــق      0000ة اهللا تعــالى ورســوله  ة اهللا تعــالى ورســوله  ة اهللا تعــالى ورســوله  ة اهللا تعــالى ورســوله  األمــر بمحبـــ األمــر بمحبـــ األمــر بمحبـــ األمــر بمحبـــ     إنإنإنإن: : : : فقــال فقــال فقــال فقــال     ؛؛؛؛ســماعه المــوتى  ســماعه المــوتى  ســماعه المــوتى  ســماعه المــوتى  
ــاألمر بمحبــ   ــة، ف ــاألمر بمحبــ  الوجــوب ال محال ــة، ف ــاألمر بمحبــ  الوجــوب ال محال ــة، ف ــاألمر بمحبــ  الوجــوب ال محال ــة، ف ــن الصــفات    ة المــؤمنين المتّة المــؤمنين المتّة المــؤمنين المتّة المــؤمنين المتّالوجــوب ال محال ــن الصــفات    صــفين بمــا ذكــر م ــن الصــفات    صــفين بمــا ذكــر م ــن الصــفات    صــفين بمــا ذكــر م صــفين بمــا ذكــر م

حــداً أو حــداً أو حــداً أو حــداً أو عه متّعه متّعه متّعه متّووووإذ الحكــم فــي كــالم واحــد يكــون موضــ إذ الحكــم فــي كــالم واحــد يكــون موضــ إذ الحكــم فــي كــالم واحــد يكــون موضــ إذ الحكــم فــي كــالم واحــد يكــون موضــ     ؛؛؛؛يــتهم أيضــاً كــذلكيــتهم أيضــاً كــذلكيــتهم أيضــاً كــذلكيــتهم أيضــاً كــذلكووالووالووالووال
لــزم لــزم لــزم لــزم     ��� ��� ��� ��� وووو    ،،،،ال يمكــن أن يكــون بعضــه واجبــاً وبعضــه منــدوباً     ال يمكــن أن يكــون بعضــه واجبــاً وبعضــه منــدوباً     ال يمكــن أن يكــون بعضــه واجبــاً وبعضــه منــدوباً     ال يمكــن أن يكــون بعضــه واجبــاً وبعضــه منــدوباً         ،،،،اً أو متعاطفــاًاً أو متعاطفــاًاً أو متعاطفــاًاً أو متعاطفــاًعــددعــددعــددعــددمتمتمتمت

ــت محبــ     ــإذا كان ــين، ف ــت محبــ    اســتعمال اللفــظ بمعني ــإذا كان ــين، ف ــت محبــ    اســتعمال اللفــظ بمعني ــإذا كان ــين، ف ــت محبــ    اســتعمال اللفــظ بمعني ــإذا كان ــين، ف ــة    اســتعمال اللفــظ بمعني ــتهم واجب ــك المــؤمنين ووالي ــة    ة أولئ ــتهم واجب ــك المــؤمنين ووالي ــة    ة أولئ ــتهم واجب ــك المــؤمنين ووالي ــة    ة أولئ ــتهم واجب ــك المــؤمنين ووالي ة أولئ
وجوب محبوجوب محبوجوب محبكافـة المسـلمين وكـلّ   كافـة المسـلمين وكـلّ   كافـة المسـلمين وكـلّ   كافـة المسـلمين وكـلّ   امتنـع أن يـراد مـنهم    امتنـع أن يـراد مـنهم    امتنـع أن يـراد مـنهم    امتنـع أن يـراد مـنهم        0000ة اهللا تعـالى ورسـوله  ة اهللا تعـالى ورسـوله  ة اهللا تعـالى ورسـوله  ة اهللا تعـالى ورسـوله  وجوب محب    

األماألماألممن شأنّ    ،،،،ةةةةاألم من شأنّباعتبار أن من شأنّباعتبار أن من شأنّباعتبار أن ؛؛؛؛ف بتلك الصفاتف بتلك الصفاتف بتلك الصفاتف بتلك الصفاتصاصاصاصاتّتّتّتّهم االهم االهم االهم االباعتبار أن    ألنألنألنألن    معرفة كلّ منهم ليحبمعرفة كلّ منهم ليحبمعرفة كلّ منهم ليحبمعرفة كلّ منهم ليحب    
ممـا ال يمكـن ألحـد مـن المكلفـين بوجـه مـن الوجـوه، وأيضـاً قـد تكـون            ممـا ال يمكـن ألحـد مـن المكلفـين بوجـه مـن الوجـوه، وأيضـاً قـد تكـون            ممـا ال يمكـن ألحـد مـن المكلفـين بوجـه مـن الوجـوه، وأيضـاً قـد تكـون            ممـا ال يمكـن ألحـد مـن المكلفـين بوجـه مـن الوجـوه، وأيضـاً قـد تكـون                ىىىىويوالويوالويوالويوال

فتعين أن يراد منهم البعض، فتعين أن يراد منهم البعض، فتعين أن يراد منهم البعض، فتعين أن يراد منهم البعض،     ،،،،معاداة المؤمنين لسبب من األسباب مباحة بل واجبةمعاداة المؤمنين لسبب من األسباب مباحة بل واجبةمعاداة المؤمنين لسبب من األسباب مباحة بل واجبةمعاداة المؤمنين لسبب من األسباب مباحة بل واجبة
        ....انتهىانتهىانتهىانتهى    ....اهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههكرم كرم كرم كرم     علي المرتضىعلي المرتضىعلي المرتضىعلي المرتضى: : : : وهووهووهووهو

ــه  ــرد علي ــه وي ــرد علي ــه وي ــرد علي ــه وي ــرد علي ــ: : : : وي ــأنّ ــأنّ ــأنّ ــدليل وال  مقــدمامقــدمامقــدمامقــدماه مــع تســليم ال ه مــع تســليم ال ه مــع تســليم ال ه مــع تســليم ال أنّ ــين ال ــزوم ب ــن الل ــدليل وال  ت أي ــين ال ــزوم ب ــن الل ــدليل وال  ت أي ــين ال ــزوم ب ــن الل ــدليل وال  ت أي ــين ال ــزوم ب ــن الل     ى؟ى؟ى؟ى؟مــدعمــدعمــدعمــدعت أي
        ؟؟؟؟نتاج المتعين من المطلقنتاج المتعين من المطلقنتاج المتعين من المطلقنتاج المتعين من المطلقاستاستاستاستوكيف وكيف وكيف وكيف 

وأيضاً ال يخفى على من له أدنى تأموأيضاً ال يخفى على من له أدنى تأموأيضاً ال يخفى على من له أدنى تأممواالة المؤمنين من جهة اإليمان وأيضاً ال يخفى على من له أدنى تأم مواالة المؤمنين من جهة اإليمان ل أن مواالة المؤمنين من جهة اإليمان ل أن مواالة المؤمنين من جهة اإليمان ل أن ل أن
قيقة، والبغض لسبب قيقة، والبغض لسبب قيقة، والبغض لسبب قيقة، والبغض لسبب أمر عام بال قيد وال جهة، وترجع إلى مواالة إيمانهم في الحأمر عام بال قيد وال جهة، وترجع إلى مواالة إيمانهم في الحأمر عام بال قيد وال جهة، وترجع إلى مواالة إيمانهم في الحأمر عام بال قيد وال جهة، وترجع إلى مواالة إيمانهم في الح

        ....غير ضار فيهاغير ضار فيهاغير ضار فيهاغير ضار فيها
والمؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـاء     والمؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـاء     والمؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـاء     والمؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـاء     ����: : : : وأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانهوأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانهوأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانهوأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانه

����............بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ
        ؟؟؟؟اآليةاآليةاآليةاآلية    ))))١١١١((((

ــاذا يجــاب عــن معــاداة ال   ــاذا يجــاب عــن معــاداة ال  وأيضــاً م ــاذا يجــاب عــن معــاداة ال  وأيضــاً م ــاذا يجــاب عــن معــاداة ال  وأيضــاً م ــاروأيضــاً م ــاركفّ ــاركفّ ــاركفّ     وكيــف األمــر فيهــا وهــم أضــعاف  وكيــف األمــر فيهــا وهــم أضــعاف  وكيــف األمــر فيهــا وهــم أضــعاف  وكيــف األمــر فيهــا وهــم أضــعاف      ،،،،كفّ
تعلـم أن  تعلـم أن  تعلـم أن  تعلـم أن      المؤمنين؟ ومتى كفـت المالحظـة اإلجماليـة هنـاك فلتكـف هنـا، وأنـت       المؤمنين؟ ومتى كفـت المالحظـة اإلجماليـة هنـاك فلتكـف هنـا، وأنـت       المؤمنين؟ ومتى كفـت المالحظـة اإلجماليـة هنـاك فلتكـف هنـا، وأنـت       المؤمنين؟ ومتى كفـت المالحظـة اإلجماليـة هنـاك فلتكـف هنـا، وأنـت       
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        ....فضالً عن إمكانهافضالً عن إمكانهافضالً عن إمكانهافضالً عن إمكانها    ،،،،في وقوعهافي وقوعهافي وقوعهافي وقوعها    شكشكشكشكمالحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما ال مالحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما ال مالحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما ال مالحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما ال 
الرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك، والمحذور كون المواالة الثالثة في الرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك، والمحذور كون المواالة الثالثة في الرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك، والمحذور كون المواالة الثالثة في الرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك، والمحذور كون المواالة الثالثة في وووو

تبــع التبــع، تبــع التبــع، تبــع التبــع، تبــع التبــع، : : : : تبــع. والثالثــةتبــع. والثالثــةتبــع. والثالثــةتبــع. والثالثــة: : : : أصــل. والثانيــةأصــل. والثانيــةأصــل. والثانيــةأصــل. والثانيــة: : : : ولــىولــىولــىولــىإذ اُألإذ اُألإذ اُألإذ اُأل    ؛؛؛؛مرتبــة واحــدة ولــيس فلــيسمرتبــة واحــدة ولــيس فلــيسمرتبــة واحــدة ولــيس فلــيسمرتبــة واحــدة ولــيس فلــيس
وكالعوارض وكالعوارض وكالعوارض وكالعوارض     ،،،،لمواالة من األمور العامةلمواالة من األمور العامةلمواالة من األمور العامةلمواالة من األمور العامةإذ اإذ اإذ اإذ ا    ؛؛؛؛فالمحمول مختلف، ومثله الموضوعفالمحمول مختلف، ومثله الموضوعفالمحمول مختلف، ومثله الموضوعفالمحمول مختلف، ومثله الموضوع

كة، والعطــف موجــب للتشــريك فــي الحكــم ال فــي جهتــه، فــالموجود فــي كة، والعطــف موجــب للتشــريك فــي الحكــم ال فــي جهتــه، فــالموجود فــي كة، والعطــف موجــب للتشــريك فــي الحكــم ال فــي جهتــه، فــالموجود فــي كة، والعطــف موجــب للتشــريك فــي الحكــم ال فــي جهتــه، فــالموجود فــي المشــكّالمشــكّالمشــكّالمشــكّ
الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كـلّ غيـر نسـبته إلـى     الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كـلّ غيـر نسـبته إلـى     الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كـلّ غيـر نسـبته إلـى     الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كـلّ غيـر نسـبته إلـى     

قل هـذه سبِيلي أَدعـو إلـى   قل هـذه سبِيلي أَدعـو إلـى   قل هـذه سبِيلي أَدعـو إلـى   قل هـذه سبِيلي أَدعـو إلـى   ����: : : : اآلخر، والجهة مختلفة بال ريب، وهذا قوله سبحانهاآلخر، والجهة مختلفة بال ريب، وهذا قوله سبحانهاآلخر، والجهة مختلفة بال ريب، وهذا قوله سبحانهاآلخر، والجهة مختلفة بال ريب، وهذا قوله سبحانه
اللّهاللّهاللّهنِي    اللّهعنِ اتَّبمأَنَا و ةيرصلَى بنِيععنِ اتَّبمأَنَا و ةيرصلَى بنِيععنِ اتَّبمأَنَا و ةيرصلَى بنِيععنِ اتَّبمأَنَا و ةيرصلَى بع����

مندوبة مندوبة مندوبة مندوبة     0000مع أن الدعوة واجبة على الرسولمع أن الدعوة واجبة على الرسولمع أن الدعوة واجبة على الرسولمع أن الدعوة واجبة على الرسول    ،،،،))))١١١١((((
ن فـي الحكـم،   ن فـي الحكـم،   ن فـي الحكـم،   ن فـي الحكـم،   ااااررررن في الـنظم ال يوجـب القـ   ن في الـنظم ال يوجـب القـ   ن في الـنظم ال يوجـب القـ   ن في الـنظم ال يوجـب القـ   ااااررررالقالقالقالق: : : : يونيونيونيوناُألصولاُألصولاُألصولاُألصولفي غيره، ولهذا قال في غيره، ولهذا قال في غيره، ولهذا قال في غيره، ولهذا قال 

        ....دالل من المسالك المردودةدالل من المسالك المردودةدالل من المسالك المردودةدالل من المسالك المردودةستستستستوعدوا هذا النوع من االوعدوا هذا النوع من االوعدوا هذا النوع من االوعدوا هذا النوع من اال
 ثم ثم ثم له بأنّـ ه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاإنّإنّإنّإنّثم (اإِنَّم) له بأنّـ ء (اإِنَّم) له بأنّـ ء (اإِنَّم) له بأنّـ ء (اإِنَّم) يظهـر  يظهـر  يظهـر  يظهـر  : : : : ههههء

من بعض أحاديث أهل السنّة أن بعض الصـحابة رضـي اهللا تعـالى عـنهم التمسـوا      من بعض أحاديث أهل السنّة أن بعض الصـحابة رضـي اهللا تعـالى عـنهم التمسـوا      من بعض أحاديث أهل السنّة أن بعض الصـحابة رضـي اهللا تعـالى عـنهم التمسـوا      من بعض أحاديث أهل السنّة أن بعض الصـحابة رضـي اهللا تعـالى عـنهم التمسـوا      
من حضرة النبـيمن حضرة النبـيمن حضرة النبـيهـم قـالوا  هـم قـالوا  هـم قـالوا  هـم قـالوا  أنّأنّأنّأنّ((((((((    فقد روى الترمذي عـن حذيفـة  فقد روى الترمذي عـن حذيفـة  فقد روى الترمذي عـن حذيفـة  فقد روى الترمذي عـن حذيفـة      ؛؛؛؛خالفخالفخالفخالفستستستستاالاالاالاال    0000من حضرة النبـي : : : :        

ولكن ما ولكن ما ولكن ما ولكن ما     ،،،،بتمبتمبتمبتمذّذّذّذّلو استخلفت عليكم فعصيتموه علو استخلفت عليكم فعصيتموه علو استخلفت عليكم فعصيتموه علو استخلفت عليكم فعصيتموه ع((((: : : : يا رسول اهللا لو استخلفت؟ قاليا رسول اهللا لو استخلفت؟ قاليا رسول اهللا لو استخلفت؟ قاليا رسول اهللا لو استخلفت؟ قال
حدحدحدثكم حذيفة فصثكم حذيفة فصثكم حذيفة فصثكم حذيفة فصحددددوهوهوهوهؤؤؤؤوما أقرأكم عبد اهللا فاقروما أقرأكم عبد اهللا فاقروما أقرأكم عبد اهللا فاقروما أقرأكم عبد اهللا فاقر    ،،،،قوهقوهقوهقوهد((((((((((((....        

فقد فقد فقد فقد     ؛؛؛؛0000    يكون إماماً بعدهيكون إماماً بعدهيكون إماماً بعدهيكون إماماً بعدهعمن عمن عمن عمن     وأيضاً استفسروا منه عليه الصالة والسالموأيضاً استفسروا منه عليه الصالة والسالموأيضاً استفسروا منه عليه الصالة والسالموأيضاً استفسروا منه عليه الصالة والسالم
أخرج أحمد عن عليأخرج أحمد عن عليأخرج أحمد عن عليم     أخرج أحمد عن عليم كرم كرم كرقيـل قيـل قيـل قيـل ((((((((: : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،اهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههاهللا تعالى وجههكر : : : :    يـا رسـول اهللا مـن نـؤم    يـا رسـول اهللا مـن نـؤم    يـا رسـول اهللا مـن نـؤم    ر ر ر ر يـا رسـول اهللا مـن نـؤم

دنيا دنيا دنيا دنيا إن تؤمروا أبا بكر رضي اهللا تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في الإن تؤمروا أبا بكر رضي اهللا تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في الإن تؤمروا أبا بكر رضي اهللا تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في الإن تؤمروا أبا بكر رضي اهللا تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في ال((((: : : : بعدك؟ قالبعدك؟ قالبعدك؟ قالبعدك؟ قال
 راغبــاً فــي اآلخــرة، وإن تــؤم راغبــاً فــي اآلخــرة، وإن تــؤم راغبــاً فــي اآلخــرة، وإن تــؤم ــاً ال    راغبــاً فــي اآلخــرة، وإن تــؤم ــاً أمين ــاً ال    روا عمــر رضــي اهللا تعــالى عنــه تجــدوه قوي ــاً أمين ــاً ال    روا عمــر رضــي اهللا تعــالى عنــه تجــدوه قوي ــاً أمين ــاً ال    روا عمــر رضــي اهللا تعــالى عنــه تجــدوه قوي ــاً أمين روا عمــر رضــي اهللا تعــالى عنــه تجــدوه قوي
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   يخاف في اهللا لومـة الئـم، وإن تـؤم   يخاف في اهللا لومـة الئـم، وإن تـؤم   يخاف في اهللا لومـة الئـم، وإن تـؤم   ـ يخاف في اهللا لومـة الئـم، وإن تـؤمـ روا عليـ روا عليـ روا عليتجـدوه هاديـاً   تجـدوه هاديـاً   تجـدوه هاديـاً   تجـدوه هاديـاً       ....ــ ــ ــ ــ     . وال أراكـم فـاعلين  . وال أراكـم فـاعلين  . وال أراكـم فـاعلين  . وال أراكـم فـاعلين  ــــ        اًاًاًاًروا علي
فسـار يقتضـي كـلّ    فسـار يقتضـي كـلّ    فسـار يقتضـي كـلّ    فسـار يقتضـي كـلّ    ستستستستلتماس وااللتماس وااللتماس وااللتماس واالوهذا االوهذا االوهذا االوهذا اال    ،،،،))))))))))))مهدياً يأخذ بكم الصراط المستقيممهدياً يأخذ بكم الصراط المستقيممهدياً يأخذ بكم الصراط المستقيممهدياً يأخذ بكم الصراط المستقيم

    ....عنـد نـزول اآليـة، فلـم يبطـل مـدلول (إِنَّمـا)       عنـد نـزول اآليـة، فلـم يبطـل مـدلول (إِنَّمـا)       عنـد نـزول اآليـة، فلـم يبطـل مـدلول (إِنَّمـا)       عنـد نـزول اآليـة، فلـم يبطـل مـدلول (إِنَّمـا)           0000    منهما وقوع التردد في حضورهمنهما وقوع التردد في حضورهمنهما وقوع التردد في حضورهمنهما وقوع التردد في حضوره
        ....انتهىانتهىانتهىانتهى

فسـار ال يقتضـي وقـوع التـردد، نعـم لـو كـانوا        فسـار ال يقتضـي وقـوع التـردد، نعـم لـو كـانوا        فسـار ال يقتضـي وقـوع التـردد، نعـم لـو كـانوا        فسـار ال يقتضـي وقـوع التـردد، نعـم لـو كـانوا        ستستستستوفيه أن محض السؤال واالوفيه أن محض السؤال واالوفيه أن محض السؤال واالوفيه أن محض السؤال واال
 شاوروا في هذا األمر ونازع بعضهم بعضاً بعدما سمعوا من النبــي شاوروا في هذا األمر ونازع بعضهم بعضاً بعدما سمعوا من النبــي شاوروا في هذا األمر ونازع بعضهم بعضاً بعدما سمعوا من النبــي جـواب مـا   جـواب مـا   جـواب مـا   جـواب مـا       0000شاوروا في هذا األمر ونازع بعضهم بعضاً بعدما سمعوا من النبــي

    فســار غيــر مقــتضفســار غيــر مقــتضفســار غيــر مقــتضفســار غيــر مقــتضستستستستالمــدلول، ولــيس فلــيس، ومجــرد الســؤال واالالمــدلول، ولــيس فلــيس، ومجــرد الســؤال واالالمــدلول، ولــيس فلــيس، ومجــرد الســؤال واالالمــدلول، ولــيس فلــيس، ومجــرد الســؤال واال    حقّــقحقّــقحقّــقحقّــقســألوه لتســألوه لتســألوه لتســألوه لت
ــ ــل ــل ــل والفــرق مثــل الصــبح ظــاهر،  والفــرق مثــل الصــبح ظــاهر،  والفــرق مثــل الصــبح ظــاهر،  والفــرق مثــل الصــبح ظــاهر،      )،)،)،)،إنإنإنإن((((    بــل هــو مــن مقامــات بــل هــو مــن مقامــات بــل هــو مــن مقامــات بــل هــو مــن مقامــات     ،،،،وال مــن مقاماتــهوال مــن مقاماتــهوال مــن مقاماتــهوال مــن مقاماتــه    ))))ماماماماإنّإنّإنّإنّـ(ـ(ـ(ـ(ل

منفصــالً أو منفصــالً أو منفصــالً أو منفصــالً أو     ،،،،ه بعــد اآليــة أو قبلهــاه بعــد اآليــة أو قبلهــاه بعــد اآليــة أو قبلهــاه بعــد اآليــة أو قبلهــاالتــردد، ولكــن كيــف العلــم بأنّــالتــردد، ولكــن كيــف العلــم بأنّــالتــردد، ولكــن كيــف العلــم بأنّــالتــردد، ولكــن كيــف العلــم بأنّــ    ســلّمناســلّمناســلّمناســلّمناوأيضــاً لــو وأيضــاً لــو وأيضــاً لــو وأيضــاً لــو 
والسببية، وأين والسببية، وأين والسببية، وأين والسببية، وأين     صالصالصالصالتّتّتّتّمن إثبات القبلية واالمن إثبات القبلية واالمن إثبات القبلية واالمن إثبات القبلية واال    ال بدال بدال بدال بدياً، وياً، وياً، وياً، واتّفاقاتّفاقاتّفاقاتّفاقسبباً للنزول أو سبباً للنزول أو سبباً للنزول أو سبباً للنزول أو     ،،،،صالًصالًصالًصالًمتّمتّمتّمتّ

        دالل.دالل.دالل.دالل.ستستستستوع وال كاف في االوع وال كاف في االوع وال كاف في االوع وال كاف في االغير مسمغير مسمغير مسمغير مسم    حتمالحتمالحتمالحتمالذلك؟ واالذلك؟ واالذلك؟ واالذلك؟ واال
فــي مقــام فــي مقــام فــي مقــام فــي مقــام     0000ههههألنّــألنّــألنّــألنّــ    ؛؛؛؛ه الحــديث الثــاني ينــافي الحصــر صــريحاً ه الحــديث الثــاني ينــافي الحصــر صــريحاً ه الحــديث الثــاني ينــافي الحصــر صــريحاً ه الحــديث الثــاني ينــافي الحصــر صــريحاً وبعــد هــذا كلّــوبعــد هــذا كلّــوبعــد هــذا كلّــوبعــد هــذا كلّــ

السؤال عن المستحقالسؤال عن المستحقالسؤال عن المستحقالسؤال عن المستحق    للخالفة ذكر الشيخين، فإن كانت اآلية متقدللخالفة ذكر الشيخين، فإن كانت اآلية متقدللخالفة ذكر الشيخين، فإن كانت اآلية متقدمة لزم مخالفة مة لزم مخالفة مة لزم مخالفة مة لزم مخالفة للخالفة ذكر الشيخين، فإن كانت اآلية متقد
أو بالعكس لزم التكذيب، والنسخ ال يعقل في األخبار على أو بالعكس لزم التكذيب، والنسخ ال يعقل في األخبار على أو بالعكس لزم التكذيب، والنسخ ال يعقل في األخبار على أو بالعكس لزم التكذيب، والنسخ ال يعقل في األخبار على     ،،،،القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    0000الرسولالرسولالرسولالرسول

        فسقط العمل.فسقط العمل.فسقط العمل.فسقط العمل.    ،،،،على اآلخر مجهولعلى اآلخر مجهولعلى اآلخر مجهولعلى اآلخر مجهول، ومع ذا تقدم كلّ ، ومع ذا تقدم كلّ ، ومع ذا تقدم كلّ ، ومع ذا تقدم كلّ قررقررقررقررما ما ما ما 
        ....وهو غير مقبول في باب اإلمامةوهو غير مقبول في باب اإلمامةوهو غير مقبول في باب اإلمامةوهو غير مقبول في باب اإلمامة    ،،،،الحديث خبر الواحدالحديث خبر الواحدالحديث خبر الواحدالحديث خبر الواحد: : : : فإن قالوافإن قالوافإن قالوافإن قالوا

ــه ال    : : : : قلنــاقلنــاقلنــاقلنــا ــه ال    وكــذلك ال يقبــل فــي إثبــات التــردد والنــزاع الموقــوف علي ــه ال    وكــذلك ال يقبــل فــي إثبــات التــردد والنــزاع الموقــوف علي ــه ال    وكــذلك ال يقبــل فــي إثبــات التــردد والنــزاع الموقــوف علي     تمســكتمســكتمســكتمســكوكــذلك ال يقبــل فــي إثبــات التــردد والنــزاع الموقــوف علي
. كمـا تفهمـه   . كمـا تفهمـه   . كمـا تفهمـه   . كمـا تفهمـه   ــــ            خالف أصـلح فتركـه  خالف أصـلح فتركـه  خالف أصـلح فتركـه  خالف أصـلح فتركـه  سـت سـت سـت سـت باآليـة، والحـديث األول يفيـد أن تـرك اال    باآليـة، والحـديث األول يفيـد أن تـرك اال    باآليـة، والحـديث األول يفيـد أن تـرك اال    باآليـة، والحـديث األول يفيـد أن تـرك اال    

        ؛ فتأمل!؛ فتأمل!؛ فتأمل!؛ فتأمل!زونهزونهزونهزونه. تركه، وهم ال يجو. تركه، وهم ال يجو. تركه، وهم ال يجو. تركه، وهم ال يجوــــ    اآلية بزعمهماآلية بزعمهماآلية بزعمهماآلية بزعمهم
وذكر الطبرسي في (مجمع البيان) وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب (إظهار وذكر الطبرسي في (مجمع البيان) وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب (إظهار وذكر الطبرسي في (مجمع البيان) وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب (إظهار وذكر الطبرسي في (مجمع البيان) وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب (إظهار 

فخاطب فخاطب فخاطب فخاطب     ،،،،����إِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّهإِنَّما وليكُم اللَّه����: : : : ه سبحانه قاله سبحانه قاله سبحانه قاله سبحانه قالأنّأنّأنّأنّ((((((((: : : : وهووهووهووهو، ، ، ، ةةةةالوالية مختصّالوالية مختصّالوالية مختصّالوالية مختصّ    أنأنأنأن    فيفيفيفي    حق)حق)حق)حق)الالالال
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جميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبـيجميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبـيجميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبـيوغيره، وغيره، وغيره، وغيره،     0000جميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبـي ثم ثم ثم قال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالىثم : : : :����ولُهسروولُهسروولُهسروولُهسرو����    
فأخرج نبيفأخرج نبيفأخرج نبيلكـونهم مضـافين إلـى واليتـه،     لكـونهم مضـافين إلـى واليتـه،     لكـونهم مضـافين إلـى واليتـه،     لكـونهم مضـافين إلـى واليتـه،         ؛؛؛؛ه عليه الصالة والسالم من جملتهمه عليه الصالة والسالم من جملتهمه عليه الصالة والسالم من جملتهمه عليه الصالة والسالم من جملتهمفأخرج نبي  ثـم  ثـم  ثـم  ثـم

فوجب أن يكون الذي خوطب باآلية غير الـذي  فوجب أن يكون الذي خوطب باآلية غير الـذي  فوجب أن يكون الذي خوطب باآلية غير الـذي  فوجب أن يكون الذي خوطب باآلية غير الـذي      ����والَّذين آمنُواوالَّذين آمنُواوالَّذين آمنُواوالَّذين آمنُوا����: : : : وعالوعالوعالوعال    قال جلّقال جلّقال جلّقال جلّ
لزم أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وأن يكون لزم أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وأن يكون لزم أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وأن يكون لزم أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وأن يكون     ��� ��� ��� ��� جعلت له الوالية، وجعلت له الوالية، وجعلت له الوالية، وجعلت له الوالية، و

        نتهى.نتهى.نتهى.نتهى.اااا    ....))))))))نفسه وذلك محالنفسه وذلك محالنفسه وذلك محالنفسه وذلك محالولي ولي ولي ولي كلّ واحد من المؤمنين كلّ واحد من المؤمنين كلّ واحد من المؤمنين كلّ واحد من المؤمنين 
ال أن يكـون كـلّ واحـد    ال أن يكـون كـلّ واحـد    ال أن يكـون كـلّ واحـد    ال أن يكـون كـلّ واحـد        ،،،،وأنت تعلم أن المراد والية بعـض المـؤمنين بعضـاً   وأنت تعلم أن المراد والية بعـض المـؤمنين بعضـاً   وأنت تعلم أن المراد والية بعـض المـؤمنين بعضـاً   وأنت تعلم أن المراد والية بعـض المـؤمنين بعضـاً   

منهم وليمنهم وليمنهم وليمنهم ولي    نفسه، وكيف يتوهنفسه، وكيف يتوهنفسه، وكيف يتوهم من قولك مـثالً م من قولك مـثالً م من قولك مـثالً م من قولك مـثالً نفسه، وكيف يتوه : : : :أيأيأيه ه ه ه نّـ نّـ نّـ نّـ أأأأ    ،،،،هـا النـاس ال تغتـابوا النـاس    هـا النـاس ال تغتـابوا النـاس    هـا النـاس ال تغتـابوا النـاس    هـا النـاس ال تغتـابوا النـاس    أي
        ؟؟؟؟واحد من الناس أن يغتاب نفسهواحد من الناس أن يغتاب نفسهواحد من الناس أن يغتاب نفسهواحد من الناس أن يغتاب نفسه    نهي لكلّنهي لكلّنهي لكلّنهي لكلّ

ر ر ر ر ه أمـ ه أمـ ه أمـ ه أمـ وال يختلج في القلب أنّـ وال يختلج في القلب أنّـ وال يختلج في القلب أنّـ وال يختلج في القلب أنّـ )، )، )، )، صوموا يوم يصوم الناسصوموا يوم يصوم الناسصوموا يوم يصوم الناسصوموا يوم يصوم الناس((((: : : : وفي الخبر أيضاًوفي الخبر أيضاًوفي الخبر أيضاًوفي الخبر أيضاً
        ....أحد أن يصوم يوم يصوم الناس، ومثل ذلك كثير في كالمهمأحد أن يصوم يوم يصوم الناس، ومثل ذلك كثير في كالمهمأحد أن يصوم يوم يصوم الناس، ومثل ذلك كثير في كالمهمأحد أن يصوم يوم يصوم الناس، ومثل ذلك كثير في كالمهم    لكلّلكلّلكلّلكلّ

 ومــا قــد ومــا قــد ومــا قــد المخاطــب بــذلك      ومــا قــد المخاطــب بــذلك      مناه فــي ســبب النــزول ظــاهر فــي أن المخاطــب بــذلك      مناه فــي ســبب النــزول ظــاهر فــي أن المخاطــب بــذلك      مناه فــي ســبب النــزول ظــاهر فــي أن ابــن ســالم  ابــن ســالم  ابــن ســالم  ابــن ســالم  : : : : مناه فــي ســبب النــزول ظــاهر فــي أن
        ....وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه

كما ال يخفى، فاآلية على كلّ كما ال يخفى، فاآلية على كلّ كما ال يخفى، فاآلية على كلّ كما ال يخفى، فاآلية على كلّ     ،،،،اًاًاًاًخصّصخصّصخصّصخصّصمممم    ددددأن ذلك ال يعأن ذلك ال يعأن ذلك ال يعأن ذلك ال يع    ��� ��� ��� ��� وعليه ال إشكال وعليه ال إشكال وعليه ال إشكال وعليه ال إشكال 
الوجـه الـذي تزعمـه    الوجـه الـذي تزعمـه    الوجـه الـذي تزعمـه    الوجـه الـذي تزعمـه        اهللا تعـالى وجهـه علـى   اهللا تعـالى وجهـه علـى   اهللا تعـالى وجهـه علـى   اهللا تعـالى وجهـه علـى   كـرم  كـرم  كـرم  كـرم      علـى خالفـة األميـر   علـى خالفـة األميـر   علـى خالفـة األميـر   علـى خالفـة األميـر       حال ال تدلّحال ال تدلّحال ال تدلّحال ال تدلّ

        ....اهللا تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبيةاهللا تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبيةاهللا تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبيةاهللا تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبيةتولّى تولّى تولّى تولّى اإلمامية، وهو ظاهر لمن اإلمامية، وهو ظاهر لمن اإلمامية، وهو ظاهر لمن اإلمامية، وهو ظاهر لمن 
        ؟؟؟؟ما جواب هذا التفسيرما جواب هذا التفسيرما جواب هذا التفسيرما جواب هذا التفسير

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 �الَ تَتَّخــذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاءالَ تَتَّخــذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاءالَ تَتَّخــذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاءالَ تَتَّخــذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاء�: ا قــالإنّــه ســبحانه لمــثــم ((: قــال: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
قـد  و ..))وهم بـالمواالة وال تتخطـوهم إلـى الغيـر    فاختصّـ : إلـى قولـه   ...هلله بما علّوعلّ
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   ح  ن لـم ي إعي وحـدة السـياق و  حـاول فيـه أن يـدولكـن ظـاهر عبارتـه ذلـك     ،بـه صـر، 
الناهيـة عـن واليـة اليهـود      ،اآليـات التـي سـبقتها   بين ربطه بين هذه اآلية وخالل من 

ة وإنّمـا أورد نفــس معناهـا فــي   ر الواليـة فــي هـذه اآليــ  وهـو هنــا لـم يفســ   ،والنصـارى 
النهــي عــن واليــة النصــرة لليهــود   : وقــد ذكــر هنــاك أن المــراد  ،اآليــة الســابقة عليهــا 

ــك    ،والنصــارى ــا فعــل ذل ــا ســنذكره       ��� وم ــه مم ــرد علي ــزم بمــا ســوف ي  !لكــي ال يل
 ،�إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا �ص مـن القصـر الظـاهر مـن لفظـة      الـتخلّ ـــ  بهذه التعميـة فـي العبـارة    ــ محاوالً 

  منافي لوالية النصرة.ال
 ،دالل بوحـدة السـياق ذكرهـا قبلـه كثيـر مـن علمـاء أهـل السـنّة         ستومحاولة اال

ــي    ــازاني فـ ــنهم التفتـ ــد (مـ ــرح المقاصـ ــر الهي  ،)١()شـ ــن حجـ ــي  توابـ ــي فـ ــواعق (مـ الصـ
  ر هذه اآلية منهم.وأشار إليها أكثر من فس ،)٢()المحرقة

الطــرف عــن    ضّولكــن اآللوســي غــ   ،وقــد أجــاب علماؤنــا عــن ذلــك قــديماً     
ذكــر مــا ثــم لــو كــان مــن أهــل التحقيــق ألوردهــا  ��� و ،أجــوبتهم لمــا يريــد مــن غايــة

ه آخـر مـا قيـل    كأنّـ ــ تبعاً وتقليداً لسلفه ــ طرح كالمه أن يها، ال عنيمكن أن يجيب 
  !ب عليهوال معقّ

  : مورفأُ ،عاهم بوحدة السياقداوأما ما يرد على 
  وحدة السياق. لصحيح يردسبب النزول كما هو ا نإ ــــــــ١١١١
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــة        ـ ــة المقصــودة وهــذه اآلي ــين اآلي ، لبعــدها أوالً ؛عــدم وجــود وحــدة الســياق ب

يــا أَيهــا يــا أَيهــا يــا أَيهــا يــا أَيهــا �: قــرأ اآليــات مــن قولــه  نوهــذا ظــاهر واضــح لمــ  .رتــداد ثانيــاًولفصــلها بآيــة اال
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  ا بعدها.مفصولة عم ،ها مترابطة المعنىنّإف ؛بعدها الثالث, إلى اآليات �الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا
ـــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ــــ وجــود كثيــر مــن اآليــات فــي القــرآن أولهــا فــي شــيء ووســطها فــي شــيء      ـ

حـدة المعنـى   وآخرها في شيء، بل مجيء آية لها معنى خاص في وسط آيـات متّ 
ال عالقة لها بهن.  

الجميـع علـى أن اآليـات     تّفـاق ال ؛م الـدليل دفإذا تعارض الدليل مـع السـياق قُـ   
  النزول.ترتيب ب على لم تترتّ
ـــ٤٤٤٤ ـــــ ـــــ ـــــ ــالى  نإ ــ ــود   �: الواليـــة فـــي قولـــه تعـ ــوا الَ تَتَّخـــذُوا اليهـ ــذين آمنُـ ــا الَّـ ــا أَيهـ ــود   يـ ــوا الَ تَتَّخـــذُوا اليهـ ــذين آمنُـ ــا الَّـ ــا أَيهـ ــود   يـ ــوا الَ تَتَّخـــذُوا اليهـ ــذين آمنُـ ــا الَّـ ــا أَيهـ ــود   يـ ــوا الَ تَتَّخـــذُوا اليهـ ــذين آمنُـ ــا الَّـ ــا أَيهـ يـ

إن فرض صدقه بالنسبة هذا المعنى  ألن ؛النصرة: , ليست بمعنى�والنَّصَارى أَولياءوالنَّصَارى أَولياءوالنَّصَارى أَولياءوالنَّصَارى أَولياء
ألنّه لم يكـن لهـم وجـود     ؛لليهود في المدينة ال يمكن أن يصدق بالنسبة للنصارى

  ..معتد به فيها
ألنّهـا تـدلّ علـى واليـة      ؛�بعضُهم أَولياء بعضٍبعضُهم أَولياء بعضٍبعضُهم أَولياء بعضٍبعضُهم أَولياء بعضٍ�: قوله تعالىال يالئم وكذلك 

ومـن دون   ومية والدين عند اليهود والنصارى،حاد من جهة وحدة القالمحبة واالتّ
حاجة إلى وقوع تحالف بينهم على النصرة. بل لم يكن هناك تحـالف بـين اليهـود    

  اإلسالم. عهم على معاداةاجتماوالنصارى سوى 
ألن مواالة النصـرة آلخـرين    ؛�ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منهمومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منهمومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منهمومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منهم�: قولهيالئم وال 

ال تجعله منهم، وإنّمـا مـواالة المحبـة واأللفـة هـي التـي تجعلـه كأنّـه مـنهم، فـال يـتم            
 ة هــي التــيواليــة المحبــ نإفــ ؛ةالمحبــ: ا بمعنــىمــإذا كانــت الواليــة فيه ��� معناهمــا 

         ه هم كأنّـ تجعل اليهود أوليـاء بعضـهم لـبعض ال النصـرة، وهـي التـي تجعـل مـن يحـب
ــا  �: هوقــد قــال اهللا تعــالى فــي كتابــ   ،مــنهم وجــداناً ال واليــة الحلــف والنصــرة   هــا أَي ــا  ي هــا أَي ــا  ي هــا أَي ــا  ي هــا أَي ي
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 ؟!، كيف)١(�تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودةتَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودةتَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودةتَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودة    �� �� �� �� الَّذين آمنُوا الَّذين آمنُوا الَّذين آمنُوا الَّذين آمنُوا 
  .)٢(وبين اليهود عهود ومواثيق 7وقد كان بين رسول اهللا

مـا  إبل  ،النصرة: اً للمؤمنين كما في اآلية بمعنىولي 7جعل النبييصح ال  ــــــــ٥٥٥٥
النـــاس ينصـــرون  ووالمؤمنـــ 7أن يكـــون النبـــي ن جميعـــاً ينصـــرون ديـــن اهللا، أو أن

ــ ؛7رســـول اهللا  7، أو أن اهللا ينصـــر رســـولهغ بالـــدين والرســـول عـــن اهللا ه المبلّـــألنّـ
  ..والمؤمنين

ولـم يـرد فيـه آيـة      ،يكـون ناصـراً للمـؤمنين فلـيس يصـح      7وأما أن رسول اهللا
الوالية هنا والية التصر ٣(ف ال والية النصرةمن القرآن، ومنه يظهر أن(.  

الواليـة فـي اآليـة هـي واليـة النصـرة تبعـاً للسـياق المفتـرض           بـأن : القول نإ ــــــــ٦٦٦٦
ال  ،علــى واليــة النصــرة لليهــود والنصــارى   منصــب ولــىأن النهــي فــي اآليــة األُ مــن 

ــيكُم�وال مــع الضــمير (كــم) فــي    ،مــا)يجتمــع مــع أداة الحصــر (إنّ   لوكُمــي لوكُمــي لوكُمــي ل؛�و ــة  ألن والي
، تــون الزكــاة وهــم راكعــون    تنحصــر بالــذين يقيمــون الصــالة ويؤ   ال ةالنصــرة عامــ 

وال يمكن  ،طبين غير من ثبتت له الواليةيحتاج إلى آخرين مخا �وليكُموليكُموليكُموليكُم�: وقوله
فثبـت أن مـن ثبتـت لـه الواليـة بعـض        ،�وليكُموليكُموليكُموليكُم�هم بلفظة أن يخاطب المؤمنون كلّ

  .همالمؤمنين ال كلّ
 وال ،ال ينـافي السـياق   ،األولـى بـاألمر  : الوالية في اآلية تعنـي  بأن: القول نإ ــــــــ٧٧٧٧

واليــة األمــر تشــمل واليــة النصــرة  ألن ؛اة بــين اآليـات مــدعيتعـارض مــع المناســبة ال 
فثبتت المناسبة. ،ة وغيرهاوالمحب  

                                                 
�F١�;O?���E�F٦٠E�W١Kא� �
�F٢�S:א�E�Wאن�B0=�א�UM���6^�6����،�٥�W٣٧١K� �
�F٣�S:א�E�Wאن��B0=�א�UM٦�W٧K� �



� �� �� �� �
��������٤٥٣  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

عمــوم المســلمين، وبالتــالي : �الَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــوا�: جعــل المقصــود مــن قولــه نإ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٨٨٨
باهللا ورسوله والمؤمنين جميعاً دون اليهـود   اًما) خاصّنّإجعل الحصر المستفاد من (

ــر    ــوبهم مـ ــي قلـ ــذين فـ ــافقين والـ ــارى والمنـ ــى  ،ضوالنصـ ــون المعنـ ــال  ،ويكـ ــا قـ  كمـ
بعضــهم أوليــاء بعــض وليســوا بأوليــائكم    ألن ؛ولئــك أوليــاءأخــذوا ال تتّ((: اآللوســي

وهم إلـى  والمؤمنـون فاختصـوهم بـالموالة وال تتخطّـ     7إنّما أولياؤكم اهللا ورسـوله 
هـم  هـم  هـم  هـم  ويؤتُـون الزَّكَـاةَ و  ويؤتُـون الزَّكَـاةَ و  ويؤتُـون الزَّكَـاةَ و  ويؤتُـون الزَّكَـاةَ و  �: ض بالجملة الحالية فـي قولـه تعـالى   ومعار ، مناف))الغير...

ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكوسيأتي بيانه�ر ,.  
ــاً ــاًثاني ــاًثاني ــاًثاني ــه: : : : ثاني ــرد الــ ((: قول ــع تولي وأف ــل  عــددم ــد كمــا قي ــة هللا تعــالى   نأ: ه ليفي الوالي

 ،أصـــالة وحقيقـــةولي ه ســـبحانه الـــالحصـــر باعتبـــار أنّـــ ألن: )إلـــى قولـــه(باألصـــالة... 
  .))نهأش اإلسناد إليه عزّبووالية غيره إنّما هي 

        : : : : والجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليه
 ه قد فرغ منوكأنّ �وليكُموليكُموليكُموليكُم�فراد في لفظة اآللوسي هنا إلى تعليل اإلنتقل ا ــــــــ١١١١
هــا بمعنـى الواليـة الـواردة فـي آيـة النهـي عــن       حـاول اإلشـارة إليـه بأنّ    فـي مـا   ،معناهـا 

  !ه لم يورد لفظاً صريحاً على معناها هنامع أنّ ،والية اليهود
لمـا ثبـت فـي اللغـة مـن       ؛)(األولى باألمر: ن معنى الوالية في اآليةإ: والتحقيق

النصـرة  : وال يمكـن أن يـراد بهـا هنـا     ،من كان أولى باألمر في كـلّ شـيء  : وليأن ال
ـ : فلو كان المراد بها ،ما)لمكان أداة الحصر (إنّ ؛ةأو المحبة لنـاقض  النصرة والمحب
ومــن هنــا  ،مــا) هنــانّإفــال مــورد لمجــيء ( ،ابتتــان لجميــع المســلمينثهمــا ألنّ ،الحصــر

ــا ــيرحـ ــم     �: ولوا تفسـ ــاةَ وهـ ــون الزَّكَـ ــالةَ ويؤتُـ ــون الصَّـ ــذين يقيمـ ــوا الَّـ ــذين آمنُـ ــم     والَّـ ــاةَ وهـ ــون الزَّكَـ ــالةَ ويؤتُـ ــون الصَّـ ــذين يقيمـ ــوا الَّـ ــذين آمنُـ ــم     والَّـ ــاةَ وهـ ــون الزَّكَـ ــالةَ ويؤتُـ ــون الصَّـ ــذين يقيمـ ــوا الَّـ ــذين آمنُـ ــم     والَّـ ــاةَ وهـ ــون الزَّكَـ ــالةَ ويؤتُـ ــون الصَّـ ــذين يقيمـ ــوا الَّـ ــذين آمنُـ والَّـ
ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكوسيأتي بيان الخطل في ذلك. .ها تشمل جميع المؤمنينبأنّ �ر  
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ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــيكُم�لفظــة  نإ ـ لوكُمــي لوكُمــي لوكُمــي لالً أو ،جــاءت فــي اآليــة مفــردة   �وثبتهــا اهللا لنفســه أو،  ثــم
ــال 7بتهــا لرســولهثأ بالصــفة المــذكورة   للــذين آمنــوا الموصــوفون ثــم  ،عطف ثانيــاًب

ــاً ــى  فــدلّ ،ثالث ــا ثبــت هللا ولرســوله      عل ــر م ــوا هــو نظي ــت للــذين آمن ــا ثب  وأن ،7أن م
  .هذا هو الظاهر من اللفظ ،المعنى المراد الثابت للجميع واحد
ه ال أنّـ  :والثـاني  ،ن الواليـة هللا باألصـالة  أ: األول: نعم، يثبت مـن دليلـين عقليـين   

الواليـة الثابتـة هنـا طول   أ ،ان عرضـاً فـي وقـت واحـد    يجتمع ولي هـا باألصـالة   نّأو ،ةيـ ن
  لمن صفته كذا من المؤمنين بالتبع.ثم  ،7لرسولهثم  ،هللا

ـــــــ٣٣٣٣ ــــ ــــ  �الَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــوا�شــارة إلــى أن المــراد مــن  إفيهــا  �ولــيكُمولــيكُمولــيكُمولــيكُم�فــراد لفظــة إ نإ ـ
ة يحتاجهـا بيـان المعنـى الزائـد     بيانية مهم ةنكتوهذه وسابقتها  ،واحد في كلّ عصر

  في اآلية.
ثــم هــا باألصــالة هللا لبيــان أنّ: فــراد الواليــة هــيإوأمــا مــا نقلــه مــن أن النكتــة فــي  

ــالتبع  7للرســول ــوا ب ــيس علــى اســتقامته  ،والــذين آمن كمــا  ،ن اســتفادة ذلــك أإذ  ؛ل
مـع مـا فـي     ،اليـة بـالجمع  لـو جـاءت الو   حتّـى ويتم  ،من دليل خارج من اآلية ،مناقد

فـي  ولي فـراد الـ  إ فـإن  ؛مـن مصـادرة علـى المطلـوب     ))هعـدد مع تولي وأفرد ال((قوله 
�كُمـــيلوكُمـــيلوكُمـــيلوكُمـــيلدمـــع ت((وقولـــه  ،كمـــا قـــدمنا ،ه واحـــديشـــير إلـــى أنّـــ �ول الكـــالم ))هعـــدأو! 

  كما سيأتي. ،ويحتاج إلى إثبات
نقلـه عـن صـاحب     كمـا  ،ه ال يحتـاج إلـى تقـدير فـي الكـالم     ومن هذا يظهـر أنّـ  

ا وا إليـه لمـ  ضـطر ام لكـنّه و ،تـام بـدون تقـدير    ،انمعلى ما قـد  ،المعنى ألن )؛الفرائد(
  فالحظ!؛ صرفوا المعنى إلى الجميع

ــاً  ـــ اة لـــو كـــان التقـــدير علـــى الجمـــع  مـــدعالمنافـــاة الصـــحة ويظهـــر أيضـ : أيــ
ـــ أوليـــائكم لواليـــة فـــي اهللا ه ال يظهـــر مـــن األداة حصـــر ا نّـــإف ؛مـــا)ألداة الحصـــر (إنّ ــ
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وإنّما يظهر منها الحصـر بـاهللا وبمـن     ،والذين آمنوا بالتبع 7ها للرسولنّإثم  ،أصالة
  ..والذين آمنوا بالتساوي 7النبي ، وهوعطف عليه

هـــا باألصـــالة هللا وبـــالتبع لغيـــره، فالتقـــدير قلنـــا يظهـــر مـــن دليـــل خـــارج أنّ ،نعـــم
فالحظ!؛ للحصر لغةً ما)الوالية للجميع ينافي وضع (إنّ اللغوي بأن  

قـد ذكـر اهللا فـي    و ،أن الواليـة فـي اآليـة ثابتـة بمعنـى واحـد للكـلّ        تقدمقد  ــــــــ٤٤٤٤
أَمِ اتَّخَذُوا أَمِ اتَّخَذُوا أَمِ اتَّخَذُوا أَمِ اتَّخَذُوا �: الوالية التكوينية كما في قوله تعالى: القرآن لنفسه نوعين من الوالية

  يلالْــو ــوه ــاَء فَاللَّــه يلأَو ونِــهد ــنم  يلالْــو ــوه ــاَء فَاللَّــه يلأَو ونِــهد ــنم  يلالْــو ــوه ــاَء فَاللَّــه يلأَو ونِــهد ــنم  يلالْــو ــوه ــاَء فَاللَّــه يلأَو ونِــهد ــنــة شــاملة لواليــ )١(�موالواليــة  .ة النصــرة، وهــي عام
اللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى   اللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى   اللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى   اللَّه ولي الَّذين آمنُوا يخْرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى   �: التشريعية كما في قوله تعالى

  ..)٢(�النُّورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّورِالنُّورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّورِالنُّورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّورِالنُّورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجونَهم من النُّورِ
بِـالْمؤمنِين  بِـالْمؤمنِين  بِـالْمؤمنِين  بِـالْمؤمنِين      ٰ◌ النَّبِي أَولَىالنَّبِي أَولَىالنَّبِي أَولَىالنَّبِي أَولَى�: ه تعالىكما في قول ،وأثبت لنبيه الوالية التشريعية

هِمأَنْفُس نمهِمأَنْفُس نمهِمأَنْفُس نمهِمأَنْفُس ننٍ �: ، وقوله تعالى)٣(�ممؤمل ا كَانمنٍ ومؤمل ا كَانمنٍ ومؤمل ا كَانمنٍ ومؤمل ا كَانمو �� �� �� �� �� �� �� ��        ـولُهسرو إِذَا قَضَـى اللَّـه نَةمؤم    ـولُهسرو إِذَا قَضَـى اللَّـه نَةمؤم    ـولُهسرو إِذَا قَضَـى اللَّـه نَةمؤم    ـولُهسرو إِذَا قَضَـى اللَّـه نَةمؤم
كــون الواليــة صــحة وقــد مضــى عــدم ، )٤(�أَن يكُــون لَهــم الْخيــرةُ مــن أَمــرِهم أَن يكُــون لَهــم الْخيــرةُ مــن أَمــرِهم أَن يكُــون لَهــم الْخيــرةُ مــن أَمــرِهم أَن يكُــون لَهــم الْخيــرةُ مــن أَمــرِهم     اًاًاًاًأَمــرأَمــرأَمــرأَمــر

  عنى النصرة.بم 7للرسول
كان معنى الوالية  ،جميع المؤمنين �الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا�فبالتالي لو كان المراد من 

إذ ال تخرج الوالية بالنسبة إليهم عن معنـى   ؛هم غير معناها بالنسبة هللالثابتة في حقّ
ووالية رسولهة وهي غير والية اهللا النصرة أو المحب، ا نالحظ مـن  منا، مع أنّكما قد

الـذي جـاء    ،شـراك الجميـع بـالعطف علـى هـذا المعنـى الواحـد مـن الواليـة         إاق السي
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حتـاج إلــى أن  فلــو كانـت الواليـة تثبــت للجميـع وهـي بمعنــى آخـر ال      ،علـى المفـرد  
قُل أُذُن خَيـرٍ لَّكُـم   قُل أُذُن خَيـرٍ لَّكُـم   قُل أُذُن خَيـرٍ لَّكُـم   قُل أُذُن خَيـرٍ لَّكُـم   �: كما قال تعالى ،لتباسرفعاً لال ؛في المقام أُخرىتذكر والية 

 ،بتعديتـه بالبـاء  تعـالى  فكرر اإليمان وفرقه بين اهللا  ،)١(�ينينينينيؤمن بِاللّه ويؤمن للمؤمنِيؤمن بِاللّه ويؤمن للمؤمنِيؤمن بِاللّه ويؤمن للمؤمنِيؤمن بِاللّه ويؤمن للمؤمنِ
  .)٢(وبين المؤمنين بتعديته بالالم

وصــول مبــدل مــن ال �الَّــذين يقيمــون الصَّــالةَ ويؤتُــون الزَّكَــاةَ الَّــذين يقيمــون الصَّــالةَ ويؤتُــون الزَّكَــاةَ الَّــذين يقيمــون الصَّــالةَ ويؤتُــون الزَّكَــاةَ الَّــذين يقيمــون الصَّــالةَ ويؤتُــون الزَّكَــاةَ �((: قولــه: : : : ثالثــاًثالثــاًثالثــاًثالثــاً
هو حال مخصوصـة  : وقيل .وهم خاشعون ومتواضعون هللا تعالى: األول... إلى قوله

 ،بيـان كمـال رغبـتهم فـي اإلحسـان     : والمـراد  ،ء الزكاة والركوع ركـوع الصـالة  بإيتا
  .))ومسارعتهم إليه

        : : : : والجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليه
هـا بـدل أو   أنّ علـى فـي اآليـة   � الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ   الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ   الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ   الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ   �: عراب الجملـة إ نإ ــــــــ١١١١

 اهللا ســبحانه وصــفه   دالل، والتعبيــر عنهــا فــي رواياتنــا بــأن     ســت ر فــي اال صــفة ال يــؤثّ  
، قد )٤(الذين آمنوا بكذا اهللا وصف أو قول علمائنا وبعض علماء السنّة بأن ،)٣(بكذا

فــال ينــافي أن  ،البيــان والتفســير: وقــد يــراد بــه  ،يــراد بــه النعــت المعــروف فــي النحــو  
منــوا مــن صــفتهم  آالــذين  نإ: المعنــى يكــون  وعلــى كــلّ حــال فــإن   .)٥(يكــون بــدالً 
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  ي حال الركوع.قامة الصالة وإيتاء الزكاة فإ
ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ وهــم وهــم وهــم وهــم �: أن جملــة )١(منــتحالً كــالم الزمخشــري  ،عتــرف اآللوســي هنــا القــد  ـ

ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكقال لكنّه، وحال �ر :  
الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون     الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون     الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون     الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون     �مـن جملـة   : نّها حال من فاعل الفعلين، أيإ
وهـم  وهـم  وهـم  وهـم  �: ، ولكـن قولـه  الخشـوع : عـاه مـن أن الركـوع بمعنـى    لـه مـا اد  يصـح  ، ل�الزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ

ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكالزَّكَاةَ�: وهي ،حال للجملة األقرب �ر تُونؤيالزَّكَاةَو تُونؤيالزَّكَاةَو تُونؤيالزَّكَاةَو تُونؤيوال دليل على أنّها حـال  �و ،
يؤتــون الزكــاة وهــم فــي حــال الركــوع، ال كمــا فعــل     و: للجملتــين، فيكــون المعنــى 

 �وهم راكعونوهم راكعونوهم راكعونوهم راكعون�بجعل الجملة  ،Cفي محاولة لصرفها عن علي ،)٢(معظم أسالفه
ة ولـيس  الـواو هنـا حاليـ    فـإن  ؛على الجملة السابقة التي هي صلة الموصـول معطوفة 

يغشــى  نفــال((: المفهــوم مــن قــول القائــل فــإن ،كمــا هــو ظــاهر اللغــة العربيــة ،عاطفــة
: وكـذلك لـو قـال    ،ه يغشـى حـال ركوبـه   أنّـ : أي ،معنـى الحـال   ،))خوانه وهو راكبإ
  ل األكل.لقائه حا: كان معناه ،))وهو يأكل لقيت فالناً((

كمــا قالـــه  ــــ  بـــأن قــال   !بطريــق آخــر   Cحــاول صــرفها عـــن علــي    لكنّــه و ــــ ــــ ــــ ــــ ٣٣٣٣
ـقبلــه وغيــره مــن  )٣(القوشــجي ــ  ،ن المــراد مــن الركــوع لــيس الركــوع المعــروف  إ : ـ

هـم  أنّ: مفيكـون المعنـى علـى قـوله     ،الخشـوع والتواضـع  : وإنّما معنـاه  ،نحناءاال: وهو
 ألن ؛خــالف ظــاهر اللفــظ أيضــاً    وهــذا .يــأتون الزكــاة وهــم خاشــعون متواضــعون    

وهــو معنــاه  ،نحنــاءالمعــروف فــي العربيــة أن الركــوع هــو التطــأطؤ المخصــوص واال
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  : ه به الخضوع والخشوع على نحو المجاز، فقد أنشد لبيدوإنّما شب ،حقيقة
ــار القـــــرون التـــــي مضـــــت  ــار القـــــرون التـــــي مضـــــت أخبـــــر أخبـــ ــار القـــــرون التـــــي مضـــــت أخبـــــر أخبـــ ــار القـــــرون التـــــي مضـــــت أخبـــــر أخبـــ ــأنّ                أخبـــــر أخبـــ ــأنّأدب كــــ ــأنّأدب كــــ ــأنّأدب كــــ ــع ي كلّي كلّي كلّي كلّأدب كــــ ــا قمــــــت راكــــ ــع مــــ ــا قمــــــت راكــــ ــع مــــ ــا قمــــــت راكــــ ــع مــــ ــا قمــــــت راكــــ         ))))١١١١((((مــــ

كمــا قــال   ،بقرينــة ��� يحمــل علــى المجــاز  وال  ،فالحمــل علــى الحقيقــة أولــى  
  : الشاعر

        ن ن ن ن أأأأك ك ك ك علّــــــــــــــــعلّــــــــــــــــعلّــــــــــــــــعلّــــــــــــــــ    رررريــــــــــــــــيــــــــــــــــيــــــــــــــــيــــــــــــــــققققففففللللاااان ن ن ن ييييال تهــــــــــــــــال تهــــــــــــــــال تهــــــــــــــــال تهــــــــــــــــ
        

ــه تركــــــع تركــــــع تركــــــع تركــــــع          ــه يومــــــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ ــه يومــــــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ ــه يومــــــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ         ))))٢٢٢٢((((يومــــــاً والــــــدهر قــــــد رفعــــ
  .)٣(رفعه والدهر قد الفقيرال تهن : بقرينة ،ك أن تخضع يوماًعلّ: ه أراد بهفإنّ        

كــلّ شــيء ينكـــب لوجهــه فـــيمس    ((: الفراهيـــدي )العــين (وقــد قــال صـــاحب   
وغيرهـا مـن أقـوال     ،)٤())مس بعد أن يطـأطئ رأسـه فهـو راكـع    ال ي ركبته األرض أو

  .)٥(أصحاب اللغة
وكــذلك يفهــم مــن الركــوع فــي الحقيقــة الشــرعية التطــأطؤ المخصــوص فــي      

فالحمــل علــى الحقيقــة الشــرعية أولــى مــن حملــه   ،الصــالة دون التواضــع والخشــوع
اة وهـو فـي   عطـاء الزكـ  إه جاء لبيان حـال  كما سلف من أنّ ،على التواضع والخشوع

أن  ���  ،)٦(�واركَعــوا مــع الــراكعينواركَعــوا مــع الــراكعينواركَعــوا مــع الــراكعينواركَعــوا مــع الــراكعين�: قولــه تعــالى: بــل قــال اآللوســي نفســه ،الركــوع
لحمله على خالفها  ليس هناك داعٍ، ف)٧(المعاني الشرعية: األصل في إطالق الشرع

  سوى العصبية.
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فظهر مما ذكرنا أن جعله معنى الركوع هو الخشـوع والتواضـع لـيس لـه وجـه      
 ،))قيــل((: نحنــاء والتطــأطؤ المخصــوص بقولــهمعنــاه اال وتضــعيفه القــول بــأن ،أصــالً

  .ن الظاهر والدليل مع هذا المعنى األخيرإ ليس له وجه أيضاً، بل
 Cعلـي : ت الروايات على أن من أتى الزكاة وهو بحال الركوع هـو وقد دلّ

: والمراد((: بقوله )الجمعـ(بذا القيل تفسير هفما حاول من  ،كما سيأتي ،ليس غيره
وإنّمـا  ه كـذلك،  محلّـ لـيس فـي    ))ومسارعتهم إليـه  ،حسانبيان كمال رغبتهم في اإل

  .Cعلي: وهو ،هو واحد
وسيأتي من كالمه اآلتـي مـا يـدحض هـذه المحاولـة للتعمـيم بعـد أن يعتـرف         

ق اآليـــة نزلـــت عنـــدما  بـــأنتصـــدعلـــيC فروايـــات النـــزول  ،بخاتمـــه وهـــو راكـــع
  فالحظ!؛ واحدتصدق فالسائل واحد وال ،بته إلى الجمعتدحض ما حاول نس

فقد  ،اهللا وجههكرم  ها نزلت في علييين على أنّاألخباروغالب ((: قوله: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً
  . ))أخرج الحاكم... الخ

        : : : : والجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليه
ن حـاول التقليـل مـن ذلـك     إ، وCعلـي حـق  عتراف منه بنزول اآلية باهذا  ــــــــ١١١١
ــه ــارغالـــب ((: بقولـ ــم ي، ))ييناألخبـ ــرولـ ــن متكلّ   ،قـ ــره مـ ــر غيـ ــا قـ ــاع  كمـ ــيهم بإجمـ مـ

دالل الشـيعة بـذلك،   اسـت وا علـى  عنـدما لـم يـردC    ين على نزولها في علـي مفسرال
، وسـعد  )١(هــ) ٨١٢(تهــ)، والشـريف الجرجـاني    ٧٥٦(تالـدين اإليجـي   عضد :  ـك

  .)٣(هـ)٨٧٩(ت، وعالء الدين القوشجي )٢(هـ)٧٩٣(تالدين التفتازاني 
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قتصر على رواية واحدة وهي التي فيها مجـيء عبـد اهللا بـن سـالم إلـى      اإنّه  ــــــــ٢٢٢٢
ــات األُ   7النبــي ــم يــذكر الرواي ــرة ول ــد     ،خــر الكثي ــي فيهــا مــن الصــحيح العدي  ،والت

  .Cعلي: على أن سبب النزول هو ها تدلّوكلّ
ثبـات تواترهـا فـي أن اآليـة نزلـت      إبـل   ،ال نطيل بـذكر األسـانيد وتصـحيحها   و

  .السائل إلى ما ذكرنا سابقاً في األجوبة السابقة ل نحيلب ،Cعليحق ب
والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ      والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ      والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ      والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ      �بــ   ا ذكرنا يظهـر لـك أن المعنـي   مم ــــــــ٣٣٣٣

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيوونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيبن أبي طالب: هو �و عليC،  ،ال جمع من المؤمنين
ومــن عوهــو  ،7 يثبــت لــه نفــس معنــى الواليــة الثابــت لــه  7هــا علــى رســول اهللاطف

ية بداللة اآلنفس المعنى منها الثابت هللا سبحانه وتعالى، ومن الحصر الموجود في 
فــال يمكــن أن  ،دون غيــرهم Cوعلــي 7ة بــاهللا ورســولهخاصّــ: هــامــا) يثبــت أنّ(إنّ

  ة لجميع المؤمنين.ها عامألنّ ؛ةالنصرة أو المحب: يراد بمعنى الوالية
 دالل الشـيعة بهـذه اآليـة علـى الواليـة     اسـت وبالتالي يثبت مـا نقلـه اآللوسـي مـن     

: إلـى قولـه  . ..هوجهـ اهللا كـرم   الشـيعة بهـا علـى إمامتـه    اسـتدلّ  و((: قال إذ ؛دون نقاش
  .))تعتبر في كلّ مكان بما يليق به(سارية) وهذه نكتة سرية 

  .كما سيأتي ،ويسقط كلّ ما حاول اإلجابة عليه من طريق أهل السنّة
ــه: : : : خامســاًخامســاًخامســاًخامســاً ــك بوجــوه    ((: قول ــنّة عــن ذل ل: وقــد أجــاب أهــل الســنقض: األو  ...ال

  .))الخ
        : : : : والجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليهوالجواب عليه

ـــ١١١١ ـــــ ـــــ ـــــ ــر    نإ ــ ــن تقريـ ــالم مـ ــذا الكـ ــتهـ ــيعة اسـ ــره منـــ   دالل الشـ ــا ذكـ ــر مـ ــى آخـ  ه،إلـ
 ،)١()ثنـي عشـرية  االالتحفـة  (والجواب عليه قد أخـذه مـن عبـد العزيـز الـدهلوي فـي       
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 ،)١(لمحمــود شــكري اآللوســي  )ثنــي عشــرية االر التحفــة مختصــ(وهــو مــذكور فــي  
دالل سـت ولكن اآللوسي الجد نسبه إلـى أهـل السـنّة، وأضـاف إليـه بعـض مـا يـتم اال        

القزوينـي فـي    محمـد د أميـر  ومـنهم السـي   ،نـا ؤعلماوقد أجاب عليـه   من قول الشيعة.
  .)٢()عاآللوسي والتشي(كتابه 

عة بصورة تامة، وهو وإن أخـذه ظـاهراً مـن    ر دليل الشين الدهلوي لم يقرــ إ٢
مـا بتـره التفتـازاني! ولـك أن     زيـادة علـى   بتـره   هالتفتـازاني فـي شـرح المقاصـد، ولكنّـ     

، أو )٣(تراجـع تقريــر الشـيعة فــي شــرح التجريـد للعالمــة الحلّــي فـي (كشــف المــراد)    
  .)٤(المرتضىسيد (الشافي في اإلمامة) لل

 نإ: مـن هـذه اآليـة بهـذا التقريـر      Cاليـة علـي  ون علـى و يسـتدلّ الشـيعة   نإ ــــــــ٣٣٣٣
 7اآلية حصرت بظاهر اللفـظ الواليـة بـاهللا سـبحانه وتعـالى وعطفـت عليـه الرسـول        

 ؛هــم بعــض المــؤمنين ال كلّ  �الَّــذين آمنُــوا الَّــذين آمنُــوا الَّــذين آمنُــوا الَّــذين آمنُــوا �مــن أن يكــون   ال بــدوالــذين آمنــوا، و 
 نُــــوا�لوضــــوح أنآم يننُــــواالَّــــذآم يننُــــواالَّــــذآم يننُــــواالَّــــذآم ينكــــروا بضــــمير (كــــم) المضــــاف فــــي  غيــــر الــــذين ذُ �الَّــــذ

�كُميلوكُميلوكُميلوكُميلألصبح كلّ مؤمن  ��� و ،�و وكـان المضـاف هـو     ؛ولبطـل الحصـر   ،نفسهولي
    ..وهو مستحيل ؛المضاف إليه

واليــة النصــرة  نإفــ ،للحصــر المــذكور ؛معنــى الواليــة غيــر معنــى النصــرة  نإو
اء اء اء اء المؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـ    المؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـ    المؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـ    المؤمنُـون والمؤمنَــاتُ بعضُـهم أَوليـ    �: تعالى كما في قوله ،المؤمنين شاملة لكلّ

  .)٥(�بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ
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ــأن  نإ: أُخــرىوبعبــارة  ــيكم اهللا خاطــب المــؤمنين ب  اهللا: غيــره هــو ولــي وال  ول
فثبتـت   ،أخرجـه بـالعطف  ثـم   ،7فدخل في المخاطبين رسـول اهللا  ،سبحانه وتعالى

فثبتــت لهــم الواليــة   ،7عطــف الــذين آمنــوا علــى رســول اهللا  ثــم  ،لــه الواليــة أيضــاً 
  لما ذكرناه. ؛آمنوا نفس المخاطبين أوالً وال يمكن أن يكون الذين ،كذلك

 الصفة المذكورة لـ ه قد ثبت باإلأنّ: إنّهم يقولونثم نُـوا  �ـجماع أنآم يننُـوا  الَّـذآم يننُـوا  الَّـذآم يننُـوا  الَّـذآم ينالَّـذ� 
 Cقـد وقعـت بالفعـل الخـارجي مـن علـي       �ويؤتُون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون   ويؤتُون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون   ويؤتُون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون   ويؤتُون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون   �وهي 

بـنصّ   ،ال غيـره  Cعلـي  :هـو  �الَّـذين آمنُـوا  الَّـذين آمنُـوا  الَّـذين آمنُـوا  الَّـذين آمنُـوا  �فثبـت أن المـراد مـن     ،وحده ال سـواه 
ه خرج بعد نزول اآلية يبحث عـن  نّإف ؛المنقول فيها 7الروايات وفعل وحال النبي

  .Cعلي ��� في حال الركوع ولم يكن تصدق هذا الم
خبــــار بمعــــرف جمعــــي بلفــــظ الجمــــع وال يكــــون ي واإلعطــــاء حكــــم كلّــــإو

وهـو   ،يانـاً للمـراد  بلغ وأتم بأوهو  ،واحد، معروف في اللغة ��� المصداق الخارجي 
  وعليه أكثر من شاهد. كذلك، معروف في آيات القرآن الكريم

ممـا وقـع فـي     Cعلـي : هـو  �الَّـذين آمنُـوا  الَّـذين آمنُـوا  الَّـذين آمنُـوا  الَّـذين آمنُـوا  �ون علـى أن المـراد بــ   يستدلّوهم بهذا 
ار فـي  كـالم القاضـي عبـد الجبـ    كما هو الظاهر مـن   ،الخارج وليس من ظاهر لفظ اآلية

  فالحظ!؛ ز الدهلوي واآللوسي لدليلهمتقرير عبد العزي، ومن )١((المغني)
عتـرض  اورد عـن القوشـجي عنـدما    نقض كمـا نقلـه األردبيلـي    أصل هذا الـ  ــــــــ٤٤٤٤

ــــ وهــم  ،للجمــع وللحصــر ؛ههــا ليســت فــي حقّــوقــال بأنّ ،Cصــها بعلــياختصاعلــى 
فقـط دون   Cال يقولـون بحصـر الواليـة فـي علـي     : ال يقولون بـه، أي  ــ شيعةال: أي

  .)٢(أوالده
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خبار عن واقع خارجي وليس باإلنشاء لحكـم شـرعي،   اآلية جاءت باإل نإ ــــــــ٥٥٥٥
بعد أن علم باآلية وكان علمه بهـا دافعـه    ،ق وهو راكعفال يدخل بها كلّ من تصد

قللتصد.  
هـــا جــاءت علـــى شــكل قضـــية   نّإ: كمـــا يقــول بعـــض علمائنــا   ،خــرى وبعبــارة أُ 
دة الموضـوع خارجية محد،    كمـا يـذكرون فـي     ،رة الموضـوع ال قضـية حقيقـة مقـد
  علم المنطق.

ــا كــان فعــل رســول اهللا   حــال تصــدق معنــدما خــرج يبحــث عــن ال   7ومــن هن
وكما هو ظاهر أيضاً من الفعل المضارع  ،نه للمسلمينالركوع ليبي�تُونؤيتُونؤيتُونؤيتُونؤالـدال   �ي

بنحـو   Fوأوالده Cة علـى واليـة علـي   فتكـون اآليـة دالّـ    ،على الوقوع في الحـال 
  الحظ!ف؛ ص ال التخصيصختصااال

ـــــ٦٦٦٦ ـــ ـــ ـــ ه الحــاكم والمالــك ألنّــ ؛الواليــة الحقيقــة هــي هللا ســبحانه وتعــالى فقــط   نإ ـ
 ،تكــون بـــالطول والتبــع والنيابـــة   7وهـــذا واضــح، ولكـــن واليــة رســـول اهللا   ،حــق ال

ثابتـة   Cواليـتهم طوليـة ال عرضـية، فواليـة علـي      نإفـ  ؛فكذلك والية الذين آمنـوا 
 ،الطاعـــة مـــن قبـــل المـــؤمنينحـــقC  ن لـــهإ: بـــالطول، أي 7فـــي زمـــن رســـول اهللا

ثابتـة   Cن كانـت طاعـة علـي   إو ،فهـو األولـى بالطاعـة    7ولكن لوجود رسـول اهللا 
لجاريــة مــن ســبي الــيمن وشــكاية   Cصــطفاء علــيا قصّــة ويــدلّ علــى ذلــك ،أيضــاً

ه له من الوجوابه بأنّ 7بعضهم ذلك للنبي أكثر من ذلك.حق  
ثابتـة بـالطول    Cمـن أوالد علـيF   ةئمـ إذا كانـت واليـة األ  : ومن هنا نقـول 
 فـال يضـر   ،ومترتبة عليها فـي ذاتهـا وتـأتي بعـدها فـي الـزمن       Cوبالنيابة عن واليته

الحصر فيها، وإنّما يضر الحصر إذا كانت الوالية بالعرض وفي نفـس وقـت وزمـن    
أو كانت على نحو الشركة أو المعارضة أو سابقة بالزمن ،حياة الولي، عيـه  كما يد
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  .سنّة لخلفائهم.أهل ال
ثبـــت ألشـــخاص بـــالطول ال يمكـــن أن يـــدخل معهـــم   احصـــر الواليـــة إذ فـــإن

ومــا يثبتــه العقــل    ،غيــرهم بــالعرض وفــي زمــنهم بمــا هــو ثابــت مــن معنــى اإلمامــة         
  ة في وقت واحد.ئماأل عددالفطري لها من عدم جواز الشركة وت

ود إمـام آخـر   يدفع أي احتمال لوج Cوعلي 7فحصر الوالية باهللا ورسوله
 ـــ  الحصـر : أيـــ  ه منفي بالحصـر، وهـو   ألنّ ؛Cوعلي 7ل وقته بين رسول اهللايتخلّ

يثبت والية عليC عهمكما يثبت عدم والية غيره  ،بال فصل 7بعد رسول اهللا.  
 ؛Fةئمـ بإمامـة األ  ن الحصـر لـو كـان حقيقيـاً فهـو ال يضـر      أ: ضحــ من هنا يت٧ّ
  :  لوجوه
  بة طوالً.مترتّ F واليتهم ما ذكرناه من أن ــــــــ    أأأأ

  بالترتيب زمناً. Cبعد أبيهم  Fعلى إمامتهم  أُخرىة لوجود أدلّ ــــــــب ب ب ب 
علـى   فهـي تـدلّ   ،شـريع تخبـار ال ال مـن أن اآليـة سـيقت مسـاق اإل    تبـين   لما ــــــــ    جججج

  ص ال بالتخصيص.ختصاباال Fواليتهم 
 Cؤمنينص أميـر المـ  اختصـا لفظ الجمع عند ذلـك يشـملهم وال يعارضـه     نإ ــــــــ    دددد

 نأل ؛بالروايــاتوثبــوت ذلــك الفعــل الخــارجي منــه  ،حــال الركــوع فــي وقتــهتصــدق بال
عنـد ذلـك يكـون بمـا وقـع خارجـاً ومـا أشـار إليــه          Cص الواليـة بـه  اختصـا حصـر و 

  عليه اللفظ. ال بما دلّ ،7رسول اهللا
قون حـال الركـوع عنـدما    هـم يتصـد  كلّ Fةئمـ األ نأوجـود الروايـات عنـدنا بـ     ــــــــ    وووو

  اإلمامة. ن إلى حديصلو
وكذلك ال يضروكذلك ال يضروكذلك ال يضرلوجوهلوجوهلوجوهلوجوه    ؛؛؛؛ضافياًضافياًضافياًضافياًإإإإلو كان الحصر لو كان الحصر لو كان الحصر لو كان الحصر     وكذلك ال يضر : : : :        

ضـافي لمـا يحتمـل أن يقـع فيـه الترديـد باإلضـافة إلـى الثالثـة الـذين           إه حصر نّإ ــــــــ    أأأأ



� �� �� �� �
��������٤٦٥  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

  وا عليه.تقدم
كمــا ثبــت مــن  ،فقــط Cالحصــر عنــد ذلــك فــي زمــن حيــاة علــي يصــح ب ــــ ب ــــ ب ــــ ب ــــ 

ها على طـول الزمـان إلـى    عددا وتواستحالة عدم وجوده ،معنى الوالية عرفاً وعقالً
  يوم القيامة.

 �ويؤتُون الزَّكَاةَ وهـم راكعـون  ويؤتُون الزَّكَاةَ وهـم راكعـون  ويؤتُون الزَّكَاةَ وهـم راكعـون  ويؤتُون الزَّكَاةَ وهـم راكعـون  �الحصر في تلك الصـفات  يصح كذلك  ــــــــ    جججج
الــدال علــى  )يؤتــون(لموقــع الفعــل المضــارع  ؛فــي الحــال واآلن أو فــي زمــن حياتــه

  الحال.
 ؛التعيـين  أو ،أو القلـب  ،ادمـا لقصـر األفـر   إ ،أن يكون إضافياًال بد  الحصر بل لعلّ ــــــــ    دددد

وكــذلك  ،لمــا هــو مركــوز فــي العقــول مــن عــدم خلــو األرض مــن إمــام إلــى يــوم القيامــة     
  الركوع. قوا حاللم يتصدC من زمن آدم 7ة سبقوا نبوة محمدأئموجود 

 ،ينتقـدم حقيقياً فهو ينفي إمامة الثالثة الم مضافياً أإكان  ولكن الحصر سواًء
  ل.دالستوهذا كاف في اال

ه حصـر  يريـدون بـه أنّـ    ،ضـافي إأن الحصر : بعض علمائنا عندما يقولون نإ ــــــــ٨٨٨٨
عي أن لــه الواليــة واإلمامــة مــن يــدلو ،Cضــافي لمــن كــان فــي زمــن حيــاة علــي إ

ه حصر إضافة لواليتـه فـي وقـت مـن األوقـات      أنّ: مقابل قول العامةمقابله بالعرض، 
فيــه خالفــة المســلمين بعــد تــولّى ي يصــدق علــى الوقــت الــذ حتّــى ،ال علــى التعيــين

ــاهللا ورســوله        ولكــنعثمــان،  ــة ب ــي اآلي ــة ف ــافي حصــر الوالي ومــن  7هــذا القــول ين
إذ  ؛وهـو واضـح   ،ب هـذه الواليـة بـالطول   وترتّـ  ،Cعلي: وهو ،وهو راكعتصدق 

  فالحظ!؛ سوف يدخل بالوالية من هو خارج الحصر
 لمـــا قلنـــا مـــن أن ؛فـــي حياتـــه ال تعــارض واليتـــه  Hكمــا أن واليـــة الســـبطين 

ن واليــة إ بــل ،7ال تعــارض واليــة رســول اهللا  Cكمــا أن واليتــه  ،الواليــة طوليــة 
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  .تعالى ال تعارض والية اهللا 7رسول اهللا
واليـتهم   ألن ؛فهـو واضـح   ،سوف يلزمه النقص حـال واليـة الثالثـة    Cهأما أنّ ــــــــ٩٩٩٩

 ؛Hبواليــة ســبطيهال يلزمــه الــنقص  Cنّــهوأمــا أ ،ســتكون عرضــية ومعارضــة لواليتــه 
واليتهما فألنH طولية نابعة من واليتهC.  

 إثــمهــذا المعنــى غيــر خــارج مــن اآليــة بــل هــو داخــل فــي معنــى الواليــة            ن
يفهم منه معارضـة  (اهللا ورسوله والذين آمنوا) حصر الوالية بالثالثة  ألن ؛وطوليتها

 نإثـم   .والنيابـة وال يعارض والية من يتبعهم بـالطول   ،والية غيرهم معهم بالعرض
  ؟!فكيف يكون فيها نقص عليه ،Cوالية أوالده نابعة من واليته

مـا هـذا    ؟!ملـك فـي زمـن حيـاة الملـك نقـص عليـه        العهـد ألي ولي وهل والية 
  توهم جاهل!! ��� 

  ).)اإلجماع على نزولها في األمير...نسلّم ا ال نّإ: الثاني((: قوله: : : : سادساًسادساًسادساًسادساً
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
مـــن  وهـــودفعـــاً بالصـــدور،  Cي اإلجمـــاع علـــى نزولهـــا فـــي علـــينفـــ نإ ــــــــــــــــــــ١١١١

كمـا مـر    ،مـيكم بـذلك  أقر متكلّب األعمى بدون دليل، كيف وقد الجحود والتعصّ
  !!ولم يردوه على الشيعة ،آنفاً

 ـر بعـد ذكـر ال  ؟! اًإذكيف يكون اإلجماع ثممفس مـين  ثين والمتكلّين والمحـد
 إضـافة للضـعيفة المرســلة,   ،حة فـي ذلـك  مـن الروايـات الصـحي    ووصـول العديـد   ،لـه 

  خرهم على ذلك.آفضالً عن إجماع الشيعة من أولهم إلى  ،هذا عندهم
  !راجعليف ؛في اإلجابة على األسئلة السابقةتفصيل ذلك قد مر و
بطرقهم بما يناقض ما قلنـاه متـواتراً    Fتناأئمهم إلى الرواية عن ؤأما لجو ــــــــ٢٢٢٢
هـم ســوف  وهمـاً مــنهم أنّ  !ويقتضـي العجــب  ،لــى، فهـذا ممــا يضـحك الثك  Fعـنهم 
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  !يسكتوننا بذلك
  ؟!Cها نزلت في علية طرق أنّبعدC كيف وقد روينا عن الباقر

(أمر اهللا عزّ وجلّ رسوله بوالية علي : قال ،Cعن أبي جعفر: )الكافي(ففي 
لَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون لَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون لَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون لَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا اإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا اإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا اإِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا ا�: وأنزل عليه

ونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ وونعاكر مه١(.. الرواية.�الزَّكَاةَ و(.  
  .Cها نزلت في علينّأ Cعن أبي جعفر )مالياأل(وروى الصدوق في 

ي والقمــ ،اشـي فــي تفســيره والعي ،الــوداعحجــة ال النيســابوري فــي روايـة  والفتّـ 
  .)٢(Cهم عن أبي جعفر الباقركلّ ،وغيرهم كثير ،وفرات في تفسيره ،في تفسيره

هـم المؤمنـون المعنيـون فـي     وأنّ ،Fهـا نزلـت فـيهم   أنّ Cبل روينـا عـن البـاقر   
  ســألته عــن قــول اهللا ف: قــال ،Cعــن أبــي جعفــر  ،عــن زرارة: )الكــافي(ففــي  ؛اآليــة

  ؟)٣(�وما ظَلَمونَا ولَـكن كَانُوا أَنفُسهم يظلمونوما ظَلَمونَا ولَـكن كَانُوا أَنفُسهم يظلمونوما ظَلَمونَا ولَـكن كَانُوا أَنفُسهم يظلمونوما ظَلَمونَا ولَـكن كَانُوا أَنفُسهم يظلمون�: عزّ وجلّ 
ــال ــع مــن أن يظلــم   وأجــلّ عــالى أعظــم وأعــزّ  اهللا ت ن(إ: ق خلطنــا  لكنّــهو ،وأمن

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     �: حيث يقول ؛وواليتنا واليته ،بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه
  ..)٤()اة منّئم, يعني األ�والَّذين آمنُواوالَّذين آمنُواوالَّذين آمنُواوالَّذين آمنُوا
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  ومثلها العديد من الروايات.
 ـــ صحت لو ــ  Cاها عبد الملك عنهالمراد في الرواية التي رووضّح ومنها يت

إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه     �: سألته عن هـذه اآليـة  : قال((: ونقلها الطبري في تفسيره
   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذو   ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و تُــونؤيالصَّــالةَ و ــونيمقي يننُــوا الَّــذآم ينالَّــذمــن : , قلنــا�و

: قـال  .هـا نزلـت فـي علـي بـن أبـي طالـب       نّأبلغنا : قلنا .نواالذين آم: الذين آمنوا؟ قال
ــوا  ــ ؛)١())علـــي مـــن الـــذين آمنـ ــد Cاإلمـــام نإفـ ــا يريـ وهـــم  ،اًالـــذين آمنـــوا حقّـــ : هنـ

  فيطابق ما نقله الشيعة في ذلك. ،أولهم Cواإلمام عليF، ةئماأل
أنّه سئل عن  ،Cعن أبي جعفر: بل نقل القاضي النعمان في (شرح األخبار)

إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون �: له تعالىقو
 ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و ــونعاكر ــمهالزَّكَــاةَ و ــونعاكر ــمه؟ فقــال�الزَّكَــاةَ و :إي)  انــا عنــى بالــذين آمنــوا هــا هنــا، وعلــيC  لنــاأو

  ، وهذا هو الصحيح من الرواية.)٢(وأفضلنا)
ة فمـر  عـن عبـد الملـك!!    هـذه الروايـة نفسـها    فوا في نقـل نـصّ  ولكن انظر كم اختل

  المهاجرون واألنصار، مع أن السند واحد!! أُخرىالمسلمون، و أُخرىالمؤمنون، و
هـا نزلـت فـي    اب الخـارجي أنّ وأعجب من ذلك ما نقلوه عـن عكرمـة الكـذّ    ــــــــ٣٣٣٣

وروى ((: ق ذلك ويذكرها في كتابـه!! بـل يقـول   يصد ممنبل العجب ! !)٣(أبي بكر
نفراد عكرمة بالوضع فينسـبها إلـى جمـع    اي على يغطّ حتّى ،)٤())ينمفسرجمع من ال
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  ين!مفسرمن ال
، وهــذا خبــر واحــد ال  )١(عبــادة بــن الصــامتحــق هنــاك مــن ذكــر نزولهــا فــي  و

فال يلتفت إليه، ومع ذلك فالرواية غير معارضة لنزولهـا فـي    ،يعارض المجمع عليه
علــيC؛ عبــادة فــي   ألن أ مــن مــواالة اليهــود  الروايــة تبــر،  الواليــة   فــأخبر اهللا بــأن

فــأخبر عبــادة    ،والــذين آمنــوا  7ة عنــد اهللا هــي المحصــورة بــاهللا ورســوله    يالمرضــ
  بأوليائه بدل اليهود.

  .))المتولي لألمور... الخ: وليأن المراد بالنسلّم ا ال نّإ: لثالثا((: قوله: : : : سابعاًسابعاًسابعاًسابعاً
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
 ومسـتحق  ،األولـى بـاألمر  : تـأتي بمعنـى   )الولي(م أن لفظة ه يسلّنه أنّالظاهر م ــــــــ١١١١
 نإ: ولـذا قـال   ،ينكـر إرادة هـذا المعنـى فـي اآليـة      لكنّهو ،باألمور تصرفوالم ،الطاعة

 ؛فبيننـا وبينـه أهـل اللغـة     ،ن كان ينكر هـذا المعنـى مـن أصـل    إو، الناصر: وليالمراد بال
: ومثلـه  ،واألولـى حـق  األ: هـو ولي الـ ((: أنّـه قـال   دبرالم العباس حكى األخطل عن أبي

  وال نطيل أكثر من هذا.، فجعل األلفاظ الثالثة بمعنى واحد. )٢())المولى
 ؛ما)وذلــك لمقــام الحصــر بـــ(إنّ  ؛واألولــىحــق األ: وأمــا أن المــراد باآليــة معنــى 

داللنا علـى  اسـت  وقد مـر  ،ها عن غيرهمتها حصرت هذه الوالية بالمذكورين ونففإنّ
ــوا�أن المـــراد مـــن  ــذين آمنُـ ــواالَّـ ــذين آمنُـ ــواالَّـ ــذين آمنُـ ــواالَّـ ــذين آمنُـ أثنـــاء تصـــدق لمقـــام الحـــال مـــن ال  ؛Cعلـــي: هـــو �الَّـ

  ة لجميع المؤمنين.والية النصرة عام وألن ،ولم يثبت لغيره ،الركوع
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وهو الحاكم غيـر   7وللرسول ،ها نسبت الوالية هللا وهو مالك الكلّكذلك أنّ
 فـالن ولـي  ((: ضـية الظـاهر مـن قـولهم    وهـذا هـو ق   ،طف عليهفكذلك من ع ،المنازع
ــي (( ،تصــرفبالحــق األ: أي ،))المــرأة ــالن ول ــك  وف أي واجــب الطاعــة   ))عهــد المل
حـق  معنـى األ  هالعهـد فهـم منـ   ولـي  لـى  إ ه نسب إلى المرأة أوبما أنّولي ال نإبعده، ف

الواليـــة لهمــا واليـــة   فــإن  ؛7فكــذلك عنـــدما ينســب إلـــى اهللا ورســوله    ،تصــرف بال
  ال كمثل نصرة المؤمنين بعضهم لبعض. ،خاصّة وصة ونصرةمخص

ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ علــى ابــن  الــرد قــال الشــهيد نــور اهللا التســتري فــي (الصــوارم المهرقــة) فــي     ـ
 ،الناصـر : ولين أريـد بـال  إه أنّـ : والحاصـل ((: )الصواعق المحرقـة (مي في تحجر الهي

ــذين آمنــوا  ــذين يمكــن     : وبال فيســتقيم  ،فهم بالنصــرةصــااتّجماعــة مــن المــؤمنين ال
ن أريـد بـه  إو .ة حـال الركـوع  ايتـاء الزكـ  إلكن ال يسـتقيم الوصـف ب   ،الحصر حينئذ :

 ،تصـرف األولـى بال : ن أريـد بـه  إو .يبطـل الحصـر   ،Cعلـي : وبالـذين آمنـوا   ،الناصر
  .)١())يستقيم الحصر والوصف معاً ،Cعلي: وبهم

و رجـــوع إلـــى فهـــ ،))الكــالم فـــي تقويـــة قلـــوب المــؤمنين   ألن((: أمـــا قولـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ٣٣٣٣
  .وقد أجبناه سابقاً وسيأتي ،دالل بقرينية السياقستاال

ن يحتمـل الظـاهر معنيـ   الـو   فـي مـا  حتياج إلـى القرينـة يـأتي    اال نإ: ولكن نقول
عمال سـت ال بـأن يكـون المعنـى مـع القرينـة خطـأ ومنـاف لال        ،أحدهما بالقرينةحدد ي

  اآلية.في  )ماإنّـ(كما هو مراده لمنافاته للحصر ب ،اللغوي
الَ تَتَّخـذُوا  الَ تَتَّخـذُوا  الَ تَتَّخـذُوا  الَ تَتَّخـذُوا  �: وهـي  ،ولـى باآلية اُأل يستدلّه لم فإنّ ،اةمدعوأما قرينية السياق ال

 اللّه م إِننهم نكُم فَإِنَّهم ملَّهتَون يمعضٍ واء بيم أَولعضُهاء بيى أَولالنَّصَارو ودهالي اللّه م إِننهم نكُم فَإِنَّهم ملَّهتَون يمعضٍ واء بيم أَولعضُهاء بيى أَولالنَّصَارو ودهالي اللّه م إِننهم نكُم فَإِنَّهم ملَّهتَون يمعضٍ واء بيم أَولعضُهاء بيى أَولالنَّصَارو ودهالي اللّه م إِننهم نكُم فَإِنَّهم ملَّهتَون يمعضٍ واء بيم أَولعضُهاء بيى أَولالنَّصَارو ودهالي
ينمالظَّــال ي القَــومهــدالَ يينمالظَّــال ي القَــومهــدالَ يينمالظَّــال ي القَــومهــدالَ يينمالظَّــال ي القَــومهــدــه تنذ لعلّــإ ؛)٢(�الَ يدالل ســته إلــى بعــدها عــن اآليــة مــورد االب
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أَيهـا  أَيهـا  أَيهـا  أَيهـا  يـا  يـا  يـا  يـا  �: وهي قولـه تعـالى   ،رتدادبقرينية آية اال دلّاست لكنّهوــ  كما ذكرنا سابقاً ــ
 لَّةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللّهأتي وففَس ينِهن دنكُم عم رتَدن ينُوا مآم ينالَّذ لَّةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللّهأتي وففَس ينِهن دنكُم عم رتَدن ينُوا مآم ينالَّذ لَّةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللّهأتي وففَس ينِهن دنكُم عم رتَدن ينُوا مآم ينالَّذ لَّةأَذ ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي ي اللّهأتي وففَس ينِهن دنكُم عم رتَدن ينُوا مآم ينالَّذ

ؤملَى المعؤملَى المعؤملَى المعؤملَى المبِيلِ العي سف ونداهجي رِينلَى الكَافع زَّةأَع بِيلِ النِيني سف ونداهجي رِينلَى الكَافع زَّةأَع بِيلِ النِيني سف ونداهجي رِينلَى الكَافع زَّةأَع بِيلِ النِيني سف ونداهجي رِينلَى الكَافع زَّةأَع ةَ النِينلَوم خَافُونالَ يو ةَ اللّهلَوم خَافُونالَ يو ةَ اللّهلَوم خَافُونالَ يو ةَ اللّهلَوم خَافُونالَ يو مٍ لّهمٍ ئمٍ ئمٍ ئئ
يملع عاسو اللّهشَاُء ون يم يهؤتي فَضلُ اللّه كذَليملع عاسو اللّهشَاُء ون يم يهؤتي فَضلُ اللّه كذَليملع عاسو اللّهشَاُء ون يم يهؤتي فَضلُ اللّه كذَليملع عاسو اللّهشَاُء ون يم يهؤتي فَضلُ اللّه ك١(�ذَل(..  

يـأتي  وف (فس: ث عن أمر سيقع في المستقبل بقرينة قولهها تتحدوظاهرها أنّ
هـا  فإنّ ،ولـيس لتقويـة قلـوب المـؤمنين     !ال يخفـى  التهديد واإلنذار ماوفيها من  ،اهللا)

مــن  نإو ؛ةســيقع فــي هــذه األمــ  رتــداداال نإو ،تتحــدث عــن ملحمــة ســتأتي الحقــاً 
هـا تنطبـق علـى    كلّ ،يقومه وينصر ديـن اهللا موصـوف بأوصـاف ذكرهـا اهللا فـي اآليـة      

علــيC،  ــالمــراد  فهــي أولــى فــي قرين  ،د ذلــكومــن الروايــات مــا يؤي يتهــا علــى أن
  .ة والنصرةال والية المحب ،والية اإلمامة: بالوالية في اآلية الالحقة لها

وقد روي عن عليC ٢(ها نازلة فيه ومن معه عندما قاتل الناكثيننّأ(.  
ــل أدلّ   ــاك دلي ــى االع وهــل هن ــدادل ــى      رت ــة اهللا المفروضــة عل مــن إنكــار والي

المؤمنين لعليC؟  
ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنُوا ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنُوا ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنُوا ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنُوا �: وهي قوله تعالى ،عدهاأما اآلية التي ب

ونبالغَال مه اللّه زبح فَإِنونبالغَال مه اللّه زبح فَإِنونبالغَال مه اللّه زبح فَإِنونبالغَال مه اللّه زبح ؛، فهي أوضـح علـى مـا قلنـاه    )٣(�فَإِن فيهـا ذكـر الحـزب     ألن
ى هذا األمر هـو الـذي أد   ولعلّ ،وذلك يستدعي وجود القيادة واإلمامة ،والجماعة

  !لهاغفاإباآللوسي إلى 
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ـــــــ٤٤٤٤ ــــ ــــ يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا الَ تَتَّخــذُوا  يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا الَ تَتَّخــذُوا  يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا الَ تَتَّخــذُوا  يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا الَ تَتَّخــذُوا  �: وهــي قولــه تعــالى ،وأمــا اآليــة الالحقــة ـ
الَّذين اتَّخَذُوا دينَكُم هزُواً ولَعباً من الَّذين أُوتُوا الكتَاب من قَبلكُم والكُفَّار أَولياء الَّذين اتَّخَذُوا دينَكُم هزُواً ولَعباً من الَّذين أُوتُوا الكتَاب من قَبلكُم والكُفَّار أَولياء الَّذين اتَّخَذُوا دينَكُم هزُواً ولَعباً من الَّذين أُوتُوا الكتَاب من قَبلكُم والكُفَّار أَولياء الَّذين اتَّخَذُوا دينَكُم هزُواً ولَعباً من الَّذين أُوتُوا الكتَاب من قَبلكُم والكُفَّار أَولياء 

  نِينــؤم ــتُم م ــه إِن كُن ــوا اللّ ــؤمنِين  واتَّقُ ــتُم م ــه إِن كُن ــوا اللّ ــؤمنِين  واتَّقُ ــتُم م ــه إِن كُن ــوا اللّ ــؤمنِين  واتَّقُ ــتُم م ــه إِن كُن ــوا اللّ ــه بمــا قبلــه مــن       ،)١(�واتَّقُ ــة ل فهــي كــالم مســتأنف ال عالق
المسـتهزئين كـأن ال    ألن ؛ة المسـتهزئين بالـدين  فيهـا نهـي عـن واليـة ومحبـ      ،اآليتين

  .وهي منسجمة في السياق مع ما بعدها من آيات ال مع ما قبلها ،دين لهم
آمنُـوا الَ  آمنُـوا الَ  آمنُـوا الَ  آمنُـوا الَ      أَيهـا الَّـذين  أَيهـا الَّـذين  أَيهـا الَّـذين  أَيهـا الَّـذين  يـا  يـا  يـا  يـا  �: كما ال عالقة لها باآليات السابقة، وهي قوله تعالى

ألنّهــا تخاطــب المــؤمنين  إلــى آخــر اآليــات؛� ............تَتَّخـذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاء تَتَّخـذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاء تَتَّخـذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاء تَتَّخـذُوا اليهــود والنَّصَــارى أَوليــاء 
وتنهــاهم عــن مــواالة اليهــود والنصــارى، أمــا هــذه اآليــة ومــا بعــدها فهــي تنهــى عــن    

اهللا عــزّ   إن حتّــىض لحــالهم وأفعــالهم وســلوكهم مــع المــؤمنين،     وتتعــر ،واليــتهم
  هنا بخالف اآليات السابقة. كفّارالوجلّ أضاف 

عـي مـن   دادالل دون مـا  سـت ولك أن تالحظ وجود الحصر فـي اآليـة مـورد اال   
ــي بعــدها      تّا ــات الت ــي قبلهــا واآلي ــع اآليــات الت ــى أن معنــى     ،حادهــا م وهــذا يــدلّ عل

  الوالية المحصور هنا غير معنى الوالية المطلق هناك.
آليــة المـــذكورة الالحقــة هـــي واليـــة   وعليــه فلـــم يــدع أحـــد أن الواليــة فـــي ا   

لمـن أنصـف نفسـه،    ولي هـا آبيـة عـن حملهـا علـى الـ      أنّاآللوسـي  يقول  حتّىاإلمامة، 
 ــتم اســتمــع أن ــالقول ب ��� دالله ال ي ــة   حتّــى حــاد الســياق فــي الكــلّ  تّاب تكــون الوالي

  وهي مصادرة على المطلوب. ،وهذه دعوى ال دليل عليها ،بمعنى واحد
 ألن ؛المفيـدة للحصـر تقتضـي ذلـك المعنـى أيضـاً       )مـا نّ(إوكلمة ((: قوله: : : : ثامناًثامناًثامناًثامناً

  الخ. ))الشركة...اعتقاد يحتمل  في ماالحصر يكون 
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        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــي ( هــذه الشــبهة ذكرهــا    نإ ـ ــازاني ف ــي القوشــ، و)١(المقاصــد) شــرحالتفت جي ف

القاضـي نـور   ، وقد أجـاب  منهم هذا اآللوسي ،عليها ماغيره هماوتبع )٢()شرح التجريد(
  على ما أورده التفتازاني، ولكن أين المنصف؟ )٣(حق)اهللا التستري في (إحقاق ال

ـــ٢٢٢٢ ـــــ ـــــ ـــــ ــول    نإ ــ ــاة الرسـ ــر حيـ ــة المـــذكورة نزلـــت أواخـ ــذه اآليـ ــي بعـــض   ،7هـ وفـ
ع إلــى  ضــح وجــود النــزاع والتطلّــ    يتّثــم  ومــن   ،الــوداع حجــة  الروايــات نزلــت قبــل    

ة دالّــ ، وهــيألخبــار فــي ذلــك كثيــرةوا ،اإلمامــة فــي ذلــك الوقــت مــن قبــل المعنيــين 
كثيـراً مـن    7لمـا أشـار إليـه النبـي     ؛Cصـرفها عـن علـي   على المنافقين  اتّفاقعلى 

  خرها.آ ىأول البعثة إل
 ،إن وجوب وقوع التردد في الحصر هو فـي الحصـر اإلضـافي ال الحقيقـي     ــــــــ٣٣٣٣

  حمل الحصر في اآلية على الحقيقي واإلضافي.صحة وقد قدمنا 
ويـدلّ   ،ةال النصـرة والمحبـ   ،حمـل الواليـة علـى اإلمامـة     حقّقيظهر ت ومن هنا

إلفــادة  ��� يصـح  عليـه مجـيء الحصــر فـي هــذه اآليـة ال فـي اآليــات التـي قبلهــا، وال       
عـن واليـة اليهـود     ىوقـد نهـ   ،ى إلـى التكـرار  أد ��� و ،جديـدا لـم يـذكر سـابقاً     ىمعن

  والنصارى سابقاً.
قـد  و ،تهوع الخـالف يكفـي فـي ورود الحصـر وصـح     إن علم اهللا تعالى بوقـ  ــــــــ٤٤٤٤

ه يمكــن حمــل الحصــر علــى الحصــر اإلضــافي بأقســامه مــن حصــر    ذكرنــا ســابقاً بأنّــ 
  األفراد والقلب أو التعيين.
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  الخ. ))فلفظ الجمع عام... ،م أن المراد ما ذكروهه لو سلّأنّ: الرابع((: قوله: : : : تاسعاًتاسعاًتاسعاًتاسعاً
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
 ،وتبعه عليـه أكثـرهم   )١()يالمغن(ار في اضي عبد الجبهذه أيضاً ذكرها الق ــــــــ١١١١

  جاب عليها علماؤنا بالتفصيل.أو
الَّـذين  الَّـذين  الَّـذين  الَّـذين  �ه المراد من وأنّ ،Cعليحق ها نزلت بجماع على أنّبعد وقوع اإل ــــــــ٢٢٢٢

دالل بظهور اللفـظ فـي   ستال مجال لال ،ق حال الركوع ال غيره المتصدألنّ ؛�آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا
ــةفــأين اإلرادة مــن   ؛العمــوم ــا ســابقاً أن اآليــة جــاءت لإل   ؟الدالل ــار ال وقــد ذكرن خب
  بل خارجية شخصية. ،فهي ليست قضية حقيقية ،لإلنشاء

 ��� ف الجمعـي الـذي ال يكـون لـه     أو المعـر  ،ورود الحكـم العـام  صـحة  إن  ــــــــ٣٣٣٣
 ،ولـه شـواهد كثيـرة    ،عمال القرآنـي سـت معـروف فـي اال   ،مصداق واحـد فـي الخـارج   

 ،)٢(�تَتَّخــذُوا عــدوي وعــدوكُم أَوليــاءتَتَّخــذُوا عــدوي وعــدوكُم أَوليــاءتَتَّخــذُوا عــدوي وعــدوكُم أَوليــاءتَتَّخــذُوا عــدوي وعــدوكُم أَوليــاء    �� �� �� �� يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا �: قولــه تعــالى: منهــا
  .)٣(حاطب بن أبي بلتعة: وهو ،واحد: والمراد منها
يقُولُون نَخْشَى أَن تُصـيبنَا  يقُولُون نَخْشَى أَن تُصـيبنَا  يقُولُون نَخْشَى أَن تُصـيبنَا  يقُولُون نَخْشَى أَن تُصـيبنَا  �: مورد البحث قوله تعالى في نفس اآليات: ومنها

  .)٥(بيعبد اهللا بن أُ :أن المراد منها: هم قالوافإنّ ؛)٤(�دائرةٌدائرةٌدائرةٌدائرةٌ
 عمال، بـل قـال  سـت على أن مجيء لفظ الجمـع وإرادة الواحـد منـه كثيـر فـي اال     
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أَنَّــا أَنَّــا أَنَّــا أَنَّــا �: كقولــه تعــالى ،مه أصــبح حقيقــة شــرعية فــي الواحــد المعظّــ أنّــ: ·المرتضــى
  .)٣(وغيرها من اآليات ،)٢(�لَقَد أَرسلْنَالَقَد أَرسلْنَالَقَد أَرسلْنَالَقَد أَرسلْنَا�و ،)١(�أَرسلْنَاأَرسلْنَاأَرسلْنَاأَرسلْنَا
ولكـن فـي    ،صـحيح  ))فـظ ال لخصـوص السـبب   والعبـرة لعمـوم الل  ((: قولـه و ــــــــ٤٤٤٤

مـع مـا قلنـا مـن      ،منا سـابقاً كمـا قـد   ،خبار عن واقع خارجيحال اإلنشاء لحكم ال اإل
حمـل الجمـع علـى    صـحة  مـع   ،فـي وقتـه   Cعلـي : المـراد هـو   نأجماع وقـع بـ  أن اإل

ولـم تـرد بوقوعـه مـن      ،Fق مـنهم التصد حقّقلورود الروايات بت ؛Fتناأئمرادة إ
ه ال مـن لحقـه مـن    تقدمـ الحصـر ينفـي واليـة مـن      نإو ،ى لهم اإلمامـة مدعالغيرهم 
  .كما مر ،أوالده
د الحصـر  ووذلـك لـور   ؛إن الضـرورة قاضـية بحمـل العـام هنـا علـى الخـاص        ــــــــ٥٥٥٥

فــي زمنــه، وحمــل  C ولــم يكــن غيــره ،ثنــاء الركــوعأق ة بالتصــدوالصــفة الخاصّــ
  سوف يأتي الجواب عنه. ،لحالركوع على غير معناه المتبادر المعروف تم

 ،وهــي ،قــد ذكــروا وجــود النكتــة لــورود لفــظ الجمــع مــع أن المــراد واحــد  ــــــــــــــــ٦٦٦٦
مجمـع  (وكما قال الطبرسي في  ،)٤(ب الناس على الفعليلترغ: كما قال الزمخشري

الناس لم يكونـوا   بأن: )المراجعات(وكما قال شرف الدين في  ،)٥(للتعظيم: )البيان
لون التصريحيتحم باسم عليC ٦(في ذلك الوقت(.  
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 إنّا نلتزم بثبوت الوالية لبعض المؤمنينثم، ون بالعموم من ألفـاظ  وهم المعني
وهـو لـم    ،ق حـال الركـوع  التصـد : وهـو  ،م موصوفون بوصف خاصلكنّهالجمع، و

ــ ،Cلعلــي ��� يثبــت  ــه فاختصّ ــة ب ــه  C ت اآلي ــ ،فــي وقت ت بكــلّ إمــام فــي   واختصّ
، اإلمامـة  قون حـال الركـوع عنـد بلـوغهم حـد     يتصـدF  هـم  أنّلما ورد عنـدنا   ؛وقته

المضـاف   اختالفظاهر الحصر و فإن ؛وهذا غير حمل اآلية على عموم المسلمين
  يمنعه. �وليكُموليكُموليكُموليكُم�والمضاف إليه في 

  الخ. ))على السائل...تصدق ذ الإ؛ هنااة هحقّقالضرورة مت: ن قالواإف((: قوله: : : : عاشراًعاشراًعاشراًعاشراً
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ بعــد ورود  ،لالتخشــع والتــذلّ: كيــف يجــوز أن يكــون المــراد مــن الركــوع   ـ

الروايات واإلجماع على تصدق عليC ً؟حال كونه راكعا  
خرج يبحث عـن   7رسول اهللا الروايات بأن ونصّ، Cاآلية نزلت فيه  نإو

7عطاءه الخـاتم، فهـل بعـد فهـم الرسـول     إوسأل السائل عن حاله حال  ،قالمتصد 
  ؟!قينيلتفت إلى ما يحتمله هؤالء المتشد وأصحابه

  !؟ع وصقاعةتنطّ ��� وهل هذا 
  .دليل على المراد الوقوع أدلّ

وفيهـا   ،بـن سـالم  ارواية  عباس والعجب من هذا اآللوسي بعد أن نقل عن ابن
هـو الخشـوع   : يأتي ويقول أن المراد مـن الركـوع   ،ق حال الركوععلى التصد نصّ

  !!؟أكثر من هذا هافت ودفع للحقفهل رأيت ت ،لوالتذلّ
مضـى   فـي مـا   ،الخشـوع : لقد أجبنا على هذا القول مـن أن المـراد بـالركوع    ــــــــ٢٢٢٢
  !؛ فراجع(ثالثاً) تحت

وحملـه   ،لغـة الأهـل   كمـا نـصّ   ،ؤوالتطـأط نحنـاء  اال: الركوع معناه نأ: ومجمله
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األمثلـة  كما في  ،بقرينة ��� وال يحمل على المجاز  ،وع مجازضعلى الخشوع والخ
تها، ولكــن المناقشــة فــي األمثلــة لــيس مــن دأب    رغــم عــدم صــح  التــي أوردهــا هــو 

  .المحصلين
ــه فـــ  ــرع    نإوعليـ ــة والشـ ــي اللغـ ــوع فـ ــى الركـ ــاً معنـ ــومعـ ــأط اال: هـ ــاء والتطـ  ؤنحنـ

ال ه معنـى شـرعي   فمـا يـوحي بـه اآللوسـي فـي عبارتـه مـن أنّـ         ،المعروف في الصـالة 
  !غلط ووهم متعمد منهلغوي 

 ،مطـابق لمعنـاه اللغـوي والشـرعي     ،نحناءه االوالشيعة منه على أنّ وفهم العرف
  فالحظ!؛ ئال أخذاً بالمعنى الشرعي مقابل اللغوي كما يريد أن يوهم القار

عطــاء المــال إ: ذ الزكــاة هــيإ ؛إنّــا نحمــل الزكــاة علــى معناهــا اللغـوي أيضــاً  ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٣٣٣
نــى الشــرعي الشــامل   انتقــل معناهــا إلــى المع  ثــم  لوجــه اهللا مــن أجــل نيــل الثــواب،     

فهــي قبــل الشــرع تشــمل    ،صــبحت مشــتركة فــي المعنيــين  أف ،للواجــب والمســتحب 
�� وأَوحينَا إِلَيهِم فعـلَ الخَيـرات وإِقَـام    وأَوحينَا إِلَيهِم فعـلَ الخَيـرات وإِقَـام    وأَوحينَا إِلَيهِم فعـلَ الخَيـرات وإِقَـام    وأَوحينَا إِلَيهِم فعـلَ الخَيـرات وإِقَـام    �: كما قال تعالى ،الصدقة لغة ��
 #h�� �� ��
 #h�� �� ��
 #h�� �� ��
 #h��      إِيتَـاءإِيتَـاء  وإِيتَـاء  وإِيتَـاء  وو

الزَّكَــاةالزَّكَــاةالزَّكَــاةــ �: وقولــه تعــالى ،ه لــم يكــن هنــاك زكــاة قبــل اإلســالم  . فإنّــ)١(�الزَّكَــاةم ــ قَــد أَفلَــحم ــ قَــد أَفلَــحم ــ قَــد أَفلَــحم ن ن ن ن قَــد أَفلَــح
  , وغيرها من اآليات.)٢(�تَزَكَّىتَزَكَّىتَزَكَّىتَزَكَّى

  المعنــــى الشـــرعي هــــو المـــراد  إ: إن قلنـــا ثـــم ه مشــــترك بـــين الواجــــب  وأنّـــ  ،ن
مــل علــى المنــدوب بقرينــة الروايــات المجمــع عليهــا التــي   ح ��� فهــو، و والمنــدوب

  أعطى الصدقة. C هعلى أنّ تنصّ
آتَيتُم من زَكَـاة  آتَيتُم من زَكَـاة  آتَيتُم من زَكَـاة  آتَيتُم من زَكَـاة      وماوماوماوما�: نظير قوله تعالى((: )أحكام القرآن(اص في قال الجصّ
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 فُونضــعالم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه جــهو ونتُرِيــد فُونضــعالم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه جــهو ونتُرِيــد فُونضــعالم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه جــهو ونتُرِيــد فُونضــعالم ــمه ــكفَأُولَئ اللَّــه جــهو وننــتظم صــدقة الفــرض والنفــل  اقــد  ،)١(�تُرِيــد
ســم الصــالة ينــتظم  اســم الصــدقة وكاك ،ســم الزكــاة يتنــاول الفــرض والنفــل افصــار 

  .)٢())األمرين
أثنـاء   Cيق علبعاد تصداستن كان المراد منه إبعدية، فأما ما قاله من األ ــــــــ٤٤٤٤

بعاد مــن جهــة أن هــذا الفعــل مــن  ســتن كــان االإو ،بــه الروايــاتفهــذا تكذّ ،الركــوع
جبنــا عليـه آنفــاً. ومــن هنـا لــم نفهــم مــن   أفقــد  ،زكــاةسـمى  الصـدقة فــي الركــوع ال ي 

  ها موجودة في رأس اآللوسي.سوى أنّ ئاًبعدية شيهذه األ
 فــي (التحفــة االثنـــي  وهــو الــدهلوي    ،أمــا مــا نقلــه عــن بعــض أهـــل الســنّة       ــــ ــــ ــــ ــــ ٥٥٥٥

ناً في مفهوم حمل الركوع على معناه الشرعي يوجب قصوراً بي: من أن، )٣(عشرية)
ن كان يريد منه قصوراً في مفهوم الصالة المركبة مـن أجـزاء   إ، �يقيمون الصَّالةَيقيمون الصَّالةَيقيمون الصَّالةَيقيمون الصَّالةَ�

ن كـان  إو ،الفقهـاء علـى عـدم الخدشـة فـي ذلـك بالفعـل القليـل         فقد نـصّ  ،وشرائط
 نـــصّ فـــإن ،ه إلـــى اهللامفهـــوم الصـــالة الكاملـــة والمنقطعـــة التوجـــ يريـــد قصـــوراً فـــي

 المعروف عنه يـردC  الروايات وفقه أمير المؤمنين القرآن على مدح ذلك ونصّ
ــ ،مامــةبحمــل أُ 7كمــا أن فعــل رســول اهللا  ، ذلــك ه للنخامــة مــن علــى جــدار   وحكّ

ذلك. المسجد في صالته يرد  
وهــو كــون دخــول عبــادة فــي    !م نســلّوال ،ىمــدعأصــل ال ســلّمناه لــو هــذا كلّــ 

ومصـداق   ،ع والكمـال نقطـا بل هـو منتهـى اال   ،ضمن عبادة على هذا الشكل قصوراً
مـع أن اآللوسـي نفسـه نقـل الجـواب       لألمر بالمسارعة للخيـرات الـوارد فـي القـرآن.    
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  عليه عن ابن الجوزي! 
دالل ســتوأجــاب الشــيخ إبــراهيم الكــردي عــن أصــل اال((: قولــه: : : : حــادي عشــرحــادي عشــرحــادي عشــرحــادي عشــر

الخ. ))النزاع... محلّالدليل قائم في غير  بأن  
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
بعـد   ،ةف الشـيخ الكـردي بداللـة اآليـة علـى الواليـة العامـ       عتـرا الحمد هللا ال ــــــــ١١١١

ها بمعنى النصرةون على أنّأن كانوا يصر!  
أخـذها مـن   ثـم   ،)١()المغني(ار في عبد الجباضي هذه الشبهة ذكرها الق نإ ــــــــ٢٢٢٢

لظهـور   ؛ولـى مـة األُ ، وبعضهم اقتصـر علـى إيـراد المقد   )٢(كالفخر الرازي ،جاء بعده
، والتفتــــازاني فـــــي (شـــــرح  )٣(كـــــاإليجي فــــي (شـــــرح المواقـــــف)  ،ضــــعف الثانيـــــة 

  نا بالتفصيل.ؤوقد أجاب عليها علما ،)٤(المقاصد)
غيـر  ولـي  وقضية الحصـر أن ال   ؟!النزاع محلّكيف أن اآلية ليست في ثم  ــــــــ٣٣٣٣

 Cوهـو علـي   ،والذين آمنوا الـذين يقيمـون الصـالة وهـم راكعـون      7اهللا ورسوله
في زمنه، فال مشاركة ألحد في الوالية لغير المذكورين في اآليـة، ولـو كـان أحـد     

في اآلية. لغواًاً كونه النتقض الحصر وأصبح واضح 7اً بعد رسول اهللاغيره ولي  
كمـا كانـت واليـة     ،لعرضواليـة بـالطول ال بـا    C واليتـه  نألقد ذكرنـا سـابقاً    ــــــــ٤٤٤٤

نتقـل مباشـرة لمـن ثبـت     ا ،الفعلـي  تصرفال فإذا غاب من له حقH، هارون مع موسى
  وال يدخل أحد بينهما في البين. ،بعده مباشرة تصرفله ال
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العهد حال حيـاة القـائم   ولي وب ،ل لذلك بالوصي حال حياة الموصيمثّ ربماو
  باألمر والملك.

وهـي   ،تصـرف ال الطاعـة وحـق   ثبوت حـق : ومعنى الوالية ه قد ذكرنا سابقاً أن ــــــــ٥٥٥٥
ــة لــه  ة الجاريــة التــي اصــطفاها مــن ســبي     بــدليل قصّــ  ،7فــي زمــن رســول اهللا   C ثابت

، فــإذا مــات انتقلــت  7بهــا حيــاة رســول اهللا  Cقالله اســتوإنّمــا كــان يمنــع مــن   ،الــيمن
  .بالمباشرة Cله

قـة  هـا معلّ نعقـد اإلجمـاع أنّ  الكـن  و ،مع أن اآلية صريحة في ثبوت الوالية في الحال
  .مباشرة Cبت له تثفال إجماع و 7، فإذا ذهب7حال حياة رسول اهللا C له

 تصــرفال حــقC ة الجاريــة تثبــت لــه  فقصّــ ��� و ،مــا يثبــت باآليــة  وهــذا أقــلّ
 ،راً عنـه إذا كـان حاضـراً   ومتـأخّ  ،إذا لم يكن حاضراً 7والطاعة مع حياة رسول اهللا

ــة بــل لعلّــ  ن إو ،7كــان ال يصــدر منــه خــالف لرســول اهللا    Cالعصــمة منــه ه لمكان
فالطاعة وال ثبت له حقمعه. تصر  

وقـد قـال    ،Cما ثبت لهارون من موسـى  Cوداللة حديث المنزلة يثبت له
    �    اشْــدد بِــه أَزْرِياشْــدد بِــه أَزْرِياشْــدد بِــه أَزْرِياشْــدد بِــه أَزْرِي    �    هــارون أَخـي هــارون أَخـي هــارون أَخـي هــارون أَخـي     �    واجعـلْ لــي وزِيـراً مــن أَهلـي   واجعـلْ لــي وزِيـراً مــن أَهلـي   واجعـلْ لــي وزِيـراً مــن أَهلـي   واجعـلْ لــي وزِيـراً مــن أَهلـي   �: اهللا تعـالى 

  وهي واضحة في الشراكة. ،)١(�ييييوأَشْرِكْه في أَمرِوأَشْرِكْه في أَمرِوأَشْرِكْه في أَمرِوأَشْرِكْه في أَمرِ
هـا مـرادة زمـن    هـم ال يقولـون أنّ  ومن هنا تعرف أن ما نسبه إلـى اإلماميـة مـن أنّ   

وعــدم فهــم لقــولهم بالطوليــة  ،هــو زعــم فــي زعــم ،ةذلــك عهــد النبــو ألن ؛الخطــاب
األحــوال   علــى أقــلّ  لكنّــهو ،والطاعــة يثبــت  تصــرفالواليــة والحــق   فــإن !والنيابــة

مــا نقــول تنــزالً أن رب ،قالله فــي زمــن حياتــه، نعــماســتو ،نفــراداالزمــن  موقــوف إلــى
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ا نعتقـد ثبـوت الواليـة    مـن الحيـاة الـدنيا، ولكنّـ     7بعد انتقـال النبـي   ��� فعليتها ال تتم 
  .في البرزخ حتّىالطولية 
ـــ٦٦٦٦ ــــ ــــ ــــ ــو  ـ ــر مــراد بخصوصــه     ســلّمنال ــهو ،Cمــن أن زمــن الخطــاب غي ــت  لكنّ يثب

 ،بمقتضى ظاهر اآلية والحصر الذي فيها 7اة رسول اهللافي أول آن بعد وف Cله
  ؟ومن أين لهم ذلك النقض على اآلية ،ار في البينيغفكيف دخل األ

وواليـة   ،إن قضية العطف في اآلية تثبت للمعطـوف نفـس مـا للمعطـوف عليـه      ــــــــ٧٧٧٧
، وبمــا أن الــدليل قــام علــى Cفكــذلك واليتــه ،ثابتــة فــي كــلّ األحــوال 7اهللا ورســوله

  مباشرة. 7ثبتت له بعده ،بل الطول 7بالعرض مع رسول اهللا Cثبوتها له عدم
صــفة ولي كلمــة الــ نإســمية الجملــة، ال ؛ثابتــة علــى الــدوام  Cواليتــه نإبــل 

 ـ   ؛تـان علــى الـدوام والثبـات   هة، وهمـا دالّ مشـبن إللمسـلمين دائمــاً و  اًفيثبـت كونــه ولي
  ط غيره على رقابهم.تسلّ

  الخ. ))...ظهار الحقإالعجائب أن صاحب  ومن((: قوله: : : : ثاني عشرثاني عشرثاني عشرثاني عشر
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
ـــــ١١١١ ـــ ـــ  ،داللســتاال نإفــ ؛داللســتتصــحيح اال حــق)ظهــار ال(إلــيس غايــة صــاحب  ـ

على قـولهم   حتّى ،لزام المخالفينإتام ال خدشة فيه، وإنّما غرضه  ،كما مضى آنفاً
المراد من الوالية في اآلية بأن :ة.المحب  

لـم ينقلـه بالكامـل،     )التحفة االثني عشرية(من مترجماً لوسي ما نقله اآل نإ ــــــــ٢٢٢٢
راً وبعـــض األخطـــاء، ونحـــن اختصـــافيـــه  ولـــذا فـــإن !ة والضـــبطبـــل لـــم ينقلـــه بالدقّـــ 

 )تفســير روح المعــاني(ه مــراده بالمقارنــة بــين ســنحاول أن نجيــب علــى مــا نعتقــد أنّــ 
  .عشرية) االثني التحفة(و
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ة، فهـي قطعـاً ليسـت    المحبـ : يـة فـي اآليـة هـي    المـراد بالوال  على التسليم بأن ــــــــ٣٣٣٣
كما في اآليـة  ،ة الواقعة بين كلّ المؤمنينالمحب :�   مضُـهعنَـاتُ بمؤالْمو نُونمؤالْمو   مضُـهعنَـاتُ بمؤالْمو نُونمؤالْمو   مضُـهعنَـاتُ بمؤالْمو نُونمؤالْمو   مضُـهعنَـاتُ بمؤالْمو نُونمؤالْمو

  : , وذلك لوجهين)١(�أَولياُء بعضٍأَولياُء بعضٍأَولياُء بعضٍأَولياُء بعضٍ
الحصـر ال   فـإن  ؛والذين آمنـوا  7والتعاطف بين اهللا ورسوله ،مقام الحصر ــــــــ    أأأأ
  ــ   با ��� يصــحك ،ة وتلـــكلتغــاير بـــين هــذه المحب  ــ مــا أنـــدة اهللا مطلقـــة غيــر  محبة مقي

إذ لـم يـذكر القيـد، وال توجـد قرينـة علـى ذلـك، ومحبـة          ؛المعطوف عليها كذلكف
  .المؤمنين لبعضهم ليست مطلقة

في اآليتين وجمعنا بينهما، نجد كأن آية (والية ة المحبأخذنا بمعنى لو  ــــــــ    بببب
 ولـى آمنوا) ناظرة إلى آية (والية المؤمنين)، فكما في اآلية اُألاهللا ورسوله والذين 

في اآلية الثانية كـ(ال محبة)  ،محبتهم العامة: أي ،وتنزيل بأن والية المؤمنين ادعاء
ــل      ــة حقيقيــة، ب ــة كامل ــةهــأو ليســت محب ــام (  ،ي ظاهري ــي اآليــة   إوذلــك لمق نّمــا) ف

مـؤمنين والمؤمنـات يحبـون بعضـهم بعضـاً،      إن ال((: ، ويكون التقـدير كقولنـا  ولىاُأل
) المحبــة هللا ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــالة ويؤتــون        (ولكــن إنّمــا 

أو إضـافة معنـى فـي     والتنزيل مـن نكتـة   دعاءلهذا اال ال بد، و))الزكاة وهم راكعون
ة حبــة مهــذه المحبــ ��� هــي ليســت ة العامــة، وة فــوق معنــى تلــك المحبــ هــذه المحبــ
  وهذا هو قولنا. .ة بقيد وال شرطمقيدمطلقة غير 

من جميع الجهـات الثابتـة فـي    : أي ،والمحبة المطلقة دون قيد وشرط وجهة ــــــــ٤٤٤٤
ومــن جميــع  بمعرفــة مصــاديقها فــرداً فــرداً  ���  حقّــقاآليــة علــى فــرض ال يمكــن أن تت 
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مة مـن جهـة   على عكس المحبة العا ،ال يمكن معاداتهم من أي جهة حتّى ،الجهات
معـاداة  يصـح  وبالتـالي   العنوان وترجع إلـى محبـة إيمـانهم؛   اإليمان، ألنّها منصبة على 

  كالخصومة مثالً. ،أُخرىبعض أفراد المؤمنين من جهة 
ــع المــؤمنين     اًإذ ــراد بهــا جمي الة معــرفتهم ســتحال ؛المحبــة المطلقــة ال يمكــن أن ي

الموصـوف بالصـفات    ،الـبعض : نـي بهـا  أن يكـون المع  ال بدكلّهم من جميع جهاتهم، و
المذكورة في اآلية، وهذه الصفات لم يتصف بها كلّ المؤمنين قطعاً، فضـالً مـن عـدم    

  فكان هو المراد. ؛Cى لعليها فيهم، وهي لم تثبت ألحد سوحقّقإمكان معرفة ت
ــ٥٥٥٥ ـــ ـــ ـــ ــاعثبــت وجــوب الطاعــة و   ،ة المطلقــةوإذا ثبــت وجــوب المحبــ   ـ ــه  ؛االتّب لقول

، وهي كبرى القيـاس فـي   )١(�إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّهإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللّه    قُلقُلقُلقُل�: تعالى
مــا ثبــت فــي النقطــة الســابقة مــن اآليــة مــورد البحــث مــن      : القضــية، وصــغرى القيــاس 

ة المطلقة لثبوت المحبعليC، 7كما هي ثابتة هللا ورسوله.  
وهــــذا  .ة والعصــــمةاإلمامــــ Cثبتــــت لــــه ،الطاعــــة مطلقــــاً Cوإذا ثبتــــت لــــه

  .المودةبآية اإلمامية دالل استبدالل شبيه ستاال
ن لـم يفهمـه   إو ،يرجـع إلـى هـذا الـدليل     حـق) ظهـار ال (إما قالـه صـاحب    نإ ــــــــ٦٦٦٦

ــرية (صـــاحب  وال صـــاحب  التحفـــة)، مختصـــر(وال صـــاحب  )،التحفـــة االثنـــي عشـ
  ..)روح المعاني(

 7ة اهللا ورســولهر بمحبــاألمــ نإ((: مــن قولــه حــق)ظهــار ال(إذ مــراد صــاحب إ
ــة   ــاه مــن وجــوب المحبــ   ، ))يكــون بطريــق الوجــوب ال محال ة مطلقــاً ال هــو مــا ذكرن
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هـا  ومعنـى أنّ  ،وهي التي تستلزم وجوب الطاعة والعصـمة  ،دة بجهة من الجهاتمقي
وليســـت بســـبب جهـــة مـــن  ،وفـــي كـــلّ األوقـــات ،واجبـــة دائمـــاً: أي ،واجبـــة مطلقـــاً

لمـا ثبـت مـن     ؛ة لـذواتهم بـل هـي محبـ    ،ة ذواتهممحبة مساوية لفهي محب ،الجهات
  أن ذواتهم طاهرة.

 ؛معنيين في كالم ذو سياق واحد إرادةصحة عدم : ودليله على كونها واجبة
ــن  ــم الاذ ال يمكــ ــأن حكــ ــوله بــ ــة اهللا ورســ ــذين    7محبــ ــة الــ ــم محبــ ــة، وحكــ واجبــ

  يتصدقون حال الركوع مندوبة، وقد وردت كلّها في جملة واحدة.
 ،عـــدم وجـــود القيـــد فـــي واليـــة الـــذين آمنـــوا : دليلـــه علـــى أنّهـــا مطلقـــة، هـــو و

  وعطفها على والية اهللا ورسوله المطلقة.
حـداً ومحمولـه   إذ الحكـم فـي كـالم واحـد يكـون موضـوعه متّ      ((: ومعنى قولـه 

 أن ظاهر الكالم الواحد من المسند والمسند إليـه : هو ،))اً ومتعاطفاًعددحداً أو متمتّ
  ال بـد وفــي موردنــا ،واحــداً أن يكــون لــه معنـى   أي أن يكــون حكــم الواليــةال بـد) :

فــال   ،حــاد تّاالوحكــم التعــاطف    ،المحمــول عليهــا متعــاطف    ألن ؛واحــداً  المحبــة) 
وتكـون لمـا عطـف     ،واجبـة  7ة هللا ولرسـوله يمكن أن تكون الوالية بمعنـى المحبـ  

كمــا  ،وهــو باطــل ،ظ واحــدرادة معنيــين مــن لفــإإذ يلــزم مــن ذلــك  ؛عليهمــا مندوبــة
  ..اُألصولفي علم  حقّق

، لكـلّ فـي ا أو مندوبـة   لكـلّ فـي ا  ةمـا واجبـ  إة من أن يكون حكـم المحبـ   البدف
ــا أنّـــ فكـــذلك ال  7ة مندوبـــة بالنســـبة هللا ورســـوله ه ال يمكـــن أن تكـــون المحبـــ وبمـ

  .فثبت المطلوب ،بل هي واجبة في الكلّ ،يمكن أن تكون مندوبة للذين آمنوا
  أتي مزيد بيان في الجواب على إشكاالته.وسي



� �� �� �� �
��������٤٨٥  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

 ــم ــه فــي الموضــوع والمحمــول     إن ث ال  ،صــوليينعلــى مصــطلح األُ كــلّ كالم
ــة    ــى مصــطلح المناطق ــم ومــن  أ،طــخ )التحفــة(كمــا فهمــه صــاحب   عل أخطــأ فــي  ث

  !الجواب عليه
 ،ال الحكـم فـي القضـية المنطقيـة     ،الحكـم الشـرعي  : كما أن مراده من الحكم

  بينهما وإن خفي على المجيب.والفرق واضح 
ية يختلــف عليهــا مــن وجهــة أُصــولالجملــة مــن وجهــة نظــر بنــاء والكــالم علــى 

  .)التحفة(إلى الهفوات التي وقع بها صاحب  يؤديوالخلط بينهما  ،نظر منطقية
فــإذا كانــت محبــة أولئــك المــؤمنين وواليــتهم واجبــة وجــوب   ((: ومعنــى قولــه

ة المســـلمين وكـــلّ األمـــة، تنـــع أن يـــراد مـــنهم كافّـــ ، ام7همحبـــة اهللا تعـــالى ورســـول
ــأنهم االتّ  ــار أن مـــن شـ ــفات؛ باعتبـ ــنهم ليحـــب  صـــاف بتلـــك الصـ ــة كـــلّ مـ  ألن معرفـ

أنّـه إذا كانـت   : ، هـو ))فـين بوجـه مـن الوجـوه    ويوالى مما ال يمكـن ألحـد مـن المكلّ   
 7رسـوله كمـا هـي محبـة اهللا و    ،محبة المؤمنين الموصوفين في اآلية واجبـة مطلقـاً  

لمحبـة  ألن ا ؛الواجبة المطلقة، استحال أن يـراد مـنهم جميـع المسـلمين وكـلّ األمـة      
عـة علـى المعرفـة لكـلّ مـنهم مـن جميـع الجهـات،         هـات متفر المطلقة من جميع الج

فـين، علـى عكـس    جهة، وهذا مستحيل ألي أحد مـن المكلّ  عادى من أيال ي حتّى
بعضـهم   ةإذ يمكـن معـادا   ؛ى عمـوم المـؤمنين  المحبة من جهة اإليمـان المنصـبة علـ   

  مثالً.  )الفسقـ(ك ،غير اإليمان أُخرىمن جهة 
الـدليل   ت أين اللزوم بـين مقدماه مع تسليم الويرد عليه أنّ((: قوله: : : : عشرعشرعشرعشر    لثلثلثلثثاثاثاثا

  .))؟ن من المطلقوكيف استنتاج المتعي ؟ىمدعوال
        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
 مـا ذكـر  : ى فـي النقطـة السـابقة, فالـدليل    مـدع نا اللزوم بين الـدليل وال لقد بي ــــــــ١١١١
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ــرى والصــغرى، وال   ــه  : ى أو النتيجــةمــدعمــن الكب ــاً Cوجــوب إطاعت وهــو  ،مطلق
  ناه.وقد بي ،معنى اإلمامة

وإذا امتنـــع إرادة وجـــوب المحبـــة المطلقـــة لعمـــوم المـــؤمنين، ثبـــت إرادة   ــــــــــــــــــــ٢٢٢٢
ــبعض مــنهم، و  ــين و ســتاالال ــبعض  نأدالل علــى التعي ــ: هــوالمــراد ال ــد  ،Cيعل وق

ضـــح ســـابقاً بمـــا ال مزيـــد عليـــه مــــن خـــالل اآليـــة واألوصـــاف المـــذكورة فيهــــا          اتّ
المنحصرة في عليC .بشهادة الروايات وما وقع في الخارج  

الة المـؤمنين  ال أن مـو ال يخفـى علـى مـن لـه أدنـى تأمـ       وأيضـاً ((: وأمـا قولـه   ــــــــ٣٣٣٣
 ل بــأنذكرنـا علــى التنــزّ  الــخ. فلقــد ))مـن جهــة اإليمــان أمـر عــام بــال قيــد وال جهـة...   

ــة  ــى الوالي ــ: معن ــو ،ةالمحب المحب ــ    أنــة هــي المحب ــة فــي اآلي ــر  ة الواجب ة المطلقــة غي
ـ   ألنّها جـاءت مطلقـة فـي اآليـة،      ؛دة بقيد وال شرط وال جهةالمقية وهـي غيـر المحب

  المشروطة بقيد اإليمان الشاملة لجميع المؤمنين.
وال  ،وعلــى طــول الزمــان ،واجبــة دائمــاً :أي ،هــا واجبــة مطلقــاًنّأوعنــدما نقــول 

قيـــد  ة بـــأيمقيـــدغيـــر : ومعنـــى مطلقـــاً أي ،تكـــون مندوبـــة فـــي وقـــت مـــن األوقـــات
بــل  ،أو فـي وقـت دون وقـت    ،صـفة مــا  أو ،تهم بسـبب فعـل  فـال تجـب محبــ   ،وشـرط 

تهم دائماً سواء وجد هذا الفعل أو الصفة أو التجب محب.  
ــة: وعنـــدما نقـــول ــتجـــب : أي ،مـــن دون جهـ ــاتهم ال  محبـ تهم مـــن جميـــع جهـ

 فإن ) مثالً؛الفسقـ(ك ،أُخرىبحيث يمكن معاداتهم من جهة  ،ةمعينحصرها بجهة 
ــي   وجـــوب محبـــ  ــات يعنـ ــع الجهـ ــن جميـ ــه أتهم مـ ــن   نّـ ــال مـ ــاداتهم بحـ ــن معـ ال يمكـ

وعلـى   ،وعلـى طـول األزمـان    ،واجبـة دائمـاً   7هة اهللا ورسولكما هي محب ،األحوال
وأوامــرهم ونــواهيهم،  ،أفعــالهم وأقــوالهم ولكــلّ ،هــاتومــن جميــع الج ،كــلّ حــال
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  وغير ذلك. ،فهمقدامهم أو توقّإو
ــة     ــال وجــه للــنقض باآلي ــالي ف والْمؤمنُــون والْمؤمنَــاتُ بعضُــهم أَوليــاُء    والْمؤمنُــون والْمؤمنَــاتُ بعضُــهم أَوليــاُء    والْمؤمنُــون والْمؤمنَــاتُ بعضُــهم أَوليــاُء    والْمؤمنُــون والْمؤمنَــاتُ بعضُــهم أَوليــاُء    �: وبالت

ا غيـر مطلقـة   لكنّهـ و ،ة فيها واجبة وليست مندوبـة المحب بأن سلّمناا لو ألنّ ؛)١(�بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ
أو  )فسقالـ(كـــ أُخـــرىفـــيمكن معـــاداتهم مـــن جهـــة  ،دة مـــن جهـــة اإليمـــانقيـــبـــل م

 ،ة باألمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر   دت تلك المحببل اآلية قي ،خصومة مثالًال
ــاء الزكــاة  ،وإقامــة الصــالة  وأيــن هــذا مــن الوجــوب   , 7وإطاعــة اهللا ورســوله  ،وإيت

  فالحظ! ؟!المطلق في آية الوالية
دة باإليمـان  مقيـ  ،Cعلـي : وهـو  ،في اآلية البعضة محب أنوال يمكن القول ب

ــا  ،7ة اهللا ورســـولهمعطوفـــة علـــى محبـــ جـــاءت مطلقـــة وهـــا وذلـــك ألنّ ؛أيضـــاً وهمـ
فكـذا المعطـوف عليهمـا, فتكـون      ،ال يمكن معاداتهما بحال من األحوال: أي ،مطلقتان

وإن كانـت   ،سـابقاً  ناكما بي ،الشخص المراد تعين األوصاف المذكورة في اآلية ألجل
ية ولكن ليست على سبيل العلّما تشعر بنوع من العلّربة.ة بل جزء العلّة التام  

من جهة  الة المؤمنينان موإ: فهو بعد أن يقول !والعجب من هذا المستشكل
يرجــع  ،جهــة صــريحة يوهــ ،الة إيمــانهم ال ذواتهــماهــا ترجــع إلــى مــو نّأواإليمــان 

  !!بفالحظ وتعج ؛ قيد وال جهةها أمر عام بالبأنّ: ويقول
دة مــن هــا مقيــفإنّ اً؛كفّــارمــن جهــة كــونهم  كفّــاروكــذا القيــاس علــى معــاداة ال 

  جهة الكفر.
ــر فــي الكــافرين      ــي المــؤمنين والكف ــوان   ،وصــفة اإليمــان ف ــان أخــذتا كعن ــة  ،اللت ثابت

  يه هو باإلجمال.أو ما يسم ،الحكم بالشمول لهما فصح ؛للطائفتين على العموم
                                                 

�Fא�?�-�١�E�F٩E�W٧١K� �
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ة المحبـ فـي  دة بـل  ة المقيـ ليس فـي المحبـ   )إظهار الحق(ولكن كالم صاحب 
 ،لمــن انطبقــت عليــه الصــفات مــن المــؤمنين    ��� وهــي ال تثبــت فــي اآليــة    ،المطلقــة

  ؟المؤمنين فكيف يجعلها شاملة لكلّ ،ق وهو راكعالتصد: وهي
ضـالً  ف ،بل من المسـتحيل ذلـك   ،هذه الصفة للكلّ حقّقوال يستطيع أحد أن ي

  في وقته. Cه لم تقع ألحد غير عليعن أنّ
 كالمـه هـذا فـي حمـل الواليـة فـي اآليـة علـى         ثم اإلجمـال إعـادة   العمـوم و إن

المنفيـــة عـــن اليهـــود  ،هـــا تفيـــد النصـــرة للمـــؤمنينداللهم علـــى أنّاســـتلمـــا ســـبق مـــن 
هنـا  (وإن كان بين معنى اإلجمـال   ،ها تنافي الحصرها بأنّنوالتي أجبنا ع ،والنصارى

نه في النقطة الالحقـة)، ومعنى العموم الذي طرحوه هناك اختالف سنبي  إرادة  فـإن
 ،معنـى أخـذت الواليـة فيهـا     ما) بأيالعموم من اآلية ينافي الحصر المستفاد من (إنّ

وبأي ؛أخذ العموم معنى لفالحظ وتأم!  
أنـت تعلـم   ومتى كفت المالحظة اإلجمالية هناك فلتكف هنـا،  ((: ـ أما قولهــــ٤٤٤٤

 ،فضــالً عــن إمكانهــا  ،وقوعهــا فــي شــكأن مالحظــة الكثــرة بعنــوان الوحــدة ممــا ال  
الظـاهر وقـوع قصـور مـن اآللوسـي فـي       ف .))والرجوع إلى علم الوضـع يهـدي لـذلك   

فهم المعنى المراد من اآلية، بل وقوع الخلط بين المعاني عنده، وعـدم تـدقيق فـي    
  .ية.اُألصولبعض المفاهيم 

، )عمـوم مجمـوعي  (الحكـم بالموضـوع، منـه مـا هـو       تعلّقبلحاظ  ،مومفإن الع
: ه، والعمـوم المجمـوعي يكـون لحـاظ الموضـوع فيـ      )عمـوم اسـتغراقي  (ومنه مـا هـو   

اها مالحظة الكثـرة بعنـوان الوحـدة، وهـي التـي سـم      : المجموع بما هو مجموع، أي
صـــداق اآللوســي المالحظـــة اإلجماليـــة، ويكـــون المجمــوع بمـــا هـــو مجمـــوع كالم  

األفـراد   غراقي فيكـون لحـاظ الموضـوع فيـه    سـت الواحد للحكـم، وأمـا فـي العمـوم اال    



� �� �� �� �
��������٤٨٩  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

 بمـــا هـــي أفـــراد، أي كـــلّ واحـــد واحـــد، ويكـــون المجمـــوع كعنـــوان لهـــا، فينصـــب 
  الحكم على كلّ فرد فرد.

ــة     ــراد فــي آي ــر م ــاتُ بعضُــهم   �: والعمــوم المجمــوعي غي ــون والْمؤمنَ ــاتُ بعضُــهم   والْمؤمنُ ــون والْمؤمنَ ــاتُ بعضُــهم   والْمؤمنُ ــون والْمؤمنَ ــاتُ بعضُــهم   والْمؤمنُ ــون والْمؤمنَ والْمؤمنُ
، �بعضُهم أَولياُء بعـضٍ بعضُهم أَولياُء بعـضٍ بعضُهم أَولياُء بعـضٍ بعضُهم أَولياُء بعـضٍ �: بقرينة قوله تعالى ؛غراقيستاال ، بل العموم�بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ    أَولياُءأَولياُءأَولياُءأَولياُء

  فخلط اآللوسي هنا وجعله من العموم المجموعي.
والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ        والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ        والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ        والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ        �: وأما في قوله تعالى

ــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهلمــا  ؛غراقيســتال المجمــوعي وال اال ،العمــوم مطلقــاً، فــال يــراد منــه �و
ذكرنا سـابقاً مـن أن إرادة العمـوم مطلقـاً تنـافي الحصـر فـي اآليـة وتعـارض الجملـة           

  الحالية في اآلية.
فـي  � والَّـذين آمنُـوا  والَّـذين آمنُـوا  والَّـذين آمنُـوا  والَّـذين آمنُـوا  �: ضـافة إلـى أن العمـوم المجمـوعي غيـر مـراد مـن قولـه        إ
األصل فـي العمـوم المـراد مـن األسـماء      قد نصّوا على أن صول ألن علماء اُأل اآلية؛

الموصولة والجمع المغراقي، وال ينصرف إلـى المجمـوعي   ستالعموم اال: ف هوعر
بـإرادة   سـلّمنا وال قرينة، بـل القرينـة علـى خالفـه لـو       ،ألن فيه مؤنة زائدة بقرينة؛ ��� 

بالجملـة   باعـه اتالعموم في اآلية، والقرينة هـي عطفـه علـى المفـرد (اهللا ورسـوله)، و     
  .�الَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونالَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونالَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونالَّذين يقيمون الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعون�: الحالية

المحبـة المطلقـة   : وهـو  ،لعـدم مناسـبة الحكـم    ؛غراقيستكما ال يراد العموم اال
مـن أن المحبـة    حـق) ال إظهـار ه عليـه صـاحب (  من جميع الجهات للموضوع، لما نبـ 

  كلّ المؤمنين فرداً فرداً من جميع الجهات، وهذا مستحيل.المطلقة تستلزم معرفة 
لى بعض المصاديق، وال مانع مـن اإلتيـان بعـرف    إرادة االنطباق ع ��� فلم يبق 

  كما بينا سابقاً. ،ق واحد، وهو حاصل في القرآنادجمعي وإرادة مص
، وإنّمـــا هـــو تـــابع لكيفيـــة لحـــاظ     )علم الوضـــع ـ(وهـــذا الكـــالم ال ربـــط لـــه بـــ    
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  .اُألصولفصل في علوم الحكم به من قبل الشارع، وهو ما ي تعلّقوع والموض
جعــــل العمــــوم ثــــم العمــــوم مــــن آيــــة الواليــــة  إرادةولكــــن اآللوســــي قــــال بــــ

وهـو   ،هه بالعموم فـي آيـة واليـة المـؤمنين    شبثم المجموعي بالمالحظة اإلجمالية، 
  فأخطأ في أربعة مواضع. ،أرجع إلى علم الوضعثم استغراقي، 

كمـا   ،هذا كلّه لو كانت القضية في اآلية مأخوذة على نحـو القضـية الحقيقيـة   
في األحكام التشريعية، مع أنّا ذكرنا سابقاً أن القضـية فـي اآليـة مـأخوذة علـى نحـو       

ة الوقــوع حقّقــالتــي يكــون الحكــم فيهــا منصــباً علــى األفــراد المت  ،القضــية الخارجيــة
رة الوقوع. خارجاً ال األفراد المقد  

فـي الخطـأ   ــ الذي هو األصل فـي هـذا الكـالم ـــ      )التحفة(لقد وقع صاحب  ــــــــ٥٥٥٥
يالمنطـق علـم  وما ذكر فـي  الفقه أُصول ن في علم في جوابه نتيجة الخلط بين ما ب، 

صـول  ه بمراحـل علـى علـم األُ   تقدمـ عند اإلمامية وصول ر علم اُألتطو: وسبب ذلك
ة.نّعند أهل الس  

إظهار ال(صاحب  فإنـ  ،اُألصـول م حسـب ميـزان علـم    كان يتكلّ )حقا لـم  ولم
م حسـب  ه يـتكلّ صـطالحات أنّـ  نتيجـة لتشـابه بعـض اال    ظـن  )التحفة(يفهمه صاحب 

ــم المنطــق   ــزان عل ــة باال     ،مي ــه عالق ــيس ل ــاً ول ــه خاطئ ــإداللســتفجــاء جواب ــم ؛ ف ن عل
ــى         أُصــول  ــان عل ــة، وعلمــي المنطــق والفلســفة مبني ــي علــى قواعــد اعتباري ــه مبن الفق

  واعد حقيقية واقعية, وال ينطبق ما ثبت اعتباراً على ما ثبت واقعاً.ق
 إذ ؛الة الثالثـة فـي مرتبـة واحـدة ولـيس فلـيس      االمحذور كون المـو و((: فقوله

دالل اسـت صـحة  ليس له أي تـأثير علـى    ،))أصل والثانية تبع والثالثة تبع التبع ولىاُأل
  !حق)إظهار ال(صاحب 

 فــي الخـارج علــى مراتــب يبقــى واحــداً وإن   حقّــقلمتك االمفهــوم المشــكّ فـإن
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 نإثــم ، خــرىمرتبــة معنــى غيــر معنــى المرتبــة األُ   كــون لكــلّيوال  ،ت مراتبــهعــددت
حـداً لـو   ر فـي الحكـم وكونـه متّ   ال يـؤثّ وتبـع التبـع   ب الطولي من األصـل والتبـع   الترتّ

(وهــو  اًفيبقــى الموضــوع واحــد  ؛واحــد تعلّــقاً علــى مومنصــب جــاء فــي ســياق واحــد 
(وهو الموضـوع حسـب    اًعددوالمحمول مت) اُألصولحسب اصطالح علم  تعلّقالم

، فـإذا كـان الحكـم واحـداً والمعنـى واحـداً       اًوالحكم واحد) اُألصولاصطالح علم 
القضـية المنطقيـة    مـادة ر فيـه اخـتالف   وال يـؤثّ  ،داللسـت االصـحة  كاً كفـى فـي   شكّم

ة واحـدة جـاء باعتبــار الشـارع، وهـو ظـاهر مــن      ن اعتبارهـا فــي مرتبـ  ، مـع أ فـي الواقـع  
  .كالمه، وكونها على مراتب ثالث واقعاً جاء من دليل خارج

 ثم ة(إنجهة القضية(تختلف عن  )القضية ماد(، الجهـة موطنهـا الـذهن    فإن، 
 القضــية فــإن مــادةوأمــا  ،ومــا يريــده تكلّمالمــ ادعــاءوقــد تــذكر فــي الكــالم حســب  

  ..مع الجهة وقد تختلف مادةحد الوقد تتّ ،حقّقف التموطنها الواقع وظر
 ،حــد الجهــةل بــه مــن (الموجــود فــي الخــارج الواجــب والجــوهر...) متّ فمــا مثّــ

والوجـود   ،من إثبات حكـم الوجـود للكـلّ    تكلّموهو مراد الم ،اإلمكان العام: وهي
ــر و    ــه معنـــى واحـــد ال غيـ ــية بالنســـبة للواجـــب والجـــوهر     مـــادةن اختلفـــت إلـ القضـ

 ا قـد ذكرنـا بـأن   نّـ أمـع   ، فالتشكيك يقع في المصداق الخارجي،والعرض في الواقع
  هذا خارج عن الموضوع من البداية.

قُل هـذه سبِيلي أَدعو إلى اللّه علَى بصيرة أَنَا قُل هـذه سبِيلي أَدعو إلى اللّه علَى بصيرة أَنَا قُل هـذه سبِيلي أَدعو إلى اللّه علَى بصيرة أَنَا قُل هـذه سبِيلي أَدعو إلى اللّه علَى بصيرة أَنَا �: أما ما استشهد به من اآلية ــــــــ٦٦٦٦
 ،فقـط  7وة واجبـة علـى الرسـول   الـدع  أن ،أول الكـالم مـن  ه فإنّـ  .)١(�ومنِ اتَّبعنِي...ومنِ اتَّبعنِي...ومنِ اتَّبعنِي...ومنِ اتَّبعنِي...

ومندوبة على غيره ممعوهن اتب، بـل صـياغة الجملـة     ،ما ذكره يحتاج إلى دليل فإن
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يكــون حكــم الــدعوة فيهــا   ،اإلنشــاء مصــب هــا تصــبإذا قلنــا أنّ ،الخبريــة فــي اآليــة 
  ومن تبعه حسب ظاهر اآلية. 7واحداً بين الرسول

مندوبـة علـى    ،7جبـة علـى الرسـول   الـدعوة وا  من دليل خارج بأن ادعىولو 
ــره ــة, فــإن       فإنّ ؛غي حــاد تّاظاهرهــا  هــا تكــون دعــوى خارجــة عــن مــدلول ظــاهر اآلي

  وبين من تبعه. 7الحكم بين الرسول
ن مـا  لو سلّمنا بـه فـإ   .))القران في النظم ال يوجب القران في الحكم((: قوله ــــــــ٧٧٧٧

بـالعطف واإلطـالق    ستدلّا حق)ال إظهارإذ أن صاحب ( ؛نحن فيه ليس من مورده
 ران، فــإنــالق فــإن كــالً مــن الجمــل   : قــال السرخســي  القــران يكــون فــي الجمــل؛   ال ب

في واو النظم دليل المشاركة بينهما فـي الحكـم إنّمـا ذلـك فـي      وليس معلوم بنفسه 
 واو الــنظم تــدخل بــين جملتــين كــلّ واحــدة منهــا    واو العطــف، وفــرق مــا بينهمــا أن

، فـذكر  جاء زيد وتكلّـم عمـرو  : كقول الرجل ،نية عن خبر اآلخربنفسها مستغ تامة
  .حسن النظم به ال للعطفلالواو بينهما 

ــ قــال  ثــم  ــــ   أحــدهما نـــاقص   ،نّــه يــدخل بــين جملتــين    إمــا واو العطــف ف  وأ : ــ
مـن   ال بـد فال يكون مفيداً بنفسه، و ،بأن ال يكون خبر الناقص مذكوراً ،واآلخر تام

جـاءني  : كقـول الرجـل   ،يصـير مفيـداً   حتّـى ية نلألول خبراً للثاجعل الخبر المذكور 
  .)١(فهذا الواو للعطف... الخ ،زيد وعمرو

يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    �: بـالقران فـي قولـه تعـالى     اسـتدلّ ومع ذلك فإن الفخر الـرازي  
   ينقــاد ــع الصَّـ ــوا مـ ــه وكُونُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــادقين   آمنُـ ــع الصَّـ ــوا مـ ــه وكُونُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــادقين   آمنُـ ــع الصَّـ ــوا مـ ــه وكُونُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــادقين   آمنُـ ــع الصَّـ ــوا مـ ــه وكُونُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــه إل )٢(�آمنُـ ــمول قولـ ــات شـ ــع  كُكُكُكُ�: ثبـ ــوا مـ ــع  ونُـ ــوا مـ ــع  ونُـ ــوا مـ ــع  ونُـ ــوا مـ ونُـ

ينقالصَّادينقالصَّادينقالصَّادينقلكلّ األزمان �الصَّاد..  
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أمــر لهــم ، �يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا اتَّقُــوا اللَّــه يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا اتَّقُــوا اللَّــه يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا اتَّقُــوا اللَّــه يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا اتَّقُــوا اللَّــه �: وهــو قولــه تعــالى: الرابــع((: قــال
قيــاً، وإنّمــا يكــون  ن ال يكــون متّمنــه أيصــح بــالتقوى، وهــذا األمــر إنّمــا يتنــاول مــن    

من كان جائز الخطـأ وجـب    نز الخطأ، فكانت اآلية دالّة على أكذلك لو كان جائ
كونـــه مقتـــدياً بمـــن كـــان واجـــب العصـــمة، وهـــم الـــذين حكـــم اهللا تعـــالى بكـــونهم  
صادقين، فهذا يدلّ على أنّه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ 

  .يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ حتّى
  .)١())حصوله في كلّ األزمان وهذا المعنى قائم في جميع األزمان، فوجب

ــا إلثبــات اإلطــالق، وكــان اســتدالل صــاحب (      اســتدلّ ف ــه هن ــرازي ب  إظهــارال
  باإلطالق أيضاً.   حق)ال

 مــا)د مــع اقتضــاء (إنّه أجــاب عــن عــدم وقــوع التــرد نّــإثــم ((: قولــه: : : : رابــع عشــررابــع عشــررابــع عشــررابــع عشــر
  إلخ. ))له...

        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
 ،د ال الحصـر الحقيقـي  ي التـرد لقد ذكرنا سـابقاً أن الحصـر اإلضـافي يقتضـ     ــــــــ١١١١
ة نا وقد بيدالل على القول بكال الحصرين.ستاالصح  

إيراده لهذه الروايات إنّما هو من باب اإللزام ألهل السـنّة ولـيس معنـاه     نإ ــــــــ٢٢٢٢
  اإليمان بما جاء فيها.

ـــ٣٣٣٣ ــــ ــــ ــــ إذ لــوال الجهــل المحتــاج إلــى   ؛د فــي الــذهنمحــض الســؤال يقتضــي التــرد  نإ ـ
وهـو مـدلول آخـر     ،د في تعيين أحـد األطـراف  أو الترد ،ما)أحد مداليل (إنّوهو  ،تعيين
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السـؤال يكشـف أن وراءه نـوع مـن الترديـد أو       فـإن  ،لما ورد السؤال من السائل ،)مانّإـ(ل
  لقطع العذر. ؛)(أنبـما) ال نّإ(بـاإلجابة  تصح وإذا كان هذا هو منشأ السؤال ،الجهل
ــإأمــا  ــــــــــــــــ٤٤٤٤ ــة أو بعــدها ه وقــع قبــل نــزو  نّ ح الســيرة ه واضــح مــن تصــفّ  فإنّــ ،ل اآلي

مـا وقـع فـي خيبـر     : ، والشاهد األوضحالقبلية حقّقت مارةومشاهدة كثرة تنافسهم لإل
قبـل   ها نزلـت علـى األصـح   فإنّ ؛قبل نزول اآلية ووه ،ه تساور إليهاوتصريح عمر بأنّ

  حسب ما في بعض الروايات. ،الوداعحجة 
ه سـيقع النـزاع فـي المسـتقبل كـاف فـي تحقيـق        علم اهللا بأنّـ  ذكرنا سابقاً بأن ــــــــ٥٥٥٥
  ر اآلية بها.وتصد )مانّ(إمعنى 

د ه لم يقع الترده كيف تقولون بأنّبأنّ: دالل سيكون هكذا باإللزامستاال نإ ــــــــ٦٦٦٦
  ؟على ذلك والسؤال عن من هو الخليفة وعندكم روايات تدلّ

 ،مـا) بالحصـر اإلضـافي   نّإورود (ة صـح ثـم  د ومـن  موا بوقوع التردما أن تسلّإف
  أو إسقاط هذه الروايات.

  وأما نحن فال تلزمنا هذه الروايات من البداية.
  الخ. ))وذكر الطبرسي في مجمع البيان...((: قوله: : : : خامسة عشرخامسة عشرخامسة عشرخامسة عشر

        : : : : عليهعليهعليهعليه    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب
جميـع  : أيـــ  غراق حقيقـة  سـت في اآليـة علـى اال   �الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا�ال يجوز حمل 

 ،وهـم المؤمنـون  ، �إِنَّما وليكُمإِنَّما وليكُمإِنَّما وليكُمإِنَّما وليكُم�لوجوب التغاير بين من خوطب باآلية بـ ــ المؤمنين
إذ لو كان المراد فـي االثنـين    ؛�الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا�: وهم ،الخطابشار إليه في وبين الم

 ،أنـتم)  ولـيكم  مـا (إنّ: أو ،مـا أنـتم أوليـاء أنفسـكم)    (إنّ: الجميع ألصبح المعنى هكـذا 
ســيكون  ،الضــمير (كــم): وهــو ،فالمضــاف ،نفســهولــي د وهــو بمعنــى أن كــلّ واحــ 

  ..من تغاير المضاف والمضاف إليه ال بد(الولي), و: وهو ،بعينه المضاف إليه
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ة تعلّقـ ها موعدم جمعها من أنّ )الولي(فراد لفظة إهذا إضافة إلى ما يدلّ عليه 
  .كم) لكان في الكالم مجالؤأولياما (إنّ: لو قال إذ ؛بأفراد مخصوصين

خطـأ واضـح!   )) بعض المؤمنين بعضـاً : وأنت تعلم أن المراد((: وقول اآللوسي
الـذي يـؤتي الزكـاة وهـو     : يـه، وهـو  وقد عينـت اآليـة صـفات مـن يجـب تولّ      ؟!كيف

راكع، فكالمه إن كـان لـه مجـال فهـو عنـد عـدم تعيـين الـبعض المـولى وال الـبعض           
ومعـارض بروايـات    ،آليـة المولى عليه، فيصبح الكـالم مجمـالً، وهـو خـالف نـصّ ا     

  أسباب النزول.
كـون بمعنـى   فت ،حمل اآلية علـى مـا يريـده مـن معنـى مجـازاً      مكان إ سلّمناولو 

حظ كيـف  لكن الو .�............والْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياُء بعضٍوالْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياُء بعضٍوالْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياُء بعضٍوالْمؤمنُون والْمؤمنَاتُ بعضُهم أَولياُء بعضٍ�: قوله تعالى
   آ �فحمـل  ، بهـا هنـاك   عبر هنا بلفظة (بعـض) ولـم يعبـر ينآ الَّـذ ينآ الَّـذ ينآ الَّـذ يننُـوا الَّـذنُـوا منُـوا منُـوا مفـي اآليـة علـى     �م

وحملهـا علـى    نفسـه, ولي أن كلّ واحد : إلى كون المعنى يؤديغراق حقيقة ستاال
إذا  ��� يحتـاج إلـى قرينـة أوالً, وثانيـاً ال يؤخـذ بـه        ،أن بعضهم أولياء بعض: المجاز

  ر الحمل على الحقيقة أو مجاز أقرب منه.تعذّ
البعض دون : المراد به نأو ،الخصوصفي اآلية على  �الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا�وحمل 

ــر اال لكنّــهو ،مجــاز أيضــاً  ،الجميــع ــم نقــل أنّــ   ســتكثي ه أصــبح عمال فــي القــرآن إذا ل
ضافة لوجـود الـنص عليـه مـن     إ .ىمدعفهو أقرب من ذلك المجاز ال ،حقيقة عرفية

  الروايات والقرينة الحالية من الخارج.
لـو   ،))يـة بعـض المـؤمنين بعضـاً    وال: وأنت تعلـم أن المـراد  ((: فقول المستشكل

ــه   الَّــذين الَّــذين الَّــذين الَّــذين �ومــا قلنــاه مــن خصــوص    ،يحقيقــمعنــى مجــازي لآليــة ال معنــى   ســلّمنا ب
  ن األخذ به.فتعي ،ى قامت عليه القرينةمدعمجاز أقرب من هذا ال �آمنُواآمنُواآمنُواآمنُوا

ــا مثّــ   ــه مــن  وكــذلك م ــالينالل ب ــى المعنــى مجــازاً   فإنّ ؛مث ر لتعــذّ ؛هــا تحمــل عل
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ــر اســتعماالً   ولعــدم وجــود  ،الحقيقــة ــى المقصــود فــي    ،مجــاز أقــرب وأكث ــل المعن ب
  ن.فتعي ،المثالين هو المجاز األقرب

لكـلّ مـن هـداه     Cفظهر بذلك ثبوت داللـة اآليـة علـى واليـة أميـر المـؤمنين      
  اهللا وأنار نفسه وترك ما ران على قلبه من العناد وحجب العصبية.

Hòßbß⁄a@óäÈ¶@òíüìÛa@æì×@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaIHòßbß⁄a@óäÈ¶@òíüìÛa@æì×@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaIHòßbß⁄a@óäÈ¶@òíüìÛa@æì×@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaIHòßbß⁄a@óäÈ¶@òíüìÛa@æì×@óÜÇ@ÝîÛ†ÛaI@ @@ @@ @@ @

�����א��زא-������و��ل%�د�א�«()��«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

 ما الدليل على أن ما الدليل على أن ما الدليل على أن اإلمامةاإلمامةاإلمامةاإلمامة: : : : المذكورة في آية الوالية بمعنىالمذكورة في آية الوالية بمعنىالمذكورة في آية الوالية بمعنىالمذكورة في آية الوالية بمعنى    ))))الواليةالواليةالواليةالوالية((((ما الدليل على أن،،،،    
        وليست بمعنى النصرة؟ وليست بمعنى النصرة؟ وليست بمعنى النصرة؟ وليست بمعنى النصرة؟ 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

مـا) بعـد اهللا   لما صح حصرها بأداة الحصر (إنّ ،و كانت الوالية بمعنى النصرةل
الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     �: صفين بكونهمالمتّ اورسوله بالذين آمنو

ــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهوــونعاكر ــمهإذ الواليــة بهــذا المعنــى تشــمل   ؛ة مــن المــؤمنينطائفــة خاصّــ: أي، �و
ــالى   ــال اهللا تعـ ــا قـ ــؤمنين كمـ ــع المـ ــهم أَول �: جميـ ــاتُ بعضُـ ــون والْمؤمنَـ ــهم أَول والْمؤمنُـ ــاتُ بعضُـ ــون والْمؤمنَـ ــهم أَول والْمؤمنُـ ــاتُ بعضُـ ــون والْمؤمنَـ ــهم أَول والْمؤمنُـ ــاتُ بعضُـ ــون والْمؤمنَـ ــاُء والْمؤمنُـ ــاُء يـ ــاُء يـ ــاُء يـ يـ



� �� �� �� �
��������٤٩٧  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     الَّذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ     �بـفعلمنا من قرينة حصر الوالية ، )١(�بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ
ونعاكر مهوونعاكر مهوونعاكر مهوونعاكر مهوال الحصـر  نلـم تكـن فائـدة مـ     ��� بمعنى آخر غيـر النصـرة، و  نّها أ �و !

  أولى باألمر من بقية المعاني.: يصح غير معنى

إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه ورســولُه  إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه ورســولُه  إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه ورســولُه  إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه ورســولُه  �: ي قولــه تعــالىفظهــر أن المقصــود مــن الواليــة فــ  
       ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّـذآم ينالَّذو       ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّـذآم ينالَّذو       ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّـذآم ينالَّذو       ـونعاكر ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـالةَ و ـونيمقي يننُوا الَّـذآم ينالَّذمـن يكـون   : �و

النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين � :7كما قال تعالى بحق النبي ،أولى بالمؤمنين من أنفسهم
طاعته عليهم واجبة، فإذا ثبـت   أي أحق بتدبيرهم وتصريفهم وأن، )٢(�نْفُسهِمنْفُسهِمنْفُسهِمنْفُسهِممن أَمن أَمن أَمن أَ

 7ذلـــك لغيـــر النبـــي، كعلـــيC،   ــاً ب ــع  اتّفـــاقوهـــو الـــذي أتـــى بالزكـــاة راكعـ جميـ
أن يكون هو الولي 7األولى بالمؤمنين بعد رسول اهللا المسلمين، فال بد.  

ئاسـة العامـة فـي أمـور الـدين      اإلمامة هي الر ألن ؛وليست واليته سوى اإلمامة
  ا، وذلك هو مفاد كون الولي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فتأمل!يوالدن

ČïÜÇ@âbß⁄a@òíüìi@æb¹⁄aIČïÜÇ@âbß⁄a@òíüìi@æb¹⁄aIČïÜÇ@âbß⁄a@òíüìi@æb¹⁄aIČïÜÇ@âbß⁄a@òíüìi@æb¹⁄aICCCC@@@@ííííÝČ–znÝČ–znÝČ–znÝČ–zn@@@@ŠmaìnÛa@åßŠmaìnÛa@åßŠmaìnÛa@åßŠmaìnÛa@åß@@@@@@@@
@@@@@åß@ü@åß@ü@åß@ü@åß@üHÁÔÏ@òíŁa@ŠçbÃHÁÔÏ@òíŁa@ŠçbÃHÁÔÏ@òíŁa@ŠçbÃHÁÔÏ@òíŁa@ŠçbÃ@ @@ @@ @@ @

���אن�������	د���	دא��«����������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة     ))))إنّماإنّماإنّماإنّما((((    بأنبأنبأنبأن    ،،،،لواليةلواليةلواليةلواليةاااا    بآيةبآيةبآيةبآية    CCCCعلى خالفة أمير المؤمنينعلى خالفة أمير المؤمنينعلى خالفة أمير المؤمنينعلى خالفة أمير المؤمنين    نا نستدلّنا نستدلّنا نستدلّنا نستدلّنّنّنّنّإإإإ    ــــــــ١١١١

                                                 
�F١�E�-�?א��F٩E�W٧١K� �
�F٢�Eא9א��w�F٣٣E�W٦K� �
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        ستقيم مع الحصر.ستقيم مع الحصر.ستقيم مع الحصر.ستقيم مع الحصر.تتتت    باقي المعاني للمولى الباقي المعاني للمولى الباقي المعاني للمولى الباقي المعاني للمولى الأن أن أن أن وووو    ،،،،في الحصرفي الحصرفي الحصرفي الحصر
    ،،،،يـة الظـواهر فـي العقائـد    يـة الظـواهر فـي العقائـد    يـة الظـواهر فـي العقائـد    يـة الظـواهر فـي العقائـد    ف علـى حج ف علـى حج ف علـى حج ف علـى حج دالل متوقّدالل متوقّدالل متوقّدالل متوقّستستستستولکن السؤال في أن هذا االولکن السؤال في أن هذا االولکن السؤال في أن هذا االولکن السؤال في أن هذا اال

        بل الالزم العلم.بل الالزم العلم.بل الالزم العلم.بل الالزم العلم.    ،،،،في العقائدفي العقائدفي العقائدفي العقائد    يکفي الظنيکفي الظنيکفي الظنيکفي الظن    الالالال: : : : ا نقولا نقولا نقولا نقولنّنّنّنّأأأأمع هذا مع مع هذا مع مع هذا مع مع هذا مع تتتتوکيف يجوکيف يجوکيف يجوکيف يج
        اآلية؟اآلية؟اآلية؟اآلية؟    ههههالمفرد في هذالمفرد في هذالمفرد في هذالمفرد في هذ    عمال الجمع فيعمال الجمع فيعمال الجمع فيعمال الجمع فياستاستاستاستما الوجه في ما الوجه في ما الوجه في ما الوجه في ــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
        ....أو العلماء البالغيينأو العلماء البالغيينأو العلماء البالغيينأو العلماء البالغيين    ،،،،مع ذکر المصدر من الکتب البالغيةمع ذکر المصدر من الکتب البالغيةمع ذکر المصدر من الکتب البالغيةمع ذکر المصدر من الکتب البالغية    ،،،،ضحاًضحاًضحاًضحاًااااوووو    ريد جواباًريد جواباًريد جواباًريد جواباًُُُُأأأأ
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
        : : : : بالنسبة للسؤال األولبالنسبة للسؤال األولبالنسبة للسؤال األولبالنسبة للسؤال األول

فــإن تمســكنا بداللــة (إنّمــا) علــى الحصــر، وأنّــه ال يتناســب مــع معــاني المــولى   
الوالية)، ليس من الظهور فحسب، بل من داللـة الروايـات   : يغير األولى باألمر (أ

المتواترة في شأن نزول اآلية، فتواتر الروايات قطعي باختصاص اآلية بعليC.  
 العلم بوالية أمير المؤمنينكما أنC     وهـي   ،ال يخـتص باآليـة المشـار إليهـا

فرت اضـــ تضـــافة إليهـــا، و  تعـــددت اآليـــات إ  مـــن ســـورة المائـــدة)، فقـــد      ٥٥( آيـــة
 الروايــات وتــواترت بهــذا المعنــى، ونــصّ علــى تــواتر جملــة منهــا علمــاء أهــل الســنّة 

الـذي   ،(من كنت مواله فهـذا علـي مـواله)   : 7كما هو الحال في قوله ،قبل الشيعة
ســير (، والــذهبي فــي  )١()نــصّ علــى تــواتره الســيوطي فــي (قطــف األزهــار المتنــاثرة    

  وهكذا غيرهم. ،)٣()لمتناثرنظم ا(، والكتاني في )٢()أعالم النبالء
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إن كانــت بمفردهــا و. ـ    Cواليــة علــي: أي ــــ فـالطرق المتعــددة لهــذا المعنــى 
فــي بــاب األخبــار، فهــي بمجموعهــا : أي ،يفيــد كــلّ منهــا ظهــوراً هــو حجــة فــي بابــه 

 Cتفيد تواتراً يكون حجة في باب العقائد، فحجية اإليمان بوالية أمير المـؤمنين 
هــذه الظــواهر الــواردة فــي الكتــاب والســنّة ولــيس بمفــردة          مــن مجمــوع   تحصّــلت

  واحدة دون أُخرى.
        : : : : وأما عن السؤال الثاني، فنقولوأما عن السؤال الثاني، فنقولوأما عن السؤال الثاني، فنقولوأما عن السؤال الثاني، فنقول

مـــن ســورة المائـــدة) والــذي يـــراد بـــه    ٥٥الجمــع الـــوارد فــي اآليـــة الكريمــة (   
كمـا وقـع فـي كثيـر      ،إنّما ورد بهـذه الصـيغة للتعظـيم    Cالمفرد وهو أمير المؤمنين

  ر.من اآليات واألخبا
فــي بيــان معنــى مفــردات اآليــة    )وعــن الشــيخ الطريحــي فــي (مجمــع البحــرين  

ويلـي أمـوركم اهللا ورسـوله     ،الذي يتولّى تـدبيركم : المعنى((: المذكورة أعاله قال
  .الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: هذه صفاتهم ،والذين آمنوا

ن كـان  إو، ه علـى لفـظ الجمـع   بـ  ءإنّمـا جـي  : قـال جـار اهللا  : قال الشيخ أبو علـي 
ة المــؤمن ه أن ســجيولينبــ ،ليرغــب النــاس فــي مثــل فعلــه  ، الســبب فيــه رجــالً واحــداً 

حسانواإل يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر.  
قد اشتهر فـي اللغـة العبـارة عـن الواحـد بلفـظ       : وأقول: ثم قال الشيخ أبو علي 

دالل عليــه، فهــذه اآليــة مــن أوضــح الــدالئل  ســتالالجمــع للتعظــيم فــال يحتــاج إلــى ا 
ة إمامة عليعلى صحC ١())بال فصل 7بعد النبي(.  
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الوارد عن هذا اللغوي المعروف الذي يستشـهد بكـالم اثنـين مـن      فهذا النصّ
ــرين مــن الفــريقين    ــار المفس المعــروفين بتفســير   ،وهمــا الزمخشــري والطبرســي   ،كب

يفيد أن المجيء بهذه  ،دبية والبالغية الواردة فيهالقرآن وبيان النكات اللغوية واأل
إنّمــا كـان لغـرض التعظــيم والترغيـب فــي     ـــ  صــيغة الجمـع فـي المفــرد  : أيـــ  الصـيغة  

ــى حــد  ،الفعــل ــول الزمخشــري  عل ــي القــرآن    ســتولهــذا اال .ق ــرة ف عمال شــواهد كثي
نّة وكالم العرب ال تخفى على المتتبع.والس  

IIII@åíˆÛaëI@õï©@¿@éuìÛa@åíˆÛaëI@õï©@¿@éuìÛa@åíˆÛaëI@õï©@¿@éuìÛa@åíˆÛaëI@õï©@¿@éuìÛa@Haìäße@Haìäße@Haìäße@HaìäßeiiiiÉà¦a@òÌî–Éà¦a@òÌî–Éà¦a@òÌî–Éà¦a@òÌî–HHHH@ @@ @@ @@ @

�����א� �אق����(�;��א�(�و!��«�����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    جاءجاءجاءجاء: : : : يضاًيضاًيضاًيضاًأأأأوقلنا وقلنا وقلنا وقلنا     ،،،،CCCCنزلت في علينزلت في علينزلت في علينزلت في علي���� الَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُواالَّذين آمنُوا����    ننننإإإإ: : : : في آية الوالية, قلنافي آية الوالية, قلنافي آية الوالية, قلنافي آية الوالية, قلنا

مـن يعمـل هـذا العمـل يـدخل فـي       مـن يعمـل هـذا العمـل يـدخل فـي       مـن يعمـل هـذا العمـل يـدخل فـي       مـن يعمـل هـذا العمـل يـدخل فـي           فكـلّ فكـلّ فكـلّ فكـلّ     ،،،،ذا كان لتعظيم العملذا كان لتعظيم العملذا كان لتعظيم العملذا كان لتعظيم العملإإإإفففف    ،،،،لتعظيملتعظيملتعظيملتعظيملللللجمع لجمع لجمع لجمع اااا
    لمـاذا لـم  لمـاذا لـم  لمـاذا لـم  لمـاذا لـم  : : : : نقـول نقـول نقـول نقـول     ،،،،CCCCص علـي ص علـي ص علـي ص علـي شـخ شـخ شـخ شـخ : : : : ييييأأأأ    ،،،،لتعظـيم الـذات  لتعظـيم الـذات  لتعظـيم الـذات  لتعظـيم الـذات  : : : : ذا قلنـا ذا قلنـا ذا قلنـا ذا قلنـا إإإإوووو    ،،،،يةيةيةيةمصداق اآلمصداق اآلمصداق اآلمصداق اآل

        ؟؟؟؟CCCCعلياًعلياًعلياًعلياًم فقط م فقط م فقط م فقط وال رسوله وعظّوال رسوله وعظّوال رسوله وعظّوال رسوله وعظّ    ههههم اهللا نفسم اهللا نفسم اهللا نفسم اهللا نفسظّظّظّظّيعيعيعيع
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 Cبهـذه الصـيغة، أي صـيغة الجمـع فـي حـق علـي       � والَّـذين آمنُـوا  والَّـذين آمنُـوا  والَّـذين آمنُـوا  والَّـذين آمنُـوا  �مجـيء  

ق بخاتمه فيها إشارة إلى أمرين مهمين سوى التعظيمعندما تصد :        
األواألواألوإ: : : : للللاألوالذي  نيستحق ق إيمانـه بالعمـل   منصب الوالية العظمى هو من صد

 مجاالتــه المتاحــة, فهــو الــذي  ف عــن الخيــر والصــالح فــي كــلّ  الصــالح ولــم يتخلّــ 
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إِنَّهـم كَـانُوا   إِنَّهـم كَـانُوا   إِنَّهـم كَـانُوا   إِنَّهـم كَـانُوا   �: يصدق في حقه مـا جـاء فـي قولـه تعـالى فـي مـورد آخـر مـن القـرآن          
اتي الخَيرف ونارِعسياتي الخَيرف ونارِعسياتي الخَيرف ونارِعسياتي الخَيرف ونارِعس١(�ي(.        

علـى   كمـا نـصّ   ،ين على االقتداء بهذا العمـل والترغيب للمسلم الحثّ: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني
كيـــف صـــح أن : إن قلــت ((: قـــال )؛الكشّــاف (هــذا األمـــر الزمخشــري فـــي تفســـيره   

واللفظ لفظ الجماعة؟! ·يكون لعلي  
جيء بـه علـى لفـظ الجمـع وإن كـان السـبب فيـه رجـالً واحـداً؛ ليرغّـب           : قلت

  .)٢(انتهى .))الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه

½I½I½I½IH†yaë@—‚‘@…aŠ½aë@Éà¦a@ÅÐÜi@õïu@a‡bH†yaë@—‚‘@…aŠ½aë@Éà¦a@ÅÐÜi@õïu@a‡bH†yaë@—‚‘@…aŠ½aë@Éà¦a@ÅÐÜi@õïu@a‡bH†yaë@—‚‘@…aŠ½aë@Éà¦a@ÅÐÜi@õïu@a‡b@ @@ @@ @@ @

���������א�� ود��������ن�«�����«        
        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        ........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
    ،،،،يدلّ على التعظيميدلّ على التعظيميدلّ على التعظيميدلّ على التعظيم    يحتج بعض من أهل السنّة على أن لفظ الجمع في آية الوالية اليحتج بعض من أهل السنّة على أن لفظ الجمع في آية الوالية اليحتج بعض من أهل السنّة على أن لفظ الجمع في آية الوالية اليحتج بعض من أهل السنّة على أن لفظ الجمع في آية الوالية ال

الجمع لفظ الجمع لفظ الجمع لفظ الجمع لفظ     لكان األحق منه بصيغةلكان األحق منه بصيغةلكان األحق منه بصيغةلكان األحق منه بصيغة    إلّاإلّاإلّاإلّاوووو    ،،،،لتعظيمهلتعظيمهلتعظيمهلتعظيمه    Cه لم يرد في اإلمام عليه لم يرد في اإلمام عليه لم يرد في اإلمام عليه لم يرد في اإلمام عليوأنّوأنّوأنّوأنّ
، وال ، وال ، وال ، وال 7ه لم يرد في اآليات الشريفة لفظ الجمع للرسوله لم يرد في اآليات الشريفة لفظ الجمع للرسوله لم يرد في اآليات الشريفة لفظ الجمع للرسوله لم يرد في اآليات الشريفة لفظ الجمع للرسولوأشاروا إلى أنّوأشاروا إلى أنّوأشاروا إلى أنّوأشاروا إلى أنّ    ،،،،7الرسولالرسولالرسولالرسول

        ....في أحد بخصوصهفي أحد بخصوصهفي أحد بخصوصهفي أحد بخصوصه
        ؟؟؟؟فما الرد على هذه الشبهةفما الرد على هذه الشبهةفما الرد على هذه الشبهةفما الرد على هذه الشبهة

�..أفيدونا يرحمكم اهللاأفيدونا يرحمكم اهللاأفيدونا يرحمكم اهللاأفيدونا يرحمكم اهللا �

                                                 
�F١�E>�B6:א��F٢١E�W٩٠K� �
�F٢�E����rb١א��W٦٢٤�l��M�j��%�W�����:�E��y�b¤Bא���و���KKK�K� �
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ــان النكـــات    ،لقـــد أجـــاب المفســـر الزمخشـــري : نقـــول ــيره لبيـ الـــذي كتـــب تفسـ
: فـإن قلـت  ((: وضـوع قـال بخصـوص هـذا الم   ف، على ذلـك  الغية في القرآن الكريمالب

أن يكون لعلي واللفظ لفظ الجماعة؟ �كيف صح  
ليرغـب   ؛وإن كـان السـبب فيـه رجـالً واحـداً      ،جيء به على لفظ الجمـع : قلت

ســجية المــؤمنين يجــب أن   أن ىه علــمثــل ثوابــه، ولينبــ  االنــاس فــي مثــل فعلــه فينــالو 
إن لـزمهم   ،إلحسـان وتفقـد الفقـراء   اى هذه الغاية من الحرص على البـر و تكون عل

  .)١())روه إلى الفراغ منهاأمر ال يقبل التأخير وهم في الصالة لم يؤخّ
ــا اال ــراضأم ــأن عت ــدلّ علــى التعظــيم و    ب ــه    ��� هــذا اللفــظ ال ي لكــان األحــق من

ي أصـل الجـواز ال   فـالكالم إنّمـا هـو فـ     !فهذا غريـب  ،7بصيغة الجمع لفظ الرسول
عمال اســتينبغــي أن يكــون فــي أصــل جــواز ف اعتــراضفــي كيفيتــه، وإذا كــان هنــاك 

يـأتي الكـالم   أن ه ينبغي نّإ :فإذا ثبت جوازه ال يحق لنا أن نقول ،الجمع في المفرد
وتجـاوز األدب   ،على هذه الكيفية دون هذه، فهذا من ضـيق الخنـاق فـي المجادلـة    

علينـا نحـن بـذل الجهـد     و ،ى سبحانه أدرى بكيفية البيـان المولى سبحانه، فالمول مع
في معرفة النكتة التي بسببها ورد النزول بهذا الشـكل بعـد ثبـوت جـواز ذلـك عقـالً       

  .، ال أن نعترض ونتجاوز األدبعماالًاستو
فهنـاك   ،فهـذا أمـر مـردود    ،وأما دعوى أن لفظ الجمع لـم يـرد بخصـوص الفـرد    

راجــع ليف ؛خص واحــدشــلفــظ الجمــع والمــراد منهــا  ب جــاءتجملــة مــن اآليــات التــي  
الَّــذين قَــالَ لَهــم النَّــاس إِن   الَّــذين قَــالَ لَهــم النَّــاس إِن   الَّــذين قَــالَ لَهــم النَّــاس إِن   الَّــذين قَــالَ لَهــم النَّــاس إِن   �: علــى ســبيل المثــال تفاســير المســلمين عنــد قولــه تعــالى   

                                                 
�F١�E���rb�١א��W٦٢٤K� �
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مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاسمهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاسمهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد النَّاسمهفَاخْشَو وا لَكُمعمج قَد من القائل الذي جاء ذكره بلفظ الناس نظرفلي، )١(�النَّاس!  

IIIIýi@�b�nß@Éà¦a@òÌî–i@áîÄÈnÛa@õï©ýi@�b�nß@Éà¦a@òÌî–i@áîÄÈnÛa@õï©ýi@�b�nß@Éà¦a@òÌî–i@áîÄÈnÛa@õï©ýi@�b�nß@Éà¦a@òÌî–i@áîÄÈnÛa@õï©�bîË�bîË�bîË�bîËHHHH    

��א� �אق����(�;��א�(�و!��«��������«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
فــي فــي فــي فــي     ههههفهــل ذكــر اهللا نفســفهــل ذكــر اهللا نفســفهــل ذكــر اهللا نفســفهــل ذكــر اهللا نفســ    ،،،،لتعظــيملتعظــيملتعظــيملتعظــيمللللجمع جمع جمع جمع بــالبــالبــالبــاليــة الواليــة جــاءت يــة الواليــة جــاءت يــة الواليــة جــاءت يــة الواليــة جــاءت آآآآفــي فــي فــي فــي     ))))الــذينالــذينالــذينالــذين((((

        لتعظيم؟لتعظيم؟لتعظيم؟لتعظيم؟ااااعلى على على على     ودلّودلّودلّودلّ    ،،،،الذينالذينالذينالذين: : : : (اسم الموصول)(اسم الموصول)(اسم الموصول)(اسم الموصول)    بـبـبـبـن الكريم ن الكريم ن الكريم ن الكريم آآآآالقرالقرالقرالقر
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
تسـالم عليـه بالغيـاً سـواء ورد فـي      الم منفرد للتعظيم ماستعمال (الذين) في ال

إذ اللغــة وبالغــة العــرب هــي أمــر ســماعي, وقــد ثبــت هــذا   ؛القــرآن هــذا األمــر أم ال
  فال حاجة إلطالة البحث في أمر مسلّم. ،ة بهذا الشأنالمعنى في الكتب المختصّ

  ـــا لمـــاذا لـــم يعظّـــم اهللا نفســـه بلفظـــة (الـــذين) فـــي القـــرآن، فألنّـــه ال يصـــحوأم
ة العربيــة أن يعبــر اهللا عــن نفســه بلفظــة (الــذين)؛ إذ القــرآن كــالم اهللا،     بحســب اللغــ 

: نفسه بلفظة (نحن)، كمـا فـي قولـه تعـالى    عن ولكن جاء في آيات كثيرة تعبير اهللا 
�ظُونافلَح إِنَّا لَهو نَزَّلْنَا الذِّكْر نإِنَّا نَحظُونافلَح إِنَّا لَهو نَزَّلْنَا الذِّكْر نإِنَّا نَحظُونافلَح إِنَّا لَهو نَزَّلْنَا الذِّكْر نإِنَّا نَحظُونافلَح إِنَّا لَهو نَزَّلْنَا الذِّكْر نوقوله تعالى)٢(�إِنَّا نَح ، :�نسأَح كلَينَقُصُّ ع ننَحنسأَح كلَينَقُصُّ ع ننَحنسأَح كلَينَقُصُّ ع ننَحنسأَح كلَينَقُصُّ ع ننَح    

                                                 
�Fאن١�����E�F٣E�W١٧٣Kل�� �
�F٢�E\א���F١٥E�W٩K� �
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تَعلَمهـم نَحـن   تَعلَمهـم نَحـن   تَعلَمهـم نَحـن   تَعلَمهـم نَحـن       �� �� �� �� ومن أَهلِ الْمدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ ومن أَهلِ الْمدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ ومن أَهلِ الْمدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ ومن أَهلِ الْمدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ �: وقوله تعالى ،)١(�الْقَصَصِالْقَصَصِالْقَصَصِالْقَصَصِ
، وغيرهــا كثيــر فــي  )٢(�عــذَابٍ عظــيمٍعــذَابٍ عظــيمٍعــذَابٍ عظــيمٍعــذَابٍ عظــيمٍ    ٰ◌ نَعلَمهــم ســنُعذِّبهم مــرتَينِ ثُــم يــردون إِلَــى  نَعلَمهــم ســنُعذِّبهم مــرتَينِ ثُــم يــردون إِلَــى  نَعلَمهــم ســنُعذِّبهم مــرتَينِ ثُــم يــردون إِلَــى  نَعلَمهــم ســنُعذِّبهم مــرتَينِ ثُــم يــردون إِلَــى  

  القرآن.

IIIIòÓ†–Ûa@…aŠÏc@åß@ñb×ŒÛaòÓ†–Ûa@…aŠÏc@åß@ñb×ŒÛaòÓ†–Ûa@…aŠÏc@åß@ñb×ŒÛaòÓ†–Ûa@…aŠÏc@åß@ñb×ŒÛaHHHH@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
الزکاة في الزکاة في الزکاة في الزکاة في     ننننأأأأبببب    ،،،،الخاتمالخاتمالخاتمالخاتمببببق ق ق ق تصدتصدتصدتصدالالالالشکل بعض على داللة آية الوالية وقضية شکل بعض على داللة آية الوالية وقضية شکل بعض على داللة آية الوالية وقضية شکل بعض على داللة آية الوالية وقضية أأأأ

منين عليه الصالة منين عليه الصالة منين عليه الصالة منين عليه الصالة ؤؤؤؤمير الممير الممير الممير المأأأأ    ننننأأأأنعلم نعلم نعلم نعلم     اااانّنّنّنّأأأأوالحال والحال والحال والحال     ة،ة،ة،ة،ستعمل في الزکاة الواجبستعمل في الزکاة الواجبستعمل في الزکاة الواجبستعمل في الزکاة الواجبتتتتالقرآن القرآن القرآن القرآن 
خيرهـا  خيرهـا  خيرهـا  خيرهـا  أأأأولـو کـان كـذلك لـم يكـن مـن حقـه ت       ولـو کـان كـذلك لـم يكـن مـن حقـه ت       ولـو کـان كـذلك لـم يكـن مـن حقـه ت       ولـو کـان كـذلك لـم يكـن مـن حقـه ت           ة،ة،ة،ة،والسالم لم يكن عليه زکاة واجبوالسالم لم يكن عليه زکاة واجبوالسالم لم يكن عليه زکاة واجبوالسالم لم يكن عليه زکاة واجب

        ويبدأ بالصالة.ويبدأ بالصالة.ويبدأ بالصالة.ويبدأ بالصالة.
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..الم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالس
وهـو  ،شـكال صاحب (الميـزان) عـن اإل   لقد رد : أن  ق بالخـاتم ال  كـون التصـد

  :  ى زكاة بقولهسمي
ن لفـــظ تعــي  أن: فيدفعــه  ،ى زكـــاةالصـــدقة بالخــاتم ال تســم   نإ: وأمــا قــولهم  ((

ن عة بعــد نــزول القــرآ مــا تحقّــق فــي عــرف المتشــر  الزكــاة فــي معناهــا المصــطلح إنّ  
ــريعها فـــي الـــدين  ــا وتشـ ــة  ،بوجوبهـ ــه اللغـ ــا الـــذي تعطيـ ــو أعـــم ،وأمـ ــاة   فهـ مـــن الزكـ
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   ــي عــرف المتشــر ــد اإل  ة،عالمصــطلحة ف ــة الصــالة    ويســاوق عن ــد مقابل طــالق أو عن
  .نفاق المال لوجه اهللاإ

كقولـه تعـالى فـي إبـراهيم      ،ا وقع في ما حكاه اهللا عن األنبياء السـابقين كما يظهر مم
  .)١(�وأَوحينَا إلَيهم فعلَ الْخَيرات وإقَام الصَّالة وإيتَاَء الزَّكَاةوأَوحينَا إلَيهم فعلَ الْخَيرات وإقَام الصَّالة وإيتَاَء الزَّكَاةوأَوحينَا إلَيهم فعلَ الْخَيرات وإقَام الصَّالة وإيتَاَء الزَّكَاةوأَوحينَا إلَيهم فعلَ الْخَيرات وإقَام الصَّالة وإيتَاَء الزَّكَاة�: وإسحاق ويعقوب

  .)٢(�وكَان يأْمر أَهلَه بالصَّالة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضياًوكَان يأْمر أَهلَه بالصَّالة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضياًوكَان يأْمر أَهلَه بالصَّالة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضياًوكَان يأْمر أَهلَه بالصَّالة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضياً�: وقوله تعالى في إسماعيل
كَاة ما كَاة ما كَاة ما كَاة ما وأَوصَاني بالصَّالة والزَّوأَوصَاني بالصَّالة والزَّوأَوصَاني بالصَّالة والزَّوأَوصَاني بالصَّالة والزَّ�: في المهد Cوقوله تعالى حكاية عن عيسى

  .)٣(�دمت حياًدمت حياًدمت حياًدمت حياً
ومن المعلوم أن ليس في شرايعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليـه  

  في اإلسالم.
الَّــذين ال الَّــذين ال الَّــذين ال الَّــذين ال �: , وقولــه تعــالى)٤(�الَّــذي يــؤتي مالَــه يتَزَكَّــى الَّــذي يــؤتي مالَــه يتَزَكَّــى الَّــذي يــؤتي مالَــه يتَزَكَّــى الَّــذي يــؤتي مالَــه يتَزَكَّــى �: وكــذا قولــه تعــالى 

 همالزَّكَاةَ و تونيؤ همالزَّكَاةَ و تونيؤ همالزَّكَاةَ و تونيؤ همالزَّكَاةَ و تونيؤ �D�I �D�I �D�I �D�I   كَـافرون ة هـمخـر   كَـافرون ة هـمخـر   كَـافرون ة هـمخـر   كَـافرون ة هـموقولـه تعـالى  )٥(�خـر , :�وووللزَّكَـاة    و هـم للزَّكَـاة    الَّـذين هـم للزَّكَـاة    الَّـذين هـم للزَّكَـاة    الَّـذين هـم الَّـذين
فاعلونفاعلونفاعلونة السـور النازلـة   ية وخاصّـ , وغير ذلك من اآليات الواقعة في السور المكّ)٦(�فاعلون

 عت الزكاة المصـطلحة بعـد,  رولم تكن شُ ،وغيرها )سورة حمـ(ك ،في أوائل البعثة
  ؟!فليت شعري ماذا كان يفهم المسلمون من هذه اآليات في لفظ الزكاة

خذْ من أَموالهم صَدقَةً تطَهرهم وتزَكّيهم خذْ من أَموالهم صَدقَةً تطَهرهم وتزَكّيهم خذْ من أَموالهم صَدقَةً تطَهرهم وتزَكّيهم خذْ من أَموالهم صَدقَةً تطَهرهم وتزَكّيهم �: ي قوله تعالىعنأ ،بل آية الزكاة
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لَهم كَنس صَالتَك إن هملَيصَلّ عا وبهلَهم كَنس صَالتَك إن هملَيصَلّ عا وبهلَهم كَنس صَالتَك إن هملَيصَلّ عا وبهلَهم كَنس صَالتَك إن هملَيصَلّ عا وتدلّ)١(�به , الزكاة من أفراد الصدقة على أن، 
؛زكاة: يتوإنّما سم وقـد غلـب اسـتعمالها فـي      ،ية مطلقـاً رة مزكّلكون الصدقة مطه

  ..الصدقة المصطلحة
نفـاق فـي   ه ال مـانع مـن تسـمية مطلـق الصـدقة واإل     من جميع مـا ذكرنـا أنّـ    نفتبي
  .)٢())زكاة: سبيل اهللا
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    أنأنأنأن    والمعـروف والمعـروف والمعـروف والمعـروف     ،،،،يييييصـلّ يصـلّ يصـلّ يصـلّ     وهـو وهـو وهـو وهـو     ،،،،بالخـاتم بالخـاتم بالخـاتم بالخـاتم     CCCCعلـي علـي علـي علـي     اإلمـام اإلمـام اإلمـام اإلمـام     ققققتصدتصدتصدتصد    حولحولحولحول    سؤاليسؤاليسؤاليسؤالي

    ،،،،اهللاهللاهللاهللا    ملكــوتملكــوتملكــوتملكــوت    فــيفــيفــيفــي    تســبحتســبحتســبحتســبح    ولكــنولكــنولكــنولكــنعــالم الــدنيا، عــالم الــدنيا، عــالم الــدنيا، عــالم الــدنيا،     فــيفــيفــيفــي    روحــهروحــهروحــهروحــهتعلّــق تعلّــق تعلّــق تعلّــق تتتت    الالالال    ىىىىصــلّصــلّصــلّصــلّ    ذاذاذاذاإإإإ    اإلمــاماإلمــاماإلمــاماإلمــام
        ؟؟؟؟الفقيرالفقيرالفقيرالفقير    دعوةدعوةدعوةدعوة    جابجابجابجابأأأأ    يوميوميوميوم    اإلماماإلماماإلماماإلمام    حالةحالةحالةحالة    كانتكانتكانتكانت    اًاًاًاًذذذذإإإإ    فكيففكيففكيففكيف

ال بدال بدال بدال بد    أنأنأنحيـث حيـث حيـث حيـث     مـن مـن مـن مـن     يييييصـلّ يصـلّ يصـلّ يصـلّ     اإلماماإلماماإلماماإلمام    كانكانكانكان    يوميوميوميوم    ،،،،الوقتالوقتالوقتالوقت    ذلكذلكذلكذلك    فيفيفيفي    ةةةةخفيخفيخفيخفي    اًاًاًاًيديديديد    هناكهناكهناكهناك    أن    
        ....السائلالسائلالسائلالسائل    جابةجابةجابةجابةإإإإ

وبــودوبــودوبــودييييوبــود    أنأنأنحقيقــةحقيقــةحقيقــةحقيقــة    فــيفــيفــيفــي    اجتهــاداتاجتهــاداتاجتهــاداتاجتهــادات    توجــدتوجــدتوجــدتوجــد    هــلهــلهــلهــل    ؟؟؟؟حــدثحــدثحــدثحــدث    مــاذامــاذامــاذامــاذا    لــيلــيلــيلــي    حواحواحواحواتوضّــتوضّــتوضّــتوضّــ    أن    
    صحيحصحيحصحيحصحيح    كالمكالمكالمكالم    هوهوهوهو    عبادةعبادةعبادةعبادة    ققققوالتصدوالتصدوالتصدوالتصد    ،،،،عبادةعبادةعبادةعبادة    وقتوقتوقتوقت    فيفيفيفي    كانكانكانكان    ههههإنّإنّإنّإنّ: : : : يقاليقاليقاليقال    ماماماما    ألنألنألنألن    ؟؟؟؟المسألةالمسألةالمسألةالمسألة

        ....يغنينييغنينييغنينييغنيني    الالالال    الجوابالجوابالجوابالجواب    هذاهذاهذاهذا    لكنلكنلكنلكن    ،،،،عليهعليهعليهعليه    خالفخالفخالفخالف    الالالال
        ....كمكمكمكملللل    شاكرينشاكرينشاكرينشاكرين
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  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  : نقاط عدة إلى نشير سؤالك على للجواب
ــــــ١١١١ ــــ ــــ  اهللا عنـــد القضـــية هـــذه تعـــد لمـــا ،مجـــال أدنـــى اإلشـــكال لهـــذا كـــان لـــو ــ

  .Cعلي مناقب من المؤمنين وسائر 7ورسوله
 كـان  وإنّمـا ، دنيـوي  أمـر  إلـى  يكـن  لـم  Cالمـؤمنين  أمير من االلتفات هذا ــــــــ٢٢٢٢

  .عبادة ضمن في عبادة
 حتّـى  ،األضـداد  بـين  صـفاته  فـي  جمع أنّه Cالمؤمنين أمير عن المعروف ــــــــ٣٣٣٣

ـــ بالمتعصّــ الحنبلــي الجــوزي ابــن ســئل المــ هإنّــ  أميــر فضــائل نمــ اًكثيــر رد الــذي ـ
  :  ببيتين أجاب ذكرتموه الذينفسه  شكالاإلهذا  عنــ  Cالمؤمنين
        ســــــــكرته ســــــــكرته ســــــــكرته ســــــــكرته     تلهيــــــــهتلهيــــــــهتلهيــــــــهتلهيــــــــه    الالالال    ويشــــــــربويشــــــــربويشــــــــربويشــــــــرب    يســــــــقييســــــــقييســــــــقييســــــــقي

        
        (الكــاس)(الكــاس)(الكــاس)(الكــاس)سسسسااااننننالالالال    عـن عـن عـن عـن     يلهـو يلهـو يلهـو يلهـو     والوالوالوال    النـديم النـديم النـديم النـديم     عـن عـن عـن عـن         

         ـــــــهأطاع ـــــــهأطاع ـــــــهأطاع ـــــــهـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ سسسس    أطاعهكرهكرهكرهمــــــــنمــــــــنمــــــــنمــــــــن    تمكّـــــــن تمكّـــــــن تمكّـــــــن تمكّـــــــن     حتّـــــــى حتّـــــــى حتّـــــــى حتّـــــــى     كر        
        

ــل         ــلفعـــــ ــلفعـــــ ــلفعـــــ ــحاة    فعـــــ ــحاةالصُـــــ ــحاةالصُـــــ ــحاةالصُـــــ ــذا    الصُـــــ ــذافهـــــ ــذافهـــــ ــذافهـــــ ــد    فهـــــ ــدواحـــــ ــدواحـــــ ــدواحـــــ ــاس    واحـــــ ــاسالنـــــ ــاسالنـــــ ــاسالنـــــ         النـــــ
        

  .)١()المعاني روح( في اآللوسي عنهنقله  كما
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        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

ثناء ثناء ثناء ثناء أأأأللسائل للسائل للسائل للسائل     CCCCبي طالببي طالببي طالببي طالبأأأأبن بن بن بن     ق بين التفات اإلمام عليق بين التفات اإلمام عليق بين التفات اإلمام عليق بين التفات اإلمام علين نوفّن نوفّن نوفّن نوفّأأأأكيف يمكن كيف يمكن كيف يمكن كيف يمكن 
لى درجة تنتزع السهام من رجله لى درجة تنتزع السهام من رجله لى درجة تنتزع السهام من رجله لى درجة تنتزع السهام من رجله إإإإة الخشوع ة الخشوع ة الخشوع ة الخشوع ه يكون في قمه يكون في قمه يكون في قمه يكون في قمنّنّنّنّأأأأصالته مع العلم بصالته مع العلم بصالته مع العلم بصالته مع العلم ب

        ن يشعر؟ن يشعر؟ن يشعر؟ن يشعر؟أأأأدون دون دون دون 
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  ::::الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا  

إن حاالت العبادة تختلف بحسب األوضاع والظروف, فرعبادة يكون  ب
ر بالخالق سبحانه وآالئه والحرص على طاعته هو الشغل الشاغل ر والتدبالتفكّ

كما ورد في  ،على بهاء بالعبادة، بل يزيدها بهاًء للعابد , وهذا األمر ال يخلّ
كثرة العبادة وإنّما رة الصيام والصالة, (ليست العبادة كث: Fالحديث عن األئمة

  .)١(ر في أمر اهللا)التفكّ
ورهو الحالة وجالله عبادة يكون الخشوع فيها واالنبهار بجمال اهللا  ب

ومن .Fالسائدة للعابد, وهذه الحاالت المذكورة يمر بها األنبياء وكذلك األئمة
وسمع كالم السائل في  حين تصدق بخاتمه Cق بين حالتي أمير المؤمنينهنا نوفّ

خرى من في هذا المورد طاعة في طاعة, وبين حالته األ Cوقد كان فعله  ،المسجد
  تأخذه الغشية في الدعاء. حتّىالخشوع واالنقطاع إلى اهللا سبحانه 

@@@@IIII@´i@ā‰bÈm@ü@´i@ā‰bÈm@ü@´i@ā‰bÈm@ü@´i@ā‰bÈm@üÖČ†–mÖČ†–mÖČ†–mÖČ†–m@@@@@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ف ف ف ف ــ اإلمام الباقر يضعــ اإلمام الباقر يضعــ اإلمام الباقر يضعــ اإلمام الباقر يضع: : : : على هذه الشبهة التي كتبها أحد الوهابيينعلى هذه الشبهة التي كتبها أحد الوهابيينعلى هذه الشبهة التي كتبها أحد الوهابيينعلى هذه الشبهة التي كتبها أحد الوهابيين    الردالردالردالرد    ما هوما هوما هوما هو

حديث تصدحديث تصدحديث تصدق أمير المؤمنين بخاتمهق أمير المؤمنين بخاتمهق أمير المؤمنين بخاتمهق أمير المؤمنين بخاتمهحديث تصد : : : :        
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علي بن إبراهيم, عن أبيـه, ومحمـد بـن إسـماعيل, عـن الفضـل بـن شـاذان         علي بن إبراهيم, عن أبيـه, ومحمـد بـن إسـماعيل, عـن الفضـل بـن شـاذان         علي بن إبراهيم, عن أبيـه, ومحمـد بـن إسـماعيل, عـن الفضـل بـن شـاذان         علي بن إبراهيم, عن أبيـه, ومحمـد بـن إسـماعيل, عـن الفضـل بـن شـاذان         ((((((((
إذا إذا إذا إذا : : : : CCCCجعفـر جعفـر جعفـر جعفـر     قـال أبـو  قـال أبـو  قـال أبـو  قـال أبـو  : : : : قـال قـال قـال قـال     ،،،،جميعاً, عن حماد بن عيسى, عن حريز, عن زرارةجميعاً, عن حماد بن عيسى, عن حريز, عن زرارةجميعاً, عن حماد بن عيسى, عن حريز, عن زرارةجميعاً, عن حماد بن عيسى, عن حريز, عن زرارة

يك باإلقبال على صالتك, فإنّمـا يحسـب لـك منهـا مـا أقبلـت       يك باإلقبال على صالتك, فإنّمـا يحسـب لـك منهـا مـا أقبلـت       يك باإلقبال على صالتك, فإنّمـا يحسـب لـك منهـا مـا أقبلـت       يك باإلقبال على صالتك, فإنّمـا يحسـب لـك منهـا مـا أقبلـت       قمت في الصالة فعلقمت في الصالة فعلقمت في الصالة فعلقمت في الصالة فعل
        ....))))))))عليه, وال تعبث فيها بيدك, وال برأسك, وال بلحيتك, وال تحدث نفسك...عليه, وال تعبث فيها بيدك, وال برأسك, وال بلحيتك, وال تحدث نفسك...عليه, وال تعبث فيها بيدك, وال برأسك, وال بلحيتك, وال تحدث نفسك...عليه, وال تعبث فيها بيدك, وال برأسك, وال بلحيتك, وال تحدث نفسك...

    ييييبـاب الخشـوع فـ   بـاب الخشـوع فـ   بـاب الخشـوع فـ   بـاب الخشـوع فـ       ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠صـفحة  صـفحة  صـفحة  صـفحة      ٣٣٣٣    ييييالكافالكافالكافالكاف((((    ....تتتتكلّهم ثقاكلّهم ثقاكلّهم ثقاكلّهم ثقا    ،،،،والحديث صحيحوالحديث صحيحوالحديث صحيحوالحديث صحيح
        ....ة)ة)ة)ة)الصالالصالالصالالصال
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ة ليست في صدد بيـان صـحة أو بطـالن الصـالة، وإنّمـا      الرواية المذكور: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

  بشأن الصالة. تنـزيهاً واعتناًء ؛تنهى عن العبث في أثناء الصالة
فالحركة اليسيرة ال تضر بصـحة الصـالة، ولـذا أفتـى الفقهـاء       ،وعلى كلّ حال

علـى   من الفريقين بصحة الصالة مع الحركة اليسيرة، ورووا في ذلك روايات تدلّ
  ة العمل اليسير.إباح

فضالً عن كونها قـد تكـون    ،إن الحركة اليسيرة غير المقصود بها العبث: : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
  ..ال تضر بكمال الصالة ،كما في المورد ،عبادة

أخبــار فــي  7وقــد روي عــن النبــي ((: للجصّــاص قــال )أحكــام القــرآن(ففــي 
لحيتـه,   أنّـه مـس  : نهـا وم .أنّـه خلـع نعليـه فـي الصـالة     : إباحة العمل اليسير فيها, فمنهـا 

فأخـذ بذؤابتـه    7حديث ابن عباس أنّه قام على يسـار النبـي  : ومنها .وأنّه أشار بيده
بنــت أبــي العــاص بــن   ةمامــي وهــو حامــل أُأنّــه كــان يصــلّ: ومنهــا .وأداره إلــى يمينــه

  الربيع, فإذا سجد وضعها, وإذا رفع رأسه حملها.
: صـدقة فـي الصـالة؛ ألنّـه إن كـان المـراد      فداللة اآليـة ظـاهرة فـي إباحـة ال    : ثم قال
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ت علــى إباحــة  (الــذين يتصــدقون فــي حــال الركــوع), فقــد دلّــ   : كــان تقــديره  ،الركــوع
ت علــى إباحتهــا فــي ســائر ون, فقــد دلّــوهــم يصــلّ: الصـدقة فــي الحــال, وإن كــان المــراد 

  .)١())باحة الصدقة في الصالةإة على أحوال الصالة, فكيفما تصرفت الحال فاآلية دالّ
ق أميـــر  بتصـــدC عـــدم صـــحة الـــنقض علـــى روايـــة الصـــادق     : ومنـــه يظهـــر 

ســواء كــان مــراده مــن    7فــي صــالته؛ ألنّــه يــنقض بفعــل رســول اهللا    Cالمــؤمنين
ه فـي الصـالة واالنقطـاع إلـى     النقض بطالن الصالة, أو معارضة الفعل القليل للتوج

  .Cقعليه رواية الصاد اهللا, أو معارضته لكمال الصالة كما تدلّ
لــم يكــن مــن العبــث, بــل كــان عبــادة فــي   Cفعــل علــي أن: ومنــه يعلــم أيضــاً

 Cق علـي وبين روايـات تصـدC   عبادة, وبالتالي فال تعارض بين رواية الصادق
  في صالته.

اليســير فــي الصــالة مــن العبــث    7عــدم إمكــان جعــل فعــل النبــي  : كمــا يظهــر أيضــاً 
7رسول اهللا ،ن ساحتهما معاًلكمال الصالة؛ ألنّه بعيد ع أيضاً, أو مناف وعليC.  

@Õ�Ôzní@âbÈÛaë@òČßbÇ@òíŁaI@Õ�Ôzní@âbÈÛaë@òČßbÇ@òíŁaI@Õ�Ôzní@âbÈÛaë@òČßbÇ@òíŁaI@Õ�Ôzní@âbÈÛaë@òČßbÇ@òíŁaI@ @@ @@ @@ @
H_—Č–¥@ÑîØÏ@x‰b¨a@¿@éÓa†–ß@…ìuìiH_—Č–¥@ÑîØÏ@x‰b¨a@¿@éÓa†–ß@…ìuìiH_—Č–¥@ÑîØÏ@x‰b¨a@¿@éÓa†–ß@…ìuìiH_—Č–¥@ÑîØÏ@x‰b¨a@¿@éÓa†–ß@…ìuìi@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
شـكال  شـكال  شـكال  شـكال  إإإإولکـن هنـاك   ولکـن هنـاك   ولکـن هنـاك   ولکـن هنـاك       ،،،،بآيـة الواليـة  بآيـة الواليـة  بآيـة الواليـة  بآيـة الواليـة      CCCCعلى والية أميـر المـؤمنين  على والية أميـر المـؤمنين  على والية أميـر المـؤمنين  على والية أميـر المـؤمنين      نا نستدلّنا نستدلّنا نستدلّنا نستدلّنّنّنّنّإإإإ
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عمـال  عمـال  عمـال  عمـال  ذا فعـل فـرد تلـك األ   ذا فعـل فـرد تلـك األ   ذا فعـل فـرد تلـك األ   ذا فعـل فـرد تلـك األ   إإإإفـ فـ فـ فـ     ،،،،ههههة والعـام يتحقّـق بوجـود مصـداق    ة والعـام يتحقّـق بوجـود مصـداق    ة والعـام يتحقّـق بوجـود مصـداق    ة والعـام يتحقّـق بوجـود مصـداق    اآليـة عامـ  اآليـة عامـ  اآليـة عامـ  اآليـة عامـ      ننننإإإإ: : : : يقوليقوليقوليقول
عمال علي بن أبي عمال علي بن أبي عمال علي بن أبي عمال علي بن أبي ه أول من فعل تلك األه أول من فعل تلك األه أول من فعل تلك األه أول من فعل تلك األنّنّنّنّأأأأوالظاهر والظاهر والظاهر والظاهر ، ، ، ، المذکورة في اآلية فهو اإلمامالمذکورة في اآلية فهو اإلمامالمذکورة في اآلية فهو اإلمامالمذکورة في اآلية فهو اإلمام

نزلـت  نزلـت  نزلـت  نزلـت  أُأُأُأُه ه ه ه فلعلّـ فلعلّـ فلعلّـ فلعلّـ     ،،،،ق بعد ذلك عمر وهو راکـع ق بعد ذلك عمر وهو راکـع ق بعد ذلك عمر وهو راکـع ق بعد ذلك عمر وهو راکـع ه تصده تصده تصده تصدنّنّنّنّأأأأيضاً يضاً يضاً يضاً أأأأولکن الظاهر ولکن الظاهر ولکن الظاهر ولکن الظاهر     ،،،،CCCCطالبطالبطالبطالب
        کيف نجيب عن هذا السؤال؟کيف نجيب عن هذا السؤال؟کيف نجيب عن هذا السؤال؟کيف نجيب عن هذا السؤال؟، ، ، ، يضاً بفعل عمر مصداقاً لآليةيضاً بفعل عمر مصداقاً لآليةيضاً بفعل عمر مصداقاً لآليةيضاً بفعل عمر مصداقاً لآليةأأأأفيه آية فتحقّق فيه آية فتحقّق فيه آية فتحقّق فيه آية فتحقّق 
        أول من فعل.أول من فعل.أول من فعل.أول من فعل.يتحقّق في يتحقّق في يتحقّق في يتحقّق في المالك المالك المالك المالك     ننننإإإإ    ::::وإن قلتوإن قلتوإن قلتوإن قلت

        ما الدليل على ذلك؟ما الدليل على ذلك؟ما الدليل على ذلك؟ما الدليل على ذلك؟: : : : قلتقلتقلتقلت
مكلف مكلف مكلف مكلف     فعل ذلك العمل کلّفعل ذلك العمل کلّفعل ذلك العمل کلّفعل ذلك العمل کلّلللل    ،،،،کذلكکذلكکذلكکذلك    لم يكنلم يكنلم يكنلم يكنن ن ن ن إإإإه ه ه ه نّنّنّنّأأأأالدليل عليه الدليل عليه الدليل عليه الدليل عليه : : : : ن قلتن قلتن قلتن قلتإإإإوووو

        يناسب حکمة اهللا تعالى.يناسب حکمة اهللا تعالى.يناسب حکمة اهللا تعالى.يناسب حکمة اهللا تعالى.    وهذا الوهذا الوهذا الوهذا ال    وأصبح إماماً،وأصبح إماماً،وأصبح إماماً،وأصبح إماماً،
        يضاً هذه المنافاة؟يضاً هذه المنافاة؟يضاً هذه المنافاة؟يضاً هذه المنافاة؟أأأأيث يوم الدار وفيه يث يوم الدار وفيه يث يوم الدار وفيه يث يوم الدار وفيه ددددبحبحبحبح    فکيف نستدلّفکيف نستدلّفکيف نستدلّفکيف نستدلّ: : : : قلتقلتقلتقلت

        شکال.شکال.شکال.شکال.بالمصداق يدفع اإلبالمصداق يدفع اإلبالمصداق يدفع اإلبالمصداق يدفع اإلالسابق السابق السابق السابق علم اهللا تعالى علم اهللا تعالى علم اهللا تعالى علم اهللا تعالى     ننننإإإإ: : : : ن قلتن قلتن قلتن قلتإإإإوووو
        ؟؟؟؟فکذلك نقول في آية الواليةفکذلك نقول في آية الواليةفکذلك نقول في آية الواليةفکذلك نقول في آية الوالية: : : : قلتقلتقلتقلت

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  : نجمع الجواب على شكل نقاط
ــا يقــر       نإ ــــــــــــــــ١١١١ ــة ال اإلنشــائية، وم ــة جــاءت بصــيغة الجملــة الخبري : ب ذلــكاآلي

هــا فإنّ ؛اء الواليــة هللانشــإثــم للــذين آمنــوا، وال يصــح    7إثبــات الواليــة هللا ورســوله 
  ألنّــ  ؛أيضــاً  7ثباتهـــا لرســول اهللا إخبــر عنهــا، بــل    ثابتــة وإنّمــا ي  ه مــن المفـــروض أن

ثباتهـا للـذين آمنـوا الـذين     إفلـيكن   ،واليته قد ثبتـت قبـل هـذه اآليـة بثبـوت الرسـالة      
  يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كذلك.

وإرشـاد إلـى    ،7نسبة لوالية اهللا ورسـوله اآلية إرشادية بال نإ: وبعبارة أُخرى
 ــوا   عالمــة يعــرف وي ــذين آمن ــولي مــن ال ــز بهــا ال ــاء الركــوع،  : وهــي ،مي التصــدق أثن
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ــذه الميـــزة والعالمـــة فارقـــة للـــولي عـــن غيـــره مـــن الـــذين ثبـــت لهـــم اإليمـــان            وهـ
فتكــون اآليــة علــى نحــو القضــية الخارجيــة المحقّقــة        المنصــوص عليــه فــي اآليــة.   

  القضية الحقيقية المقدرة الموضوع الغالبة في األحكام الشرعية.الموضوع، ال 
وبالتـالي  ، وإنّما الولي يكون من المـؤمنين حصـراً   ،ولياءأفليس كلّ المؤمنين 

مــن يتصــدق وهــو راكــع فــي    نشــاء حكــم شــرعي يثبــت الواليــة لكــلّ  فــال وجــود إل
        فضالً عن كونه غير معقول؛ فالحظ! ،اآلية

ــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــرت  نإ ــ ــة أخبـ ــأخّ   اآليـ ــو متـ ــن هـ ــة لمـ ــوت الواليـ ــن اهللا  بثبـ ــة عـ ــي المرتبـ ر فـ
 طــوالً، عــن طريــق ذكــر صــفات علــى شــكل قيــود بصــيغة الجمــع، فــإن     7ورســوله

الَّــذين يقيمــون الَّــذين يقيمــون الَّــذين يقيمــون الَّــذين يقيمــون �و ،ولكنّــه يخــرج غيــر المــؤمن عــن الواليــة  ،جمــع �الَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــواالَّــذين آمنُــوا�
ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّالةَ وونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيرج مـن لـيس فيـه هـذه الصـفة     قيد آخر يخ �الصَّالةَ و، 

  ولكنّه بصيغة الجمع أيضاً.
 ،ة علـى العمـوم غيـر مخصّصـة    صـيغ الجمـع فـي اآليـة الدالّـ      نإ: أُخرىوبعبارة 

 ،دة إلطـالق الموضـوع  ب أحـدها علـى اآلخـر مقيـ    ولكنّها من جهة كونها قيود يترتّ
د لــة يقيــ جم فكــلّ ،دن إطــالق جمــل القيــود الــواردة بصــيغة الجمــع مقيــ   إ: أو لنقــل

وهـو يرجـع بالحقيقـة    . ن كانـت بصـيغة الجمـع   إإطالقها بالجملة التي تـأتي بعـدها و  
يلــزم علــى القــول بــه تخصــيص   حتّــىإلــى التخصّــص فــي الموضــوع ال التخصــيص  

  .وهو قبيح ،األكثر
إذ قبح تخصيص األكثر مسلّم عندما يكون مصب التخصيص األفـراد الخارجيـة   

جميــع الرمــان، وكــان هنــاك مئــة    لْكُــ: داً، كمــا لــو قــال الداخلــة تحــت العمــوم فــرداً فــر  
واحـدة، ال فيمـا إذا كانـت القيـود واقعـة      تبقـى   حتّـى انـة  انـة رم اسـتثنى منهـا رم  ثـم   ،رمانة

أكـرم  : تضـيق نطاقـه بمصـداق خـارجي واحـد، كمـا لـو قـال         حتّـى على المفهـوم الكلّـي   
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  واحد. ��� ال يبقى  حتّىالعالم العادل الفقير الزاهد الورع 
إ: شكال بما يأتير اإلر العالّمة المظفّوقد قرنُوا� نآم يننُواالَّذآم يننُواالَّذآم يننُواالَّذآم ينصـيغة جمـع فـال     �الَّذ

ال يقتضـــي  ))نزلـــت فـــي علـــي((: وقـــول المفســـرين ،بـــدليل ��� تصـــرف إلـــى الواحـــد 
حـاالً   �وهم راكعـون وهم راكعـون وهم راكعـون وهم راكعـون �األوصاف فيه مبنية على جعل  انحصارص، ودعوى ختصااال

هـم يركعـون فـي    أنّ: بمعنـى  ؛بـل يحتمـل العطـف    ،وليس بالزم، �ويؤتُونويؤتُونويؤتُونويؤتُون�من ضمير 
  .)١(هم خاضعوننّأ: أو بمعنى ،صالتهم ال كصالة اليهود خالية من الركوع

  :متعينة لوجهين )الحالية( نأوفيه : جابأو
لهمـا التأكيـد المخـالف    لزام أوسـت ال ؛ين المـذكورين حتمـال عد االب: الوجه األول

لتبـادر ذات   ؛هـم يركعـون فـي صـالتهم    نّأمغـن عـن بيـان    � ةَةَةَةَالصَّالالصَّالالصَّالالصَّال�لفظ  ألن ،لألصل
  الثاني أيضاً. حتمالفيبطل اال ،الركوع منها، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف

رادة الركـــــوع  إو )،الحاليةـ(روايـــــات النـــــزول صـــــريحة بـــــ     نإ: الوجـــــه الثـــــاني 
خبـار التـي ال   ألإلـى غيـر ذلـك مـن ا    : قـال  إلـى أن  ،ة روايـات ثـم ذكـر عـد    ...المعروف

ة علـــى أن المـــراد الدالّـــ ،رادة الركـــوع المعـــروفإتحصـــى، الصـــريحة فـــي الحاليـــة و
ص اختصـا كما ال ريـب بـإرادة المفسـرين     ،لهذه األوصاف Cتعيين أمير المؤمنين
  .)٢(تفسيرهم مأخوذ من هذه الروايات ونحوها ألن ؛Cاآلية بأمير المؤمنين

        التخصيص. ص دونختصانت تالحظ تصريحه باالأو
بمعنى منصـب   ،والية األمر: وبمالحظة أن المراد من الوالية في اآلية هي ــــــــ٣٣٣٣

العقــل ال يجــوز ثبوتهــا ألكثــر مــن واحــد  نأو ،ثبــات ذلــك فــي محلّــه)إالحكومــة (و
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ومالحظـة   ،مع تجويزه لذلك طوالً (وهو مفـاد آخـر لآليـة)    ،في وقت واحد عرضاً
ة مــع ق الموضــوع، خاصّــة قيــود متراتبــة تضــي وذكــر عــد ،ورود اآليــة بصــيغة الخبــر 

ــيكُم�ورود لفظــــة  ــيكُمولــ ــيكُمولــ ــيكُمولــ ودخولهــــا علــــى لفظــــين مفــــردين (اهللا   ،مفــــردة فــــي اآليــــة     �ولــ
ــالجمع    ،ورســوله) ــم العطــف ب ــوا �ث ــذين آمنُ ــوا الَّ ــذين آمنُ ــوا الَّ ــذين آمنُ ــوا الَّ ــذين آمنُ ــين اإل    �الَّ ــة ب ــه مــن المقابل ــا في ــراد وم ف

ال بـد   هنّـ أو ،نص اآلية بواحد متعـي اختصايؤدي إلى أن يفهم المخاطبين  ،والجمع
صه في الخارج ولم تذكر اسمه لحكمة، وهو ما فهمه من وجود قيد أو قيود تشخّ

  ذكــر هــذه القيــود   7الصــحابة علــى مــا ورد فــي بعــض الروايــات وطلبــوا مــن النبــي
وذلك بأن سألوه تعيين هذا الشـخص الـذي تثبـت لـه الواليـة مـن اآليـة         ،صةالمشخّ

  .7وهو ما فعله النبي ،في الخارج
 ،عـن أبـي الجـارود   ((: سنادهإعن الصدوق ب )تفسير البرهان(صاحب  فقد نقل
, �إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّـذين آمنُـوا  إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّـذين آمنُـوا  إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّـذين آمنُـوا  إِنَّما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّـذين آمنُـوا  �: في قول اهللا عزّ وجلّ Cعن أبي جعفر

رهطــاً مـن اليهــود أسـلموا مــنهم عبـد اهللا بــن سـالم وأســد وثعلبـة وابــن ياســين       نإ: قـال 
ى إلـى يوشـع بـن نـون،     صـ وأموسـى   نإ !اهللا يا نبـي : فقالوا 7بيفأتوا الن ،وابن صوريا

فمن وصين[[[[نا بعدك؟ ك يا رسول اهللا؟ ومن وليالحظ سؤالهم عن شخص معي[[[[.  
إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         إِنَّمـا ولـيكُم اللَّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـوا الَّـذين يقيمـون         ����: فنزلـت هـذه اآليـة   

تـوا  أفقـاموا و  ).قومـوا (: 7, قـال رسـول اهللا  �اةَ وهـم راكعـون  اةَ وهـم راكعـون  اةَ وهـم راكعـون  اةَ وهـم راكعـون  الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَـ الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَـ الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَـ الصَّالةَ ويؤتُون الزَّكَـ 
الحـظ  [ )هـل أعطـاك أحـد شـيئاً؟     !يـا سـائل  (: 7فقـال  ،فإذا سـائل خـارج   ،المسجد

  ].فهم أهل اللغة من إرادة واحد معين في اآلية
  .هذا الخاتم ،نعم: قال
  ).من أعطاكه؟(: قال
  .يأعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّ: قال
الحال المفهم مـن أن الـواو   سؤال عن الالحظ [[[[) على أي حال أعطاك؟(: قال
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        ].].].].في (ويؤتون) حالية
علــي (: 7ر أهــل المســجد، فقــال النبــيوكبــ 7ر النبــيفكبــ .كــان راكعــاً: قــال

  .]]]]صختصاوهذا تصريح باال[[[[ ).وليكم بعدي
  .اًاً وبعلي بن أبي طالب ولينبي محمدوب اًرضينا باهللا رب: قالوا

ومن يتَولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذين آمنُـواْ فَـإِن حـزْب اللّـه        ومن يتَولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذين آمنُـواْ فَـإِن حـزْب اللّـه        ومن يتَولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذين آمنُـواْ فَـإِن حـزْب اللّـه        ومن يتَولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذين آمنُـواْ فَـإِن حـزْب اللّـه        �: فأنزل اهللا عزّ وجلّ
ونبالْغَال مهونبالْغَال مهونبالْغَال مهونبالْغَال م٢()))١(�ه(.  

ص مـن هـذه اآليـة بعـد معايشـتهم الحـال       ختصاومن الواضح فهم الصحابة لال
المناشـدة  حتج عليهم بهـذا فـي حـديث    ا Cأمير المؤمنين إن حتّى ،وسماع اللفظ

  !؛ فراجع)٣(كما أورده الشيخ في المجالس ،المشهور عن أبي ذر في يوم الشورى
فــي الخــارج عــن طريــق  ص للمعنــيا ال نحصــر بيــان هــذا القيــد المشــخّومــع أنّــ

دراك أن الواليـة ال تثبـت   إوذلـك بعـد    ،إذ ال يمنع معرفتـه عـن طريـق العقـل     ؛النقل
باآليـة، ولكـن ذلـك قـد يكـون الزم غيـر        لمعنـي فال بد أن يكون هو ا ،للمعصوم ��� 

؛ومن البعيد أن يتعبد الشارع جمهور المكلفين به وحده ،ن من اآليةبي إدراك  فإن
الحاجـة   فـين، فـتمس  صر على القليل منهم ويخفى علـى جمهـور المكلّ  تذلك قد يق

ــان النقلــي الصــريح وعــدم اال    ــة العقــل إلــى البي ــه النبــ   ،كتفــاء بدالل  7يوهــو مــا فعل
حسب  ،وتشخيصه في الخارج وأمام الناس في المسجد ،Cسم عليابالتصريح ب

        الجحود والمكابرة. ��� بحيث لم يبق مجال للمنكر  ،ما ورد في الروايات
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 فـإن  ،ه لو كان كالمنـا فـي اآليـة بلحـاظ عـالم الثبـوت      نّإ: ونستطيع أن نقول ــــــــ٤٤٤٤
 ،ن واحـد فـي وقـت واحـد عرضـاً     ال يجوز ثبوتها ألكثر م ،بل حكم العقالء ،العقل

زه طـوالً وإن جو، أن يتّ    إن العصـمة ملكـة      هـذا الواحـد ال بـد صـف بالعصـمة مـع أن
فإدراك هذا المعنى من قبل بعـض ذوي الفطنـة أو عـن     ،خبارباإل ��� علم باطنية ال تُ

طريــق الفطــرة يـــؤدي بهــؤالء إلـــى البحــث عنـــه والمطالبــة بالداللـــة والــنص عليـــه،       
بـاق الصـفة والعالمــة الـواردة علـى شـكل معـرف جمعـي فــي        انطفـي هـذا   ويكفـيهم  

  .�ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعونويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعون    الَّذين يقيمون الصَّالةَالَّذين يقيمون الصَّالةَالَّذين يقيمون الصَّالةَالَّذين يقيمون الصَّالةَ�: أي ،اآلية
الــذي هــو الطريــق األقــرب إلــى    ،وأمــا لــو كــان كالمنــا بلحــاظ عــالم اإلثبــات   

بـا انطعلـى   7مـن رسـول اهللا   الـنصّ  أكثر الناس، فإن   ق اآليـة علـى علـيC   يكـون
ــر المشــخّ  والتــي  ،ن مــن سلســلة القيــود المــذكورة فــي اآليــة   ص والمعــيالقيــد األخي

ن بقـي العمـوم علـى عمومـه فـي هـذه القيـود لنكتـة سـوف          إتعالج ناحيـة اإلطـالق و  
وهـو   ،ةنّقيد من السو ،القرآن نصّقيد من : داً بقيدينفيكون الدليل مقي، نشير إليها

  بهذه اآلية. Cاديث اختصاص عليما ورد من أح
ف جمعـي وورود أخبار أو إنشاء (تشريع) في آيات القرآن على شكل معر، 

مصداق واحد في الخارج ليس بعزيز في الكتـاب   ��� وال يكون له  ،أو قيد جمعي
  الكريم.

لبيان أن مثل : هي ،وقد ذكر بعضهم أن النكتة في ورود اللفظ بصيغة الجمع
بالمجاهــدة واإلخــالص فــي    ��� العاليــة ال يمكــن الحصــول عليهــا    هــذه المقامــات  

  .للترغيب في مثل هذا العمل: أو ،العمل
كمــا  ،فــي اآليــة Fإدخــال بقيــة األئمــة: وهــي ،ولعلّنــا نســتقرب نكتــة أُخــرى 
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 ويكـون الـنصّ   ،قوا فـي أثنـاء الصـالة   هـم تصـد  هـم كلّ ورد في بعض الروايات من أنّ
إلطالق في اآلية بهمداً لعليهم هنا أيضاً مقيF وهـو  ،، فاإلطالق الشامل للـبعض :

ين ده لبيـــان األشـــخاص المســـتحقّيـــوتقي ،ورد فـــي القـــرآن ،نون المتصـــدقوالمؤمنـــ
ل!ةنّللوالية يكون من الس؛ فتأم  

والكالم نفس الكالم في حديث الدار من ورود قيـود عديـدة ثـم ذكـر القيـد      
    بعـد أن قـام   7األخير لهـا علـى لسـان النبـي  علـيC    مـع وضـوح    ،وقبـل النصـرة لـه

(مـن  : 7إذ قـال النبـي   ،ف فيـه علـى صـفة الجمـع    ه لم يـرد المعـر  نّأل ؛األمر أكثر فيه
  ..) الحديث...يؤازرني

م منصــب ة لتســنّة تامــومــع مالحظــة معقوليــة كــون القيــود المــذكورة فيــه علّــ    
ي أثنـــاء لـــه كـــون التصـــدق فـــإذ أقصـــى مـــا يمكـــن تعقّ: بخالفـــه فـــي اآليـــة ،اإلمامـــة

  ؛ فتأمل!ةالركوع جزء العلّ
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        ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ........خوة المسؤولين عن الموقع المحترمينخوة المسؤولين عن الموقع المحترمينخوة المسؤولين عن الموقع المحترمينخوة المسؤولين عن الموقع المحترميناإلاإلاإلاإل

        ::::الجزاءالجزاءالجزاءالجزاء    جزاكم اهللا خيرجزاكم اهللا خيرجزاكم اهللا خيرجزاكم اهللا خيروووو    جابة عليه،جابة عليه،جابة عليه،جابة عليه،أرجو مساعدتي في اإلأرجو مساعدتي في اإلأرجو مساعدتي في اإلأرجو مساعدتي في اإل    سؤالسؤالسؤالسؤاللدي لدي لدي لدي 
إنإنإنـ      ية الوالية التي جاءت في القرآن الكريم،ية الوالية التي جاءت في القرآن الكريم،ية الوالية التي جاءت في القرآن الكريم،ية الوالية التي جاءت في القرآن الكريم،آآآآ    إنـ  جـاءت مقيـ  جـاءت مقيـ  جـاءت مقيـا إِنَّإِنَّإِنَّإِنَّ((((    دة بـأداة دة بـأداة دة بـأداة دة بـأداة جـاءت مقيـا مـا مـا مم ،( ،( ،( ،(

هي هي هي هي     وماوماوماوما    ؟؟؟؟غراض أُخرى عدا الحصرغراض أُخرى عدا الحصرغراض أُخرى عدا الحصرغراض أُخرى عدا الحصرألألألأل    تستخدم أحياناًتستخدم أحياناًتستخدم أحياناًتستخدم أحياناً    ))))إنّماإنّماإنّماإنّما((((هل أداة هل أداة هل أداة هل أداة : : : : والسؤال هووالسؤال هووالسؤال هووالسؤال هو
        ؟؟؟؟غراضغراضغراضغراضاألاألاألاأل    هذههذههذههذه
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  ::::الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 ه لـم بل عن بعضـهم أنّـ   أداة حصر على ما يظهر من تصريح أهل اللغة، )إِنَّما(
وهـو المنقـول عـن أئمـة      وعن آخـر دعـوى إجمـاع النحـاة عليـه،      يظهر مخالف فيه،

  .رم بالمتأخّال إشكال في ظهورها في انحصار المتقد إذ ؛ويقتضيه التبادر، التفسير
 �............ورسـولُه ورسـولُه ورسـولُه ورسـولُه     اُهللاُهللاُهللاُهللا    وليكُموليكُموليكُموليكُم    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما�: القصر في قوله تعالى إنR :))قال العالّمة الطباطبائي

 ،اآليـة وغيـرهم   ورين فـي الواليـة عامـة للمـذك    ون أنالمخـاطبين يظنّـ   نأكـ  ،لقصر اإلفـراد 
  .)١(ن يحمل على قصر القلبأويمكن بوجه  ،فأفرد المذكورين للقصر

ــــ كمــا ذكرنــا آنفــاً ــــ أداة حصــر هنــا بــل دائمــاً  )إِنَّمــا(حــال فــاألداة  وعلــى كــلّ
وهـي تفيـد قصـر صـفة      ،ةالكافّ )هة بالفعل و(ماالمشب )إن( نة منمتكو عندما تكون

  .سأو العك على الموصوف

IIII@òíŁa@¿@…ìuì½a@Š–§a@òíŁa@¿@…ìuì½a@Š–§a@òíŁa@¿@…ìuì½a@Š–§a@òíŁa@¿@…ìuì½a@Š–§a@ @@ @@ @@ @
òČàöþa@ïÓbjÛ@òíüìÛa@ñ…bÐn�a@òîÐî×ëòČàöþa@ïÓbjÛ@òíüìÛa@ñ…bÐn�a@òîÐî×ëòČàöþa@ïÓbjÛ@òíüìÛa@ñ…bÐn�a@òîÐî×ëòČàöþa@ïÓbjÛ@òíüìÛa@ñ…bÐn�a@òîÐî×ëFFFFHHHH    
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

    اُهللاُهللاُهللاُهللا    ولـيكُم ولـيكُم ولـيكُم ولـيكُم     إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا ����: : : : فـي قولـه تعـالى   فـي قولـه تعـالى   فـي قولـه تعـالى   فـي قولـه تعـالى       ))))إنّمـا إنّمـا إنّمـا إنّمـا ((((ن معنـى  ن معنـى  ن معنـى  ن معنـى  إإإإ: : : : قال لي أحـد المخـالفين  قال لي أحـد المخـالفين  قال لي أحـد المخـالفين  قال لي أحـد المخـالفين  
                                                 

�F١Eن�����٦�W١٤Kא��Bאن�0UM�F=�א� �
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ولُهسروولُهسروولُهسروولُهسرو    ينالَّذوينالَّذوينالَّذوينالَّذنُواْ    ونُواْآمنُواْآمنُواْآمآم............����
من تجب واليته في هذه من تجب واليته في هذه من تجب واليته في هذه من تجب واليته في هذه     لحصر, وهذا يعني إنلحصر, وهذا يعني إنلحصر, وهذا يعني إنلحصر, وهذا يعني إنتفيد اتفيد اتفيد اتفيد ا    ))))١١١١((((

ــة ــةاآلي ــةاآلي ــةاآلي ــة  : : : : أيأيأيأي    ،،،،اآلي ــة الوالي ــة  يقصــد آي ــة الوالي ــة  يقصــد آي ــة الوالي ــة  يقصــد آي ــة الوالي ــون الزكــاة وهــم    : : : : هــمهــمهــمهــم    ،،،،يقصــد آي ــذين يؤت ــون الزكــاة وهــم    اهللا والرســول وال ــذين يؤت ــون الزكــاة وهــم    اهللا والرســول وال ــذين يؤت ــون الزكــاة وهــم    اهللا والرســول وال ــذين يؤت اهللا والرســول وال
        ؟؟؟؟راكعون, فكيف نثبت الوالية لباقي األئمة األطهارراكعون, فكيف نثبت الوالية لباقي األئمة األطهارراكعون, فكيف نثبت الوالية لباقي األئمة األطهارراكعون, فكيف نثبت الوالية لباقي األئمة األطهار

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

كمـا يـروي    ،Fلبيـت عشر مـن آل ا  يرت اآلية الكريمة باألئمة االثنسلقد فُ
عمـا رآه وسـمعه    ،ذلك الشيخ الصـدوق بسـند صـحيح عـن سـليم بـن قـيس الهاللـي        

من عليC وفيه ،من حديث المناشدة :  
ة فــي بعــض أهــي خاصّــ: ا نزلــتعــن هــذه اآليــة لمــ 7ن النــاس ســألوا النبــي(إ

 أن يعلمهــم والة أمــرهم, 7المــؤمنين أم عامــة لجمــيعهم؟ فــأمر اهللا عــزّ وجــلّ نبيــه   
ــ ــا فســـ   وأن يفسـ ــة مـ ــن الواليـ ــم مـ ــومهم,    ر لهـ ــاتهم, وصـ ــالتهم, وزكـ ــن صـ ــم مـ ر لهـ
بلـى  : ؟ قـال ة بعلـي هـذه اآليـات خاصّـ   : يا رسـول اهللا : فقاال: إلى أن يقول ...وحجهم

  .)٢()فيه وفي أوصيائه إلى يوم القيامة
بن عبد اهللا، عن عبد الوهـاب   محمدعن بعض أصحابنا، عن : وروى الكليني

: قـال  ،Cعـن موسـى بـن قـادم، عـن سـليمان، عـن زرارة، عـن أبـي جعفـر          بن بشر، ا
  ؟)٣(�وما ظَلَمونَا ولَكن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلمونوما ظَلَمونَا ولَكن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلمونوما ظَلَمونَا ولَكن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلمونوما ظَلَمونَا ولَكن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلمون�: سألته عن قول اهللا عزّ وجلّ

ــال ــع مــن أن يظلــم، ولكنّــه خلطنــا         : ق (إن اهللا تعــالى أعظــم وأعــزّ وأجــلّ وأمن
    ورسـولُه ورسـولُه ورسـولُه ورسـولُه     اُهللاُهللاُهللاُهللا    ولـيكُم ولـيكُم ولـيكُم ولـيكُم     إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا �: ته، حيث يقولبنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، وواليتنا والي

ينالَّذوينالَّذوينالَّذوينالَّذنُواْ    ونُواْآمنُواْآمنُواْآمقـال فـي موضـع آخـر      �............آم ة منّا).. ثـميعني األئم :�    ـنلَكونَـا وـا ظَلَممو    ـنلَكونَـا وـا ظَلَممو    ـنلَكونَـا وـا ظَلَممو    ـنلَكونَـا وـا ظَلَممو
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ونمظْلي مهكَانُوا أَنْفُسونمظْلي مهكَانُوا أَنْفُسونمظْلي مهكَانُوا أَنْفُسونمظْلي مهذكر مثله�كَانُوا أَنْفُس ١(، ثم(.  
بــن أبــي  ، عــن علــي بــن الحكــم، عــن الحســين  محمــدعــن أحمــد بــن  : وروى أيضــاً

ــي عبــد اهللا : العــالء، قــال  : أن طــاعتهم مفترضــة، قــال : قولنــا فــي األوصــياء  Cذكــرت ألب

 � أَطيعـــوا اللَّـــه وأَطيعــوا الرســـولَ وأُولـــي  أَطيعـــوا اللَّـــه وأَطيعــوا الرســـولَ وأُولـــي  أَطيعـــوا اللَّـــه وأَطيعــوا الرســـولَ وأُولـــي  أَطيعـــوا اللَّـــه وأَطيعــوا الرســـولَ وأُولـــي  �: (نعـــم، هـــم الــذين قـــال اهللا تعـــالى : فقــال 

 ��� �� � 


 ��� �� � 


 ��� �� � 


 ��� ��    
نْكُممنْكُممنْكُممنْكُما�: ، وهم الذين قال اهللا عزّ وجلّ)٢(�ماإِنَّماإِنَّماإِنَّمإِنَّم    كُميلوكُميلوكُميلوكُميلاُهللاُهللاُهللاُهللا    و    روروروروولُهسولُهسولُهسولُهس    ينالَّذوينالَّذوينالَّذوينالَّذنُواْ    ونُواْآمنُواْآمنُواْآم٣()�............آم(.  

  وغيرها من الروايات الكثيرة.
عرفنـا أنّهـا    ،جميعـاً  Fلآليـة باألئمـة   7منا بهذا وأخذنا بتفسـير النبـي  فإذا سلّ

تعني النصّ على إمامة عليC ة من ولدهواألئم..  
     ق عنـد  وعرفنا أيضاً معنى الروايات التي وردت بحصـول هـذا الفعـل ـــ التصـد

  .)٤(Fالركوع ــ من بقية األئمة

@òíüìÛa@òíe@åß@…aŠ½a@æbîiI@òíüìÛa@òíe@åß@…aŠ½a@æbîiI@òíüìÛa@òíe@åß@…aŠ½a@æbîiI@òíüìÛa@òíe@åß@…aŠ½a@æbîiI@ @@ @@ @@ @
HÖbî�Ûa@ñ†yë@ôìÇ…@óÜÇ@�aČ…‰@bèi@òÐänØ½a@pbíŁaëHÖbî�Ûa@ñ†yë@ôìÇ…@óÜÇ@�aČ…‰@bèi@òÐänØ½a@pbíŁaëHÖbî�Ûa@ñ†yë@ôìÇ…@óÜÇ@�aČ…‰@bèi@òÐänØ½a@pbíŁaëHÖbî�Ûa@ñ†yë@ôìÇ…@óÜÇ@�aČ…‰@bèi@òÐänØ½a@pbíŁaë@ @@ @@ @@ @

��א��زא-�����%�د�א�و*�:�«()�����«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
ها ها ها ها م كلّم كلّم كلّم كلّفونها لتأييد مذهبهفونها لتأييد مذهبهفونها لتأييد مذهبهفونها لتأييد مذهبهتفاسير الشيعة وتأويالتهم للقرآن الكريم التي يوظّتفاسير الشيعة وتأويالتهم للقرآن الكريم التي يوظّتفاسير الشيعة وتأويالتهم للقرآن الكريم التي يوظّتفاسير الشيعة وتأويالتهم للقرآن الكريم التي يوظّ
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مغالطات عجيبة تلوي النصوص ليمغالطات عجيبة تلوي النصوص ليمغالطات عجيبة تلوي النصوص ليوتصادم اللغة العربية والعقل مصادمة واضحة.وتصادم اللغة العربية والعقل مصادمة واضحة.وتصادم اللغة العربية والعقل مصادمة واضحة.وتصادم اللغة العربية والعقل مصادمة واضحة.    اًاًاًاًمغالطات عجيبة تلوي النصوص لي        
        : : : : آية الواليةآية الواليةآية الواليةآية الوالية: : : : نقطة نقطة حول ما سمينقطة نقطة حول ما سمينقطة نقطة حول ما سمينقطة نقطة حول ما سمي    الًالًالًالًوإليكم بيان هذا القول مفصّوإليكم بيان هذا القول مفصّوإليكم بيان هذا القول مفصّوإليكم بيان هذا القول مفصّ

المواالة لم تكن بداية الكالم عنه فـي هـذه   المواالة لم تكن بداية الكالم عنه فـي هـذه   المواالة لم تكن بداية الكالم عنه فـي هـذه   المواالة لم تكن بداية الكالم عنه فـي هـذه       موضوع الوالية أو الوالء أوموضوع الوالية أو الوالء أوموضوع الوالية أو الوالء أوموضوع الوالية أو الوالء أو    ــــــــ١١١١
وردت وسـط سـياق   وردت وسـط سـياق   وردت وسـط سـياق   وردت وسـط سـياق       ،،،،مـن سـورة المائـدة   مـن سـورة المائـدة   مـن سـورة المائـدة   مـن سـورة المائـدة       ))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((وهي بـرقم  وهي بـرقم  وهي بـرقم  وهي بـرقم      ،،،،ما هذه اآليةما هذه اآليةما هذه اآليةما هذه اآليةوإنّوإنّوإنّوإنّ    ،،،،اآليةاآليةاآليةاآلية
موحموحموحقبل اآليتين الخاتمتين للموضوعقبل اآليتين الخاتمتين للموضوعقبل اآليتين الخاتمتين للموضوعقبل اآليتين الخاتمتين للموضوع    وجاءت ماوجاءت ماوجاءت ماوجاءت ما    ،،،،صالصالصالصالتّتّتّتّواضح االواضح االواضح االواضح اال    ،،،،د الموضوعد الموضوعد الموضوعد الموضوعموح،،،،    
        ....))))٥٧٥٧٥٧٥٧وووو    ٥٦٥٦٥٦٥٦((((اآليتين اآليتين اآليتين اآليتين : : : : أيأيأيأي

        هذه واحدة.هذه واحدة.هذه واحدة.هذه واحدة.
        بهذا الموضوع؟بهذا الموضوع؟بهذا الموضوع؟بهذا الموضوع؟    تعلّقتعلّقتعلّقتعلّقهي اآلية التي بدأت السياق المهي اآلية التي بدأت السياق المهي اآلية التي بدأت السياق المهي اآلية التي بدأت السياق الم    ـ ماـ ماـ ماـ ماــــ٢٢٢٢

التـــي تقـــول بصـــراحة ووضـــوح ال التـــي تقـــول بصـــراحة ووضـــوح ال التـــي تقـــول بصـــراحة ووضـــوح ال التـــي تقـــول بصـــراحة ووضـــوح ال     ،،،،))))٥١٥١٥١٥١((((فـــي اآليـــة فـــي اآليـــة فـــي اآليـــة فـــي اآليـــة أ أ أ أ ســـياق الموضـــوع ابتـــدســـياق الموضـــوع ابتـــدســـياق الموضـــوع ابتـــدســـياق الموضـــوع ابتـــد
يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ الَ تَتَّخـذُواْ الْيهـود       يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ الَ تَتَّخـذُواْ الْيهـود       يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ الَ تَتَّخـذُواْ الْيهـود       يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ الَ تَتَّخـذُواْ الْيهـود       ����: : : : عن التأويلعن التأويلعن التأويلعن التأويل    فضالًفضالًفضالًفضالً    ،،،،تاجان إلى تفسيرتاجان إلى تفسيرتاجان إلى تفسيرتاجان إلى تفسيريحيحيحيح

والنَّصَــارى أَوليــاء بعضُــهم أَوليــاء بعــض ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنْهم إِن اللّــه الَ  والنَّصَــارى أَوليــاء بعضُــهم أَوليــاء بعــض ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنْهم إِن اللّــه الَ  والنَّصَــارى أَوليــاء بعضُــهم أَوليــاء بعــض ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنْهم إِن اللّــه الَ  والنَّصَــارى أَوليــاء بعضُــهم أَوليــاء بعــض ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنْهم إِن اللّــه الَ  
ينمالظَّال مي الْقَودهيينمالظَّال مي الْقَودهيينمالظَّال مي الْقَودهيينمالظَّال مي الْقَودهي����....        

وهمـا  وهمـا  وهمـا  وهمـا      )،)،)،)،ولـي ولـي ولـي ولـي ((((: : : : وهـي جمـع مفردهـا   وهـي جمـع مفردهـا   وهـي جمـع مفردهـا   وهـي جمـع مفردهـا       ،،،،تينتينتينتينمـر مـر مـر مـر     ����أَولياءأَولياءأَولياءأَولياء����ة ذكرت كلمة ة ذكرت كلمة ة ذكرت كلمة ة ذكرت كلمة اآلياآلياآلياآلي    اًاًاًاًإذإذإذإذ
        ....))))ىىىىيتولّيتولّيتولّيتولّ((((متبوعتان بالفعل المضارع متبوعتان بالفعل المضارع متبوعتان بالفعل المضارع متبوعتان بالفعل المضارع 

فــي فــي فــي فــي : : : : أيأيأيأي    ،،،،هــي نفــس الكلمــة التــي ســتذكر فــي ختــام الســياق  هــي نفــس الكلمــة التــي ســتذكر فــي ختــام الســياق  هــي نفــس الكلمــة التــي ســتذكر فــي ختــام الســياق  هــي نفــس الكلمــة التــي ســتذكر فــي ختــام الســياق  ) ) ) ) ولــيولــيولــيولــي((((    وكلمــةوكلمــةوكلمــةوكلمــة
        ).).).).٥٧٥٧٥٧٥٧وووو    ٥٦٥٦٥٦٥٦وووو    ٥٥٥٥٥٥٥٥((((اآليات اآليات اآليات اآليات 
        ؟؟؟؟))))٥١٥١٥١٥١((((    ـ ماذا أفادت اآليةـ ماذا أفادت اآليةـ ماذا أفادت اآليةـ ماذا أفادت اآليةــــ٣٣٣٣

        اآلية كما هو واضح تنهى المؤمنين عن أمر ما.اآلية كما هو واضح تنهى المؤمنين عن أمر ما.اآلية كما هو واضح تنهى المؤمنين عن أمر ما.اآلية كما هو واضح تنهى المؤمنين عن أمر ما.
بمعنى تنهى بمعنى تنهى بمعنى تنهى بمعنى تنهى     ،،،،خاذ اليهود والنصارى أولياءخاذ اليهود والنصارى أولياءخاذ اليهود والنصارى أولياءخاذ اليهود والنصارى أولياءاتّاتّاتّاتّ: : : : المنهي عنه هوالمنهي عنه هوالمنهي عنه هوالمنهي عنه هو    ا األمرا األمرا األمرا األمرفهل هذفهل هذفهل هذفهل هذ

المؤمنين أن يجعلوا بينهم وبين اليهود والنصارى مودالمؤمنين أن يجعلوا بينهم وبين اليهود والنصارى مودالمؤمنين أن يجعلوا بينهم وبين اليهود والنصارى مودوغيرها وغيرها وغيرها وغيرها     ة ونصرة وإخالصاًة ونصرة وإخالصاًة ونصرة وإخالصاًة ونصرة وإخالصاًالمؤمنين أن يجعلوا بينهم وبين اليهود والنصارى مود
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ــدلّ  ــي تـ ــاهر التـ ــن المظـ ــدلّ مـ ــي تـ ــاهر التـ ــن المظـ ــدلّ مـ ــي تـ ــاهر التـ ــن المظـ ــدلّ مـ ــي تـ ــاهر التـ ــن المظـ ــوالء    مـ ــى الـ ــوالءعلـ ــى الـ ــوالءعلـ ــى الـ ــوالءعلـ ــى الـ ــاهم أن يتّ    ،،،،علـ ــاهم أن يتّأم تنهـ ــاهم أن يتّأم تنهـ ــاهم أن يتّأم تنهـ ــود  أم تنهـ ــبوا اليهـ ــذوا وينصّـ ــود  خـ ــبوا اليهـ ــذوا وينصّـ ــود  خـ ــبوا اليهـ ــذوا وينصّـ ــود  خـ ــبوا اليهـ ــذوا وينصّـ خـ
        ة عليهم؟ة عليهم؟ة عليهم؟ة عليهم؟أئمأئمأئمأئموالنصارى والنصارى والنصارى والنصارى 

        ....ننننيبييبييبييبيأوضح من أن أوضح من أن أوضح من أن أوضح من أن     الجواب طبعاًالجواب طبعاًالجواب طبعاًالجواب طبعاً
        ؟؟؟؟))))٥١٥١٥١٥١((((ما الذي تبع اآلية ما الذي تبع اآلية ما الذي تبع اآلية ما الذي تبع اآلية ثم ثم ثم ثم ـ ـ ـ ـ ــــ٤٤٤٤

تتحــــدثان عــــن المنــــافقين الــــذين يبــــررون مســــارعتهم  تتحــــدثان عــــن المنــــافقين الــــذين يبــــررون مســــارعتهم  تتحــــدثان عــــن المنــــافقين الــــذين يبــــررون مســــارعتهم  تتحــــدثان عــــن المنــــافقين الــــذين يبــــررون مســــارعتهم  : : : : ))))٥٣٥٣٥٣٥٣وووو    ٥٢٥٢٥٢٥٢((((يتــــان يتــــان يتــــان يتــــان اآلاآلاآلاآل
هم يرجون العون هم يرجون العون هم يرجون العون هم يرجون العون بأنّبأنّبأنّبأنّ    ،،،،رتماء في أحضان اليهود والنصارى ومواالتهمرتماء في أحضان اليهود والنصارى ومواالتهمرتماء في أحضان اليهود والنصارى ومواالتهمرتماء في أحضان اليهود والنصارى ومواالتهمومبادرتهم لالومبادرتهم لالومبادرتهم لالومبادرتهم لال

    ،،،،خشية نازل ينزل بهم من حـرب أو فقـر أو جائحـة   خشية نازل ينزل بهم من حـرب أو فقـر أو جائحـة   خشية نازل ينزل بهم من حـرب أو فقـر أو جائحـة   خشية نازل ينزل بهم من حـرب أو فقـر أو جائحـة       كفّاركفّاركفّاركفّاروالمساعدة من هؤالء الوالمساعدة من هؤالء الوالمساعدة من هؤالء الوالمساعدة من هؤالء ال
ن النـــوازل والمصـــائب، وتفضـــحانهم وتبينـــان حبـــوط عملهـــم      ن النـــوازل والمصـــائب، وتفضـــحانهم وتبينـــان حبـــوط عملهـــم      ن النـــوازل والمصـــائب، وتفضـــحانهم وتبينـــان حبـــوط عملهـــم      ن النـــوازل والمصـــائب، وتفضـــحانهم وتبينـــان حبـــوط عملهـــم      أو غيـــر ذلـــك مـــ  أو غيـــر ذلـــك مـــ  أو غيـــر ذلـــك مـــ  أو غيـــر ذلـــك مـــ  

        : : : : وخسرانهم عقب تلك المواالةوخسرانهم عقب تلك المواالةوخسرانهم عقب تلك المواالةوخسرانهم عقب تلك المواالة
لُـون نَخْشَـى أَن تُصـيبنَا    لُـون نَخْشَـى أَن تُصـيبنَا    لُـون نَخْشَـى أَن تُصـيبنَا    لُـون نَخْشَـى أَن تُصـيبنَا    فَتَرى الَّذين في قُلُـوبِهِم مـرضٌ يسـارِعون فـيهِم يقُو    فَتَرى الَّذين في قُلُـوبِهِم مـرضٌ يسـارِعون فـيهِم يقُو    فَتَرى الَّذين في قُلُـوبِهِم مـرضٌ يسـارِعون فـيهِم يقُو    فَتَرى الَّذين في قُلُـوبِهِم مـرضٌ يسـارِعون فـيهِم يقُو    ����

دددصْــاااادفَي هنــدع ــنــرٍ مأَم بِــالْفَتْحِ أَو يــأْتأَن ي ــى اللّــهسةٌ فَعــرصْــئفَي هنــدع ــنــرٍ مأَم بِــالْفَتْحِ أَو يــأْتأَن ي ــى اللّــهسةٌ فَعــرصْــئفَي هنــدع ــنــرٍ مأَم بِــالْفَتْحِ أَو يــأْتأَن ي ــى اللّــهسةٌ فَعــرصْــئفَي هنــدع ــنــرٍ مأَم بِــالْفَتْحِ أَو يــأْتأَن ي ــى اللّــهسةٌ فَعــرــي ئواْ فــرــا أَسلَــى مواْ عــي بِحواْ فــرــا أَسلَــى مواْ عــي بِحواْ فــرــا أَسلَــى مواْ عــي بِحواْ فــرــا أَسلَــى مواْ عبِح
ينمنَاد هِمأَنْفُسينمنَاد هِمأَنْفُسينمنَاد هِمأَنْفُسينمنَاد هِمأَنْفُس    �         ـانِهِممأَي ـدهج واْ بِاللّـهـمأَقْس ينالء الَّذـؤنُواْ أَهآم ينقُولُ الَّذيو     ـانِهِممأَي ـدهج واْ بِاللّـهـمأَقْس ينالء الَّذـؤنُواْ أَهآم ينقُولُ الَّذيو     ـانِهِممأَي ـدهج واْ بِاللّـهـمأَقْس ينالء الَّذـؤنُواْ أَهآم ينقُولُ الَّذيو     ـانِهِممأَي ـدهج واْ بِاللّـهـمأَقْس ينالء الَّذـؤنُواْ أَهآم ينقُولُ الَّذيو

رِينواْ خَاسحفَأَصْب مالُهمبِطَتْ أَعح كُمعلَم مإِنَّهرِينواْ خَاسحفَأَصْب مالُهمبِطَتْ أَعح كُمعلَم مإِنَّهرِينواْ خَاسحفَأَصْب مالُهمبِطَتْ أَعح كُمعلَم مإِنَّهرِينواْ خَاسحفَأَصْب مالُهمبِطَتْ أَعح كُمعلَم مإِنَّه����....        
ؤمنين خطـر مـواالة اليهـود والنصـارى علـى      ؤمنين خطـر مـواالة اليهـود والنصـارى علـى      ؤمنين خطـر مـواالة اليهـود والنصـارى علـى      ؤمنين خطـر مـواالة اليهـود والنصـارى علـى      ن للمـ ن للمـ ن للمـ ن للمـ لتبيلتبيلتبيلتبي    ))))٥٤٥٤٥٤٥٤((((تأتي اآلية تأتي اآلية تأتي اآلية تأتي اآلية ثم ثم ثم ثم ـ ـ ـ ـ ــــ٥٥٥٥
اهللا سيخلفهم بقوم آخرين اهللا سيخلفهم بقوم آخرين اهللا سيخلفهم بقوم آخرين اهللا سيخلفهم بقوم آخرين     وأنوأنوأنوأن    ،،،،وا عن دينهموا عن دينهموا عن دينهموا عن دينهممن يقترفونها فقد ارتدمن يقترفونها فقد ارتدمن يقترفونها فقد ارتدمن يقترفونها فقد ارتد    وأنوأنوأنوأن    ،،،،الدينالدينالدينالدين

        خير منهم.خير منهم.خير منهم.خير منهم.
ين الذين والوا ين الذين والوا ين الذين والوا ين الذين والوا رتدرتدرتدرتدفي ماذا يختلف هؤالء القوم الذين يأتي بهم اهللا عن المفي ماذا يختلف هؤالء القوم الذين يأتي بهم اهللا عن المفي ماذا يختلف هؤالء القوم الذين يأتي بهم اهللا عن المفي ماذا يختلف هؤالء القوم الذين يأتي بهم اهللا عن الم

        ؟؟؟؟كفّاركفّاركفّاركفّارالالالال
    رت عنهـا اآليـة بكـلّ   رت عنهـا اآليـة بكـلّ   رت عنهـا اآليـة بكـلّ   رت عنهـا اآليـة بكـلّ   عبـ عبـ عبـ عبـ     التيالتيالتيالتي    )،)،)،)،المواالةالمواالةالمواالةالمواالة((((هم يختلفون عنهم بالتحديد في مسألة هم يختلفون عنهم بالتحديد في مسألة هم يختلفون عنهم بالتحديد في مسألة هم يختلفون عنهم بالتحديد في مسألة إنّإنّإنّإنّ

ــ تهم تهم تهم تهم ومحبــومحبــومحبــومحبــ    ،،،،توليــه لهــم)توليــه لهــم)توليــه لهــم)توليــه لهــم): : : : (أي(أي(أي(أي    ة اهللا لهــمة اهللا لهــمة اهللا لهــمة اهللا لهــمومحبــومحبــومحبــومحبــ    ،،،،يهم لــه)يهم لــه)يهم لــه)يهم لــه)تــولّتــولّتــولّتــولّ: : : : (أي(أي(أي(أي    محبــتهم هللامحبــتهم هللامحبــتهم هللامحبــتهم هللا: : : :     ــــوضــوح بــوضــوح بــوضــوح بــوضــوح ب



� �� �� �� �
��������٥٢٣  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

ــذلّ  ــذلّ إلخــوانهم المــؤمنين وت ــذلّ إلخــوانهم المــؤمنين وت ــذلّ إلخــوانهم المــؤمنين وت ــولّ: : : : (أي(أي(أي(أي    لهم لهــملهم لهــملهم لهــملهم لهــمإلخــوانهم المــؤمنين وت ــولّت ــولّت ــولّت     (إظهــار(إظهــار(إظهــار(إظهــار    كفّــاركفّــاركفّــاركفّــارتهم علــى التهم علــى التهم علــى التهم علــى الوعــزّوعــزّوعــزّوعــزّ    ،،،،يهم لهــم)يهم لهــم)يهم لهــم)يهم لهــم)ت
ن ن ن ن صف به هؤالء الـذي صف به هؤالء الـذي صف به هؤالء الـذي صف به هؤالء الـذي صفون بخالف ما اتّصفون بخالف ما اتّصفون بخالف ما اتّصفون بخالف ما اتّيتّيتّيتّيتّ: : : : أيأيأيأي    ،،،،البراءة منهم)البراءة منهم)البراءة منهم)البراءة منهم): : : : أيأيأيأي    ،،،،عكس الوالء لهمعكس الوالء لهمعكس الوالء لهمعكس الوالء لهم

يا أَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَـد مـنكُم عـن دينِـه فَسـوف يـأْتي اللّـه        يا أَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَـد مـنكُم عـن دينِـه فَسـوف يـأْتي اللّـه        يا أَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَـد مـنكُم عـن دينِـه فَسـوف يـأْتي اللّـه        يا أَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَـد مـنكُم عـن دينِـه فَسـوف يـأْتي اللّـه        ����: : : : كفّاركفّاركفّاركفّاربادروا بمواالة البادروا بمواالة البادروا بمواالة البادروا بمواالة ال
ه ه ه ه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِين يجاهـدون فـي سـبِيلِ اللّـ    بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِين يجاهـدون فـي سـبِيلِ اللّـ    بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِين يجاهـدون فـي سـبِيلِ اللّـ    بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِين يجاهـدون فـي سـبِيلِ اللّـ    

        ....����ئمٍ ذَلك فَضْلُ اللّه يؤتيه من يشَاُء واللّه واسع عليمئمٍ ذَلك فَضْلُ اللّه يؤتيه من يشَاُء واللّه واسع عليمئمٍ ذَلك فَضْلُ اللّه يؤتيه من يشَاُء واللّه واسع عليمئمٍ ذَلك فَضْلُ اللّه يؤتيه من يشَاُء واللّه واسع عليمافُون لَومةَ الافُون لَومةَ الافُون لَومةَ الافُون لَومةَ الوالَ يخَوالَ يخَوالَ يخَوالَ يخَ
    ٥٦٥٦٥٦٥٦((((ـ قبل ختامه باآليتين ـ قبل ختامه باآليتين ـ قبل ختامه باآليتين ـ قبل ختامه باآليتين ــــوهي بيت القصيد في نهاية السياق وهي بيت القصيد في نهاية السياق وهي بيت القصيد في نهاية السياق وهي بيت القصيد في نهاية السياق     ،،،،))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((ـ اآلية ـ اآلية ـ اآلية ـ اآلية ــــ٦٦٦٦

جــاءت جــاءت جــاءت جــاءت     ،،،،بـالنهي عـن مـواالة اليهـود والنصـارى     بـالنهي عـن مـواالة اليهـود والنصـارى     بـالنهي عـن مـواالة اليهـود والنصـارى     بـالنهي عـن مـواالة اليهـود والنصـارى         ـ وهـو السـياق الـذي اسـتهلّ    ـ وهـو السـياق الـذي اسـتهلّ    ـ وهـو السـياق الـذي اسـتهلّ    ـ وهـو السـياق الـذي اسـتهلّ    ) ــ ) ــ ) ــ ) ــ ٥٧٥٧٥٧٥٧وووو
وبنفس اللفظ المعبر به للنهي عـن  وبنفس اللفظ المعبر به للنهي عـن  وبنفس اللفظ المعبر به للنهي عـن  وبنفس اللفظ المعبر به للنهي عـن      ؟؟؟؟لذين تجب مواالتهملذين تجب مواالتهملذين تجب مواالتهملذين تجب مواالتهممن هم امن هم امن هم امن هم ا: : : : حصراًحصراًحصراًحصراًحدد حدد حدد حدد لتلتلتلت

: : : : وهـو مفـرد جمعـه   وهـو مفـرد جمعـه   وهـو مفـرد جمعـه   وهـو مفـرد جمعـه   ) ) ) ) وليوليوليولي((((: : : : لفظلفظلفظلفظ    ))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((مواالة اليهود والنصارى، وهو هنا في اآلية مواالة اليهود والنصارى، وهو هنا في اآلية مواالة اليهود والنصارى، وهو هنا في اآلية مواالة اليهود والنصارى، وهو هنا في اآلية 
        ).).).).٥١٥١٥١٥١((((الذي ورد في بداية السياق في اآلية الذي ورد في بداية السياق في اآلية الذي ورد في بداية السياق في اآلية الذي ورد في بداية السياق في اآلية     ،،،،))))أولياءأولياءأولياءأولياء((((

ضح ضح ضح ضح الذي اتّالذي اتّالذي اتّالذي اتّ    ،،،،خاذ اليهود والنصارى أولياءخاذ اليهود والنصارى أولياءخاذ اليهود والنصارى أولياءخاذ اليهود والنصارى أولياءه بعد النهي عن اتّه بعد النهي عن اتّه بعد النهي عن اتّه بعد النهي عن اتّهل يفهم أنّهل يفهم أنّهل يفهم أنّهل يفهم أنّ    اًاًاًاًإذإذإذإذ
فـي هـذه اآليـة    فـي هـذه اآليـة    فـي هـذه اآليـة    فـي هـذه اآليـة        ))))ولـي ولـي ولـي ولـي ((((مـن دون سـبب مـدلول لفـظ     مـن دون سـبب مـدلول لفـظ     مـن دون سـبب مـدلول لفـظ     مـن دون سـبب مـدلول لفـظ         رررريتغيـ يتغيـ يتغيـ يتغيـ     ،،،،داية السـياق داية السـياق داية السـياق داية السـياق معناه في بمعناه في بمعناه في بمعناه في ب
        على اإلمارة أو اإلمامة؟على اإلمارة أو اإلمامة؟على اإلمارة أو اإلمامة؟على اإلمارة أو اإلمامة؟    ليصير داالًليصير داالًليصير داالًليصير داالً

    مــا (إمــامكم أومــا (إمــامكم أومــا (إمــامكم أومــا (إمــامكم أوإنّإنّإنّإنّ: : : : تقــدير اآليــة بنــاء علــى هــذا المعنــى كــاآلتي   تقــدير اآليــة بنــاء علــى هــذا المعنــى كــاآلتي   تقــدير اآليــة بنــاء علــى هــذا المعنــى كــاآلتي   تقــدير اآليــة بنــاء علــى هــذا المعنــى كــاآلتي   يصــح يصــح يصــح يصــح وهــل وهــل وهــل وهــل 
        أميركم) اهللا ورسوله والذين آمنوا...أميركم) اهللا ورسوله والذين آمنوا...أميركم) اهللا ورسوله والذين آمنوا...أميركم) اهللا ورسوله والذين آمنوا...

وافـق مـع   وافـق مـع   وافـق مـع   وافـق مـع   ال يتال يتال يتال يت    أُخـرى أُخـرى أُخـرى أُخـرى ومـن جهـة   ومـن جهـة   ومـن جهـة   ومـن جهـة       ،،،،عنـد أي عاقـل  عنـد أي عاقـل  عنـد أي عاقـل  عنـد أي عاقـل  يصح يصح يصح يصح هذا من جهة ال هذا من جهة ال هذا من جهة ال هذا من جهة ال     طبعاًطبعاًطبعاًطبعاً
السياق الموحالسياق الموحالسياق الموحالسياق الموحد الذي يتحدد الذي يتحدد الذي يتحدالية (بفتح الواو)د الذي يتحدالية (بفتح الواو)ث عن الوالية (بفتح الواو)ث عن الوالية (بفتح الواو)ث عن الووليس عن الوِالية (بكسر وليس عن الوِالية (بكسر وليس عن الوِالية (بكسر وليس عن الوِالية (بكسر     ،،،،ث عن الو

        اإلمارة.اإلمارة.اإلمارة.اإلمارة.: : : : التي تعنيالتي تعنيالتي تعنيالتي تعني    ،،،،الواو)الواو)الواو)الواو)
    مواصلة السياق لتزيد الوضوح وضوحاًمواصلة السياق لتزيد الوضوح وضوحاًمواصلة السياق لتزيد الوضوح وضوحاًمواصلة السياق لتزيد الوضوح وضوحاً    ))))٥٦٥٦٥٦٥٦((((تأتي بعدها مباشرة اآلية تأتي بعدها مباشرة اآلية تأتي بعدها مباشرة اآلية تأتي بعدها مباشرة اآلية ثم ثم ثم ثم ـ ــ  ـ ــــ٧٧٧٧

نة نة نة نة مبيمبيمبيمبي    ����لَّلَّلَّلَّومن يتَوومن يتَوومن يتَوومن يتَو����: : : : ))))ىىىىيتولّيتولّيتولّيتولّ((((وقد ورد فيها الوالء بصيغة الفعل المضارع وقد ورد فيها الوالء بصيغة الفعل المضارع وقد ورد فيها الوالء بصيغة الفعل المضارع وقد ورد فيها الوالء بصيغة الفعل المضارع     ،،،،وتأكيداًوتأكيداًوتأكيداًوتأكيداً
أنأنأناليتهم حصراًمن يتولّمن يتولّمن يتولّمن يتولّ    أند اهللا وجوب واليتهم حصراًون الذين حدد اهللا وجوب واليتهم حصراًون الذين حدد اهللا وجوب واليتهم حصراًون الذين حدد اهللا وجوب واهللا ورسوله والذين اهللا ورسوله والذين اهللا ورسوله والذين اهللا ورسوله والذين : : : : وهموهموهموهم    ،،،،ون الذين حد
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ومـن  ومـن  ومـن  ومـن  ����: : : : ي غيـرهم ي غيـرهم ي غيـرهم ي غيـرهم ر لتـولّ ر لتـولّ ر لتـولّ ر لتـولّ مبـر مبـر مبـر مبـر     فال داعي والفال داعي والفال داعي والفال داعي وال    ،،،،وهم أهل الغلبةوهم أهل الغلبةوهم أهل الغلبةوهم أهل الغلبة    ،،،،هم حزب اهللاهم حزب اهللاهم حزب اهللاهم حزب اهللا    ،،،،آمنواآمنواآمنواآمنوا
ونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَويونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَويونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَويونبالْغَال مه اللّه زْبح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَوي����....        

) لـربط آخـر   ) لـربط آخـر   ) لـربط آخـر   ) لـربط آخـر   الخاتمة لسياق الوالية (بفتح الواو طبعـاً الخاتمة لسياق الوالية (بفتح الواو طبعـاً الخاتمة لسياق الوالية (بفتح الواو طبعـاً الخاتمة لسياق الوالية (بفتح الواو طبعـاً     ))))٥٧٥٧٥٧٥٧((((تأتي اآلية تأتي اآلية تأتي اآلية تأتي اآلية ثم ثم ثم ثم ـ ـ ـ ـ ــــ٨٨٨٨
ــه  ــه الســياق ببدايت ــه الســياق ببدايت ــه الســياق ببدايت ــه الســياق          ،،،،الســياق ببدايت ــدئ ب ــذي ابتُ ــى نفــس النهــي ال ــود إل ــه الســياق      فتع ــدئ ب ــذي ابتُ ــى نفــس النهــي ال ــود إل ــه الســياق      فتع ــدئ ب ــذي ابتُ ــى نفــس النهــي ال ــود إل ــه الســياق      فتع ــدئ ب ــذي ابتُ ــى نفــس النهــي ال ــود إل ــيس      ،،،،فتع ــيس  ولكــن ل ــيس  ولكــن ل ــيس  ولكــن ل ولكــن ل

هم اليهـود  هم اليهـود  هم اليهـود  هم اليهـود  اتّخـاذ اتّخـاذ اتّخـاذ اتّخـاذ تـذكر بـه المـؤمنين لعـدم     تـذكر بـه المـؤمنين لعـدم     تـذكر بـه المـؤمنين لعـدم     تـذكر بـه المـؤمنين لعـدم         وجيهـاً وجيهـاً وجيهـاً وجيهـاً     ولكن لتضـيف تعلـيالً  ولكن لتضـيف تعلـيالً  ولكن لتضـيف تعلـيالً  ولكن لتضـيف تعلـيالً  ، ، ، ، للتكرارللتكرارللتكرارللتكرار
مــت النهــي علــى مــت النهــي علــى مــت النهــي علــى مــت النهــي علــى اآليــة عماآليــة عماآليــة عماآليــة عم    أنأنأنأنإلــى إلــى إلــى إلــى يــه يــه يــه يــه مــع التنومــع التنومــع التنومــع التنو    ،،،،أوليــاءأوليــاءأوليــاءأوليــاء    كفّــاركفّــاركفّــاركفّــاروالنصــارى وعمــوم الوالنصــارى وعمــوم الوالنصــارى وعمــوم الوالنصــارى وعمــوم ال

        سالم.سالم.سالم.سالم.الشتراكهم في استهزائهم بدين اإلالشتراكهم في استهزائهم بدين اإلالشتراكهم في استهزائهم بدين اإلالشتراكهم في استهزائهم بدين اإل    ؛؛؛؛كفّاركفّاركفّاركفّارمواالة عموم المواالة عموم المواالة عموم المواالة عموم ال
اهللا اهللا اهللا اهللا : : : : وهموهموهموهم    ،،،،دت وحصرت من يجب والء المؤمنين لهمدت وحصرت من يجب والء المؤمنين لهمدت وحصرت من يجب والء المؤمنين لهمدت وحصرت من يجب والء المؤمنين لهمحدحدحدحد    ))))٥٥٥٥٥٥٥٥((((اآلية اآلية اآلية اآلية     اًاًاًاًـ إذـ إذـ إذـ إذــــ٩٩٩٩

زهم ويظهــر زهم ويظهــر زهم ويظهــر زهم ويظهــر بعــت الــذين آمنــوا بوصــف يميــ بعــت الــذين آمنــوا بوصــف يميــ بعــت الــذين آمنــوا بوصــف يميــ بعــت الــذين آمنــوا بوصــف يميــ اتّاتّاتّاتّثــم ثــم ثــم ثــم     ،،،،ورســوله وعمــوم الــذين آمنــوا ورســوله وعمــوم الــذين آمنــوا ورســوله وعمــوم الــذين آمنــوا ورســوله وعمــوم الــذين آمنــوا 
        قيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.قيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.قيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.قيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.الذين يالذين يالذين يالذين ي: : : : همهمهمهمإخالصهم بنعتهم أنّإخالصهم بنعتهم أنّإخالصهم بنعتهم أنّإخالصهم بنعتهم أنّ

        : : : : سؤال وجيهسؤال وجيهسؤال وجيهسؤال وجيه
قد ذُكرت إقامة الصالة كصفة للمؤمنين فلماذا يعاد وصـفهم فـي نفـس الجـزء     قد ذُكرت إقامة الصالة كصفة للمؤمنين فلماذا يعاد وصـفهم فـي نفـس الجـزء     قد ذُكرت إقامة الصالة كصفة للمؤمنين فلماذا يعاد وصـفهم فـي نفـس الجـزء     قد ذُكرت إقامة الصالة كصفة للمؤمنين فلماذا يعاد وصـفهم فـي نفـس الجـزء     

        المذكورة؟المذكورة؟المذكورة؟المذكورة؟ الركوع جزء من الصالةالركوع جزء من الصالةالركوع جزء من الصالةالركوع جزء من الصالة    (وهي حال) مع أن(وهي حال) مع أن(وهي حال) مع أن(وهي حال) مع أن، ، ، ، ����وهم راكعونوهم راكعونوهم راكعونوهم راكعون����من اآلية بـمن اآلية بـمن اآلية بـمن اآلية بـ
هل هذا تكرار أم أنهل هذا تكرار أم أنهل هذا تكرار أم أنآخر؟آخر؟آخر؟آخر؟    ءءءءفي األمر شيفي األمر شيفي األمر شيفي األمر شي    هل هذا تكرار أم أن        

بـدون  بـدون  بـدون  بـدون      هـه عـن تكـرار   هـه عـن تكـرار   هـه عـن تكـرار   هـه عـن تكـرار   بالغـة تنزّ بالغـة تنزّ بالغـة تنزّ بالغـة تنزّ     لكـريم التـي فاقـت كـلّ    لكـريم التـي فاقـت كـلّ    لكـريم التـي فاقـت كـلّ    لكـريم التـي فاقـت كـلّ    بالغـة القـرآن ا  بالغـة القـرآن ا  بالغـة القـرآن ا  بالغـة القـرآن ا      طبعاًطبعاًطبعاًطبعاً
        فائدة وال مبرر.فائدة وال مبرر.فائدة وال مبرر.فائدة وال مبرر.

        هي تعبير عن هيئة الركوع في الصالة؟هي تعبير عن هيئة الركوع في الصالة؟هي تعبير عن هيئة الركوع في الصالة؟هي تعبير عن هيئة الركوع في الصالة؟    ))))راكعونراكعونراكعونراكعون((((هل هل هل هل     اًاًاًاًإذإذإذإذ
هم هــم هم هــم هم هــم هم هــم وصــف الــذين آمنــوا بــأنّ وصــف الــذين آمنــوا بــأنّ وصــف الــذين آمنــوا بــأنّ وصــف الــذين آمنــوا بــأنّ     المعنــى سيصــيرالمعنــى سيصــيرالمعنــى سيصــيرالمعنــى سيصــير    مــر كــذلك فــإنمــر كــذلك فــإنمــر كــذلك فــإنمــر كــذلك فــإناألاألاألاأل    كــانكــانكــانكــان    إذاًإذاًإذاًإذاً

        ون زكاتهم حال ركوعهم في الصالة.ون زكاتهم حال ركوعهم في الصالة.ون زكاتهم حال ركوعهم في الصالة.ون زكاتهم حال ركوعهم في الصالة.ئك الذين يقيمون الصالة ويؤدئك الذين يقيمون الصالة ويؤدئك الذين يقيمون الصالة ويؤدئك الذين يقيمون الصالة ويؤدأولأولأولأول
        ة هيئة في منتهى الغرابة ألداء الزكاة.ة هيئة في منتهى الغرابة ألداء الزكاة.ة هيئة في منتهى الغرابة ألداء الزكاة.ة هيئة في منتهى الغرابة ألداء الزكاة.وهذه في الحقيقوهذه في الحقيقوهذه في الحقيقوهذه في الحقيق



� �� �� �� �
��������٥٢٥  ....................................................................................  �@	��@	��@	��@	��	��א��	��א��	��א��	��א�

 

الغرابة الغرابة الغرابة الغرابة     فإنفإنفإنفإن    ····بن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالب    المنسوبة له هذه الهيئة هو عليالمنسوبة له هذه الهيئة هو عليالمنسوبة له هذه الهيئة هو عليالمنسوبة له هذه الهيئة هو علي    ننننأأأأوإذا علمنا وإذا علمنا وإذا علمنا وإذا علمنا 
ل اســتغراقه فــي الخشــوع فــي  ل اســتغراقه فــي الخشــوع فــي  ل اســتغراقه فــي الخشــوع فــي  ل اســتغراقه فــي الخشــوع فــي  أجــدر وأولــى أن يحــو أجــدر وأولــى أن يحــو أجــدر وأولــى أن يحــو أجــدر وأولــى أن يحــو     ····ههههألنّــألنّــألنّــألنّــ    !!!!والعجــب يــزدادانوالعجــب يــزدادانوالعجــب يــزدادانوالعجــب يــزدادان
، ، ، ، آخـر آخـر آخـر آخـر     يءيءيءيءيـه علـى ركبتيـه دون االلتفـات إلـى أي شـ      يـه علـى ركبتيـه دون االلتفـات إلـى أي شـ      يـه علـى ركبتيـه دون االلتفـات إلـى أي شـ      يـه علـى ركبتيـه دون االلتفـات إلـى أي شـ      واضع كفّواضع كفّواضع كفّواضع كفّ    ،،،،صالته وهو راكعصالته وهو راكعصالته وهو راكعصالته وهو راكع

        ن الصالة.ن الصالة.ن الصالة.ن الصالة.واالشتغال به عواالشتغال به عواالشتغال به عواالشتغال به ع
ق سواء أكان على سبيل النفل أو الفرض يمكن ق سواء أكان على سبيل النفل أو الفرض يمكن ق سواء أكان على سبيل النفل أو الفرض يمكن ق سواء أكان على سبيل النفل أو الفرض يمكن التصدالتصدالتصدالتصد    أنأنأنأن: : : : ضف إلى ذلكضف إلى ذلكضف إلى ذلكضف إلى ذلكأأأأ

لالسـتعجال علـى حسـاب    لالسـتعجال علـى حسـاب    لالسـتعجال علـى حسـاب    لالسـتعجال علـى حسـاب        ولـيس هنـاك داعٍ  ولـيس هنـاك داعٍ  ولـيس هنـاك داعٍ  ولـيس هنـاك داعٍ      ،،،،إرجاؤه إلى حين الفراغ من الصالةإرجاؤه إلى حين الفراغ من الصالةإرجاؤه إلى حين الفراغ من الصالةإرجاؤه إلى حين الفراغ من الصالة
        الخشوع في الصالة.الخشوع في الصالة.الخشوع في الصالة.الخشوع في الصالة.

 ثم ثم ثم نّنّنّنّإإإإثمه من المعروف المشهور أنه من المعروف المشهور أنه من المعروف المشهور أنه من المعروف المشهور أن    عليعليعليلفقرهلفقرهلفقرهلفقره    ؛؛؛؛لم تكن تجب عليه زكاةلم تكن تجب عليه زكاةلم تكن تجب عليه زكاةلم تكن تجب عليه زكاة    ····اًاًاًاًعلي،،،،    
وألنوألنوألنحيث إحيث إحيث إحيث إ    لزكاة وليست صدقة النفل،لزكاة وليست صدقة النفل،لزكاة وليست صدقة النفل،لزكاة وليست صدقة النفل،المذكورة في اآلية هي االمذكورة في اآلية هي االمذكورة في اآلية هي االمذكورة في اآلية هي ا    وألننننالزكاة الزكاة الزكاة الزكاة     ن يصح يصح يصح يصح

ع فلم ترد تسـميتها  ع فلم ترد تسـميتها  ع فلم ترد تسـميتها  ع فلم ترد تسـميتها  ا صدقة التطوا صدقة التطوا صدقة التطوا صدقة التطوأمأمأمأم    ،،،،كما ورد ذلك في القرآنكما ورد ذلك في القرآنكما ورد ذلك في القرآنكما ورد ذلك في القرآن    ،،،،تسميتها بالصدقةتسميتها بالصدقةتسميتها بالصدقةتسميتها بالصدقة
        الزكاة كركن.الزكاة كركن.الزكاة كركن.الزكاة كركن.    بالزكاة التي تعني حصراًبالزكاة التي تعني حصراًبالزكاة التي تعني حصراًبالزكاة التي تعني حصراً

        ؟؟؟؟اًاًاًاًفما المقصود بالركوع إذفما المقصود بالركوع إذفما المقصود بالركوع إذفما المقصود بالركوع إذ
إذا عرفنا أنإذا عرفنا أنإذا عرفنا أنالخضـوع واالنقيـاد  الخضـوع واالنقيـاد  الخضـوع واالنقيـاد  الخضـوع واالنقيـاد  : : : : هـو هـو هـو هـو     ،،،،معنى الركوع مثله مثـل السـجود لغـة   معنى الركوع مثله مثـل السـجود لغـة   معنى الركوع مثله مثـل السـجود لغـة   معنى الركوع مثله مثـل السـجود لغـة       إذا عرفنا أن،،،،    

وهو وهو وهو وهو     ،،،،بهبهبهبه    اللفظ في اآلية مستعمل بمعناه اللغوي ال بالمعنى الذي اشتهراللفظ في اآلية مستعمل بمعناه اللغوي ال بالمعنى الذي اشتهراللفظ في اآلية مستعمل بمعناه اللغوي ال بالمعنى الذي اشتهراللفظ في اآلية مستعمل بمعناه اللغوي ال بالمعنى الذي اشتهر    أنأنأنأن    أدركناأدركناأدركناأدركنا
وبهذا ينجلي أمامنا معنى هذا الجزء مـن اآليـة بوضـوح    وبهذا ينجلي أمامنا معنى هذا الجزء مـن اآليـة بوضـوح    وبهذا ينجلي أمامنا معنى هذا الجزء مـن اآليـة بوضـوح    وبهذا ينجلي أمامنا معنى هذا الجزء مـن اآليـة بوضـوح        ،،،،هيئة الركوع في الصالةهيئة الركوع في الصالةهيئة الركوع في الصالةهيئة الركوع في الصالة

        : : : : فيكون تقديرهافيكون تقديرهافيكون تقديرهافيكون تقديرها
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راضون خاضعون الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راضون خاضعون الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راضون خاضعون الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راضون خاضعون     ...والذين آمنوا...والذين آمنوا...والذين آمنوا...والذين آمنوا

        ....خاشعة قلوبهم منقادون ألمر اهللاخاشعة قلوبهم منقادون ألمر اهللاخاشعة قلوبهم منقادون ألمر اهللاخاشعة قلوبهم منقادون ألمر اهللا
        وخشوع.وخشوع.وخشوع.وخشوع.    أي يؤتون الزكاة عن حب وإيمان وطيب خاطرأي يؤتون الزكاة عن حب وإيمان وطيب خاطرأي يؤتون الزكاة عن حب وإيمان وطيب خاطرأي يؤتون الزكاة عن حب وإيمان وطيب خاطر

والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم ����: : : : يةيةيةيةوهذا ما تؤيده اآلوهذا ما تؤيده اآلوهذا ما تؤيده اآلوهذا ما تؤيده اآل
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وناجِعروناجِعروناجِعروناجِعر����
))))١١١١((((....        

جمل وردت جمل وردت جمل وردت جمل وردت     ـ (الذين يقيمون الصالة) (و يؤتون الزكاة) (وهم راكعون)ـ (الذين يقيمون الصالة) (و يؤتون الزكاة) (وهم راكعون)ـ (الذين يقيمون الصالة) (و يؤتون الزكاة) (وهم راكعون)ـ (الذين يقيمون الصالة) (و يؤتون الزكاة) (وهم راكعون)ــــ١٠١٠١٠١٠
        مفرد.مفرد.مفرد.مفرد.    ····ييييفي صيغة جمع الغائب وعلفي صيغة جمع الغائب وعلفي صيغة جمع الغائب وعلفي صيغة جمع الغائب وعل

وأموأموأموأما من قال أنا من قال أنا من قال أنفهـذه مغالطـة ال يمكـن لهـا     فهـذه مغالطـة ال يمكـن لهـا     فهـذه مغالطـة ال يمكـن لهـا     فهـذه مغالطـة ال يمكـن لهـا         ،،،،الجمع جاء على سبيل التعظيمالجمع جاء على سبيل التعظيمالجمع جاء على سبيل التعظيمالجمع جاء على سبيل التعظيم    ا من قال أن
        أن تصمد لحظة واحدة.أن تصمد لحظة واحدة.أن تصمد لحظة واحدة.أن تصمد لحظة واحدة.

ا ا ا ا أمـ أمـ أمـ أمـ     ،،،،يمكن استعمال الجمع ولكن لمخاطبة المفرد على سبيل التعظيميمكن استعمال الجمع ولكن لمخاطبة المفرد على سبيل التعظيميمكن استعمال الجمع ولكن لمخاطبة المفرد على سبيل التعظيميمكن استعمال الجمع ولكن لمخاطبة المفرد على سبيل التعظيم    ،،،،نعمنعمنعمنعم
استعمال جمع الغائب للكالم عـن المفـرد الغائـب فلـيس فـي مـا عـرف مـن كـالم          استعمال جمع الغائب للكالم عـن المفـرد الغائـب فلـيس فـي مـا عـرف مـن كـالم          استعمال جمع الغائب للكالم عـن المفـرد الغائـب فلـيس فـي مـا عـرف مـن كـالم          استعمال جمع الغائب للكالم عـن المفـرد الغائـب فلـيس فـي مـا عـرف مـن كـالم          

ه ه ه ه ل كالم في صيغة الجمع الغائب على أنّل كالم في صيغة الجمع الغائب على أنّل كالم في صيغة الجمع الغائب على أنّل كالم في صيغة الجمع الغائب على أنّووووؤؤؤؤأن يأن يأن يأن ي    ��� ��� ��� ���     ،،،،العرب الفصيح ما يثبت ذلكالعرب الفصيح ما يثبت ذلكالعرب الفصيح ما يثبت ذلكالعرب الفصيح ما يثبت ذلك
بـل يشـاركه غيـره فـي     بـل يشـاركه غيـره فـي     بـل يشـاركه غيـره فـي     بـل يشـاركه غيـره فـي         ،،،،لـم ينفـرد بـذلك   لـم ينفـرد بـذلك   لـم ينفـرد بـذلك   لـم ينفـرد بـذلك       لكنّهلكنّهلكنّهلكنّهوووو    ،،،،بقول أو فعلبقول أو فعلبقول أو فعلبقول أو فعل    يشير إلى من اشتهريشير إلى من اشتهريشير إلى من اشتهريشير إلى من اشتهر

        ذلك القول أو الفعل.ذلك القول أو الفعل.ذلك القول أو الفعل.ذلك القول أو الفعل.
مـن القـرآن علـى خالفـة     مـن القـرآن علـى خالفـة     مـن القـرآن علـى خالفـة     مـن القـرآن علـى خالفـة         وهذا كاف لينهدم أي احتجاج بهـذه اآليـة كـنصّ   وهذا كاف لينهدم أي احتجاج بهـذه اآليـة كـنصّ   وهذا كاف لينهدم أي احتجاج بهـذه اآليـة كـنصّ   وهذا كاف لينهدم أي احتجاج بهـذه اآليـة كـنصّ   

عليعليعليعلي····    ممممممسبب نزول اآليـة  سبب نزول اآليـة  سبب نزول اآليـة  سبب نزول اآليـة      ا يغنينا عن الدخول في أي جدال حول ما قيل عنا يغنينا عن الدخول في أي جدال حول ما قيل عنا يغنينا عن الدخول في أي جدال حول ما قيل عنا يغنينا عن الدخول في أي جدال حول ما قيل عنمم
سواء أكان بحقسواء أكان بحقسواء أكان بحقسواء أكان بحق    أو بغير حقأو بغير حقأو بغير حقأو بغير حق....        

        ....كمكمكمكمنشر التعليق وردنشر التعليق وردنشر التعليق وردنشر التعليق ورد    أنا في انتظارأنا في انتظارأنا في انتظارأنا في انتظار
        ....والسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكم

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ال يوجد في تفسـير الشـيعة لهـذه اآليـة تـأويالت، وإنّمـا هـو اسـتدالل بالظـاهر          
ى التأويــل وفرقــه عـــن   وبالروايــات مقابــل شــبهات يثيرهـــا المخــالفون. فراجــع معنـــ     
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       ـا ذكـرت وأكثـر منـه فـي ردنـا علـى مـا قالـه     التفسير لتعرف ما نقول. ولقـد أجبنـا عم
تفهـم مـا كتبنـا، وال ترجـع      حتّـى ن وتركيـز  اقـرأه بـتمع   ،لوسي في السـؤال السـابق  اآل

ر ما أرسلته لنا.وتكر  
  :  ومع ذلك سنعيد الجواب على ما ذكرته من نقاط باختصار

ـــــــ١١١١ ــــ ــــ دالل بالســياق، ســتحــول نقطــة واحــدة وهــي اال  مــا ذكرتــه يــدورن معظــم إ ـ
وردت ((: فــانظر إلــى قولــك ؛ك لــم تــذكر منــه ســوى الــدعوى مــن دون دليــل ولكنّــ

فهو ال يخرج عـن مجـرد الـدعوى    ))صالد الموضوع واضح االتّوسط سياق موح ،
  الدعوى. بل دعوى الوضوح لهذه

القــرآن فقولــك صــحيح،  نعـم، إذا كنــت تريــد أنّهــا جــاءت بترتيـب واحــد فــي  
ثبــات ذلــك الســياق المــراد هــو النــزول، وإ  فــإن ؛ولكــن هــذا ال يعنــي وحــدة الســياق 

  دونه خرط القتاد.
في هذا الترتيب الموجود في القرآن ال توجد وحدة للموضوع بين  حتّىبل 

ــة (       ؛اآليــات )، ٥١فــإن موضــوع النهــي عــن مــواالة اليهــود والنصــارى يبــدأ مــن اآلي
 باالرتـداد،  تعلّـق ) م٥٤يبدأ موضوع جديد في اآلية (ثم )، ٥٣ية اآلية (وينتهي بنها

) ٥٥وهـي اآليـة (   ،)، وآية الوالية٥٦وينتهي بنهاية اآلية (� يا أَيها الَّذين آمنُواْيا أَيها الَّذين آمنُواْيا أَيها الَّذين آمنُواْيا أَيها الَّذين آمنُواْ�ويبدأ بـ
يـا أَيهـا   يـا أَيهـا   يـا أَيهـا   يـا أَيهـا   � بــ  ) ويبـدأ أيضـاً  ٥٧يأتي موضـوع آخـر فـي اآليـة (    ثم من ضمن هذه اآليات، 

  ، فأين وحدة السياق فضالً عن وحدة الموضوع واتصاله؟�منُواْمنُواْمنُواْمنُواْالَّذين آالَّذين آالَّذين آالَّذين آ
إذا قام الدليل على خالفه عند حجة ن السياق ليس بلنا عن ذلك فإوإن تنزّ

  الكلّ، وخاصّة إذا كان من أسباب النزول.
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ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ قبــل الكــالم عــن مجــيء لفظــة (الــولي) بمعنــى واحــد فــي جميــع اآليــات،      ـ
جـاءت بمعنـى واحـد    هـل  النظر في أنّها ثم لغة، ومن يجب الكالم عن معناها في ال

  .في اآليات أو ال
معنى (الولي هوإن ( : وهـو متّ األولى واألحـق ،     اءحـد مـع (المـولى)، قـال الفـر :

بـــن القاســـم  محمـــدوالمـــولى فـــي لغـــة العـــرب واحـــد، وقـــال أبـــو بكـــر  ؛ولين الـــإ((
 لشـيء، وحكـى األخطـل عـن أبـي     األولـى با : والمـولى  ،وليالـ : المولى نإ: األنباري
  .)١())المولى: واألولى، ومثلهحق الذي هو األ: الولي: د أنّه قالالمبر العباس

 نه و(األولــى) هــو أصــل المعنــى الــذي ترجــع إليــه بــاقي المعــاني، فكلّهــا متضــم
عبده، ولو كان هو  ألن المعنى لو كان مالك الرق فهو أولى بتدبير ؛األولى: لمعنى

ل جريرتـه، ولـو كـان ابـن     ان أولى بـالميراث، وبـالعكس كـان أولـى بتحمـ     المعتق ك
ختص بالنصـرة فهـو أولـى بهـا، ولـو      الكان أولى بالنصرة، ولو كان الناصر فقد  العم

كــان بمعنــى اإلمــام كــان   ، ولــوكــان الحليــف والجــار كانــا أولــى بالنصــرة والمعونــة  
  ولى بالرعية.األ

نت مـــن القـــرب وعـــدم ى لمـــا تضـــموكانـــت هـــذه المعـــاني ترجـــع إلـــى األولـــ 
  الفصل، توسعةً للقرب من حيث المكان.

أن يحصـل شـيئان فصـاعداً،    : لياالـوالء والتـو  ((: قال الراغـب فـي (المفـردات)   
حصوالً ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلـك للقـرب مـن حيـث المكـان، ومـن       

  .)٢())قادحيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة واالعت
ه، وقـد جــاءت  تعلّقـ بحسـب م حـدد  يتولي ومـن هنـا يعلـم أن معنـى المـولى والـ      
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: مطلقة، ولكن قوله تعـالى بعـده   )١(�الَ تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياءالَ تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياءالَ تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياءالَ تَتَّخذُوا اليهود والنَّصَارى أَولياء�: في قوله تعالى
هـا هـي التـي    ألنّ ؛المـودة و واليـة المحبـة  : يحـدد أن المـراد منهـا    )٢(�بعضُهم أَوليـاء بعـضٍ  بعضُهم أَوليـاء بعـضٍ  بعضُهم أَوليـاء بعـضٍ  بعضُهم أَوليـاء بعـضٍ  �

تجعل اليهود والنصارى بعضـهم مـن بعـض، وذلـك مـن جهـة المحبـة القوميـة والدينيـة ال          
  .التحالف والنصرة

ــالى   ألن واليــة النصــرة ال   ؛)٣(�ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم    ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم    ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم    ومــن يتَــولَّهم مــنكُم فَإِنَّــه مــنهم    �: وكــذلك قولــه تع
: اهللا سـبحانه وتعـالى   تجعله منهم، بل واليـة المحبـة والمـودة تجعلـه كأنّـه مـنهم، وقـد قـال        

تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا     �� �� �� �� يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا يا أَيها الَّذين آمنُوا �
قالْح نم اَءكُما جبِمقالْح نم اَءكُما جبِمقالْح نم اَءكُما جبِمقالْح نم اَءكُما ج؛، مع ما في معنى النصـرة مـن مناقضـة لـذكر النصـارى فـي اآليـة       )٤(�بِم 

  ن للنصارى وجود في المدينة.  فإنّه لم يك
ومن هنا يظهر أن ما جمعته من المعنيـين (المـودة والنصـرة) وأنّهمـا المـرادان مـن        ــــــــ٣٣٣٣

: نفـاً، وأن المعنـى المـراد والمنهـي عنـه هـو      آنـاه  كمـا بي  ،) غير صحيح٥١الوالية في اآلية (
  .والية المحبة، والذي هو أحد مصاديق معنى األولى

نــا لــم نســتعمل التأويــل لبيــان معنــى اآليــة هنــا! وإنّمــا اعتمــدنا علــى     وأنــت تالحــظ أنّ
  بالتفسير.  سمى أقوال أهل اللغة في بيان المعنى المراد من الولي، وهو ما ي

 ؛ثان عــن المنــافقين، فغيــر صــحيح) تتحــد٥٣) واآليــة (٥٢وأمــا قولــك بــأن اآليــة ( ــــــــــــــــ٤٤٤٤
وهم غيـر المنـافقين، كيـف وقـد قـال اهللا      � م مرضٌم مرضٌم مرضٌم مرضٌالَّذين في قُلُوبِهِالَّذين في قُلُوبِهِالَّذين في قُلُوبِهِالَّذين في قُلُوبِهِ�: ألن القرآن جاء فيه

    ���# ���# ���# ���# وإِذْ يقُــولُ الْمنَــافقُون والَّــذين فــي قُلُــوبِهِم مــرضٌ مــا وعــدنَا اللَّــه ورســولُه          وإِذْ يقُــولُ الْمنَــافقُون والَّــذين فــي قُلُــوبِهِم مــرضٌ مــا وعــدنَا اللَّــه ورســولُه          وإِذْ يقُــولُ الْمنَــافقُون والَّــذين فــي قُلُــوبِهِم مــرضٌ مــا وعــدنَا اللَّــه ورســولُه          وإِذْ يقُــولُ الْمنَــافقُون والَّــذين فــي قُلُــوبِهِم مــرضٌ مــا وعــدنَا اللَّــه ورســولُه          �: تعــالى
                                                 

�F١�EC
��F٥E�W٥١Kא��� �
�F٢�Ej0U:�2
�Kא�) �
�F٣E�j0U:�2
�Kא�) �
�F٤�Eא��;O?��F٦٠E�W١K� �



  
  


	�א�א�א�א�����������������������������  .......................................................  ٥٣٠��
	������א����
	������א����
	������א���� ١١١١EEEEجججج���������FFFFא��

 

  ؟ فجمع بينهما وهو داللة المغايرة، وجاء ذلك في آيات أُخر أيضاً.)١(�اًاًاًاًغُرورغُرورغُرورغُرور
ألن المحبــة شــيء جــوانحي    ؛ع المحبــة كمــا ال يخفــى  ومــرض القلــب يتناســب مــ   

  موضعه القلب.
االرتــداد، وال : وهــو: ) فهــي تــتكلّم عــن موضــوع جديــد كمــا بينــا٥٤وأمــا اآليــة ( ــــــــــــــــ٥٥٥٥

بنوع رد ورفـض ألمـر مـن أوامـر اهللا ورسـوله، وهـو مـا تبينـه اآليـة التـي            ��� يكون االرتداد 
  آمنوا. بعدها وهو الوالية هللا ورسوله والذين

) مرتبطـة سـياقاً بمـا قبلهـا ال يخـرج عـن الـدعوى، ولـم تـأت          ٥٤فجعلك هذه اآليـة ( 
  بدليل عليه سوى الرغبة برد كالم الشيعة.

كيــف وفــي اآليــة نــصّ علــى محبــة اهللا لهــم؟ وهــي محبــة مطلقــة لــم تقيــد فــي اآليــة  
هـود والنصـارى   بجهة من الجهات، وهذه المحبة المطلقـة ال تكـون بسـبب عـدم محبـة الي     

 ،فقــط ومــن دون أدنــى ريــب، وإنّمــا تكــون لمــن لــه المكانــة الســامية والمنزلــة العظيمــة           
أحـــد فـــي أن محبـــة اهللا ال تكـــون لمـــن كـــره اليهـــود        ، وهـــل يشـــكF ةئمـــ ومـــنهم األ

  !!؟أُخرىوالنصارى وإن كان عاصياً من جهة 
 اآليــة المــراد مــن هــذه وقــد وردت الروايــات الكثيــرة عنــدنا بــأن :علــيC  وأوالده

  ومن تبعهم. Fةئماأل
 إذوال نعــرف كيــف غــاب عنــك معنــى النصــرة هنــا واقتصــرت علــى معنــى المحبــة!   

ــت ــ: قلــ ــولّ: تهم هللا (أيبمحبــ ــم (أي  تــ ــة اهللا لهــ ــه)، ومحبــ ـــ  تولّ: يهم لــ ــم)، ومحبـ ــه لهــ تهم يــ
يهم لهم)، ألـيس كـان مـن األجـدى لـك أن تقتصـر       تولّ: خوانهم المؤمنين وتذلّلهم (أيإل

  ؟!على معنى المحبة فقط من البداية
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آيـة الواليـة مـورد البحـث، فقـد ذكرنـا سـابقاً أن        : أي ،)٥٥وأما بخصوص اآلية ( ــــــــ٦٦٦٦
د دعـوى، بـل هنـاك دعـوى مقابلهـا      مجـر  ��� ال سياق يجمعها مع اآليات السـابقة، ومـا هـو    

ــى أنّهــا منفــردة خــارج الســياق المفتــرض، ومــع هــذه الــدعوى الثانيــة دليــل          أال وهــو  ،عل
الروايات المتواترة بشأن نزولها في عليC..  

حـــدد األولـــى بـــاألمر واألحـــق، وأن معناهـــا يت : هـــوولي وقـــد بينـــا أيضـــاً أن معنـــى الـــ 
هــا مفــرداً (اهللا ورســوله)،   تعلّقكم)، ومبهــا، وهنــا جــاء لفظهــا مفــرداً (ولــي      تعلّــقحســب الم

ــاألمر  : ��� ق معنــى الواليــة  وواليــة (اهللا ورســوله) مطلقــة فــال يناســبها مــن مصــادي    األولــى ب
واألحـــق ، ــا (الـــذين آمنـــوا) ثـــم ــفة المـــذكورة  ،عطـــف عليهـ ــذين� ،الموصـــوفون بالصـ ــذينالَّـ ــذينالَّـ ــذينالَّـ     الَّـ
ــونيمقيــونيمقيــونيمقيــونيمقالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَ    ي    تُــونؤيوتُــونؤيوتُــونؤيوتُــونؤيالزَّكَــاةَالزَّكَــاةَالزَّكَــاةَالزَّكَــاةَ    و    ــمهوــمهوــمهوــمهو    ــونعاكرــونعاكرــونعاكرــونعاكوهــم بعــض المــؤمنين قطعــاً ال كلّهــم، �ر ،

وهـو   ،لهـؤالء الـبعض بعـد اهللا ورسـوله    النتفت فائـدة الوصـف، فأثبتـت اآليـة الواليـة       ��� و
فواليــة  ؛المحبــة: أي ،الواليــة العامــة: مــا ال يتوافــق مــع الحصــر لــو كــان المــراد مــن الواليــة 

ــبعض، فــال     ــة بأنّهــا     يصــح المحبــة عامــة لكــلّ المــؤمنين ال لل ــه مــن معنــى اآلي مــا لوحــت ب
هــود والنصــارى   الي امــا عــد : حصــراً مــن هــم الــذين تجــب واليــتهم، أي     حــدد  جــاءت لت

  !به جاهداً تمسكالذي تحاول ال ،ىمدعحسب السياق ال
األولـــى بـــه : ومعنـــى الواليـــة فـــي اآليـــة لـــيس اإلمامـــة واإلمـــارة كمـــا ظننـــت، وإنّمـــا  

ــوا الــذين يقيمــون الصــالة          حــق واأل ــى اهللا ورســوله وعلــى الــذين آمن بــه، وهــو ينطبــق عل
فيكـون أحـد مصـاديق     ،هتعلّقحسب مولي معنى الحدد ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويت

  اإلمامة واإلمارة للموصوفين في اآلية.: معناه
ـــا ادبـــالفتح دون (الوِاليـــة) بالكســـر فهـــو   ؤعـــاوأم (اليـــةالو) المـــراد فـــي اآليـــة ك أن

الـوالء،  : ) أيوهـو (ولـي   ،ان مـن أصـل واحـد   ألنّهمـا مشـتقّ   ؛دعوى مثـل دعاويـك السـابقة   
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ــ (الواليـة) وال (الوِاليـة)     لـي وقد جاءت في القرآن بلفظـة (و  ؛ قـال الراغـب   كم) ولـم تـأت ب
حصــوالً لــيس بينهمــا مــا  ،الــوالء والتــوالي أن يحصــل شــيئان فصــاعداًَ: ولــي((: صــفهانياأل

لــيس منهمــا، ويســتعار ذلــك للقــرب مــن حيــث المكــان، ومــن حيــث النســبة، ومــن حيــث     
  .الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة واالعتقاد

اللـــة الد: نحـــو ،اليـــةاليـــة والوالوِ: ي األمـــر، وقيـــلتـــولّ: لنصـــرة، والواليـــةا: والواليـــة
ي األمـر، والـ  تولّ: وحقيقته ،اللةوالد كـلّ واحـد منهمـا     ،والمـولى يسـتعمالن فـي ذلـك    ولي

  .)١())الموالى: أي ،الموالي، وفي معنى المفعول: أي ،يقال في معنى الفاعل
)، فهـي مرتبطـة بمـا قبلهـا، وتبـين أن النصـر       ٥٦م (أما اآلية الالحقة وهي اآلية رقـ  ــــــــ٧٧٧٧

 ال بـد ة للحـزب، و إشـار إذ فيهـا   ة؛والغلبة ستكون للذين تولّـوا مـن أمـر اهللا بـواليتهم خاصّـ     
  وشيعته. Cعلي: للحزب من إمام، فضالً عن ورود الروايات بأن المعني بها

هـي مرتبطـة باآليــة   ) فقـد شـرعت بخطــاب جديـد للـذين آمنــوا، ف    ٥٧وأمـا اآليــة (  ـــ ــــ ــ ـــ ٨٨٨٨
ولــم  مــع اليهــود والنصــارى، كفّــاردخــال للفيهــا إ إذ ؛) ال بــالتي قبلهــا٥٨التــي بعــدها رقــم (

اتَّخَـذُوا  اتَّخَـذُوا  اتَّخَـذُوا  اتَّخَـذُوا  �: بـأنّهم  كفّـار وفيها إشارة إلـى حقيقـة أهـل الكتـاب وال     يذكروا في تلك اآليات،
د آيــات تُعــد تتبعهــاثــم  الســابقة، فــي اآليــاتذلــك ، ولــم تــرد إشــارة مــن  )٢(�اًاًاًاًديــنَكُم هــزُوديــنَكُم هــزُوديــنَكُم هــزُوديــنَكُم هــزُو

فهــي نازلــة فــي غــرض آخــر جديــد غيــر غــرض   ؛كفّــارومثالــب أهــل الكتــاب وال مســاوئ
        اآليات التي سبقتها.

بــاهللا ورســوله والــذين  ،(األولــى بــاألمر): ) حصــرت الواليــة بمعنــى٥٥اآليــة ( اًإذ ــــــــــــــــ٩٩٩٩
ــوا،  ــم آمن ــوا)   ث ــذين آمن ــت المــراد مــن (ال ــذكر وصــف خــاص لهــم، وهــو    ،بين ــامتهم إ: ب ق
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يضـيق المعنـى    اًضـافي الركوع، وهذا الوصف يكـون قيـداً إ   هم الزكاة حالءعطاة وإللصال
صــف بهــذه  وإنّمــا مــن يتّ  ،فلــيس المــراد كــلّ المــؤمنين قطعــاً   ؛المصــداقحــدد وي ،المــراد

ركــوع الصــالة، بمــا ينطبــق علــى المعنــى اللغــوي   : الصــفة، والمــراد مــن الركــوع فــي اآليــة 
  فائدة من التكرار هنا. السابق بما ال وقد بيناه في السؤال ،والشرعي

: الغـرض منـه فـي اآليـة هـو      عطـاء الزكـاة، لكـن   وهو وإن كان فيه هيئة غير معتـادة إل 
 حتّـى علـى شـدة مسـارعتهم لفعـل الخيـرات      يـدلّ  ول ،لتمييز وتحديد مـن هـذا فعلـه ليـوالى    

ر كحــال كــذكر الركــوع وحــده ليكــون تكــراراً، وإنّمــا ذُ فــي حــال ركــوع الصــالة، ولــم يــ 
  فال تكرار. ،عطاء الزكاةإل

 Cلخشــوع علــي عطــاء الزكــاة علــى هــذه الحــال منــافٍإ ال بــأنوأمــا إشــكال الجهــ
 نــاه  ،فــي صــالته 7فــي الصــالة، فكــان األجــدر بمــن يــورده أن يراجــع ســيرة النبــيكمــا بي

على الشيعة عن ذلك.مكر ة أسئلة سابقة، ولكن أعماه غرضه من الردراً في عد  
الفـراغ مـن    حتّـى عطاء زكاة النفـل  أن يرجئ إ Cشكال بأنّه كان بإمكان عليواإل

الصالة، فيه غفلة عمـا ورد مـن أسـباب النـزول فـي اآليـة، مـن أن السـائل رفـع يـده للـدعاء            
لـم يعطـه أحـد فـي مسـجد المسـلمين، كمـا فيـه غفلـة عمـا ورد            هوطلب الشهادة من اهللا بأنّ

  ..خيراتعلى المسارعة في ال من الحثّ
فــي ذلــك   Cالزكــاة علــى علــي  إلشــكال بعــدم وجــوب تــأتي فــي ا نفســها لغفلــة او
  زكاة نافلة.: أي ،أعطى صدقة Cعلياًألن كلّ الروايات أجمعت على أن  ؛الوقت

  زكاة في القرآن، فهو من العجب العجاب!! بأن الصدقة لم تسم دعاءوأما اال
وأَوحينَــا إِلَــيهِم فعــلَ    وأَوحينَــا إِلَــيهِم فعــلَ    وأَوحينَــا إِلَــيهِم فعــلَ    وأَوحينَــا إِلَــيهِم فعــلَ    �: ويعقــوب فــأين ذهــب قولــه تعــالى فــي إبــراهيم وإســحاق      
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 إِقَامو اترالْخَي إِقَامو اترالْخَي إِقَامو اترالْخَي إِقَامو اترالْخَي �� �� #h�� �� �� #h�� �� �� #h�� �� �� #h��     إِيتَاَء الزَّكَـاةو إِيتَاَء الزَّكَـاةو إِيتَاَء الزَّكَـاةو إِيتَاَء الزَّكَـاةكَـ �: ، وقولـه تعـالى فـي إسـماعيل    )١(�وكَـ وكَـ وكَـ وو   لَـهأَه رـأْمي ان   لَـهأَه رـأْمي ان   لَـهأَه رـأْمي ان   لَـهأَه رـأْمي ان
ي ي ي ي وأَوصَـانِ وأَوصَـانِ وأَوصَـانِ وأَوصَـانِ �: ، وقوله تعـالى حكايـة عـن عيسـى    )٢(�اًاًاًاًة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضية والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضية والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضية والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضيبِالصَّالبِالصَّالبِالصَّالبِالصَّال

� ��

 #h���I� ��

 #h���I� ��

 #h���I� ��

 #h���I   ــيــتُ حمــا دم الزَّكَــاةــ   ِ ويــتُ حمــا دم الزَّكَــاةــ   ِ ويــتُ حمــا دم الزَّكَــاةــ   ِ ويــتُ حمــا دم الزَّكَــاةكــن زكــاة ركنيــة فــي شــرائعهم كمــا هــي       ؟! ولــم ت)٣(�اًاًاًاًِ و
  موجودة في شريعة اإلسالم.

ا دعواك أنمعنى الركوع لغة هو وأم :   مجـازي،   الخضوع، فليتك ذكـرت أنّـه معنـى
والحمل على المعنى الحقيقي المطابق للشرعي أولى وأظهر وأصح.  

صــحة واحــد، فقــد بينــا فــي األســئلة الســابقة : ا اإلتيــان بلفــظ الجمــع والمــرادوأمــ ــــــــــــــــ١٠١٠١٠١٠
ــار بمعــر  ،إعطــاء حكــم كلّــي    ��� ف جمعــي بلفــظ الجمــع وال يكــون المصــداق    أو اإلخب

ــه تعــالى    ��� واحــد فــي الخــارج، و  ــوا   �: مــاذا تقــول فــي قول ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ــوا   ي ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ــوا   ي ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ــوا   ي ــا الَّــذين آمنُ هــا أَي ــذُوا     �� �� �� �� ي ــذُوا تَتَّخ ــذُوا تَتَّخ ــذُوا تَتَّخ تَتَّخ
: ون أن المـراد بـه  مفسـر وقـد أجمـع ال   ،)٤(�م أَوليـاَء تُلْقُـون إِلَـيهِم بِـالْمودة    م أَوليـاَء تُلْقُـون إِلَـيهِم بِـالْمودة    م أَوليـاَء تُلْقُـون إِلَـيهِم بِـالْمودة    م أَوليـاَء تُلْقُـون إِلَـيهِم بِـالْمودة    عدوي وعـدوكُ عدوي وعـدوكُ عدوي وعـدوكُ عدوي وعـدوكُ 

  ؟!بي بلتعةحاطب بن أ: واحد، وهو

�o يقُولُــون لَــئن رجعنَــا إِلَــى الْمدينَــة لَيخْــرِجن   يقُولُــون لَــئن رجعنَــا إِلَــى الْمدينَــة لَيخْــرِجن   يقُولُــون لَــئن رجعنَــا إِلَــى الْمدينَــة لَيخْــرِجن   يقُولُــون لَــئن رجعنَــا إِلَــى الْمدينَــة لَيخْــرِجن   �: وقولــه تعــالى
 ��� �� �o

 ��� �� �o

 ��� �� �o

 ��� �̀# منْهــا منْهــا منْهــا منْهــا     � �L� �� #̀ �L� �� #̀ �L� �� #̀ �L� ���)٥( ،

  سلول؟!بن ي أبعبد اهللا بن : والقائل هو
  !وال يوجد أصدق من القرآن شاهد وغيرها من اآليات بصيغة الجمع للغائب،

 لكنّـه علـى أنّـه يشـير إلـى مـن اشـتهر بقـول أو فعـل، و        ((ل يـؤو : والقول كما قلت بأنّـه 
  :  ؛ ألنّهال يفيد ))لم ينفرد بذلك، بل يشاركه غيره في ذلك القول والفعل

                                                 
�F١�Eא�>�B6:�F٢١E�W٧٣K� �
�F٢�E�y	��F١٩E�W٥٥K� �
�F٣�E�y	��F١٩E�W٣١K� �
�F٤�Eא��;O?��F٦٠E�W١K� �
�F٥�Eنא��`�;�F٦٣E�W٨K� �
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زة، فلــتكن فــي قولــه ل الجمــع للغائــب لنكتــة مــا مجــو يــدلّ علــى جــواز اســتعما: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
ــذين�: تعــالى ــذينوالَّ ــذينوالَّ ــذينوالَّ ــذين    آمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْآمنُــواْ    والَّ ــذينالَّ ــذينالَّ ــذينالَّ ــون    الَّ يمقيــون يمقيــون يمقيــون يمقالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَ    ي    ــون ــونويؤتُ ــونويؤتُ ــونويؤتُ ــاةَ    ويؤتُ ــاةَالزَّكَ ــاةَالزَّكَ ــاةَالزَّكَ ــون    وهــموهــموهــموهــم    الزَّكَ عاكرــون عاكرــون عاكرــون عاكــة  �ر نكت

الوالية الثابتة في اآليـة لـم تُ  : زة، وهيمجو عـط جزافـاً لـبعض دون بعـض،     اإلشارة إلى أن
والمســارعة والســبق فــي العمــل، وأن هنــاك آخــرين مشــاركين فــي  وإنّمــا تتبــع اإلخــالص
  .Fعشر من أهل البيت ة االثنائمهذه النكتة، وهم األ

 ىة، فإنّـــه وإن احتملنـــا رضـــتقدمـــتأويـــل باطـــل، خاصّـــة بالنســـبة لآليـــات الم : : : : وثانيـــاًوثانيـــاًوثانيـــاًوثانيـــاً
    سـلول، ولكـن مـن كتـب الكتـاب ومـن قـال        بـن   اآلخرين بفعل حاطـب وعبـد اهللا بـن أبـي

  سلول.بن  بي، وابن أُحاطب: ل واحد ال غير، وهماالقو
وهــذا كــاف لينهــدم أي احتجــاج بهــذه اآليــة كــنصّ مــن    ((: وأمــا قولــك فــي النهايــة 

 لــو  حتّــىإذ  ؛وعنــاد ســافر ،غيــر كــاف، بــل خطــأ واضــح   ))·القــرآن علــى خالفــة علــي
عيـة علـى سـبب    جاء الـدليل مـن الروايـات القط   ثم بكلّ ما قلت من أوله إلى آخره،  سلّمنا

النزول، لكان الواجب حسب القواعد تقديم مدلولها على كلّ ما حاولـت ليـه مـن معـاني     
  اآليات القرآنية.

: وقد أجبنا على مضمون هـذا اإلشـكال بصـورة أكثـر علميـة وصـناعة تحـت عنـوان        
)، ؟!خصّـص بوجـود مصـداقه فـي الخـارج فكيـف ت      حقّق(آية الوالية/اآلية عامة والعام يت

  !عفليراج

  : تعليق

��א��زא-�����%�د�א�و*�:«()����«� �

 السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        ........على ما سبقعلى ما سبقعلى ما سبقعلى ما سبق    عطفاًعطفاًعطفاًعطفاً
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نكتة لطيفة جدنكتة لطيفة جدنكتة لطيفة جدنكتة لطيفة جد    هامهامهامةةةةهام........  

فهل فهل فهل فهل     ،،،،راكعراكعراكعراكع    لو كانت اآلية نزلت في علي وحده بسبب أنّه آتى الزكاة وهولو كانت اآلية نزلت في علي وحده بسبب أنّه آتى الزكاة وهولو كانت اآلية نزلت في علي وحده بسبب أنّه آتى الزكاة وهولو كانت اآلية نزلت في علي وحده بسبب أنّه آتى الزكاة وهو
����ينالَّذينالَّذينالَّذينالَّذ    ونيمقيونيمقيونيمقيونيمقالصَّالَةَالصَّالَةَالصَّالَةَالصَّالَةَ    ي ����هم جميع المؤمنين، أم فقط عليهم جميع المؤمنين، أم فقط عليهم جميع المؤمنين، أم فقط علي؟؟؟؟····هم جميع المؤمنين، أم فقط علي        

    وهـــموهـــموهـــموهـــم    الزَّكَـــاةَالزَّكَـــاةَالزَّكَـــاةَالزَّكَـــاةَ    ويؤتُـــونويؤتُـــونويؤتُـــونويؤتُـــون����: : : : معنـــي بهـــذا الوصـــفمعنـــي بهـــذا الوصـــفمعنـــي بهـــذا الوصـــفمعنـــي بهـــذا الوصـــفلـــو كـــان علـــي هـــو وحـــده اللـــو كـــان علـــي هـــو وحـــده اللـــو كـــان علـــي هـــو وحـــده اللـــو كـــان علـــي هـــو وحـــده ال
ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكوالذي هو الوصف المزعوم لحال خاصّة به، ألم يكن أولى وأجدر أن والذي هو الوصف المزعوم لحال خاصّة به، ألم يكن أولى وأجدر أن والذي هو الوصف المزعوم لحال خاصّة به، ألم يكن أولى وأجدر أن والذي هو الوصف المزعوم لحال خاصّة به، ألم يكن أولى وأجدر أن     ����ر

مــن أن مــن أن مــن أن مــن أن     ،،،،تقتصــر اآليــة علــى هــذه الميــزة االســتثنائية الخاصّــة بــه والكافيــة لتعريفــه   تقتصــر اآليــة علــى هــذه الميــزة االســتثنائية الخاصّــة بــه والكافيــة لتعريفــه   تقتصــر اآليــة علــى هــذه الميــزة االســتثنائية الخاصّــة بــه والكافيــة لتعريفــه   تقتصــر اآليــة علــى هــذه الميــزة االســتثنائية الخاصّــة بــه والكافيــة لتعريفــه   
، وهي أصـالً  ، وهي أصـالً  ، وهي أصـالً  ، وهي أصـالً  (إقامة الصالة)(إقامة الصالة)(إقامة الصالة)(إقامة الصالة): : : : يوصف أيضاً بـما يشترك فيه بداهة جميع المؤمنينيوصف أيضاً بـما يشترك فيه بداهة جميع المؤمنينيوصف أيضاً بـما يشترك فيه بداهة جميع المؤمنينيوصف أيضاً بـما يشترك فيه بداهة جميع المؤمنين

        ركن من أركان اإلسالم؟ركن من أركان اإلسالم؟ركن من أركان اإلسالم؟ركن من أركان اإلسالم؟
زلنا وقلنا بجواز الكالم عن المفرد الغائب بصيغة جمع الغائب، زلنا وقلنا بجواز الكالم عن المفرد الغائب بصيغة جمع الغائب، زلنا وقلنا بجواز الكالم عن المفرد الغائب بصيغة جمع الغائب، زلنا وقلنا بجواز الكالم عن المفرد الغائب بصيغة جمع الغائب، حيث ــ لو تنّحيث ــ لو تنّحيث ــ لو تنّحيث ــ لو تنّ

: : : : وغضضنا أيضاً الطرف عن كون الفعل المضارع يفيد الحاضـر واالسـتمرار، أي  وغضضنا أيضاً الطرف عن كون الفعل المضارع يفيد الحاضـر واالسـتمرار، أي  وغضضنا أيضاً الطرف عن كون الفعل المضارع يفيد الحاضـر واالسـتمرار، أي  وغضضنا أيضاً الطرف عن كون الفعل المضارع يفيد الحاضـر واالسـتمرار، أي  
ــ كان يكفي ويلزم أن تأتي ــ كان يكفي ويلزم أن تأتي ــ كان يكفي ويلزم أن تأتي ــ كان يكفي ويلزم أن تأتي     عددعددعددعددبما يعني في اآلية أن فعل إيتاء الزكاة يتكرر ويتبما يعني في اآلية أن فعل إيتاء الزكاة يتكرر ويتبما يعني في اآلية أن فعل إيتاء الزكاة يتكرر ويتبما يعني في اآلية أن فعل إيتاء الزكاة يتكرر ويت

اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يؤتـون      اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يؤتـون      اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يؤتـون      اهللا ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يؤتـون          ولـيكم ولـيكم ولـيكم ولـيكم     (إنّمـا (إنّمـا (إنّمـا (إنّمـا : : : : يـة علـى التقـدير اآلتـي    يـة علـى التقـدير اآلتـي    يـة علـى التقـدير اآلتـي    يـة علـى التقـدير اآلتـي    اآلاآلاآلاآل
 .الزكاة وهم راكعون)الزكاة وهم راكعون)الزكاة وهم راكعون)الزكاة وهم راكعون)

لجميع المؤمنين، المالزمة على لجميع المؤمنين، المالزمة على لجميع المؤمنين، المالزمة على لجميع المؤمنين، المالزمة على     ألن إقامة الصالة هي من الصفات المعروفةألن إقامة الصالة هي من الصفات المعروفةألن إقامة الصالة هي من الصفات المعروفةألن إقامة الصالة هي من الصفات المعروفة
ـــ جـدالً ـــ لـيس مقـام      ـــ جـدالً ـــ لـيس مقـام      ـــ جـدالً ـــ لـيس مقـام      ـــ جـدالً ـــ لـيس مقـام          األقل لجميع المخلصين منهم، فما الداعي لذكرها والمقاماألقل لجميع المخلصين منهم، فما الداعي لذكرها والمقاماألقل لجميع المخلصين منهم، فما الداعي لذكرها والمقاماألقل لجميع المخلصين منهم، فما الداعي لذكرها والمقام

    ن الصفات المشتركة بين جميـع المـؤمنين، وإنّمـا مقـام    ن الصفات المشتركة بين جميـع المـؤمنين، وإنّمـا مقـام    ن الصفات المشتركة بين جميـع المـؤمنين، وإنّمـا مقـام    ن الصفات المشتركة بين جميـع المـؤمنين، وإنّمـا مقـام    صفات، أو واحدة مصفات، أو واحدة مصفات، أو واحدة مصفات، أو واحدة م    ذكرذكرذكرذكر
نعت وتمييز من تعين أن يكون أميراً للمؤمنين بصفة وميزة خاصّة به لـم يشـترك   نعت وتمييز من تعين أن يكون أميراً للمؤمنين بصفة وميزة خاصّة به لـم يشـترك   نعت وتمييز من تعين أن يكون أميراً للمؤمنين بصفة وميزة خاصّة به لـم يشـترك   نعت وتمييز من تعين أن يكون أميراً للمؤمنين بصفة وميزة خاصّة به لـم يشـترك   

        م؟م؟م؟م؟فيها معه أحد منهفيها معه أحد منهفيها معه أحد منهفيها معه أحد منه
فهل كان ذكر إقامة الصالة ضرورياً لتمييز عليفهل كان ذكر إقامة الصالة ضرورياً لتمييز عليفهل كان ذكر إقامة الصالة ضرورياً لتمييز عليألم يكن ذكر ما ألم يكن ذكر ما ألم يكن ذكر ما ألم يكن ذكر ما : : : : ؟ أي؟ أي؟ أي؟ أي····فهل كان ذكر إقامة الصالة ضرورياً لتمييز علي

تميتميتميينه؟ينه؟ينه؟ينه؟ز به من صفة استثنائية كافياً لنعته وأولى لتعيز به من صفة استثنائية كافياً لنعته وأولى لتعيز به من صفة استثنائية كافياً لنعته وأولى لتعيز به من صفة استثنائية كافياً لنعته وأولى لتعيتمي 

إذاً أال تكفي هذه النكتة لكلّ غافل أو مستغفَل عاقل كي ينتبه أن المعنيين إذاً أال تكفي هذه النكتة لكلّ غافل أو مستغفَل عاقل كي ينتبه أن المعنيين إذاً أال تكفي هذه النكتة لكلّ غافل أو مستغفَل عاقل كي ينتبه أن المعنيين إذاً أال تكفي هذه النكتة لكلّ غافل أو مستغفَل عاقل كي ينتبه أن المعنيين 
    الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ الصَّـالَةَ     يقيمـون يقيمـون يقيمـون يقيمـون     الَّـذين الَّـذين الَّـذين الَّـذين ����: : : : جميـع المـؤمنين، وأنّهـا وصـفت المـؤمنين بـأنّهم      جميـع المـؤمنين، وأنّهـا وصـفت المـؤمنين بـأنّهم      جميـع المـؤمنين، وأنّهـا وصـفت المـؤمنين بـأنّهم      جميـع المـؤمنين، وأنّهـا وصـفت المـؤمنين بـأنّهم      : : : : باآلية هـم باآلية هـم باآلية هـم باآلية هـم 
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تُــونؤيوتُــونؤيوتُــونؤيوتُــونؤيالزَّكَــاةَالزَّكَــاةَالزَّكَــاةَالزَّكَــاةَ    و    ــمهوــمهوــمهوــمهو     ــونعاكر ــونعاكر ــونعاكر ــونعاككإرشــاد إلــى الصــفات الظــاهرة لتمييــز المــؤمنين      ، كإرشــاد إلــى الصــفات الظــاهرة لتمييــز المــؤمنين      ، كإرشــاد إلــى الصــفات الظــاهرة لتمييــز المــؤمنين      ، كإرشــاد إلــى الصــفات الظــاهرة لتمييــز المــؤمنين      ����ر ،
    مـن مـودة، ونصـرة،   مـن مـودة، ونصـرة،   مـن مـودة، ونصـرة،   مـن مـودة، ونصـرة،       ،،،،مظـاهره مظـاهره مظـاهره مظـاهره     بجميـع بجميـع بجميـع بجميـع     ين حصـراً للـوالء  ين حصـراً للـوالء  ين حصـراً للـوالء  ين حصـراً للـوالء  دقين المخلصين المستحقّدقين المخلصين المستحقّدقين المخلصين المستحقّدقين المخلصين المستحقّالصاالصاالصاالصا

ومــا إلــى ذلــك، مــن المنــافقين الــذين هــم أيضــاً (يصــلون)   ومــا إلــى ذلــك، مــن المنــافقين الــذين هــم أيضــاً (يصــلون)   ومــا إلــى ذلــك، مــن المنــافقين الــذين هــم أيضــاً (يصــلون)   ومــا إلــى ذلــك، مــن المنــافقين الــذين هــم أيضــاً (يصــلون)       ،،،،إخــالص)إخــالص)إخــالص)إخــالص): : : : ونصــيحة (أيونصــيحة (أيونصــيحة (أيونصــيحة (أي
... إِذَا قَـامواْ إِلَـى الصَّـالَة قَـامواْ كُسـالَى يـرآؤون       ... إِذَا قَـامواْ إِلَـى الصَّـالَة قَـامواْ كُسـالَى يـرآؤون       ... إِذَا قَـامواْ إِلَـى الصَّـالَة قَـامواْ كُسـالَى يـرآؤون       ... إِذَا قَـامواْ إِلَـى الصَّـالَة قَـامواْ كُسـالَى يـرآؤون       ����: : : : وإنّمـا وإنّمـا وإنّمـا وإنّمـا     ،،،،م ال يقيمـون الصـالة  م ال يقيمـون الصـالة  م ال يقيمـون الصـالة  م ال يقيمـون الصـالة  لكـنّه لكـنّه لكـنّه لكـنّه وووو

الَ يو النَّاسالَ يو النَّاسالَ يو النَّاسالَ يو النَّاس  اللّـه ونذْكُر  اللّـه ونذْكُر  اللّـه ونذْكُر  اللّـه ونـيالً     ��� ��� ��� ��� ذْكُرـيالً قَلـيالً قَلـيالً قَلقَل����
����وهـم كُسـالَى  وهـم كُسـالَى  وهـم كُسـالَى  وهـم كُسـالَى      ��� ��� ��� ��� الَ يـأْتُون الصَّـالَةَ   الَ يـأْتُون الصَّـالَةَ   الَ يـأْتُون الصَّـالَةَ   الَ يـأْتُون الصَّـالَةَ   ����، و، و، و، و))))١١١١((((

، وهـم  ، وهـم  ، وهـم  ، وهـم  ))))٢٢٢٢((((
����وهم كَارِهونوهم كَارِهونوهم كَارِهونوهم كَارِهون    ��� ��� ��� ��� ... الَ ينفقُون ... الَ ينفقُون ... الَ ينفقُون ... الَ ينفقُون ����: : : : مممملكنّهلكنّهلكنّهلكنّهأيضاً ينفقون أموالهم وأيضاً ينفقون أموالهم وأيضاً ينفقون أموالهم وأيضاً ينفقون أموالهم و

، عكس المؤمنين ، عكس المؤمنين ، عكس المؤمنين ، عكس المؤمنين ))))٣٣٣٣((((
: : : : أُخــرىأُخــرىأُخــرىأُخــرىالصــادقين الــذين ينفقــون ويؤتــون زكــاتهم كمــا وصــفهم اهللا تعــالى فــي آيــة  الصــادقين الــذين ينفقــون ويؤتــون زكــاتهم كمــا وصــفهم اهللا تعــالى فــي آيــة  الصــادقين الــذين ينفقــون ويؤتــون زكــاتهم كمــا وصــفهم اهللا تعــالى فــي آيــة  الصــادقين الــذين ينفقــون ويؤتــون زكــاتهم كمــا وصــفهم اهللا تعــالى فــي آيــة  

����وناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا آتَوا وم تُونؤي ينالَّذووناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا آتَوا وم تُونؤي ينالَّذووناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا آتَوا وم تُونؤي ينالَّذووناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا آتَوا وم تُونؤي ينالَّذو����
يؤتون الزكاة يؤتون الزكاة يؤتون الزكاة يؤتون الزكاة : : : : ، أي، أي، أي، أي))))٤٤٤٤((((

        .في حال من الخضوع واالنقياد هللا تعالى والخشوع واإليمان واليقينفي حال من الخضوع واالنقياد هللا تعالى والخشوع واإليمان واليقينفي حال من الخضوع واالنقياد هللا تعالى والخشوع واإليمان واليقينفي حال من الخضوع واالنقياد هللا تعالى والخشوع واإليمان واليقين
فـق مـع صـفة إيتـاء المـؤمنين الصـادقين للزكـاة الـواردة فـي اآليـة           فـق مـع صـفة إيتـاء المـؤمنين الصـادقين للزكـاة الـواردة فـي اآليـة           فـق مـع صـفة إيتـاء المـؤمنين الصـادقين للزكـاة الـواردة فـي اآليـة           فـق مـع صـفة إيتـاء المـؤمنين الصـادقين للزكـاة الـواردة فـي اآليـة           وهذا مـا يتّ وهذا مـا يتّ وهذا مـا يتّ وهذا مـا يتّ 

 .ورة المائدةورة المائدةورة المائدةورة المائدة) من س) من س) من س) من س٥٥٥٥٥٥٥٥((((

        وهو يهدي السبيل.وهو يهدي السبيل.وهو يهدي السبيل.وهو يهدي السبيل.حق حق حق حق هذا، واهللا يقول الهذا، واهللا يقول الهذا، واهللا يقول الهذا، واهللا يقول ال
 ....والسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكموالسالم عليكم

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

والذي كان جواباً لك فـي   ،نّك تجاهلت جوابنا على ما ذكره اآللوسيإ: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
علـى جوابنـا لـك بالخصـوص أيضـاً،       تعلّـق عليه بشيء، ولـم   تعلّق، ولم نفسه الوقت
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ه دليالً آخر, وهذا ليس من أسلوب البحث  عن ذلك أرسلت لنا اآلن ما تعدالًوبد
  أدب الحوار. من وال  ،العلمي

في تعليقك السابق استدللت بالسياق لتشخيص معنى الوالية الواردة في : : : : ثانياًثانياًثانياًثانياً
  اآلية، وقد أرشدناك إلى جوابه بما أجبنا اآللوسي وبما أجبناك.

وبــالقرائن  ،بظـاهر اللغـة  ــــ زعمـاً منـك   ــــ  أن تسـتدلّ وهنـا فـي هـذا التعليــق تريـد     
جميـع  : الداخلية في الكالم، على أن المراد والمصداق الذي تنطبق عليه اآليـة هـم  

ذلـك أيضـاً فـي جوابنـا علـى اآللوسـي، مـن أن ظـاهر اللغـة          عن المؤمنين، وقد أجبنا 
 استعمال لفظة الجمع وإرادة المفرد.صحة العربية ال يمنع 

إرادة : وهـو  ،حقيقـي : أحـدهما : للفظة الجمع استعماالن فـي اللغـة العربيـة    فإن
إرادة المفــرد، ولــو كنّــا : وهــو ،أُخــرىللتعظــيم أو لنكتــة  ،مجــازي: الجمــع، واآلخــر

إرادة الجمـع،  : وهـو  ،نحن وظاهر اآلية فقط لكان األولـى األخـذ بالظـاهر الحقيقـي    
ه مجـازي يحتـاج إلـى قرينـة للعـدول      ال ألن االستعمال في المفرد خطـأ، ولكـن ألنّـ   

ــن الخـــارج       ــن الحقيقـــي, فـــإذا جـــاءت القرينـــة مـ صـــة الروايـــات المشخّ: وهـــي ،عـ
 ؛مت على الظاهر اللغـوي وعلـى السـياق أيضـاً    قد ،وحده Cعلي: وأنّه ،للمصداق

  ألنّهما داللتان ظنّيتان.
فتأمية كلّ دليـل  ،اًل هنا جد؛وال يختلط عليك مرتبة ومصب حج  سـبب   فـإن

 ســبب النــزول   ؛م فــي جميــع المــوارد علــى الســياق، وعلــى الظــاهر    النــزول مقــد ألن
 ذلك أمثلة كثيرة في القرآن. مننصّ, وإذا كان قطعي الصدور فأحرى, و

: من اإلجابة على هذا السؤال, وهو تّضحي واب ما ذكرته من نكتةن جإ: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
هل أعطى عليC بدون صالة؟ ،رمنحني الظه: الزكاة وهو راكع، أي  

    الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ الزَّكَـاةَ     يؤتُـون يؤتُـون يؤتُـون يؤتُـون �لـو كانـت اآليـة مقتصـرة علـى       اًظـاهر  اًن لهـذا المعنـى وجهـ   فإ
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 ــمهو ــمهو ــمهو ــمهو     ــونعاكر ــونعاكر ــونعاكر ــونعاكفــي   , ولكــان هنــاك وجــه   ء الظهــر لغــة  نحنــا اب )راكعــون (لظهــور   ؛�ر
  وإن خالف الظهور اللفظي. ،خاشعون: ن معنى (راكعون) أيإ: قولكم

 القرآن يريد أن يبـي ولكن بما أن عطـاء الزكـاة كـان فـي ركـوع الصـالة       إن أن
    ويؤتُــونويؤتُــونويؤتُــونويؤتُــون�: ومــن بعــده ،�الصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَالصَّــالَةَ    يقيمــونيقيمــونيقيمــونيقيمــون    الَّــذينالَّــذينالَّــذينالَّــذين�: ال أي ركــوع لــزم اإلتيــان بقولــه

ما كثرت ضيقت المصداق ألنّها قيود (صفات) متعددة كلّ ؛�راكعونراكعونراكعونراكعون    وهموهموهموهم    الزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ
  .Cعلي: وهو ،ختص بواحدا حتّى

ــه ت أن: فالحــظ ــذين�: عــالىقول ــى   � الصَّــالَةَ يقيمــون الَّ ــق عل يمكــن أن ينطب
    الصَّـــالَةَالصَّـــالَةَالصَّـــالَةَالصَّـــالَةَ    يقيمـــونيقيمـــونيقيمـــونيقيمـــون    الَّـــذينالَّـــذينالَّـــذينالَّـــذين�ولكـــن  ،�الزَّكَـــاةَالزَّكَـــاةَالزَّكَـــاةَالزَّكَـــاةَ    ويؤتُـــونويؤتُـــونويؤتُـــونويؤتُـــون�وكـــذلك  ،جميـــع المـــؤمنين

تُونؤيوتُونؤيوتُونؤيوتُونؤيالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ    و    مهومهومهومهو    ونعاكرونعاكرونعاكرونعاكوهو ،على واحد ��� ال ينطبق  �ر :عليC..  
وال يكفـي أن يقتصـر   ، د مفيـد للسـامع  وكان لكـلّ لفظـة هنـا فائـدة ومعنـى زائـ      

 لما أشرنا إليه أوالً من احتمالـه لمعـان   ؛�راكعونراكعونراكعونراكعون    وهموهموهموهم    الزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَالزَّكَاةَ    ويؤتُونويؤتُونويؤتُونويؤتُون�: على قوله
  غير مرادة.
ك أنّه جـاء للتمييـز بـين المـؤمنين الـذين يقيمـون الصـالة بـإخالص         ؤادعاوأما 

ألن المنـافقين قـد    ر صـحيح؛ ، فغيـ المنافقين الذين يقيمونها من دون إخـالص بين و
ن ليســـوا مـــؤمنين وإنّمـــا و، فالمنـــافق�آمنُـــواْآمنُـــواْآمنُـــواْآمنُـــواْ    والَّـــذينوالَّـــذينوالَّـــذينوالَّـــذين�: خرجـــوا ســـابقاً بقولـــه تعـــالى 

  مظهرين لإليمان.
 الـدالّ  ،الظاهر في هذه اآليةحجية وال يشتبه عليك الحال وتظن أنّنا ال نلتزم ب

ن نـا عطاء الزكـاة كـان حـال وقـوع ركـوع الصـالة, ولكنّ      إ على أن م سـبب النـزول   قـد
م ســبب نقــد: ، أياًوصـحيح  اًعلـى ظهــور الجمـع مــا دام اســتعماله فـي المفــرد ممكنــ   

مـن كـون    أُخـرى كم ظهـورات  ؤعـا لتشخيص المصداق الخارجي, وأمـا اد  ؛النزول
  فال قرينة عليه. ،الركوع بمعنى الخشوع أو غيره
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ِ#یَ, K ُ<َhْا � � ا�� َ 5m
َ

ِ#یَ, K ُ<َhْا َی� أ � ا�� َ 5m
َ

ِ#یَ, K ُ<َhْا َی� أ � ا�� َ 5m
َ

ِ#یَ, K ُ<َhْا َی� أ � ا�� َ 5m
َ

nِ$َی� أ
َ

nِ$أ
َ

nِ$أ
َ

nِ$أ
َ

وِيل اoْ أ
ُ

أ ُ]Kَل َو KLُ$nِا ا���
َ

أ َ َو وِيل اKLُ ْoا ا%�
ُ

أ ُ]Kَل َو KLُ$nِا ا���
َ

أ َ َو وِيل اKLُ ْoا ا%�
ُ

أ ُ]Kَل َو KLُ$nِا ا���
َ

أ َ َو وِيل اKLُ ْoا ا%�
ُ

أ ُ]Kَل َو KLُ$nِا ا���
َ

أ َ َو ْن KLُا ا%� qِ/َ �ْن ْ>ِ� ِ>ْ ُ�ْ qِ/َ �ْن ْ>ِ� ِ>ْ ُ�ْ qِ/َ �ْن ْ>ِ� ِ>ْ ُ�ْ qِ/َ �ْ�ُ ْ<ِ �ِ<ْ
Kِْم  ِ َواْ�َ$ ُ]Kِل ِإْن iُْ ُمتْ K ُ<ِcْ�َُن �%�3ِ ِ َوا��� وuُ ِإَىل ا%� ُ�د5 ْ<ٍء َ/ vَ ِم َ�َ �َزْ!ُمتْ ِيفKْ ِ َواْ�َ$ ُ]Kِل ِإْن iُْ ُمتْ K ُ<ِcْ�َُن �%�3ِ ِ َوا��� وuُ ِإَىل ا%� ُ�د5 ْ<ٍء َ/ vَ ِم َ�َ �َزْ!ُمتْ ِيفKْ ِ َواْ�َ$ ُ]Kِل ِإْن iُْ ُمتْ K ُ<ِcْ�َُن �%�3ِ ِ َوا��� وuُ ِإَىل ا%� ُ�د5 ْ<ٍء َ/ vَ ِم َ�َ �َزْ!ُمتْ ِيفKْ ِ َواْ�َ$ ُ]Kِل ِإْن iُْ ُمتْ K ُ<ِcْ�َُن �%�3ِ ِ َوا��� وuُ ِإَىل ا%� ُ�د5 ْ<ٍء َ/ vَ َزْ!ُمتْ ِيف� َ�َ

 xْا xْا xْا xْا dًِوی
ْ

.�َ ,ُWَ Pْ
َ

ْريٌ َوأ zَ 'ََِذ� �ِ zِ dًِوی
ْ

.�َ ,ُWَ Pْ
َ

ْريٌ َوأ zَ 'ََِذ� �ِ zِ dًِوی
ْ

.�َ ,ُWَ Pْ
َ

ْريٌ َوأ zَ 'ََِذ� �ِ zِ dًِوی
ْ

.�َ ,ُWَ Pْ
َ

ْريٌ َوأ zَ 'ََِذ� �ِ zِ�        

�٤E�W٥٩;F�>�0א� �

(اإلمامة): ــ بهذا الموضوع  تعلّقما ي ــنظر ا*
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ــانيد    ــض األســ ــن بعــ ــار عــ ــدي استفســ ــانيد   لــ ــض األســ ــن بعــ ــار عــ ــدي استفســ ــانيد   لــ ــض األســ ــن بعــ ــار عــ ــدي استفســ ــانيد   لــ ــض األســ ــن بعــ ــار عــ ــدي استفســ ــا    ،،،،لــ ــاومنهــ ــاومنهــ ــاومنهــ ــي  : : : : ومنهــ ــند فــ ــذا الســ ــي  هــ ــند فــ ــذا الســ ــي  هــ ــند فــ ــذا الســ ــي  هــ ــند فــ ــذا الســ ــافي    هــ ــافيالكــ ــافيالكــ ــافيالكــ     الكــ

    ،،،،بن عيسىبن عيسىبن عيسىبن عيسى    محمدمحمدمحمدمحمد    عنعنعنعن    ،،،،علي بن إبراهيمعلي بن إبراهيمعلي بن إبراهيمعلي بن إبراهيم: : : : في السندفي السندفي السندفي السند    فعندما يذكرفعندما يذكرفعندما يذكرفعندما يذكر    )؛)؛)؛)؛١١١١حححح١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣ــــــــ١٧٢١٧٢١٧٢١٧٢////١١١١
    ،،،،بن عيسىبن عيسىبن عيسىبن عيسى    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن ، ، ، ، عن سهل بن زياد أبي سعيدعن سهل بن زياد أبي سعيدعن سهل بن زياد أبي سعيدعن سهل بن زياد أبي سعيد    ،،،،محمدمحمدمحمدمحمدلي بن لي بن لي بن لي بن وعوعوعوع    ....عن يونسعن يونسعن يونسعن يونس
عن قول عن قول عن قول عن قول     CCCCسألت أبا عبد اللَّهسألت أبا عبد اللَّهسألت أبا عبد اللَّهسألت أبا عبد اللَّه: : : : ، قال، قال، قال، قالعن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصير    ،،،،عن ابن مسكانعن ابن مسكانعن ابن مسكانعن ابن مسكان    ،،،،عن يونسعن يونسعن يونسعن يونس

نزلـت  نزلـت  نزلـت  نزلـت  ((((: : : : . فقـال . فقـال . فقـال . فقـال ))))١١١١((((����أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمـرِ مـنكُم  أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمـرِ مـنكُم  أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمـرِ مـنكُم  أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمـرِ مـنكُم  ����: : : : وجلّوجلّوجلّوجلّ    اهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّاهللا عزّ
في عليفي عليفي عليلحسينلحسينلحسينلحسينبن أبي طالب والحسن وابن أبي طالب والحسن وابن أبي طالب والحسن وابن أبي طالب والحسن وا    في عليFFFF.(.(.(.(        

في كتاب اهللا في كتاب اهللا في كتاب اهللا في كتاب اهللا     FFFFوأهل بيتهوأهل بيتهوأهل بيتهوأهل بيته    اًاًاًاًفما له لم يسم عليفما له لم يسم عليفما له لم يسم عليفما له لم يسم علي: : : : الناس يقولونالناس يقولونالناس يقولونالناس يقولون    إنإنإنإن: : : : لهلهلهله    فقلتفقلتفقلتفقلت
        ؟؟؟؟وجلّوجلّوجلّوجلّ    عزّعزّعزّعزّ

نزلت عليه الصالة ولم يسم اهللا لهـم  نزلت عليه الصالة ولم يسم اهللا لهـم  نزلت عليه الصالة ولم يسم اهللا لهـم  نزلت عليه الصالة ولم يسم اهللا لهـم      7777رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا    قولوا لهم إنقولوا لهم إنقولوا لهم إنقولوا لهم إن((((: : : : فقالفقالفقالفقال: : : : قالقالقالقال
ر ذلـك لهـم، ونزلـت عليـه     ر ذلـك لهـم، ونزلـت عليـه     ر ذلـك لهـم، ونزلـت عليـه     ر ذلـك لهـم، ونزلـت عليـه     هـو الـذي فسـ   هـو الـذي فسـ   هـو الـذي فسـ   هـو الـذي فسـ       7777كـان رسـول اهللا  كـان رسـول اهللا  كـان رسـول اهللا  كـان رسـول اهللا      حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى     ،،،،وال أربعـاً وال أربعـاً وال أربعـاً وال أربعـاً     ثاًثاًثاًثاًثالثالثالثال

الزكاة ولم يسمالزكاة ولم يسمالزكاة ولم يسمهـو  هـو  هـو  هـو      7777كـان رسـول اهللا  كـان رسـول اهللا  كـان رسـول اهللا  كـان رسـول اهللا      حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى     ،،،،درهـم درهـم درهـم درهـم     أربعين درهمـاً أربعين درهمـاً أربعين درهمـاً أربعين درهمـاً     لهم من كلّلهم من كلّلهم من كلّلهم من كلّ    الزكاة ولم يسم
كـان رسـول   كـان رسـول   كـان رسـول   كـان رسـول       حتّـى حتّـى حتّـى حتّـى     طوفوا أُسـبوعاً طوفوا أُسـبوعاً طوفوا أُسـبوعاً طوفوا أُسـبوعاً : : : : فلم يقل لهمفلم يقل لهمفلم يقل لهمفلم يقل لهم    ونزل الحجونزل الحجونزل الحجونزل الحج    ،،،،لك لهملك لهملك لهملك لهمذذذذالذي فسر الذي فسر الذي فسر الذي فسر 

أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ ����: : : : ونزلتونزلتونزلتونزلت    ،،،،هو الذي فسر ذلك لهمهو الذي فسر ذلك لهمهو الذي فسر ذلك لهمهو الذي فسر ذلك لهم    7777اهللاهللاهللاهللا
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نكُممنكُممنكُممنكُمم����    ونزلت في عليونزلت في عليونزلت في علي7777فقال رسول اهللافقال رسول اهللافقال رسول اهللافقال رسول اهللا    ،،،،الحسينالحسينالحسينالحسينوالحسن ووالحسن ووالحسن ووالحسن و    ونزلت في علي    في عليفي عليفي عليمن كنت من كنت من كنت من كنت : : : : في علي
        ....إلى آخر الحديث المذكورإلى آخر الحديث المذكورإلى آخر الحديث المذكورإلى آخر الحديث المذكور    ))))مواله فعلي مواله...مواله فعلي مواله...مواله فعلي مواله...مواله فعلي مواله...

        السند المذكور هو سند واحد أم سندين؟السند المذكور هو سند واحد أم سندين؟السند المذكور هو سند واحد أم سندين؟السند المذكور هو سند واحد أم سندين؟    هل يعني هذا أنهل يعني هذا أنهل يعني هذا أنهل يعني هذا أنــ ــ ــ ــ ١١١١
ـــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ إذا كانــا ســندين فهــل همــا يشــتركان فــي روايتهمــا عــن يــونس عــن ابــن     إذا كانــا ســندين فهــل همــا يشــتركان فــي روايتهمــا عــن يــونس عــن ابــن     إذا كانــا ســندين فهــل همــا يشــتركان فــي روايتهمــا عــن يــونس عــن ابــن     إذا كانــا ســندين فهــل همــا يشــتركان فــي روايتهمــا عــن يــونس عــن ابــن     ـ

        حديث؟حديث؟حديث؟حديث؟مسكان عن أبي بصير، كما يفهم من قراءة سند الرواة للمسكان عن أبي بصير، كما يفهم من قراءة سند الرواة للمسكان عن أبي بصير، كما يفهم من قراءة سند الرواة للمسكان عن أبي بصير، كما يفهم من قراءة سند الرواة لل
    ،،،،علـي بـن إبـراهيم   علـي بـن إبـراهيم   علـي بـن إبـراهيم   علـي بـن إبـراهيم   : : : : ل فـي الروايـة هكـذا   ل فـي الروايـة هكـذا   ل فـي الروايـة هكـذا   ل فـي الروايـة هكـذا   هل يكون السند األوهل يكون السند األوهل يكون السند األوهل يكون السند األو: : : : وبمعنى آخروبمعنى آخروبمعنى آخروبمعنى آخر

        عن أبي بصير؟عن أبي بصير؟عن أبي بصير؟عن أبي بصير؟    ،،،،عن ابن مسكانعن ابن مسكانعن ابن مسكانعن ابن مسكان    ،،،،عن يونسعن يونسعن يونسعن يونس    ،،،،بن عيسىبن عيسىبن عيسىبن عيسى    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن 
عــن سـهل بـن زيـاد أبــي    عــن سـهل بـن زيـاد أبــي    عــن سـهل بـن زيـاد أبــي    عــن سـهل بـن زيـاد أبــي        ،،،،محمـد محمـد محمـد محمـد علـي بـن   علـي بـن   علـي بـن   علـي بـن   : : : : والسـند الثـاني فـي الروايـة هكــذا    والسـند الثـاني فـي الروايـة هكــذا    والسـند الثـاني فـي الروايـة هكــذا    والسـند الثـاني فـي الروايـة هكــذا    

        ....عن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصير    ،،،،عن ابن مسكانعن ابن مسكانعن ابن مسكانعن ابن مسكان    ،،،،عن يونسعن يونسعن يونسعن يونس    ،،،،بن عيسىبن عيسىبن عيسىبن عيسى    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن     ،،،،سعيدسعيدسعيدسعيد
        ؟؟؟؟فقطفقطفقطفقط    أحدهما هو الصحيحأحدهما هو الصحيحأحدهما هو الصحيحأحدهما هو الصحيح    أم أنأم أنأم أنأم أن    ،،،،ن صحيحينن صحيحينن صحيحينن صحيحينااااالسندالسندالسندالسند    ننننل يكون هذال يكون هذال يكون هذال يكون هذاوهوهوهوهــ ــ ــ ــ ٣٣٣٣

وأموأموأمالتوثيقات لرواة الحديثالتوثيقات لرواة الحديثالتوثيقات لرواة الحديثالتوثيقات لرواة الحديث    ا ما يخصّا ما يخصّا ما يخصّا ما يخصّوأم : : : :        
    ��� ��� ��� ��� جمـيعهم مـن الثقـات،    جمـيعهم مـن الثقـات،    جمـيعهم مـن الثقـات،    جمـيعهم مـن الثقـات،        ح بـأن ح بـأن ح بـأن ح بـأن ففي بحثنا عن توثيقات هـؤالء الـرواة توضّـ   ففي بحثنا عن توثيقات هـؤالء الـرواة توضّـ   ففي بحثنا عن توثيقات هـؤالء الـرواة توضّـ   ففي بحثنا عن توثيقات هـؤالء الـرواة توضّـ   

        مــة مــة مــة مــة ونقــل عــنهم العالّونقــل عــنهم العالّونقــل عــنهم العالّونقــل عــنهم العالّ، ، ، ، فه النجاشــي وشــيخ الطائفــةفه النجاشــي وشــيخ الطائفــةفه النجاشــي وشــيخ الطائفــةفه النجاشــي وشــيخ الطائفــةضــعضــعضــعضــع    ،،،،ســهل بــن زيــاد أبــي ســعيدســهل بــن زيــاد أبــي ســعيدســهل بــن زيــاد أبــي ســعيدســهل بــن زيــاد أبــي ســعيد
ــ ــأب ــأب ــأب ــك ومنصــور الحلّــ منصــور الحلّــ منصــور الحلّــ منصــور الحلّــ     ووووأب ــك وي ذل ــك وي ذل ــك وي ذل ــه   ي ذل ــي توثيق ــه   اخــتالف الشــيخ الطوســي ف ــي توثيق ــه   اخــتالف الشــيخ الطوســي ف ــي توثيق ــه   اخــتالف الشــيخ الطوســي ف ــي توثيق ــه       ،،،،اخــتالف الشــيخ الطوســي ف ــا قال ــه   ونقــل م ــا قال ــه   ونقــل م ــا قال ــه   ونقــل م ــا قال ونقــل م

النجاشي والغضائري عنه في القسم الثاني فيمن ال يعتمد على روايتهم من كتابه النجاشي والغضائري عنه في القسم الثاني فيمن ال يعتمد على روايتهم من كتابه النجاشي والغضائري عنه في القسم الثاني فيمن ال يعتمد على روايتهم من كتابه النجاشي والغضائري عنه في القسم الثاني فيمن ال يعتمد على روايتهم من كتابه 
    ،،،،يييينقل تضـعيفه الشـيخ الحسـن بـن علـي بـن داود الحلّـ       نقل تضـعيفه الشـيخ الحسـن بـن علـي بـن داود الحلّـ       نقل تضـعيفه الشـيخ الحسـن بـن علـي بـن داود الحلّـ       نقل تضـعيفه الشـيخ الحسـن بـن علـي بـن داود الحلّـ           اًاًاًاًوأيضوأيضوأيضوأيض    )،)،)،)،خالصة األقوالخالصة األقوالخالصة األقوالخالصة األقوال((((

يد يد يد يد . وكـذلك السـ  . وكـذلك السـ  . وكـذلك السـ  . وكـذلك السـ  ))))رجـال ابـن داود  رجـال ابـن داود  رجـال ابـن داود  رجـال ابـن داود  ((((في كتابه في كتابه في كتابه في كتابه     ،،،،بتوثيق الشيخ الطوسي لهبتوثيق الشيخ الطوسي لهبتوثيق الشيخ الطوسي لهبتوثيق الشيخ الطوسي له    ولم يعتنِولم يعتنِولم يعتنِولم يعتنِ
        ....الخوئي استبعد توثيقه أيضاًالخوئي استبعد توثيقه أيضاًالخوئي استبعد توثيقه أيضاًالخوئي استبعد توثيقه أيضاً

والشــيخ والشــيخ والشــيخ والشــيخ     )،)،)،)،الفوائــد الرجاليــةالفوائــد الرجاليــةالفوائــد الرجاليــةالفوائــد الرجاليــة((((قــه الســيد بحــر العلــوم فــي  قــه الســيد بحــر العلــوم فــي  قــه الســيد بحــر العلــوم فــي  قــه الســيد بحــر العلــوم فــي  ورغــم ذلــك فقــد وثّورغــم ذلــك فقــد وثّورغــم ذلــك فقــد وثّورغــم ذلــك فقــد وثّ
        ....))))خاتمة المستدركخاتمة المستدركخاتمة المستدركخاتمة المستدرك((((النوري الطبرسي في النوري الطبرسي في النوري الطبرسي في النوري الطبرسي في 

بتوثيق السيد بحر العلوم والشيخ النوري رحمهم اهللا (للـراوي  بتوثيق السيد بحر العلوم والشيخ النوري رحمهم اهللا (للـراوي  بتوثيق السيد بحر العلوم والشيخ النوري رحمهم اهللا (للـراوي  بتوثيق السيد بحر العلوم والشيخ النوري رحمهم اهللا (للـراوي  نأخذ نأخذ نأخذ نأخذ فهل فهل فهل فهل ــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
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        سهل بن زياد أبي سعيد)؟سهل بن زياد أبي سعيد)؟سهل بن زياد أبي سعيد)؟سهل بن زياد أبي سعيد)؟
ه ه ه ه أنّـ أنّـ أنّـ أنّـ     ))))سـهل سـهل سـهل سـهل ((((نا أن نحكم على السـند الـذي فيـه    نا أن نحكم على السـند الـذي فيـه    نا أن نحكم على السـند الـذي فيـه    نا أن نحكم على السـند الـذي فيـه    فهل يمكنفهل يمكنفهل يمكنفهل يمكن    ،،،،اًاًاًاًوكما أشرنا سابقوكما أشرنا سابقوكما أشرنا سابقوكما أشرنا سابق

في حال القبول باألخذ في حال القبول باألخذ في حال القبول باألخذ في حال القبول باألخذ     ،،،،فوهفوهفوهفوهن ضعن ضعن ضعن ضعمع ما ذكرناه مممع ما ذكرناه مممع ما ذكرناه مممع ما ذكرناه مم    ثبوت التعارضثبوت التعارضثبوت التعارضثبوت التعارضلللل    نظراًنظراًنظراًنظراً    ،،،،صحيحصحيحصحيحصحيح
        بتوثيق السيد والشيخ؟بتوثيق السيد والشيخ؟بتوثيق السيد والشيخ؟بتوثيق السيد والشيخ؟

أو أو أو أو     ))))الموثوقالموثوقالموثوقالموثوق((((وإذا كان الجواب بـ(ال)، هل يرتفع السند الذي فيه سهل إلى وإذا كان الجواب بـ(ال)، هل يرتفع السند الذي فيه سهل إلى وإذا كان الجواب بـ(ال)، هل يرتفع السند الذي فيه سهل إلى وإذا كان الجواب بـ(ال)، هل يرتفع السند الذي فيه سهل إلى 
        لوجود سند آخر صحيح لنفس الحديث؟لوجود سند آخر صحيح لنفس الحديث؟لوجود سند آخر صحيح لنفس الحديث؟لوجود سند آخر صحيح لنفس الحديث؟    نظراًنظراًنظراًنظراً    ))))الحسنالحسنالحسنالحسن((((

عــن عــن عــن عــن     ،،،،بـن يحيـى  بـن يحيـى  بـن يحيـى  بـن يحيـى      محمـد محمـد محمـد محمـد : : : : بعـد الحـديث المــذكور مباشـرة   بعـد الحـديث المــذكور مباشـرة   بعـد الحـديث المــذكور مباشـرة   بعـد الحـديث المــذكور مباشـرة       SSSSالكلينـي  الكلينـي  الكلينـي  الكلينـي  وذكـر  وذكـر  وذكـر  وذكـر  
عن النضر بن عن النضر بن عن النضر بن عن النضر بن     ،،،،بن خالد والحسين بن سعيدبن خالد والحسين بن سعيدبن خالد والحسين بن سعيدبن خالد والحسين بن سعيد    محمدمحمدمحمدمحمدعن عن عن عن     ،،،،بن عيسىبن عيسىبن عيسىبن عيسى    محمدمحمدمحمدمحمدأحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن 

    ،،،،وعمران بن علي الحلبيوعمران بن علي الحلبيوعمران بن علي الحلبيوعمران بن علي الحلبيالحر الحر الحر الحر عن أيوب بن عن أيوب بن عن أيوب بن عن أيوب بن     ،،،،عن يحيى بن عمران الحلبيعن يحيى بن عمران الحلبيعن يحيى بن عمران الحلبيعن يحيى بن عمران الحلبي    ،،،،سويدسويدسويدسويد
        مثل ذلك.مثل ذلك.مثل ذلك.مثل ذلك.    ،،،،CCCCعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللاعن أبي عبد اهللا    ،،،،عن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصيرعن أبي بصير

    يـاً يـاً يـاً يـاً قات كتب الرجال لم أجد في هـذا السـند راوٍ  قات كتب الرجال لم أجد في هـذا السـند راوٍ  قات كتب الرجال لم أجد في هـذا السـند راوٍ  قات كتب الرجال لم أجد في هـذا السـند راوٍ  العي على توثيالعي على توثيالعي على توثيالعي على توثيطّطّطّطّااااوبحسب وبحسب وبحسب وبحسب 
        ....اًاًاًاًضعيفضعيفضعيفضعيف    اًاًاًاًواحدواحدواحدواحد

فأفيــدونا فــي فأفيــدونا فــي فأفيــدونا فــي فأفيــدونا فــي     ،،،،فــأنتم أصــحاب الخبــرة فــي هــذا المجــالفــأنتم أصــحاب الخبــرة فــي هــذا المجــالفــأنتم أصــحاب الخبــرة فــي هــذا المجــالفــأنتم أصــحاب الخبــرة فــي هــذا المجــال    ،،،،ونحــن هنــا نســألكمونحــن هنــا نســألكمونحــن هنــا نســألكمونحــن هنــا نســألكم
فهل قصد فهل قصد فهل قصد فهل قصد     ،،،،))))))))مثل ذلكمثل ذلكمثل ذلكمثل ذلك((((((((: : : : هل قول الكليني عندما ذكر سند الحديث بقولههل قول الكليني عندما ذكر سند الحديث بقولههل قول الكليني عندما ذكر سند الحديث بقولههل قول الكليني عندما ذكر سند الحديث بقوله: : : : ذلكذلكذلكذلك

        ه نفس الحديث السابق؟ه نفس الحديث السابق؟ه نفس الحديث السابق؟ه نفس الحديث السابق؟بأنّبأنّبأنّبأنّ
        ا السند؟ا السند؟ا السند؟ا السند؟وماذا عن السند لهذا الحديث هل هو صحيح بهذوماذا عن السند لهذا الحديث هل هو صحيح بهذوماذا عن السند لهذا الحديث هل هو صحيح بهذوماذا عن السند لهذا الحديث هل هو صحيح بهذ

نا اإلماميـة علّـق علـى هـذا الحـديث وحـدد       نا اإلماميـة علّـق علـى هـذا الحـديث وحـدد       نا اإلماميـة علّـق علـى هـذا الحـديث وحـدد       نا اإلماميـة علّـق علـى هـذا الحـديث وحـدد       ئئئئوهل هنالك أحد من كبار علماوهل هنالك أحد من كبار علماوهل هنالك أحد من كبار علماوهل هنالك أحد من كبار علما
        صحيح أم حسن أم ضعيف؟صحيح أم حسن أم ضعيف؟صحيح أم حسن أم ضعيف؟صحيح أم حسن أم ضعيف؟: : : : جات الحديثجات الحديثجات الحديثجات الحديثررررأي درجة من دأي درجة من دأي درجة من دأي درجة من د

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
            السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  : ثالثة أسانيد عند الكلينيالرواية قد ذكرت ب ــــــــ١١١١
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 السـند األو السـند األو السـند األو ــدعــن  ،علــي بــن إبــراهيم: : : : للللالسـند األوعــن ابــن  ،عــن يــونس ،ســىبــن عي محم
  .C، عن أبي عبد اهللاعن أبي بصير ،مسكان

بـن   محمـد عـن   ،عـن سـهل بـن زيـاد أبـي سـعيد       ،محمـد علي بن : : : : السند الثانيالسند الثانيالسند الثانيالسند الثاني
  .C، عن أبي عبد اهللاعن أبي بصير ،عن ابن مسكان ،عن يونس ،عيسى

 محمـد عـن   ،بـن عيسـى   محمـد عن أحمد بـن   ،بن يحيى محمد: : : : السند الثالثالسند الثالثالسند الثالثالسند الثالث
 ،عـن يحيـى بـن عمـران الحلبـي      ،عن النضر بن سويد ،والحسين بن سعيدبن خالد ا

  .Cعن أبي عبد اهللا ،عن أبي بصير ،وعمران بن علي الحلبيالحر عن أيوب بن 
الظاهر أنّـه يريـد السـند    و، )١(صحيح بسنديه: المجلسي في (مرآة العقول)قد قال و

، ويحتمل أنّـه يريـد السـند األول    األول والسند الثالث إذ عد األول والثاني كسند واحد
ــ(الوجيز)، بخصـوص سـهل بـن       والثاني على بعد، وذلك ألنّه قال في رجاله المعـروف ب

  ..)٢())ضعيف، وعندي ال يفيد ضعفه لكونه من مشايخ اإلجازة((: زياد
  .)٣()(البيان تفسيرهفي  +أيضاً نصَّ على صحة هذه الرواية السيد الخوئيو
مـة الفـاني فـي    هنـاك بحـث ظريـف للعالّ   : نقولف ،ثيق سهل بن زيادتوبشأن ا أم ــــــــ٢٢٢٢

الع عليه، ولكـن علـى   طّوثاقة سهل يمكنكم االبشأن  )٤(كتابه (بحوث في فقه الرجال)
  د الخـوئي  أية حال قـد ضـعه لـم يعتمـد   األمـر الـذي يسـتفاد منـه أنّـ     ، )٥(سـهالً  +ف السـي

  سهل. في تصحيحه للرواية المتقدمة على السند الذي فيه
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ق أو الحســن بلحــاظ صــحة بعــض  ا ارتفــاع الســند الــذي فيــه ســهل إلــى الموثّــ  وأمــ
علـم   اصـطالح فهذا لـيس مـن    ،تحد سهل في رواياتها مع الثقاالمتون اُألخرى التي يتّ

  توثيق الرواية ال الراوي.: ـ هوـوالذي يقول به البعض  ـالحديث، بل المبنى السليم ـ
ــ ــــــــــــــــ٣٣٣٣ ــول الك  أم ــك ((: Sلينــيا ســؤالكم عــن ق ــل ذل ــه أي  ،))مث ــد ب نفــس : فيري

  .المتن، والسند المذكور سند صحيح

üaë@òà–ÈÛa@æë…@åß@òÔÜĐ½a@òÇbĐÛbi@Šßþa@ÝÔÈí@üIüaë@òà–ÈÛa@æë…@åß@òÔÜĐ½a@òÇbĐÛbi@Šßþa@ÝÔÈí@üIüaë@òà–ÈÛa@æë…@åß@òÔÜĐ½a@òÇbĐÛbi@Šßþa@ÝÔÈí@üIüaë@òà–ÈÛa@æë…@åß@òÔÜĐ½a@òÇbĐÛbi@Šßþa@ÝÔÈí@üIHõbÐĐ•HõbÐĐ•HõbÐĐ•HõbÐĐ•@ @@ @@ @@ @

��������ط�(������.�אس�«()��«� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    أن يـأمر اهللا جـلّ  أن يـأمر اهللا جـلّ  أن يـأمر اهللا جـلّ  أن يـأمر اهللا جـلّ      وعقليـاً وعقليـاً وعقليـاً وعقليـاً     قرآنيـاً قرآنيـاً قرآنيـاً قرآنيـاً وووو    والية األمر، هل من المعقول نقليـاً والية األمر، هل من المعقول نقليـاً والية األمر، هل من المعقول نقليـاً والية األمر، هل من المعقول نقليـاً آية آية آية آية في في في في 

        ن دون أن يصطفيه بعلمه وحكمته؟ن دون أن يصطفيه بعلمه وحكمته؟ن دون أن يصطفيه بعلمه وحكمته؟ن دون أن يصطفيه بعلمه وحكمته؟نسان منسان منسان منسان مإإإإوعال بطاعة وعال بطاعة وعال بطاعة وعال بطاعة 
        أرجو التعليق على هذا األمر وبيانه للمؤمنين.أرجو التعليق على هذا األمر وبيانه للمؤمنين.أرجو التعليق على هذا األمر وبيانه للمؤمنين.أرجو التعليق على هذا األمر وبيانه للمؤمنين.

  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

د منـه الفخـر الـرازي عنـد تفسـيره لقولـه       استفاهذا الذي ذكرتموه بعينه قد  نإ
 ألن )؛والة األمر(عصمة  �نْكُمنْكُمنْكُمنْكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ مأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ مأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ مأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ م�: تعالى

كـان األمـر بالطاعـة المطلقـة      ��� و ،الطاعة المطلقة لفرد هي فرع عصمته عن الخطأ
 اًذإوهو محال علـى المـولى سـبحانه... فـ     ،تّباع الباطلامع فرض حصول الخطأ أمر ب

األمر بالطاعة.صطفامن العصمة واال ال بد ء ثم  
علـى ذلـك أن اهللا تعـالى أمـر بطاعـة أُولـي األمـر        والـدليل  ((: قال الفخر الـرازي 
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هذه اآلية ومن أمر اهللا بطاعته على سبيل الجزم والقطع ال بد على سبيل الجزم في 
عــن الخطــأ كــان بتقــدير   إذ لــو لــم يكــن معصــوماً  ؛عــن الخطــأ وأن يكــون معصــوماً

 ،لـك الخطـأ  بفعـل ذ  إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اهللا بمتابعته، فيكون ذلـك أمـراً  
عنـه، فهـذا يفضـي إلـى اجتمـاع األمـر والنهـي فـي الفعـل           منهـي  والخطأ لكونه خطـأً 

  ه محال  نّأالواحد باالعتبار الواحد، و
 فثبـت أن      كــلّ اهللا تعـالى أمــر بطاعـة أُولــي األمـر علــى سـبيل الجــزم، وثبـت أن 

  .)١())من أمر اهللا بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً
حل بأن المراد من (أُولي األمر) أهل الحلّ والعقد من األمة، وأن ذلـك  ثم تم

يوجــب القطــع بــأن اجتمــاع اُألمــة حجــة، مــع أنّــه واضــح الــبطالن بــنصّ اآليــة؛ فإنّهــا   
أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا �: تــنصّ علــى أن (أُولــي األمــر) بعــض األمــة، فقــد قــال تعــالى  

  .�مرِ منْكُممرِ منْكُممرِ منْكُممرِ منْكُمالرسولَ وأُولي اَألالرسولَ وأُولي اَألالرسولَ وأُولي اَألالرسولَ وأُولي اَأل

HòíŁa@¿@ñüìÛa@óäÈß@æbîiIHòíŁa@¿@ñüìÛa@óäÈß@æbîiIHòíŁa@¿@ñüìÛa@óäÈß@æbîiIHòíŁa@¿@ñüìÛa@óäÈß@æbîiI@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
وإِذَا وإِذَا وإِذَا وإِذَا ����: : : : من سورة النساء وهي قوله تعالىمن سورة النساء وهي قوله تعالىمن سورة النساء وهي قوله تعالىمن سورة النساء وهي قوله تعالى    ))))٨٣٨٣٨٣٨٣((((مخالفو الشيعة باآلية مخالفو الشيعة باآلية مخالفو الشيعة باآلية مخالفو الشيعة باآلية     تمسكتمسكتمسكتمسكيييي

  ـنم رأَم ماَءهج  ـنم رأَم ماَءهج  ـنم رأَم ماَءهج  ـنم رأَم ماَءهج �$
 ��� �� �$
 ��� �� �$
 ��� �� �$
 ��� �أَوِ الْخَـوف أَذَاعـوا بِـه ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي         أَوِ الْخَـوف أَذَاعـوا بِـه ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي         أَوِ الْخَـوف أَذَاعـوا بِـه ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي         أَوِ الْخَـوف أَذَاعـوا بِـه ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي             �
���� � ��� � � ��� � � ��� � � ��� �    منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهممنْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهممنْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهممنْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع منْهم............ ���� بـأن بـأن بـأن خصـوص حالـة الخـوف    خصـوص حالـة الخـوف    خصـوص حالـة الخـوف    خصـوص حالـة الخـوف    : : : : المـراد المـراد المـراد المـراد     بـأن
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    أُمـراء أُمـراء أُمـراء أُمـراء : : : : هـم هـم هـم هـم     ����ولـي اَألمـر  ولـي اَألمـر  ولـي اَألمـر  ولـي اَألمـر  أُأُأُأُ����وذلـك يكشـف أن المـراد مـن     وذلـك يكشـف أن المـراد مـن     وذلـك يكشـف أن المـراد مـن     وذلـك يكشـف أن المـراد مـن         كمـا فـي صـدر اآليـة ـــ     كمـا فـي صـدر اآليـة ـــ     كمـا فـي صـدر اآليـة ـــ     كمـا فـي صـدر اآليـة ـــ         ــــــــ
بهم ويعيــنهم، ولــيس المــراد بهــم بهم ويعيــنهم، ولــيس المــراد بهــم بهم ويعيــنهم، ولــيس المــراد بهــم بهم ويعيــنهم، ولــيس المــراد بهــم ينصّــينصّــينصّــينصّــ    7777الســرايا والغــزوات الــذين كــان الرســولالســرايا والغــزوات الــذين كــان الرســولالســرايا والغــزوات الــذين كــان الرســولالســرايا والغــزوات الــذين كــان الرســول

        ........من اآلية واضحمن اآلية واضحمن اآلية واضحمن اآلية واضح    وهذاوهذاوهذاوهذا    ،،،،ةةةةئمئمئمئماألاألاألاأل
��� � أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي ����: : : : قوله تعالىقوله تعالىقوله تعالىقوله تعالى: : : : أيأيأيأي    ،،،،فسر هذه اآليةفسر هذه اآليةفسر هذه اآليةفسر هذه اآليةوتُوتُوتُوتُ �� � ��� �� � ��� �� � ��� ��    

    منْكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِمنْكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِمنْكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِمنْكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِ
 �D� �D� �D� �D� كرِ ذَلخ كرِ ذَلخ كرِ ذَلخ كرِ ذَلتَأْوِيالًخ نسأَحو رتَأْوِيالًخَي نسأَحو رتَأْوِيالًخَي نسأَحو رتَأْوِيالًخَي نسأَحو رخَي����

باآلية السابقة, وإذا أردنا أن نستعين في تفسير باآلية السابقة, وإذا أردنا أن نستعين في تفسير باآلية السابقة, وإذا أردنا أن نستعين في تفسير باآلية السابقة, وإذا أردنا أن نستعين في تفسير     ))))١١١١((((
فـذلك خـالف (القـرآن يفســر    فـذلك خـالف (القـرآن يفســر    فـذلك خـالف (القـرآن يفســر    فـذلك خـالف (القـرآن يفســر        ،،،،فـي الخالفـة  فـي الخالفـة  فـي الخالفـة  فـي الخالفـة      هـا نـصّ  هـا نـصّ  هـا نـصّ  هـا نـصّ  نّنّنّنّأأأأهـذه اآليـة بالروايـات علـى     هـذه اآليـة بالروايـات علـى     هـذه اآليـة بالروايـات علـى     هـذه اآليـة بالروايـات علـى     

        ؟ ؟ ؟ ؟ 7777ففي هذه اآلية عين موارد لزوم الرجوع إلى اهللا وإلى الرسولففي هذه اآلية عين موارد لزوم الرجوع إلى اهللا وإلى الرسولففي هذه اآلية عين موارد لزوم الرجوع إلى اهللا وإلى الرسولففي هذه اآلية عين موارد لزوم الرجوع إلى اهللا وإلى الرسول    ؛؛؛؛بعضه بعضاً)بعضه بعضاً)بعضه بعضاً)بعضه بعضاً)
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ك به المخالفون في هذه اآلية نقوللإلجابة عما تمس :  

فيـــه,  وهـــذا ممـــا ال شـــك ،األمـــر قـــد اختلفـــت فـــي تعيـــين ولـــيمـــة اُأل نإ: أوالًأوالًأوالًأوالً
علـى   ،من حيث يريدون أو ال يريـدون  ،فقوا وأجمعواتّاهم مهما اختلفوا فقد ولكنّ

مـن  دون مـن سـبقه أو    Cنما يوجـب كـون اآليـة تنطبـق علـى اإلمـام أميـر المـؤمني        
األقوال في تفسير أُ ،ى أمر الخالفةن تولّلحقه مم ةستّولي األمر وذلك أن :  
  شير إليه في السؤال.أُما  ووه ،)٢(مراء السرايا والغزواتأُ ــــــــ١١١١
  .)٣(ينمفسركما عن بعض ال ،العلماء ــــــــ٢٢٢٢
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  .)١(والوالة مراءاُأل ــــــــ٣٣٣٣
        ....)٢(أهل الرأي من الصحابةــ ــ ــ ــ ٤٤٤٤
  .)٣(القوام على الناس واآلمرون بالمعروف الناهون عن المنكر: هم ــــــــ٥٥٥٥
  .)٤(، كما هو قول الشيعةFة المعصومونئماأل أبناءهعلي و: هم ــــــــ٦٦٦٦

القـوام  مـن  كما كان من العلماء و ،مراء السراياأُكان من  Cأن علياً شكوال 
مـن  ووالـوالة،   مـراء اُألمـن  وكـان   ،على الناس باألمر بالمعروف والنهي عن المنكـر 

كمـا بينـاه, أمـا     ،فهو مراد باآلية على أي تقـدير باإلجمـاع   أهل الرأي من الصحابة،
  .تّفاقغيره مهما كان ومن كان فليس عليه مثل هذا اال

فهو الذي يعين الذي بعده بحكم  ،وكان هو ولي األمر Cفإذا ثبت ذلك له
  القول بالوالية. فهو خالف ،ليس له ذلك Cهنّأواليته, وإذا قلنا ب

ســتعانة فــي تفســير اآليــة بالروايــات خــالف (القــرآن يفســر بعضــه     اال إن: ثانيــاًثانيــاًثانيــاًثانيــاً
ــر بعضــه          ،بعضــاً) ــرى وهــي (القــرآن يفس ــرى، أمــا الكب ــيس كــذلك صــغرى وكب فل
عــم زُ نوإ ،7وهــذا كتــاب اهللا خــال منهــا, وال روايــة عنــه  فهــي ليســت آيــة،بعضــاً) 

  نفسه؟ 7الرسولها رواية فلماذا لم يلتزم بها نّأ
وهـي   ،ولنضرب مثالً واحداً في فريضة واحدة هي من أهـم فـرائض اإلسـالم   

   ــر ــاً, ولنأخــذ منهــا فعــالً   الصــالة المفروضــة خمــس م مــن واجباتهــا   واحــداً ات يومي
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د، ونختـار مـن أذكـاره كيفيـة الصـالة علـى       التشـه : وذلك هـو  ،كشاهد على ما نقول
  فيه. Fالنبي وآله
 ،ه قــد ذهــب إلــى وجوبهــا مــن غيــر الشــيعة الشــافعي   نّــأعلــى  وتنــا التنبيــهيفوال 

الموافــق  الــذي ذهــب إليــه الشــافعي هــو الحــق...((: وقــال ابــن حجــر فــي (الصــواعق)
ــريح الســـ  ــد لصـ ــولنّة ولقواعـ ــاً   ،ييناُألصـ ــه أيضـ ــدلّ لـ ــرة    ويـ ــحيحة كثيـ ــث صـ أحاديـ

ع علـى  الواضـح علـى مـن شـنّ     مـع بيـان الـرد    ،استوعبتها في شرحي اإلرشاد والعبـاب 
ابـن  : ـ كـ  ،بل قال بـه قبلـه جماعـة مـن الصـحابة      ،وبيان أن الشافعي لم يشذ ،الشافعي

الشــعبي : ـ كــ ،والتــابعين ،مســعود وابــن عمــر وجــابر وأبــي مســعود البــدري وغيــرهم   
بــل لمالــك قــول موافــق للشــافعي    ،كإســحاق بــن راهويــه وأحمــد   ،والبــاقر وغيــرهم 

اظ ابـــن حجـــر ســـالم خاتمـــة الحفّـــرجحـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه, بـــل قـــال شـــيخ اإل
���  لم أر عن أحـد مـن الصـحابة والتـابعين التصـريح بعـدم الوجـوب       :  العسقالني ــ ــ

١())غيره كان قائالً بالوجوب ما نقل عن إبراهيم النخعي مع إشعاره بأن(.  
 7هفسـألو  ،كيفية هذه الصالة في التشـهد لـم يکـن يعرفهـا الصـحابة      نإف: : : : نقولنقولنقولنقول

��6إن اللَّه إن اللَّه إن اللَّه إن اللَّه �: ا نزلت اآليةلمعن كيفيتها  �4p �� �� ��6�� �4p �� �� ��6�� �4p �� �� ��6�� �4p �� �� ��    ييينوا يآم ا الَّذينها أَيي لَى النَّبيع نوا صَلّونآم ا الَّذينها أَيي لَى النَّبيع نوا صَلّونآم ا الَّذينها أَيي لَى النَّبيع نوا صَلّونآم ا الَّذينها أَيي لَى النَّبيع صَلّون
ا نزلـت هـذه   لمـ ((: قـال  ،عن كعب بن عجرةصح  ، فقد)٢(�اًاًاًاًصَلّوا علَيه وسلّموا تَسليمصَلّوا علَيه وسلّموا تَسليمصَلّوا علَيه وسلّموا تَسليمصَلّوا علَيه وسلّموا تَسليم

: قــد علمنــا كيــف نســلّم عليــك فكيــف نصــلّي عليــك؟ فقــال    !يــا رســول اهللا: اآليــة قلنــا
  .)٣()))خلا (قولوا اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد...
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ـا كيـف   ،7فهذه اآلية أمرت المؤمنين بالصالة على النبيفـذلك   ؟ومتـى  ؟أم
ذكر فــي شــيء مــن مصــادر التفســير أو الحــديث أن  نّة ببيانــه, ولــم يــلــت الســمــا تكفّ

رآن مــن كيــف فســرت القــ: وقــال لــه 7الرســولعلــى أحــداًَ مــن الصــحابة اعتــرض  
اآلية أمرتنا بالصالة عليـك   نإ: أو قال له ؟)القرآن يفسر بعضه بعضاً(وإنّما  ،نفسك

فمن أين أوجبـت الصـالة علـيهم ولـم يـرد ذلـك فـي         ،وحدك ولم تذكر اآلل معك
  ؟ر هذه اآليةتفس أُخرىآية 

ي كــلّ يــوم فــي فــرائض الصــلوات مــا يــأتي بــه المصــلّ هــو هوهــذا الــذي ذكرنــا
ن ، وقـد تبـي  )القـرآن يفسـر بعضـه بعضـاً    (لـيس   اًإذ ؟بباقي األحكام فكيف ،الخمس

  حال الصغرى مما سبق أيضاً.
فــي آي الــذكر   القــرآن يفســر بعضــه بعضــاً، فــإن     بــأن  لــو التزمنــا جــدالً  : ثالثــاً

إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه �: كمــا فــي قولــه تعــالى )األمــرولــي (الحكـيم مــا يــدلّ علــى تعيــين  
، )١(�ه والَّذين آمنُوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون       ه والَّذين آمنُوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون       ه والَّذين آمنُوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون       ه والَّذين آمنُوا الَّـذين يقيمـون الصَّـالةَ ويؤتُـون الزَّكَـاةَ وهـم راكعـون       ورسولُورسولُورسولُورسولُ

وللـذين آمنـوا الـذين     7وحيث ثبت أن الوالية ــ في هـذه اآليـة ـــ هـي هللا ولرسـوله     
وهـي أداة   ،مـا) يقيمون الصـالة ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون ال لغيـرهم بقرينـة (إنّ       

  في اآلية المشار إليها في السؤال. )ولي األمرأُـ(هذه فسرت من هو المراد بحصر، ف
وإقامـة   ،اإليمـان (: بقي تعيين من تنطبق عليه تلـك األوصـاف الثالثـة مجتمعـة    

ــاء الزكــاة وهــو راكــع   ،الصــالة ــر المــؤمنين   وهــو )،وإيت ــا ثبــت ألمي كمــا فــي   ،Cم
والقرطبــي، والحـــاكم   ،والفخـــر الــرازي  ،اف الزمخشــري وكشّــ  ،تفســير ابــن جريـــر  

  .)٢(وغيرهم ،المنثور للسيوطيالدر و الحسكاني في شواهد التنزيل،
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هــا مـن سـنخ واليــة اهللا   لـت معنـى الواليــة فـي المقـام وأنّ    وبهـذه اآليـة التــي تكفّ  
  فالحظ!؛ ر اآلية المشار إليها آنفاً في السؤالنفس 7ووالية الرسول

آيـة المباهلـة    نإ: نقول ،سر بعضه بعضاًمن أن القرآن يف تقدموتعقيباً على ما 
...فقلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكم ونساءنَا ونساءكم وأَنفسنَا ...فقلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكم ونساءنَا ونساءكم وأَنفسنَا ...فقلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكم ونساءنَا ونساءكم وأَنفسنَا ...فقلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكم ونساءنَا ونساءكم وأَنفسنَا �: التي هي قوله تعالى

...وأَنفســكم...وأَنفســكم...وأَنفســكم...ــر المــؤمنين    )١(�وأَنفســكم حيــث  ؛7هــو نفــس النبــيC  قــد نصّــت علــى أن أمي
ــن  أخــرج مســلم والترمــذي وأحمــد والبيهقــي والحــاكم و    الــرازي والزمخشــري واب

 ،دعا علياً وفاطمة والحسـن والحسـين   7هأنّ: جرير والواحدي وابن حجر وغيرهم
بــنصّ اآليــة  7نفــس الرســول Cفــإذا كــان علــي ،)٢(...)اللّهــم هــؤالء أهلــي(: وقــال

فلمـــاذا تخلّـــف المســـلمون عنـــه وقـــد أمـــرهم اهللا تعـــالى بـــأن ال يرغبـــوا   ،المـــذكورة
ما كَـان َألهـل الْمدينَـة ومـن حـولَهم مـن       ما كَـان َألهـل الْمدينَـة ومـن حـولَهم مـن       ما كَـان َألهـل الْمدينَـة ومـن حـولَهم مـن       ما كَـان َألهـل الْمدينَـة ومـن حـولَهم مـن       �: في قوله تعالى كما ،بأنفسهم عن نفسه

  ؟)٣(�اَألعراب أَن يتخلّفواْ عن رسول اللّه والَ يرغَبواْ بأَنفسهم عن نفسه...اَألعراب أَن يتخلّفواْ عن رسول اللّه والَ يرغَبواْ بأَنفسهم عن نفسه...اَألعراب أَن يتخلّفواْ عن رسول اللّه والَ يرغَبواْ بأَنفسهم عن نفسه...اَألعراب أَن يتخلّفواْ عن رسول اللّه والَ يرغَبواْ بأَنفسهم عن نفسه...
  ولــو لــم يكــن علــيC    ــه  ،�عــن نفســه عــن نفســه عــن نفســه عــن نفســه �: هــو المــراد لمــا عبــر تعــالى عنــه بقول

  ظ!فالح؛ )وال يرغبوا بأنفسهم عنه(: ولقال
ولَــو ردوه إلــى الرســول وإلَــى  ولَــو ردوه إلــى الرســول وإلَــى  ولَــو ردوه إلــى الرســول وإلَــى  ولَــو ردوه إلــى الرســول وإلَــى  �: فــي قولــه تعــالى  )أولــوا األمــر(وأمــا أن المــراد مــن 
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...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمأو...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمأو...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمأو...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمل الكالم ، فهوالسرايا أُمراء: ، هم)١(�أوأو!  
    لهــا األمــر علــى حــالتي األمــن والخــوف ال       كيــف وقــد عممــت اآليــة فــي أو

وإِذَا جـاَءهم أَمـر   وإِذَا جـاَءهم أَمـر   وإِذَا جـاَءهم أَمـر   وإِذَا جـاَءهم أَمـر   �: قـال تعـالى   ؛كما يدعي هذا المستشكل ،حالة الخوفص خصو
 نم نم نم نم �$ ��� �� �$ ��� �� �$ ��� �� �$ ��� �  ؟!�ولَو ردوه...ولَو ردوه...ولَو ردوه...ولَو ردوه...الْخَوف أَذَاعوا بِه الْخَوف أَذَاعوا بِه الْخَوف أَذَاعوا بِه الْخَوف أَذَاعوا بِه     أَوِأَوِأَوِأَوِ    �

ــة    ــان حال ــة لبي ــة نازل ــين المســلمين مــن قبــل ضــعاف     إواآلي شــاعة األراجيــف ب
 األمــر ألعلمــوهم حقيقــة  ولــي أُإلــى وا األمــر إلــى الرســول و النفــوس، وأنّهــم لــو رد

  الحال وواقع هذه األراجيف.
القـرار فـي هـذا     اتّخـاذ فهذه اآلية ناظرة إلى ما يمس أمن الدولـة واسـتقرارها، و  

ـــ      ــة ال ب ــيس الدولـ ــام ورئـ ــب اإلمـ ــب بمنصـ ــأن أنسـ ــادة     أُمراءالشـ ــم قـ ــذين هـ ــرايا الـ السـ
أخبــرت األمـر، و  أُولــيو 7عسـكريون. مـع أن اآليــة سـاوت فـي الــرد إلـى رسـول اهللا      

إذا ثبتت لهـم العصـمة كرسـول     ���  ذلكيصح بأن ما يستنبطونه يحصل به العلم، وال 
 ؛السـرايا ال يصـيبون دائمـاً    أُمـراء العصـمة، و  محـلّ ألن من قوله يحصل العلم ل ؛7اهللا

  ألنّهم غير معصومين.
 في اآليـة  )ولوا األمرأُ(ومن هنا وردت الروايات الكثيرة عندنا بأن المراد من 

  .)٢(Fة من أهل البيتئماأل: هم
: فـي قولـه تعـالى   نفسهم في آية الوالية هم المعنيون  )ولي األمرأُ(ن أفظهر من هذا 

�...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمإلَى أوسول ووه إلى الردر لَوو...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمإلَى أوسول ووه إلى الردر لَوو...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمإلَى أوسول ووه إلى الردر لَوو...تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَع ر منْهملي اَألمإلَى أوسول ووه إلى الردر لَوو�.  
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�����א�� ود�����א�� �א(��%�د�א� ز�ز��«()��«�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

    ؛؛؛؛يجب قولهايجب قولهايجب قولهايجب قولها    ))))كلمة حقكلمة حقكلمة حقكلمة حق((((جابات السابقة الوافية المفحمة جابات السابقة الوافية المفحمة جابات السابقة الوافية المفحمة جابات السابقة الوافية المفحمة شكركم على اإلشكركم على اإلشكركم على اإلشكركم على اإلأأأأ
لكـن  لكـن  لكـن  لكـن      ....لـف خيـر  لـف خيـر  لـف خيـر  لـف خيـر  أأأأوجزاكم اهللا وجزاكم اهللا وجزاكم اهللا وجزاكم اهللا     ،،،،د نفسي عن الطائفيةد نفسي عن الطائفيةد نفسي عن الطائفيةد نفسي عن الطائفيةومجرومجرومجرومجر    ،،،،ي باحث عن الحقي باحث عن الحقي باحث عن الحقي باحث عن الحقنّنّنّنّألألألأل

لديلديلديمنمنمنمنال على بالي ال على بالي ال على بالي ال على بالي ؤؤؤؤسسسس    لدي    تأمتأمتأمقال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالى    ة،ة،ة،ة،ية التاليية التاليية التاليية التاليل اآلل اآلل اآلل اآلتأم : : : :����ا أَييا أَييا أَييا أَيواْ ييعنُواْ أَطآم ينا الَّذواْ هيعنُواْ أَطآم ينا الَّذواْ هيعنُواْ أَطآم ينا الَّذواْ هيعنُواْ أَطآم ينا الَّذه
     ـنكُمـرِ مـي اَألمأُولـولَ وسـواْ الريعأَطو اللَّه     ـنكُمـرِ مـي اَألمأُولـولَ وسـواْ الريعأَطو اللَّه     ـنكُمـرِ مـي اَألمأُولـولَ وسـواْ الريعأَطو اللَّه     ـنكُمـرِ مـي اَألمأُولـولَ وسـواْ الريعأَطو وكلمـة  وكلمـة  وكلمـة  وكلمـة      ����اللَّه���� ـنكُمم ـنكُمم ـنكُمم ـنكُمضـمير راجـع للـذين    ضـمير راجـع للـذين    ضـمير راجـع للـذين    ضـمير راجـع للـذين        ����م

يجـب  يجـب  يجـب  يجـب      اًاًاًاًميـر ميـر ميـر ميـر أأأأمـن ولـي   مـن ولـي   مـن ولـي   مـن ولـي   : : : : ييييأأأأ    ،،،،ةةةةوهـي عامـ  وهـي عامـ  وهـي عامـ  وهـي عامـ      ،،،،النـاس النـاس النـاس النـاس : : : : أيأيأيأي    ،،،،منـوا منـوا منـوا منـوا آآآآمن الـذين  من الـذين  من الـذين  من الـذين  : : : : ييييأأأأ    ،،،،منوامنوامنوامنواآآآآ
    ����منكُممنكُممنكُممنكُم����ة ة ة ة مممموكلوكلوكلوكل    ،،،،����ن آمنُواْن آمنُواْن آمنُواْن آمنُواْيا أَيها الَّذييا أَيها الَّذييا أَيها الَّذييا أَيها الَّذي����ين ين ين ين ننننمنوا منكم للمؤممنوا منكم للمؤممنوا منكم للمؤممنوا منكم للمؤمآآآآالطاعة له من الذين الطاعة له من الذين الطاعة له من الذين الطاعة له من الذين 

        ....له الطاعةله الطاعةله الطاعةله الطاعة    تتتتمنهم وجبمنهم وجبمنهم وجبمنهم وجب    اًاًاًاًميرميرميرميرأأأأ    ين من وليين من وليين من وليين من وليننننة للمؤمة للمؤمة للمؤمة للمؤمعامعامعامعام    ،،،،منوامنوامنوامنواآآآآمن الذين من الذين من الذين من الذين : : : : ييييأأأأ
        ؟؟؟؟ةةةةئمئمئمئمة في األة في األة في األة في األية خاصّية خاصّية خاصّية خاصّاآلاآلاآلاآل    ننننإإإإ: : : : نتم الشيعةنتم الشيعةنتم الشيعةنتم الشيعةقلتم أقلتم أقلتم أقلتم أكيف كيف كيف كيف فففف
ــرجــو توضــيح دال رجــو توضــيح دال رجــو توضــيح دال رجــو توضــيح دال أأأأ ــل ــل ــل ــي  نّنّنّنّألألألأل    ؛؛؛؛تكم بشــكل واضــح تكم بشــكل واضــح تكم بشــكل واضــح تكم بشــكل واضــح ل ــي  هــا بحــث مصــيري بالنســبة ل ــي  هــا بحــث مصــيري بالنســبة ل ــي  هــا بحــث مصــيري بالنســبة ل     ،،،،هــا بحــث مصــيري بالنســبة ل

        ....للجميعللجميعللجميعللجميع    رجو التوفيق والحقرجو التوفيق والحقرجو التوفيق والحقرجو التوفيق والحقأأأأوووو
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم 
اآلية هو داللة جمع (أُولي األمر) في الذي يخصّص العموم المستفاد من  نإ

ــر(اآليـــة علـــى عصـــمة   ــة   )،أُولـــي األمـ ــر (أُولـــيفاآليـــة قرنـــت طاعـ ــة اهللا  )األمـ بطاعـ
ــق  7ورســوله  ��� و ،فــال يصــح أن يكــون أُولــي األمــر غيــر معصــومين     ؛بشــكل مطل

  ؟!أهل المعاصي والذنوبكيف يأمر اهللا بطاعة 
ط علـى رقـاب المسـلمين    مـن تسـلّ   ليس كـلّ  )أُولي األمرـ(المراد ب لذا ثبت أن
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ــذلك مــع    حتّــى ــع ب ــو بوي ــذنوب  ارتكل ــه للمعاصــي وال ــل المــراد  ،اب مجموعــة مــن  : ب
، وبالرجوع إلـى مـا ذكرنـاه فـي األجوبـة السـابقة       المؤمنين الذين ثبتت لهم العصمة

  .ليتّضح لك األمر بشكل كام
 ،اإلمـام : ففيـه داللـة علـى أن المتـولي ألمـر الحكومـة، أي       �مـنكُم مـنكُم مـنكُم مـنكُم �وأما لفظة 

هو من بينكم ال من غيركم، وال تدلّ على عموم (أُولي األمر) من قريـب أو بعيـد،   
كَمـا أَرسـلْنَا فـيكُم    كَمـا أَرسـلْنَا فـيكُم    كَمـا أَرسـلْنَا فـيكُم    كَمـا أَرسـلْنَا فـيكُم    �: وقد جاء مثل هذا التعبير كثيراً في القرآن الكريم؛ قال تعالى

لَقَـد  لَقَـد  لَقَـد  لَقَـد  �: ، ويتّضح المعنى أكثر مـن قولـه تعـالى   )١(�يتْلُو علَيكُم آياتنَا...يتْلُو علَيكُم آياتنَا...يتْلُو علَيكُم آياتنَا...يتْلُو علَيكُم آياتنَا...منْكُم منْكُم منْكُم منْكُم     رسوالًرسوالًرسوالًرسوالً
  .)٢(�من أَنْفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته...من أَنْفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته...من أَنْفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته...من أَنْفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته...    من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسوالًمن اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسوالًمن اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسوالًمن اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً

قبـل النـاس   ن ال تعنيان جـواز اختيـار الرسـل مـن     يوأنت تعلم بوضوح أن اآليت
، وال صحة رسالة كلّ من ادعى الرسـالة،  �كُمكُمكُمكُمأَنفُسأَنفُسأَنفُسأَنفُس    منمنمنمن�، أو �منكُممنكُممنكُممنكُم�لورود لفظة 

وإنّما تعيين الرسل واختيارهم من قبل اهللا، ولكـن مـن بيـنكم ال مـن غيـركم، فكـذا       
  (أُولي األمر)؛ فالحظ!

@òß‹ý½a@æbîiI@òß‹ý½a@æbîiI@òß‹ý½a@æbîiI@òß‹ý½a@æbîiIë@Þì�ŠÛa@òÇb�@´ië@Þì�ŠÛa@òÇb�@´ië@Þì�ŠÛa@òÇb�@´ië@Þì�ŠÛa@òÇb�@´i@´i@´i@´i@´iòÇb�òÇb�òÇb�òÇb�@@@@HŠßþa@ñüëHŠßþa@ñüëHŠßþa@ñüëHŠßþa@ñüë@ @@ @@ @@ @
»���»����א�9(د�ع�מ� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
وهي وهي وهي وهي     ،،،،من سورة النساءمن سورة النساءمن سورة النساءمن سورة النساء    ))))٥٩٥٩٥٩٥٩((((أكثر المخالفين لمذهب الشيعة يسألون عن اآلية أكثر المخالفين لمذهب الشيعة يسألون عن اآلية أكثر المخالفين لمذهب الشيعة يسألون عن اآلية أكثر المخالفين لمذهب الشيعة يسألون عن اآلية 

إذا كانـت  إذا كانـت  إذا كانـت  إذا كانـت  : : : : فيقولونفيقولونفيقولونفيقولون    ،،،،����أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكمأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكمأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكمأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكم����: : : : تعالىتعالىتعالىتعالى    قولهقولهقولهقوله
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, فيلـزم أن  , فيلـزم أن  , فيلـزم أن  , فيلـزم أن  7777ــ كما يقول الشيعة ــ مالزمـة لطاعـة اهللا والرسـول   ــ كما يقول الشيعة ــ مالزمـة لطاعـة اهللا والرسـول   ــ كما يقول الشيعة ــ مالزمـة لطاعـة اهللا والرسـول   ــ كما يقول الشيعة ــ مالزمـة لطاعـة اهللا والرسـول       ))))ولي األمرولي األمرولي األمرولي األمرأُأُأُأُ((((إطاعة إطاعة إطاعة إطاعة 
ومـن عـدم   ومـن عـدم   ومـن عـدم   ومـن عـدم   ، ، ، ، ����فَـردوه إِلَـى اللَّـه والرسـولِ    فَـردوه إِلَـى اللَّـه والرسـولِ    فَـردوه إِلَـى اللَّـه والرسـولِ    فَـردوه إِلَـى اللَّـه والرسـولِ    ����: : : : أيضاً في قولـه تعـالى  أيضاً في قولـه تعـالى  أيضاً في قولـه تعـالى  أيضاً في قولـه تعـالى      ))))ولوا األمرولوا األمرولوا األمرولوا األمرأُأُأُأُ((((    يذكريذكريذكريذكر

        ؟؟؟؟7777إطاعة اإلمام ليست كطاعة الرسولإطاعة اإلمام ليست كطاعة الرسولإطاعة اإلمام ليست كطاعة الرسولإطاعة اإلمام ليست كطاعة الرسول    وأنوأنوأنوأن    ،،،،اًاًاًاًاإلمامة ليست نصّاإلمامة ليست نصّاإلمامة ليست نصّاإلمامة ليست نصّ    ننننأأأأذكرهم يكشف ذكرهم يكشف ذكرهم يكشف ذكرهم يكشف 
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  :  يجاب السؤال بما يلي

 بـين واآليـة  بدايـة  فـي   )ولـي األمـر  أُ(ر طاعـة  نفي دعوة المالزمة بين ذكـ : : : : أوالًأوالًأوالًأوالً
فقــد وردت  ؛اآليــةالمقطــع الثــاني مــن إلــى اهللا وإلــى الرســول فــي  ذكــرهم فــي الــرد

  ــرة تضــم ــات كثي ــت بينهمــا فــي   7نت وجــوب طاعــة اهللا وطاعــة الرســول   آي , وقرن
) مـن سـورة األنفـال،    ٤٦، ٢٠و( ،النسـاء مـن سـورة    )١٤،٨٠(الطاعة كمـا فـي آيـات    

  .وغيرها. ،األحزابمن سورة  )٧١(و ،النورسورة من  )٥٢(و
وأَقيمـوا  وأَقيمـوا  وأَقيمـوا  وأَقيمـوا  �: كمـا فـي قولـه تعـالى     ،وحـده  7فإذا وردت آيات بطاعـة الرسـول  

ــونمحتُر لَّكُــمــولَ لَعســوا الريعأَطآتُــوا الزَّكَــاةَ والصَّــالةَ وــونمحتُر لَّكُــمــولَ لَعســوا الريعأَطآتُــوا الزَّكَــاةَ والصَّــالةَ وــونمحتُر لَّكُــمــولَ لَعســوا الريعأَطآتُــوا الزَّكَــاةَ والصَّــالةَ وــونمحتُر لَّكُــمــولَ لَعســوا الريعأَطآتُــوا الزَّكَــاةَ وفهــل يحتمــل إنســان  ،)١(�الصَّــالةَ و
  عدم وجوب طاعة اهللا لخلو اآلية المذكورة عن ذلك؟

ــه  ،خـــتالفالحكـــم إلـــى اهللا عنـــد اال  و اآليـــة التـــي وردت فـــي رد أ وهـــي قولـ
فهــل يعنــي ذلــك عــدم   ،)٢(�ومــا اخْتَلَفْــتُم فيــه مــن شَــيٍء فَحكْمــه إِلَــى اللَّــه  ومــا اخْتَلَفْــتُم فيــه مــن شَــيٍء فَحكْمــه إِلَــى اللَّــه  ومــا اخْتَلَفْــتُم فيــه مــن شَــيٍء فَحكْمــه إِلَــى اللَّــه  ومــا اخْتَلَفْــتُم فيــه مــن شَــيٍء فَحكْمــه إِلَــى اللَّــه  �: ىتعــال

  ؟!ختالفعند وقوع اال 7وجوب الرجوع إلى الرسول
كمـا فــي   ،تنـازع عنـد ال  7وذكـر الرسـول   ،بـين ذكـره جـلّ وعـال     نه تعـالى قـر  مـع أنّـ  
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 7فعـدم ذكـر الرسـول    ،)١(�فإن تَنَازَعتم في شَيء فردوه إلى اللّه والرسولفإن تَنَازَعتم في شَيء فردوه إلى اللّه والرسولفإن تَنَازَعتم في شَيء فردوه إلى اللّه والرسولفإن تَنَازَعتم في شَيء فردوه إلى اللّه والرسول�: قوله تعالى
ختلـف فيـه هـل يعنـي ذلـك      ا فـي مـا  التي أرجعت الحكـم إلـى اهللا وحـده     ولىفي اآلية اُأل

  ه لم يذكر في اآلية؟! وهذا مما ال يخفى على أحد.ألنّ ؛7عدم الرجوع إليه
 �فَردوه إِلَى اللَّـه والرسـولِ  فَردوه إِلَى اللَّـه والرسـولِ  فَردوه إِلَى اللَّـه والرسـولِ  فَردوه إِلَى اللَّـه والرسـولِ  �: في قوله تعالى )ولي األمرأُ(عدم ذكر  إن    ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

وسـاواهم فـي    ،بعـد أن ذكـرهم تعـالى فـي صـدر اآليـة       ،ال يدلّ علـى عـدم إرادتهـم   
 عــن ذكــرهم  , واكتفــى7إطاعتــه وإطاعــة رســوله وجــوب اإلطاعــة لهــم علــى حــد

  ثانياً بما ذكرهم أوالً.
شـكال فـي كـالم الفخـر     تقـي الحكـيم علـى هـذا اإل     محمـد سـيد  ولذا أجـاب ال 

ولـي األمـر فـي وجـوب     شـكال الثالـث، وهـو عـدم ذكـره ألُ     اإل يبقـى ((: الرازي بقوله
علـى خصـوص اهللا والرسـول، وهــذا     بـل اقتصـر فـي الـذكر     ،الـرد إلـيهم عنـد التنـازع    

بق فـي  لجواز الحذف اعتماداً على قرينة ذكره سابقاً، وقـد سـ   ؛شكال أمره سهلاإل
د هـــذا صـــدر اآليـــة أن ســـاوى بيـــنهم وبـــين اهللا والرســـول فـــي لـــزوم الطاعـــة، ويؤيـــ   

ولَـو ردوه إلـى الرسـول وإلَـى أولـي اَألمـر مـنْهم        ولَـو ردوه إلـى الرسـول وإلَـى أولـي اَألمـر مـنْهم        ولَـو ردوه إلـى الرسـول وإلَـى أولـي اَألمـر مـنْهم        ولَـو ردوه إلـى الرسـول وإلَـى أولـي اَألمـر مـنْهم        �: ما ورد في اآليـة الثانيـة  : المعنى
تَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَعتَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَعتَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلملَعتَنبطونَه منْهمسي ه الَّذينلم٣()))٢(�لَع(.  

من  )ولي األمرأُ(على عصمة  ل تدلّهذه اآلية المشار إليها في السؤا إن: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
ــاعتهم       ــياق فـــي وجـــوب طـ ــاواة فـــي وحـــدة السـ ــة فـــي الـــذكر والمسـ حيـــث المقارنـ

, ومــن البــديهي أن مــن تجــب طاعتــه مــن      7كوجــوب طاعــة اهللا وطاعــة الرســول   
اب الزلـل والخطـأ وسـائر مـا يشـينه      ارتكـ أن يكون معصـوماً عـن    ال بد )ولي األمرأُ(

اب المعصــية فكيــف يــأمر اهللا   ارتكــلك وجــاز عليــه  إذ لــو لــم يكــن كــذ    ؛وينقصــه
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بطاعته وهو غير مأمون في نفسه من الذنوب, واهللا سبحانه ينهى عـن طاعـة العصـاة    
  ؟!من التضاد والتناقضما فيه أليس في ذلك  ؟في كثير من اآليات

  وحاشا ربنا تعالى أن يأمرنا بطاعة من يرتكب ما نهى عنه جلّ وعال.
األمــر علــى   أُولــياهللا تعــالى أمــر بطاعــة   نإ((: فــي تفســيره قــال الفخــر الــرازي  

ومـن أمـر   ــ  �أَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكمأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكمأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكمأَطيعواْ الرسولَ وأولي اَألمر منكم�سبيل الجزم في هذه اآلية ــ يعني 
إذ لـو لـم    ؛أن يكـون معصـوماً عـن الخطـأ     ال بداهللا بطاعته على سبيل الجزم والقطع 

لى الخطأ يكون قد أمـر اهللا بمتابعتـه,   يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه ع
والخطـأ لكونـه خطـأً منهـي عنـه, فهـذا يفضـي         ،فيكون ذلك أمـراً بفعـل ذلـك الخطـأ    

  ه محال.نّأو ،عتبار الواحدع األمر والنهي في الفعل الواحد باالاجتماإلى 
األمـر علــى سـبيل الجــزم, وثبـت أن كــلّ     أُولــيفثبـت أن اهللا تعـالى أمــر بطاعـة    

هللا بطاعتـه علـى سـبيل الجـزم وجـب أن يكـون معصـوماً عـن الخطـأ, فثبـت           من أمـر ا 
 األمر المذكور في هذه اآلية أُوليقطعاً أن  ١())وأن يكون معصوماًال بد(.  

, والعصمة من األمور الخفية )األمر أُولي(ت اآلية على عصمة وإذا دلّ: : : : نقولنقولنقولنقول
 ال بـد عيها, فـ ق كـلّ مـن يـد   لـزم تصـدي   ��� عليها كلّ أحـد, و طّلع ال يمكن أن ي التي

علــى الســرائر هــو الــذي يبــين للنــاس مــن هــو ذلــك         طّلــع  وعــال الم  أن يكــون جــلّ 
بــدوره يكشــف  7, والنبــي7الع نبيــهطّاي تجــب طاعتــه وواليتــه بــ ذالمعصــوم الــ
وربـك يخْلـق مـا يشَـاء ويخْتَـار مـا       وربـك يخْلـق مـا يشَـاء ويخْتَـار مـا       وربـك يخْلـق مـا يشَـاء ويخْتَـار مـا       وربـك يخْلـق مـا يشَـاء ويخْتَـار مـا       �: وهذا مـا أشـار إليـه سـبحانه بقولـه      ،ذلك للناس

  .)٢(�الْخيرةالْخيرةالْخيرةالْخيرة    كَان لَهمكَان لَهمكَان لَهمكَان لَهم
كمـا دلّـت    Fة الهـداة ئمـ علـى األ  ثبات النصّإة فمن هنا كانت اآلية من أدلّ

  فالحظ!؛ على عصمتهم
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
ــة اآلاآلاآلاآل ــة ي ــة ي ــة ي ــن ســورة النســاء      ))))٥٩٥٩٥٩٥٩((((ي ــن ســورة النســاء  م ــن ســورة النســاء  م ــن ســورة النســاء  م ــو   ����: : : : م يعــواْ أَط ــذين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ــو   ي يعــواْ أَط ــذين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ــو   ي يعــواْ أَط ــذين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ــو   ي يعــواْ أَط ــذين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ــواْ  ي يعأَطو ــه ــواْ  اْ اللَّ يعأَطو ــه ــواْ  اْ اللَّ يعأَطو ــه ــواْ  اْ اللَّ يعأَطو ــه اْ اللَّ

، ، ، ، ����الرسـولَ وأُولــي اَألمـرِ مــنكُم فَـإِن تَنَــازَعتُم فــي شَـيٍء فَــردوه إلـى اللَّــه والرســولِ     الرسـولَ وأُولــي اَألمـرِ مــنكُم فَـإِن تَنَــازَعتُم فــي شَـيٍء فَــردوه إلـى اللَّــه والرســولِ     الرسـولَ وأُولــي اَألمـرِ مــنكُم فَـإِن تَنَــازَعتُم فــي شَـيٍء فَــردوه إلـى اللَّــه والرســولِ     الرسـولَ وأُولــي اَألمـرِ مــنكُم فَـإِن تَنَــازَعتُم فــي شَـيٍء فَــردوه إلـى اللَّــه والرســولِ     
        ليست فيها داللة واضحة تامة وقاطعة على نفي العصمة؟ليست فيها داللة واضحة تامة وقاطعة على نفي العصمة؟ليست فيها داللة واضحة تامة وقاطعة على نفي العصمة؟ليست فيها داللة واضحة تامة وقاطعة على نفي العصمة؟أأأأ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

وال يكـون   ،بصـورة مطلقـة   )أُولي األمـر ـ(عـة لـ  قـت اإلطا آية أُولـي األمـر علّ   إن
إذ لــو لــم يكــن معصــوماً جــاز عليــه     ؛لمعصــوم ��� األمــر بوجــوب اإلطاعــة المطلقــة  

, ومـن هنـا كانـت داللـة اآليـة      ئالخطأ, فال يمكن أن يوجب اهللا علينا إطاعة الخـاط 
  .)١(ه إلى ذلك الفخر الرازيتنب حتّىعلى العصمة واضحة وصريحة 

ــةالوهولكــن  ــ ابي ه ال يــدلّ بأنّــ ،كون بآخرهــاون النظــر عــن أول اآليــة ويتمســ  يغضّ
  وترك أُولي األمر! 7لما أرجع اهللا المتنازعين إلى اهللا والرسول ��� و ،على العصمة

التنــازع المفــروض فــي اآليــة تنــازع   فــإن ؛ولكــن هــذا فهــم غيــر صــحيح لآليــة 
كـلّ أمـر   : (شـيء) يصـدق علـى   ، فـإن لفظـة   مـع أُولـي األمـر    حتّـى كلّي شامل للنزاع 

مـرتم  ها المؤمنون في شيء مع أُولي األمـر بعـد أن أُ  فإن تنازعتم أي: أي متنازع فيه،
  .لتعرفوا حكمه 7بطاعتهم فارجعوا إلى اهللا والرسول

  فإذا كان التنازع مع أُولي األمر أنفسهم فكيف يصح اإلرجاع إليهم؟!
                                                 

�F١�E=0UM�*�١٠א��אز�W١٤٤K� �
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  يتهم؟حقّوهل من نازعهم سوف يؤمن بقولهم وصوابهم وأ
لم ينازعهم مـن البدايـة, بـل الـذي ينـازعهم ال يعتـرف بوجـوب         ��� كيف؟! و

  .فضالً عن عصمتهم ،طاعتهم
ــر و        ــي األم ــين أُول ــد مــن إيجــاد جــامع مشــترك ب ــين فــال ب ــازعونهم ب ــذين ين  ،ال

 ��� يعــودون إليـــه ليصــبح الميـــزان فــي فصـــل الــدعوى والتنـــازع, وال يوجــد بيـــنهم      
وهــذا واضــح مــن فعــل ا القــانون الكلّــي والدسـتور اإلســالمي،  ، وهمــالقـرآن والســنّة 

عليC     همع طلحة والزبير عندما دعاهم للقرآن قبـل القتـال, وكـذلك فعلـC   مـع
وا علــى القتــال لعلمهــم بكــونهم محجــوجين, هم أصــرأهــل الشــام قبــل القتــال, ولكــنّ

  ولكنّهم عند الهزيمة رفعوا المصاحف خدعة.
في العصـمة، وإنّمـا فيهـا داللـة علـى أن مرجـع الكـلّ        فال داللة في اآلية على ن

حكـم اهللا وحكـم   : أُولي األمر هو حتّىفي الشريعة اإلسالمية والذي ال يخرج عنه 
ــول ــن حكـــم اهللا       : ، أي7الرسـ ــرج عـ ــر ال يخـ ــم أُولـــي األمـ ــنّة، فحكـ ــرآن والسـ القـ
  .7، فهم معصومون تابعون لشريعة محمد7ورسوله

إذ كيـف يصـح التنـازع     ؛ن تجد ما قلناه واضـحاً بتمعرجع إلى اآلية واقرأها اف
أُولـي األمـر سـيقولون لهـم علـيكم       في شيء وهم مسلّمون بطاعة أُولي األمر؟! فإن

ــنصّ  ــا بـ ــذا     بطاعتنـ ــيكون هـ ــل سـ ــزاع, وهـ ــال للنـ ــرآن وال مجـ ــإنّ  ��� القـ ــاقض! فـ هم تنـ
ز القرآن لهم عدم اتّبـاعهم وتـركهم والرجـو    مأمورون بإطاعتهم ثمع إلـى اهللا  يجو

! ولذا فـإن المخـاطبين بـالرد ال يـدخل فـيهم أولـو األمـر، وإنّمـا هـم مـن           !7ورسوله
  خوطبوا في أول اآلية بوجوب طاعة اهللا والرسول وأُولي األمر أوالً.

  فــرض التنــازع المــذكور فــي اآليــة ال يصــح مــن  ��� وال يقــع  وبهــذا يتّضــح أن
، وإمــا أمــر ولـي  لكــلّ: أي، يـة ا بالكلّمــإ, الـذين ينكــرون وجـوب إطاعــة أُولـي األمــر   

ه لـيس ولـي   أنّـ : ويقولـون  ،Cكعلـي  ،صن والمشـخّ األمر المعي ولي: أي ،بالتعيين
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  !لفتأم ؛فعند ذلك ال بد من إرجاعهم إلى القرآن والسنّة لفض النزاع، األمر مثالً
كل فـي  فاآلية تطرح معالجة واقعية لحلّ ما يعتـري طريـق المسـلمين مـن مشـا     

  مستقبلهم، ففيها نوع استشراف من الغيب لما سيحدث في واقع اُألمة اإلسالمية.

  : تعليق

»�������א���ن�د.�ع����ن�%���������«  
لي مالحظات علـى هـذه اإلجابـة التـي ال تخلـو مـن مغالطـات, وهـي         لي مالحظات علـى هـذه اإلجابـة التـي ال تخلـو مـن مغالطـات, وهـي         لي مالحظات علـى هـذه اإلجابـة التـي ال تخلـو مـن مغالطـات, وهـي         لي مالحظات علـى هـذه اإلجابـة التـي ال تخلـو مـن مغالطـات, وهـي         : : : : تعليقتعليقتعليقتعليق

        : : : : كما يليكما يليكما يليكما يلي
        على الطاعة المطلقة ُألولي األمر؟على الطاعة المطلقة ُألولي األمر؟على الطاعة المطلقة ُألولي األمر؟على الطاعة المطلقة ُألولي األمر؟    اآلية تدلّاآلية تدلّاآلية تدلّاآلية تدلّ    ننننإإإإ: : : : ــ من قالــ من قالــ من قالــ من قال١١١١

فالمتأمفالمتأمفالمتأمهـا كـررت لفـظ الطاعـة مـع الرسـول كـون طاعتـه         هـا كـررت لفـظ الطاعـة مـع الرسـول كـون طاعتـه         هـا كـررت لفـظ الطاعـة مـع الرسـول كـون طاعتـه         هـا كـررت لفـظ الطاعـة مـع الرسـول كـون طاعتـه         يجـد أنّ يجـد أنّ يجـد أنّ يجـد أنّ     ل في اآليـة ل في اآليـة ل في اآليـة ل في اآليـة فالمتأم
لـم تفـردهم بطاعـة    لـم تفـردهم بطاعـة    لـم تفـردهم بطاعـة    لـم تفـردهم بطاعـة    : : : : أيأيأيأي    ،،،،ه المعصـوم, ولـم تفعـل ذلـك مـع أُولـي األمـر       ه المعصـوم, ولـم تفعـل ذلـك مـع أُولـي األمـر       ه المعصـوم, ولـم تفعـل ذلـك مـع أُولـي األمـر       ه المعصـوم, ولـم تفعـل ذلـك مـع أُولـي األمـر       ألنّـ ألنّـ ألنّـ ألنّـ     ؛؛؛؛مطلقةمطلقةمطلقةمطلقة
ولو كانت اآلية ولو كانت اآلية ولو كانت اآلية ولو كانت اآلية     ،،،،(أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأطيعوا أُولي األمر)(أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأطيعوا أُولي األمر)(أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأطيعوا أُولي األمر)(أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأطيعوا أُولي األمر): : : : ة فتقولة فتقولة فتقولة فتقولمستقلّمستقلّمستقلّمستقلّ

ت اآلية علـى أن أُولـي   ت اآلية علـى أن أُولـي   ت اآلية علـى أن أُولـي   ت اآلية علـى أن أُولـي   فدلّفدلّفدلّفدلّــ ــ ــ ــ ة ة ة ة ة المستقلّة المستقلّة المستقلّة المستقلّالطاعالطاعالطاعالطاع: : : : أيأيأيأيــ ــ ــ ــ كذلك لقلنا بطاعتهم المطلقة كذلك لقلنا بطاعتهم المطلقة كذلك لقلنا بطاعتهم المطلقة كذلك لقلنا بطاعتهم المطلقة 
كما في كما في كما في كما في     ،،،،ما هي طاعة في إطار طاعة اهللا والرسولما هي طاعة في إطار طاعة اهللا والرسولما هي طاعة في إطار طاعة اهللا والرسولما هي طاعة في إطار طاعة اهللا والرسولنّنّنّنّإإإإليس لهم طاعة مستقلة وليس لهم طاعة مستقلة وليس لهم طاعة مستقلة وليس لهم طاعة مستقلة و    األمراألمراألمراألمر

ال طاعة لمخلوق في ال طاعة لمخلوق في ال طاعة لمخلوق في ال طاعة لمخلوق في ((((: : : : وكما في الحديثوكما في الحديثوكما في الحديثوكما في الحديث    )،)،)،)،إنّما الطاعة في المعروفإنّما الطاعة في المعروفإنّما الطاعة في المعروفإنّما الطاعة في المعروف((((: : : : الحديثالحديثالحديثالحديث
ــة بلفــظ الطاعــة    ))))معصــية الخــالق معصــية الخــالق معصــية الخــالق معصــية الخــالق  ــردهم اآلي ــم تف ــذا ل ــة بلفــظ الطاعــة    , ول ــردهم اآلي ــم تف ــذا ل ــة بلفــظ الطاعــة    , ول ــردهم اآلي ــم تف ــذا ل ــة بلفــظ الطاعــة    , ول ــردهم اآلي ــم تف ــذا ل ــي حــق اهللا        ،،،،, ول ــي حــق اهللا    كمــا جــاء ف ــي حــق اهللا    كمــا جــاء ف ــي حــق اهللا    كمــا جــاء ف كمــا جــاء ف

ولو األمر معصومين لشمل ولو األمر معصومين لشمل ولو األمر معصومين لشمل ولو األمر معصومين لشمل لو كان أُلو كان أُلو كان أُلو كان أُ    ��� ��� ��� ��� وووو    ،،،،وهذا يدلّ على عدم العصمةوهذا يدلّ على عدم العصمةوهذا يدلّ على عدم العصمةوهذا يدلّ على عدم العصمة    ،،،،الرسولالرسولالرسولالرسولوووو
حالــة فــي آخــر اآليــة إلــى  حالــة فــي آخــر اآليــة إلــى  حالــة فــي آخــر اآليــة إلــى  حالــة فــي آخــر اآليــة إلــى  وعندئــذ ال يصــح اإلوعندئــذ ال يصــح اإلوعندئــذ ال يصــح اإلوعندئــذ ال يصــح اإل    ،،،،النــزاع أُولــي األمــر والرســول معــاً النــزاع أُولــي األمــر والرســول معــاً النــزاع أُولــي األمــر والرســول معــاً النــزاع أُولــي األمــر والرســول معــاً 

كمـا قلـتم ذلـك فـي أُولـي األمـر حينمـا لـم يحـل          كمـا قلـتم ذلـك فـي أُولـي األمـر حينمـا لـم يحـل          كمـا قلـتم ذلـك فـي أُولـي األمـر حينمـا لـم يحـل          كمـا قلـتم ذلـك فـي أُولـي األمـر حينمـا لـم يحـل              ،،،،في النـزاع في النـزاع في النـزاع في النـزاع     لكونه طرفاًلكونه طرفاًلكونه طرفاًلكونه طرفاً    ؛؛؛؛الرسولالرسولالرسولالرسول
        األمر إليهم في النزاع.األمر إليهم في النزاع.األمر إليهم في النزاع.األمر إليهم في النزاع.

ــ٢٢٢٢ ـــ ـــ ـــ فهــذا غيــر  فهــذا غيــر  فهــذا غيــر  فهــذا غيــر      ،،،،ن لــم يــؤمن بطــاعتهم وعصــمتهم   ن لــم يــؤمن بطــاعتهم وعصــمتهم   ن لــم يــؤمن بطــاعتهم وعصــمتهم   ن لــم يــؤمن بطــاعتهم وعصــمتهم   مــمــمــمــ    آليــة فــي حــق  آليــة فــي حــق  آليــة فــي حــق  آليــة فــي حــق  اااا    ننننإإإإ: : : : قــولكمقــولكمقــولكمقــولكم    ـــــ
    ،،،،����يا أَيها الَّذين آمنُواْيا أَيها الَّذين آمنُواْيا أَيها الَّذين آمنُواْيا أَيها الَّذين آمنُواْ����: : : : ت اآلية في أولهات اآلية في أولهات اآلية في أولهات اآلية في أولهاكما نصّكما نصّكما نصّكما نصّ    ،،،،المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين    بل هي في حقبل هي في حقبل هي في حقبل هي في حق    ،،،،صحيحصحيحصحيحصحيح
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        ن لم يقل بعصمة أُولي األمر وطاعتهم؟ن لم يقل بعصمة أُولي األمر وطاعتهم؟ن لم يقل بعصمة أُولي األمر وطاعتهم؟ن لم يقل بعصمة أُولي األمر وطاعتهم؟مممم    يمان في حقيمان في حقيمان في حقيمان في حقوكيف يصح لفظ اإلوكيف يصح لفظ اإلوكيف يصح لفظ اإلوكيف يصح لفظ اإل
وعلــى وعلــى وعلــى وعلــى     ،،،،ض األمــورض األمــورض األمــورض األمــورنــا بحاجــة إلــى مراجعــة موقفنــا مــن بعــ  نــا بحاجــة إلــى مراجعــة موقفنــا مــن بعــ  نــا بحاجــة إلــى مراجعــة موقفنــا مــن بعــ  نــا بحاجــة إلــى مراجعــة موقفنــا مــن بعــ  ي أنّي أنّي أنّي أنّســيدســيدســيدســيديبــدو يــا يبــدو يــا يبــدو يــا يبــدو يــا 

        األمر بالعصمة.األمر بالعصمة.األمر بالعصمة.األمر بالعصمة.: : : : رأسهارأسهارأسهارأسها
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ـــــــ١١١١ ــــ ــــ طاعــة  وبــين القــول بــأن ،هنــاك فــرق بــين إفــراد أُولــي األمــر بطاعــة مســتقلة   ـ

  !ك تخلط بينهماويبدو من كالمك أنّ ،أُولي األمر طاعة مطلقة
فــي طــول طاعــة اهللا    بــل هــي  ،ةطاعــة أُولــي األمــر مســتقلّ    نإ :فــنحن ال نقــول 

ولكن على الرغم من ذلك تبقـى طاعـة أُولـي األمـر مطلقـة, فكمـا أن        ،7والرسول
كـذلك تـأمر بطاعـة أُولـي األمـر بحـرف العطـف, ولـم          7اآلية تأمر بطاعة الرسـول 

نةتقيفمن أين استفدت التقييد؟ ،د اآلية الطاعة في حدود معي!  
لمــا  7ة اهللا وطاعــة الرســولولــو كانــت طاعــة أُولــي األمــر تتعــارض مــع طاعــ   

   !جاز األمر بها
 ةوحـدة نــوع الطاعـة الالزمــ   يداللـة حــرف العطـف هــ   إن: وبعبـارة أُخــرى 

فهــذا مقتضــى التشــريك بــالعطف، وأمــا مــا يمكــن        ،وُألولــي األمــر  7للرســول
 نأهـو  ف ،وأُولـي األمـر   7للرسـول  أُخـرى دته من إفراد طاعة هللا ثـم إفـراد   استفا

ه الحــــاكم الحــــق, وأمــــا طاعــــة    ألنّــــ ؛يــــةوقالل واألولســــتاالطاعــــة اهللا طاعــــة ب 
ومــن عطــف عليــه فقــد ثبتــت بالنيابــة والطوليــة, وال داللــة فــي البــين   7الرســول

ا لنوعها أو رتبتهـا الوجوديـة   وإنّمــ لسعة وضيق الطاعة : أيــ طالق للتقييد واإل
  .صالة أو التبعباأل

هنـا مطلقـة هـو ظـاهر المنطـوق       الطاعة فالقول بأن !فهم إن كنت طالب حقاف
  .من اآلية والواضح عند أهل اللغة العربية دون لبس
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ـــ٢٢٢٢ ــ ــ لو كـان أولـو األمـر معصـومين لشـمل النـزاع أُولـي         ��� و((: : : : وأما قولك ـ
، فـإن لفـظ الشـيء فـي اآليـة وإن كـان عامـاً فيشـمل كـلّ          ))األمر والرسول معـاً 

يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    �: ول اآليـة ، ولكـن قولـه تعـالى فـي أ    7مع الرسول حتّىنزاع 
؛ ألن مثـــل هـــذا النـــزاع 7يخـــرج هكـــذا نـــزاع بـــين النـــاس والرســـول  �آمنُـــواْآمنُـــواْآمنُـــواْآمنُـــواْ

يخرجهم عن اإلسالم، والمخاطب في اآلية هم الذين آمنوا هللا ولرسوله بكلّ 
  .ما جاء به

، وبــين عــدم عصــمة 7وال مالزمــة فــي البــين، بــين الــرد إلــى اهللا والرســول 
بل بالعكس، فلـو دلّـت اآليـة علـى عـدم عصـمة أُولـي األمـر لـدلّت           أُولي األمر،

؛ ألن اهللا شركها في طاعـة واحـدة، وهـذا ال يقولـه     7على عدم عصمة الرسول
  مسلم.
ـــ٣٣٣٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذين آمنُــواْ   �لفــظ  إن ـ ــذين آمنُــواْ   يــا أَيهــا الَّ ــذين آمنُــواْ   يــا أَيهــا الَّ ــذين آمنُــواْ   يــا أَيهــا الَّ ــرة يشــمل مــن آمــن      �يــا أَيهــا الَّ ــات كثي ــي آي ف

ذكـرت هـذه الكلمـات    ولذا تجد بعض اآليات القرآنية التـي   ،بالتوحيد والنبوة
يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    يـا أَيهـا الَّـذين    �: فمـثالً قولـه تعـالى    ،ال يمكن حصرها بالمؤمنين باإلمامـة فقـط  

  امــي ــيام  آمنُــوا كُتــب علَــيكُم الصِّ ــيام  آمنُــوا كُتــب علَــيكُم الصِّ ــيام  آمنُــوا كُتــب علَــيكُم الصِّ كتــب علــى مــن يعتقــد    هنّــإ :ال تســتطيع القــول  )١(�آمنُــوا كُتــب علَــيكُم الصِّ
تُم بِدينٍ إِلَى تُم بِدينٍ إِلَى تُم بِدينٍ إِلَى تُم بِدينٍ إِلَى يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْيا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْيا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْيا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْ�: وكذلك قوله تعالى ،باإلمامة فقط

  وهفَــاكْتُب ىــمســلٍ مأَج  وهفَــاكْتُب ىــمســلٍ مأَج  وهفَــاكْتُب ىــمســلٍ مأَج  وهفَــاكْتُب ىــمســلٍ مإ :فأنــت أيضــاً ال تســتطيع أن تقــول   . )٢(�أَجهــذا الحكــم   ن
ــر أن األ     ــا يظهـ ــن هنـ ــالمعنى األخـــص، ومـ ــالمؤمنين بـ ــاص بـ ــي  خـ ــلوب القرآنـ سـ

 ،استخدم لفظة (المؤمنـون) فـي معنـى يشـمل كـلّ المسـلمين فـي بعـض اآليـات         
ز ونميـ  ،إلسالم الظـاهري فـي آيـات أُخـرى    واستخدمها لإليمان الحقيقي دون ا

  .ذلك بالقرائن
                                                 

�F١C���E�F٢E�W١٨٣Kא�6 �
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم وبارك اهللا فيكم جميعاً..السالم عليكم وبارك اهللا فيكم جميعاً..السالم عليكم وبارك اهللا فيكم جميعاً..السالم عليكم وبارك اهللا فيكم جميعاً..

ورد رأي بأنورد رأي بأنورد رأي بأنالتنازع قد يكون في التنازع قد يكون في التنازع قد يكون في التنازع قد يكون في     عدم ذكر أُولي األمر بعد التنازع هو لعلّعدم ذكر أُولي األمر بعد التنازع هو لعلّعدم ذكر أُولي األمر بعد التنازع هو لعلّعدم ذكر أُولي األمر بعد التنازع هو لعلّ    ورد رأي بأن
؛ ألنّهـم  ؛ ألنّهـم  ؛ ألنّهـم  ؛ ألنّهـم  7777مر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلـى اهللا ورسـوله  مر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلـى اهللا ورسـوله  مر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلـى اهللا ورسـوله  مر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلـى اهللا ورسـوله  تعين أُولي األتعين أُولي األتعين أُولي األتعين أُولي األ

قد بيقد بيقد بينّة.قد بينّة.نوا من هم أولو األمر بالكتاب والسنّة.نوا من هم أولو األمر بالكتاب والسنّة.نوا من هم أولو األمر بالكتاب والسنوا من هم أولو األمر بالكتاب والس        
�؟فما مدى صحة هذا الرأيفما مدى صحة هذا الرأيفما مدى صحة هذا الرأيفما مدى صحة هذا الرأي �

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

األمر؛ ألن التنازع قد يحصل فيهم ال  يإن فرض عدم جواز الرجوع إلى أول
 فـي صـدرها  إلـيهم, بـل يجـب الرجـوع إلـيهم؛ ألن اآليـة        يعني عدم صـحة الرجـوع  

فرضــت طــاعتهم, والمفــروض طاعتــه ال بــد مــن األخــذ بقولــه حتّــى لــو كــان هنــاك    
  .بشأنهنزاع 

أن والة األمــر وإن كــان المؤمنــون  : نعــم, يمكــن صــياغة الكــالم هكــذا, وهــو  
فيــه, تشخيصــهم وتحديــد مصــداقهم الصــحيح مختلــف   أن ��� مــأمورين بطــاعتهم, 

 عي أنّــه هــوفهنــاك أكثــر مــن واحــد يــد األمــر مــع  يولــاألمــر, فاإلرجــاع إلــى أُ  ولــي
  ختالف.هم مصداقاً ال يحلّ النزاع, فال معنى لإلرجاع إليهم مع هذا االاختالف

 النزاع, نعم, يبقى الرجوع إلى أُولي األمر الحقيقيين صحيح ومطلوب لحلّ
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دوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم دوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم دوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم دوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم ولَو رولَو رولَو رولَو ر�ولذا قال تعالى في آية أُخرى: 
�).١(�لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهملَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهملَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهملَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منهم �

ÉĐÔ½a@¿@Šßþa@ñüë@ÒˆyIÉĐÔ½a@¿@Šßþa@ñüë@ÒˆyIÉĐÔ½a@¿@Šßþa@ñüë@ÒˆyIÉĐÔ½a@¿@Šßþa@ñüë@ÒˆyI@@@@ïãbrÛaïãbrÛaïãbrÛaïãbrÛa@@@@@@@@
@@@@í@üí@üí@üí@ü†îÐ†îÐ†îÐ†îÐ@@@@HáènÇb�g@lìuë@â†ÇHáènÇb�g@lìuë@â†ÇHáènÇb�g@lìuë@â†ÇHáènÇb�g@lìuë@â†Ç@ @@ @@ @@ @

�����מ�«�����»����א� �אق���� �

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

واْ أَطيعـواْ اللَّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ       واْ أَطيعـواْ اللَّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ       واْ أَطيعـواْ اللَّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ       واْ أَطيعـواْ اللَّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي اَألمـرِ       يا أَيها الَّذين آمنُـ يا أَيها الَّذين آمنُـ يا أَيها الَّذين آمنُـ يا أَيها الَّذين آمنُـ ����: : : : قال تعالىقال تعالىقال تعالىقال تعالى
منكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إلى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِ منكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إلى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِ منكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إلى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِ منكُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء فَردوه إلى اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمنُون بِاللَّه والْيومِ 

األمـر قــد  األمـر قــد  األمـر قــد  األمـر قــد      أُولــيأُولــيأُولــيأُولــي    ننننإإإإ: : : : قــال لـي أحــد المخـالفين  قــال لـي أحــد المخـالفين  قــال لـي أحــد المخـالفين  قــال لـي أحــد المخـالفين      ،،،،����اآلخـرِ ذَلــك خَيـر وأَحســن تَـأْوِيالً   اآلخـرِ ذَلــك خَيـر وأَحســن تَـأْوِيالً   اآلخـرِ ذَلــك خَيـر وأَحســن تَـأْوِيالً   اآلخـرِ ذَلــك خَيـر وأَحســن تَـأْوِيالً   
        ؟؟؟؟طاعتهم في كلّ شيءطاعتهم في كلّ شيءطاعتهم في كلّ شيءطاعتهم في كلّ شيءإإإإحذف من شطر اآلية الثاني وهذا يدلّ على عدم حذف من شطر اآلية الثاني وهذا يدلّ على عدم حذف من شطر اآلية الثاني وهذا يدلّ على عدم حذف من شطر اآلية الثاني وهذا يدلّ على عدم 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  :  للجواب عن هذا اإلشكال نقول
 ـــ صـول  كمـا هـو مقـرر فـي محلّـه مـن علمـي النحـو واألُ         ــ إن واو العطف: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

 اإلطاعـة المطلقـة ثابتـة فـي حـق والة األمـر      موضوعة للجمـع المطلـق, وعليـه تكـون     
العطف بـالواو   محلّ, وذلك ل7كما هي ثابتة هللا ورسوله ــ بحسب اآلية الكريمة ــ

  .�أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منْكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منْكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منْكُمأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ منْكُم�: في قوله تعالى
                                                 

�F١>�0;א��E�F٤E�W٨٣K� �
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هـذا   لـدلّ  ��� و ،ال يدلّ على عدم عموم الطاعـة  �أطيعواأطيعواأطيعواأطيعوا�وعدم تكرار الفعل 
فقد قال تعالى في مورد آخـر مـن    ؛في غير هذا المورد 7المعنى في حق الرسول

ولـم يسـتفد منـه أحـد بأنّـه ال تجـب إطاعـة        ، )١(�أَطيعوا اللَّه ورسولَهأَطيعوا اللَّه ورسولَهأَطيعوا اللَّه ورسولَهأَطيعوا اللَّه ورسولَه�: كتابه الكريم
  .في كلّ شيء ومطلقاً لعدم تكرار الفعل في الجملة 7الرسول

مستفاد منه هو على العكس مـن ذلـك تمامـاً،    بل القول به باطل باإلجماع، وال
  هذا أوالً. .فق عليه وال نزاع فيه بين المسلمينوهو المعنى الصحيح المتّ

ــاً ــا ثانيـ ــاًأمـ ــا ثانيـ ــاًأمـ ــا ثانيـ ــاًأمـ ــا ثانيـ ــه تعـــالى   : : : : أمـ ــه الخطـــاب إلـــى المـــؤمنين فـــي قولـ ــإِن �: إن توجيـ ــإِن فَـ ــإِن فَـ ــإِن فَـ فَـ
تُمتَنَازَعتُمتَنَازَعتُمتَنَازَعتُمالمراد بالتنازع هو �تَنَازَع ال تنازع مفـروض   ،تنازع بينهم: كاشف عن أن

األمر أنفسهم, فإن  أُولياألمر, وكذا ال تنازع مفروض بين  أُوليوبين بينهم 
 أُولـي ض طاعـة  افتـرا ال يالئمـه   ـــ  األمـر  أُولـي التنازع بيـنهم وبـين   : أي ــ األول

: أيـــ   والثاني .األمر) أُولي(نعم يمكن في فرض عصيانهم على  األمر عليهم
طاعتهم والتنازع الذي أحد طرفيه ض افتراال يالئمه  ــاألمر أُوليالتنازع بين 
  على الباطل.

: ومن هنا قال السيد الطباطبائي في (الميزان) عند تفسيره لآلية الكريمة
كلّ حكم وأمر  وإن كان يعمــ  �فَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍءفَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍءفَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍءفَإِن تَنَازَعتُم في شَيٍء�) ــ الشيء(ولفظ ((


 �: األمر كائناً ما كان, لكـن قولـه بعـد ذلـك     أُوليمن اهللا ورسوله و�/ 
�/ 
�/ 
�/ �b�� !q� �� !  �b�� !q� �� !  �b�� !q� �� !  �b�� !q� �� ! 
 �̀ 7 !8 # �� �� � �:� �̀ 7 !8 # �� �� � �:� �̀ 7 !8 # �� �� � �:� �̀ 7 !8 # �� �� � األمر  ولييدلّ على أن المفروض هو النزاع في شيء ليس ُأل ��:�

كـأمرهم بنفـر أو    ،بداد فيـه مـن أوامـرهم فـي دائـرة واليـتهم      سـت قالل واالستاال
إلـى اهللا والرسـول فـي     إذ ال معنـى إليجـاب الـرد    ؛حرب أو صلح أو غير ذلك

فـي نفـس    علـى وجـوب الـرد    ا. فاآلية تدلّهذه الموارد مع فرض طاعتهم فيه
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  .)١())اهللا ورسوله ��� األحكام الدينية التي ليس ألحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
����ا أَييا أَييا أَييا أَيأولـي اَألمـر مـنكم فَـإن           يسـولَ وأَطيعـوا الرو نـوا أَطيعـوا اللّـهآم ا الَّـذينأولـي اَألمـر مـنكم فَـإن           هسـولَ وأَطيعـوا الرو نـوا أَطيعـوا اللّـهآم ا الَّـذينأولـي اَألمـر مـنكم فَـإن           هسـولَ وأَطيعـوا الرو نـوا أَطيعـوا اللّـهآم ا الَّـذينأولـي اَألمـر مـنكم فَـإن           هسـولَ وأَطيعـوا الرو نـوا أَطيعـوا اللّـهآم ا الَّـذينه

تَنَازَعتم في شَيء فَردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن كنـتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر         تَنَازَعتم في شَيء فَردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن كنـتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر         تَنَازَعتم في شَيء فَردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن كنـتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر         تَنَازَعتم في شَيء فَردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن كنـتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر         
����ذَلك خَير وأَحسن تَأويالً...ذَلك خَير وأَحسن تَأويالً...ذَلك خَير وأَحسن تَأويالً...ذَلك خَير وأَحسن تَأويالً...

))))٢٢٢٢((((        
اً المراد بـ(أُولي األمر) اً المراد بـ(أُولي األمر) اً المراد بـ(أُولي األمر) اً المراد بـ(أُولي األمر) لزامي بإطاعة أُولي األمر, وطبعلزامي بإطاعة أُولي األمر, وطبعلزامي بإطاعة أُولي األمر, وطبعلزامي بإطاعة أُولي األمر, وطبعفي اآلية الكريمة أمر إفي اآلية الكريمة أمر إفي اآلية الكريمة أمر إفي اآلية الكريمة أمر إ

فإن تَنَـازَعتم فـي   فإن تَنَـازَعتم فـي   فإن تَنَـازَعتم فـي   فإن تَنَـازَعتم فـي   ����أنّه في منتصف اآلية أنّه في منتصف اآلية أنّه في منتصف اآلية أنّه في منتصف اآلية     ��� ��� ��� ��� األئمة صلوات اهللا تعالى عليهم, األئمة صلوات اهللا تعالى عليهم, األئمة صلوات اهللا تعالى عليهم, األئمة صلوات اهللا تعالى عليهم, : : : : همهمهمهم
   خَيــر ــوم اآلخــر ذَلــكاليباللّــه و ســول إن كنــتم تؤمنــونالروه إلَــى اللّــه وشَــيء فــرد   خَيــر ــوم اآلخــر ذَلــكاليباللّــه و ســول إن كنــتم تؤمنــونالروه إلَــى اللّــه وشَــيء فــرد   خَيــر ــوم اآلخــر ذَلــكاليباللّــه و ســول إن كنــتم تؤمنــونالروه إلَــى اللّــه وشَــيء فــرد   خَيــر ــوم اآلخــر ذَلــكاليباللّــه و ســول إن كنــتم تؤمنــونالروه إلَــى اللّــه وشَــيء فــرد

        ر ذلك؟ ر ذلك؟ ر ذلك؟ ر ذلك؟ , ال نجد إلحاق أُولي األمر في التنازع. فما تفسي, ال نجد إلحاق أُولي األمر في التنازع. فما تفسي, ال نجد إلحاق أُولي األمر في التنازع. فما تفسي, ال نجد إلحاق أُولي األمر في التنازع. فما تفسي    ����وأَحسن تَأويالًوأَحسن تَأويالًوأَحسن تَأويالًوأَحسن تَأويالً
  : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  : يقول صاحب (تفسير الميزان)

أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمـرِ  أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمـرِ  أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمـرِ  أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمـرِ  أَيها الَّذين آمنوا أَيها الَّذين آمنوا أَيها الَّذين آمنوا أَيها الَّذين آمنوا     يايايايا�: قوله تعالى((
نْكُممنْكُممنْكُممنْكُما فرغ من الندب إلـى عبـادة اهللا وحـده ال شـريك لـه وبـثّ اإلحسـان بـين        �ملم , 

طبقات المؤمنين، وذم من يعيب هذا الطريق المحمـود، أو صـد عنـه صـدوداً، عـاد      
إلــى أصــل المقصــود بلســان آخــر يتفــرع عليــه فــروع أُخــر، بهــا يســتحكم أســاس            
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التحضيض والترغيب فـي أخـذهم بـاالئتالف واالتّفـاق،     : وهو ،المجتمع اإلسالمي
  ورفع كلّ تنازع واقع بالرد إلى اهللا ورسوله.

جملــة   �أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ   أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ   أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ   أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ   �: ينبغــي أن يرتــاب فــي أن قولــه   وال 
ســيقت تمهيــداً وتوطئــة لألمــر بــرد األمــر إلــى اهللا ورســوله عنــد ظهــور التنــازع، وإن   

  كان مضمون الجملة أساس جميع الشرائع واألحكام اإللهية.
ــه   ــع قولـ ــاهر تفريـ ــإن ذلـــك ظـ ــردو  �: فـ ــيء فَـ ــي شَـ ــازَعتم فـ ــإن تَنَـ ــردو  فَـ ــيء فَـ ــي شَـ ــازَعتم فـ ــإن تَنَـ ــردو  فَـ ــيء فَـ ــي شَـ ــازَعتم فـ ــإن تَنَـ ــردو  فَـ ــيء فَـ ــي شَـ ــازَعتم فـ ــإن تَنَـ ــه  فَـ ــى اللّـ ــه  ه إلَـ ــى اللّـ ــه  ه إلَـ ــى اللّـ ــه  ه إلَـ ــى اللّـ ه إلَـ

أَلَـــم تَـــر إِلَـــى الَّـــذين أَلَـــم تَـــر إِلَـــى الَّـــذين أَلَـــم تَـــر إِلَـــى الَّـــذين أَلَـــم تَـــر إِلَـــى الَّـــذين ����: ، ثـــم العـــود بعـــد العــود إلـــى هـــذا المعنـــى بقولــه  �والرســول والرســول والرســول والرســول 
...ونمزْعي...ونمزْعي...ونمزْعي...ونمزْع١(�ي( سـول     ����: ، وقولـهـلنَا مـن رـا أَرسمسـول     وـلنَا مـن رـا أَرسمسـول     وـلنَا مـن رـا أَرسمسـول     وـلنَا مـن رـا أَرسمبـإذن اللَّـه...       ��# ��# ��# ��# و بـإذن اللَّـه...   ليطَـاع بـإذن اللَّـه...   ليطَـاع بـإذن اللَّـه...   ليطَـاع ليطَـاع�)وقولـه )٢ ، :

� ���/ ���/ ���/ ���/     كبرو كبرو كبرو كبرو �� �� �� ��    را شَجيمف وككِّمحتَّى يح نُونمؤيرا شَجيمف وككِّمحتَّى يح نُونمؤيرا شَجيمف وككِّمحتَّى يح نُونمؤيرا شَجيمف وككِّمحتَّى يح نُونمؤي    منَهيبمنَهيبمنَهيبمنَهي٣(�ب(.  
ــه      ــد بإطاعت ــاب فــي أن اهللا ســبحانه ال يري ــا    ��� وال ينبغــي أن يرت ــه فــي م إطاعت
  : فله حيثيتان 7يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعارف والشرائع، وأما رسوله

حيثيــة التشــريع بمــا يوحيــه إليــه ربــه مــن غيــر كتــاب، وهــو مــا يبينــه     : إحــداهما
شتمل على إجماله الكتاب وما يتعلّق ويرتبط بها، كمـا قـال   للناس من تفاصيل ما ي

  .)٤(�وأَنزَلنَا إلَيك الذّكر لتبين للنَّاس ما نزّلَ إلَيهموأَنزَلنَا إلَيك الذّكر لتبين للنَّاس ما نزّلَ إلَيهموأَنزَلنَا إلَيك الذّكر لتبين للنَّاس ما نزّلَ إلَيهموأَنزَلنَا إلَيك الذّكر لتبين للنَّاس ما نزّلَ إلَيهم�: تعالى
مــا يــراه مــن صــواب الــرأي، وهــو الــذي يــرتبط بواليتــه الحكومــة والقضــاء،  : والثانيــة

, وهـذا هـو الـرأي الـذي كـان يحكـم بـه        )٥(�لتحكم بين النَّاس بمـا أَراك اللَّـه  لتحكم بين النَّاس بمـا أَراك اللَّـه  لتحكم بين النَّاس بمـا أَراك اللَّـه  لتحكم بين النَّاس بمـا أَراك اللَّـه  �: قال تعالى
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يحكـم بـه فـي عـزائم األمـور،       7على ظواهر قوانين القضـاء بـين النـاس، وهـو الـذي كـان      
ــرأي بالمشــاورة فقــال       ــي اتّخــاذ ال ــر فــإذَا    �: وكــان اهللا ســبحانه أمــره ف ــي اَألم ــاورهم ف ــر فــإذَا    وشَ ــي اَألم ــاورهم ف ــر فــإذَا    وشَ ــي اَألم ــاورهم ف ــر فــإذَا    وشَ ــي اَألم ــاورهم ف وشَ

  العزم., فأشركهم به في المشاورة ووحده في )١(�عزَمتَ فتوكَّل علَى اللَّهعزَمتَ فتوكَّل علَى اللَّهعزَمتَ فتوكَّل علَى اللَّهعزَمتَ فتوكَّل علَى اللَّه
إذا عرفــت هــذا علمــت أن إلطاعــة الرســول معنــى وإلطاعــة اهللا ســبحانه معنــى  
آخــر، وإن كــان إطاعــة الرســول إطاعــة هللا بالحقيقــة؛ ألن اهللا هــو المشــرع لوجــوب   

, فعلـى النـاس أن   )٢(�ليطَـاع بـإذن اللَّـه   ليطَـاع بـإذن اللَّـه   ليطَـاع بـإذن اللَّـه   ليطَـاع بـإذن اللَّـه       ��# ��# ��# ��# وما أَرسلنَا من رسول وما أَرسلنَا من رسول وما أَرسلنَا من رسول وما أَرسلنَا من رسول �: إطاعته، كما قال
  ما يراه من الرأي. ينه بالوحي، وفييطيعوا الرسول في ما يب

: وهــذا المعنــى ــــ واهللا أعلــم ــــ هــو الموجــب لتكــرار األمــر بالطاعــة فــي قولــه           
أن التكـرار للتأكيـد؛ فـإن    : ، ال مـا ذكـره المفسـرون   �أَطيعوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ   أَطيعوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ   أَطيعوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ   أَطيعوا اللَّـه وأَطيعـوا الرسـولَ   �

عـــوا اهللا (وأطي: القصـــد لـــو كـــان متعلّقـــاً بالتأكيـــد كـــان تـــرك التكـــرار، كمـــا لـــو قيـــل 
أن إطاعة الرسول عين إطاعـة اهللا  : والرسول)، أدلّ عليه وأقرب منه؛ فإنّه كان يفيد

  سبحانه وأن اإلطاعتين واحدة، وما كلّ تكرار يفيد التأكيد.
ن مــن كـانوا ـــ ال نصـيب لهــم مـن الـوحي، وإنّمــا      واألمـر فهــم ـــ كـائن    وأمـا أولـو  

الطاعـة نظيـر مـا للرسـول فـي رأيهـم        شأنهم الرأي الذي يستصوبونه، فلهـم افتـراض  
وقولهم، ولذلك لمـا ذكـر وجـوب الـرد والتسـليم عنـد المشـاجرة لـم يـذكرهم، بـل           

فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن         فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن         فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن         فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول إن         �: خصّ اهللا والرسـول، فقـال  
مـؤمنين  ، وذلـك أن المخـاطبين بهـذا الـرد هـم ال     �كنتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر    كنتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر    كنتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر    كنتم تؤمنـون باللّـه واليـوم اآلخـر    
، والتنــازع تنــازعهم بــال �يــا أَيهــا الَّــذين آمنــوايــا أَيهــا الَّــذين آمنــوايــا أَيهــا الَّــذين آمنــوايــا أَيهــا الَّــذين آمنــوا�: المخــاطبون بقولــه فــي صــدر اآليــة

ريب، وال يجوز أن يفرض تنازعهم مع أُولـي األمـر مـع افتـراض طـاعتهم، بـل هـذا        
                                                 

�Fאن١�����E�F٣E�W١٥٩Kل�� �
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التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم، وليس في أمر الرأي، بل من حيـث حكـم   
يهــا، بقرينــة اآليــات التاليــة الذامــة لمــن يرجــع إلــى حكــم   اهللا فــي القضــية المتنــازع ف

الطــاغوت دون حكــم اهللا ورســوله، وهــذا الحكــم يجــب الرجــوع فيــه إلــى أحكــام     
الــدين المبينــة المقــررة فــي الكتــاب والســنّة، والكتــاب والســنّة حجتــان قاطعتــان فــي  

ــر فــي أن الكتــ          ــر لمــن يســعه فهــم الحكــم منهمــا، وقــول أُولــي األم اب والســنّة األم
يحكمان بكذا أيضاً حجة قاطعة؛ فإن اآلية تقـرر افتـراض الطاعـة مـن غيـر أي قيـد       

  خرة إلى الكتاب والسنّة.أو شرط، والجميع راجع باآل
ومــن هنــا يظهــر أن لــيس ُألولــي األمــر هــؤالء ــــ كــائنين مــن كــانوا ــــ أن يضــعوا  

ــاً فـــي الك   ــاً ثابتـ لـــم يكـــن  ��� تـــاب والســـنّة، وحكمـــاً جديـــداً، وال أن ينســـخوا حكمـ
لوجوب إرجاع موارد التنازع إلـى الكتـاب والسـنّة، والـرد إلـى اهللا والرسـول معنـى        

�� وما كَان لمؤمنٍ وما كَان لمؤمنٍ وما كَان لمؤمنٍ وما كَان لمؤمنٍ �: على ما يدلّ عليه قوله �� �� �� �� �� �� أَن أَن أَن أَن     اًاًاًاًمؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرمؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرمؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرمؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمر    ��
و مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونيو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونيو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونيو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونبِينـاً     يضَـلَّ ضَـالالً م فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّهعي نبِينـاً     مضَـلَّ ضَـالالً م فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّهعي نبِينـاً     مضَـلَّ ضَـالالً م فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّهعي نبِينـاً     مضَـلَّ ضَـالالً م فَقَـد ـولَهسرو صِ اللَّهعي ن١(�م( ،

، وإنّمـا الـذي لهـم أن    إمـا ذلـك، وإمـا األعـم    : التشريع، وقضاء رسوله: فقضاء اهللا هو
يـــروا رأيهـــم فـــي مـــوارد نفـــوذ الواليـــة، وأن يكشـــفوا عـــن حكـــم اهللا ورســـوله فـــي    

  القضايا والموضوعات العامة.
ما  ��� لم يكن ُألولي األمر هؤالء خيرة في الشرائع، وال عندهم  وبالجملة لما

الكتـاب والسـنّة، لـم يـذكرهم اهللا سـبحانه ثانيـاً عنـد        : أعنـي  ،هللا ورسوله مـن الحكـم  
، فللـه تعـالى   �فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول        فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول        فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول        فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فَـردوه إلَـى اللّـه والرسـول        �: ذكر الرد بقولـه 

أَطيعــوا اللَّــه أَطيعــوا اللَّــه أَطيعــوا اللَّــه أَطيعــوا اللَّــه �: ر إطاعــة واحــدة، ولــذلك قــال إطاعــة واحــدة، وللرســول وأُولــي األمــ 
نْكُمرِ مي اَألمأُولولَ وسوا الريعأَطونْكُمرِ مي اَألمأُولولَ وسوا الريعأَطونْكُمرِ مي اَألمأُولولَ وسوا الريعأَطونْكُمرِ مي اَألمأُولولَ وسوا الريعأَطو�.  
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أَطيعـوا اللَّـه   أَطيعـوا اللَّـه   أَطيعـوا اللَّـه   أَطيعـوا اللَّـه   �: وال ينبغي أن يرتاب في أن هذه اإلطاعة المـأمور بهـا فـي قولـه    
إطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط، وال مقيدة بقيـد، وهـو الـدليل     �وأَطيعوا الرسولَوأَطيعوا الرسولَوأَطيعوا الرسولَوأَطيعوا الرسولَ

أن الرسول ال يأمر بشيء وال ينهـى عـن شـيء يخـالف حكـم اهللا فـي الواقعـة،        على 
  .7بعصمة فيه  ��� كان فرض طاعته تناقضاً منه تعالى وتقدس، وال يتم ذلك  ��� و

وهــذا الكــالم بعينــه جــارٍ فــي أُولــي األمــر، غيــر أن وجــود قــوة العصــمة فــي            
قل في حد نفسه من غيـر جهـة   الرسول، لما قامت عليه الحجج من جهة العقل والن

هذه اآلية، دون أُولي األمـر ظـاهراً، أمكـن أن يتـوهم متـوهم أن أُولـي األمـر هـؤالء         
  ال يجب فيهم العصمة، وال يتوقّف عليها اآلية في استقامة معناها.

ــة : بيــان ذلــك  ــه    : إن الــذي تقــرره اآلي حكــم مجعــول لمصــلحة اُألمــة يحفــظ ب
الخـالف، والتشــتت فـيهم، وشـق عصــاهم، فـال يزيــد      مجتمـع المسـلمين مــن تسـرب   

على الوالية المعهودة بين األمم والمجتمعات، تعطي للواحد من اإلنسـان افتـراض   
الطاعة ونفوذ الكلمة، وهم يعلمون أنّه ربما يعصي، وربما يغلط فـي حكمـه، لكـن    

ــه، وينبــه فــي مــا أخطــأ، و        ــه القــانون فــي حكمــه ال يطــاع في ــا  فــيإذا علــم بمخالفت م
       يحتمــل خطــأه ينفــذ حكمــه، وإن كــان مخطئــاً فــي الواقــع، وال يبــالي بخطــأه؛ فــإن
مصــلحة حفــظ وحــدة المجتمــع، والتحــرز مــن تشــتّت الكلمــة مصــلحة يتــدارك بهــا  

  أمثال هذه األغالط واالشتباهات.
وهـــذا حـــال أُولـــي األمـــر الواقـــع فـــي اآليـــة فـــي افتـــراض طـــاعتهم؛ فـــرض اهللا   

، فــإن أمــروا بمــا يخــالف الكتــاب والســنّة، فــال يجــوز ذلــك    طــاعتهم علــى المــؤمنين
ــول رســـول اهللا   ــذ حكمهـــم؛ لقـ ــنهم، وال ينفـ ــية   : 7مـ ــي معصـ ــة لمخلـــوق فـ (ال طاعـ

  الخالق)، وقد روى هذا المعنى الفريقان، وبه يقيد إطالق اآلية.
وأما الخطـأ والغلـط، فـإن علـم بـه رد إلـى الحـق، وهـو حكـم الكتـاب والسـنّة،            

خطأه نفذ فيه حكمه، كما في مـا علـم عـدم خطـأه، وال بـأس بوجـوب        وإن احتمل
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القبـــول وافتـــراض الطاعـــة فـــي مـــا يخـــالف الواقـــع هـــذا النـــوع؛ ألن مصـــلحة حفـــظ  
الوحدة في اُألمة وبقاء السؤدد واألبهة تتدارك بها هذه المخالفة، ويعود إلـى مثـل   

قاء األحكـام الواقعيـة علـى    ما تقرر في أُصول الفقه من حجية الطرق الظاهرية مع ب
  حالها، وعند مخالفة مؤداها للواقع تتدارك المفسدة الالزمة بمصلحة الطريق.

وبالجملة، طاعة أُولي األمر مفترضة وإن كانوا غير معصومين يجـوز علـيهم الفسـق    
والخطأ، فإن فسـقوا فـال طاعـة لهـم، وإن أخطـأوا ردوا إلـى الكتـاب والسـنّة إن علـم مـنهم           

ونفذ حكمهم في ما لم يعلم ذلك، وال بأس بإنفاذ ما يخـالف حكـم اهللا فـي الواقـع      ذلك،
  دون الظاهر؛ رعاية لمصلحة اإلسالم والمسلمين، وحفظاً لوحدة الكلمة.

البيـان تعـرف سـقوط هـذه الشـبهة مـن أصـله،        مـن  وأنت بالتأمل في مـا قـدمناه   
إطـالق اآليـة فـي صـورة      وذلك أن هذا التقريب من الممكن أن نسـاعده فـي تقييـد   

   (ال طاعــة لمخلــوق فــي معصــية الخــالق)، ومــا    : 7الفســق بمــا ذكــر مــن قــول النبــي
، ومـا  )١(�يأْمر بِالْفَحشَـاءِ يأْمر بِالْفَحشَـاءِ يأْمر بِالْفَحشَـاءِ يأْمر بِالْفَحشَـاءِ     �� �� �� �� إِن اللَّه إِن اللَّه إِن اللَّه إِن اللَّه �: يؤدي هذا المعنى من اآليات القرآنية، كقوله

  في هذا المعنى من اآليات.
ه الحجية الظاهرية المذكورة، وكذا من الممكن بل الواقع أن يجعل شرعاً نظير هذ

، وكذا الحكّام الذين 7كفرض طاعة أُمراء السرايا الذين كان ينصّبهم عليهم رسول اهللا
كان يولّيهم على البالد كمكّة واليمن، أو يخلّفهم بالمدينة إذا خرج إلى غزاة، وكحجية 

سـألة مـن المسـائل    قول المجتهد على مقلّده، وهكذا، لكنّه ال يوجب تقيد اآلية، فكـون م 
  صحيحة في نفسها أمر، وكونها مدلوالً عليها بظاهر آية قرآنية أمر آخر.

فاآلية تدلّ على افتراض طاعة أُولي األمر هؤالء، ولم تقيده بقيـد وال شـرط،   
: القرآنيــة مــا يقيـــد اآليــة فـــي مــدلولها حتّــى يعـــود معنــى قولـــه      اآليـــات ولــيس فــي   
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�أُولولَ وسوا الريعأَطوأُولولَ وسوا الريعأَطوأُولولَ وسوا الريعأَطوأُولولَ وسوا الريعأَطونْكُمرِ مي اَألمنْكُمرِ مي اَألمنْكُمرِ مي اَألمنْكُمرِ موأطيعـوا أُولـي األمـر مـنكم     : ، إلى مثل قولنا�ي اَألم
في ما لـم يـأمروا بمعصـية أو لـم تعلمـوا بخطـأهم، فـإن أمـروكم بمعصـية فـال طاعـة            
علــيكم، وإن علمــتم خطــأهم فقومــوهم بــالرد إلــى الكتــاب والســنّة، فمــا هــذا معنــى   

  .�نْكُمنْكُمنْكُمنْكُموأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ موأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ موأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ موأَطيعوا الرسولَ وأُولي اَألمرِ م�: قوله
مع أن اهللا سـبحانه أبـان مـا هـو أوضـح مـن هـذا القيـد فـي مـا هـو دون هـذه الطاعـة              

�� ووصَّينَا ووصَّينَا ووصَّينَا ووصَّينَا �المفترضة، كقوله في الوالدين: � �>�� � �m� ��� �>�� � �m� ��� �>�� � �m� ��� �>�� � �m�      تُشْـرِكل اكداهج إِنناً وسح هيدالبِو  تُشْـرِكل اكداهج إِنناً وسح هيدالبِو  تُشْـرِكل اكداهج إِنناً وسح هيدالبِو  تُشْـرِكل اكداهج إِنناً وسح هيدالبِو
 لْمع بِه لَك سا لَيبِي م لْمع بِه لَك سا لَيبِي م لْمع بِه لَك سا لَيبِي م لْمع بِه لَك سا لَيا...    /��� /��� /��� /��� بِي ممهعا...تُطمهعا...تُطمهعا...تُطمهعلم يظهر شيئاً من هذه القيود فـي آيـة   ، فما باله )١(�تُط

  تشتمل على أس أساس الدين، وإليها تنتهي عامة أعراق السعادة اإلنسانية؟!
ــين الرســول وأُولــي األمــر، وذكــر لهمــا معــاً طاعــة         علــى أن اآليــة جمــع فيهــا ب

ول أن , وال يجـوز علـى الرسـ   �وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنْكُم   وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنْكُم   وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنْكُم   وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي اَألمـرِ مـنْكُم   �: واحدة فقال
يأمر بمعصية أو يغلط في حكم، فلو جاز شيء من ذلك علـى أُولـي األمـر لـم يسـع      

 ���         ــيهم، فــال منــاص مــن أخــذ اآليــة مطلقــة مــن غيــر أي ــوارد عل أن يــذكر القيــد ال
اعتبار العصمة في جانب أُولي األمـر، كمـا اعتبـر فـي جانـب رسـول       : تقييد، والزمه

  .)٢())من غير فرق 7اهللا
إن القــــائلين باإلمــــام ((: شــــكال مـــن بعضــــهم وجوابــــه تقريــــر إثـــم يقــــول فــــي  

إن فائـدة اتّباعـه إنقـاذ اُألمـة مـن ظلمـة الخـالف، وضـرر التنـازع          : المعصوم يقولـون 
والتفرق، وظاهر اآلية يبين حكم التنازع مع وجـود أُولـي األمـر، وطاعـة اُألمـة لهـم       

، والخـالف والتنـازع مـع    كأن يختلف أولو األمر في حكـم بعـض النـوازل والوقـائع    
، فـال  7وجود اإلمام المعصوم غير جائز عند القائلين به؛ ألنّه عندهم مثل الرسـول 

  .يكون لهذه الزيادة فائدة على رأيهم
                                                 

�F١X�6b;א���E�F٢٩E�W٨K� �
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أن جوابــه ظــاهر ممــا تقــدم أيضــاً؛ فــإن التنــازع المــذكور فــي اآليــة إنّمــا هــو    : وفيــه
كام الوالية الصـادرة عـن اإلمـام فـي     تنازع المؤمنين في أحكام الكتاب والسنّة دون أح

هللا ورسـوله، فـإن تمكّـن المتنـازعون مـن       ��� الوقائع والحوادث، وقد تقدم أن ال حكـم  
فهــم الحكــم مــن الكتــاب والســنّة كــان لهــم أن يســتنبطوه منهمــا، أو يســألوا اإلمــام عنــه،   

اإلمــام، وهــو معصــوم فــي فهمــه، وإن لــم يتمكّنــوا مــن ذلــك كــان علــيهم أن يســألوا عنــه  
، كـانوا يتفقّهـون فـي مـا يتمكنـون منـه أو       7وذلك نظير ما كـان لمـن يعاصـر رسـول اهللا    

  ، ويسألونه في ما ال يتمكّنون من فهمه باالستنباط.7يسألون عنه رسول اهللا
دلّ عليـه اآليـة، وحكـم    تـ فحكم أُولي األمر في الطاعة حكم الرسول على مـا  

دلّ عليـه  تـ ي ذلـك حضـور الرسـول، كمـا     التنازع هو الـذي ذكـره فـي اآليـة سـواء فـ      
كمـــا يـــدلّ عليـــه األمـــر فـــي اآليـــة بإطالقـــه؛ فـــالرد إلـــى اهللا   ،اآليـــات التاليـــة، وغيبتـــه

: كمـا يـدلّ عليـه قولـه     ،والرسول المذكور في اآلية مختصّ بصورة تنازع المؤمنين
إلـى اهللا   فـإن تنـازعوا، والـرد   : فإن تنـازع أولـو األمـر، وال قـال    : ، ولم يقل�تَنَازَعتمتَنَازَعتمتَنَازَعتمتَنَازَعتم�

والرسول عند حضور الرسول هو سؤال الرسول عن حكم المسألة أو استنباطه من 
الكتاب والسنّة للمتمكّن منه، وعنـد غيبتـه أن يسـأل اإلمـام عنـه أو االسـتنباط، كمـا        

(الـخ) زائـداً مـن الكـالم     � فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء...    فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء...    فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء...    فَـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء...    �: تقـدم بيانـه، فـال يكـون قولـه     
عاه المستشكل.مستغنى عنه كما اد  

أن المراد بأُولي األمر في اآليـة رجـال مـن اُألمـة     : فقد تبين من جميع ما تقدم
، وهذا مـع ذلـك   7حكم الواحد منهم في العصمة وافتراض الطاعة حكم الرسول

ال ينافي عموم مفهوم لفظ أُولي األمر بحسب اللغة، وإرادته من اللفظ؛ فـإن قصـد   
ظ شـيء وإرادة المصـداق الـذي ينطبـق عليـه المفهـوم       اللفـ مـن  مفهوم من المفاهيم 

شيء آخر، وذلك كما أن مفهوم الرسول معنـى عـام كلّـي، وهـو المـراد مـن اللفـظ        
  .7في اآلية لكن المصداق المقصود هو الرسول محمد

, إلـى آخـر   �فـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فـردوه إلَـى اللَّـه والرسـول        فـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فـردوه إلَـى اللَّـه والرسـول        فـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فـردوه إلَـى اللَّـه والرسـول        فـإن تَنَـازَعتم فـي شَـيء فـردوه إلَـى اللَّـه والرسـول        �: قوله تعالى
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حيـث   �............أَطيعـوا اللَّـه  أَطيعـوا اللَّـه  أَطيعـوا اللَّـه  أَطيعـوا اللَّـه  �: الحصـر المسـتفاد مـن المـورد؛ فـإن قولـه      اآلية، تفريع على 
أوجـب طاعـة اهللا ورســوله، وهـذه الطاعـة إنّمــا هـي فـي المــواد الدينيـة التـي تتكفّــل         
ــق مــورد تمــس الحاجــة           ــم يب ــة ل ــع كــلّ اخــتالف مفــروض، وكــلّ حاجــة ممكن رف

ــى الكــــالم    ــان معنــ ــوله، وكــ ــر اهللا ورســ ــوا اهللا: الرجــــوع إلــــى غيــ ــوا أطيعــ ، وال تطيعــ
  الطاغوت، وهو ما ذكرناه من الحصر.

وتوجــه الخطــاب إلــى المــؤمنين كاشــف عــن أن المــراد بالتنــازع هــو تنــازعهم  
بيــنهم، ال تنــازع مفــروض بيــنهم وبــين أُولــي األمــر، وال تنــازع مفــروض بــين أُولــي      

افتـراض طاعـة   التنـازع بيـنهم وبـين أُولـي األمـر ـــ ال يالئـم        : األمر؛ فإن األول ــ أعنـي 
ـــ أعنــي    ـــ فــإن افتــراض   التنــازع : أُولــي األمــر علــيهم, وكــذا الثــاني ـ بــين أُولــي األمــر ـ

الطاعــة ال يالئــم التنــازع الــذي أحــد طرفيــه علــى الباطــل، علــى أنّــه ال يناســب كــون  
  .�فإن تَنَازَعتم في شَيء فردوهفإن تَنَازَعتم في شَيء فردوهفإن تَنَازَعتم في شَيء فردوهفإن تَنَازَعتم في شَيء فردوه�: الخطاب متوجهاً إلى المؤمنين في قوله

عـم كـلّ حكـم وأمـر مـن اهللا ورسـوله وأُولـي األمـر         ولفظ (الشيء) وإن كـان ي 
ــه بعــد ذلــك     ــه والرســول  �: كائنــاً مــا كــان، لكــن قول ــردوه إلَــى اللَّ ــه والرســول  ف ــردوه إلَــى اللَّ ــه والرســول  ف ــردوه إلَــى اللَّ ــه والرســول  ف ــردوه إلَــى اللَّ يــدلّ علــى أن   �ف

ســتبداد فيــه مــن المفــروض هــو النــزاع فــي شــيء لــيس ُألولــي األمــر االســتقالل واال  
؛ إذ ال أوامــرهم فــي دائــرة واليــتهم، كــأمرهم بنفــر أو حــرب أو صــلح أو غيــر ذلــك 

  معنى إليجاب الرد إلى اهللا والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها.
فاآلية تدلّ على وجوب الرد في نفـس األحكـام الدينيـة التـي لـيس ألحـد أن       

اهللا ورسوله، واآلية كالصريح في أنّـه لـيس ألحـد أن     ��� يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ 
األمــر ومــن دونهــم فــي ذلــك   ه، وأولــوكــم دينــي شــرعه اهللا ورســول يتصــرف فــي ح

  .)١())سواء
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  ٢١٥  ................................................................................................  يخرجهم؟

  ٢٥٢  ........................................................  �حديث الكساء يشمل أهل البيت

´½bÄÛa@ð†èÇ@Þbäí@ü@òíe´½bÄÛa@ð†èÇ@Þbäí@ü@òíe´½bÄÛa@ð†èÇ@Þbäí@ü@òíe´½bÄÛa@ð†èÇ@Þbäí@ü@òíe        
  ٢٥٧  ...............................................................  عدم نيل اإلمامة من قبل الظالمين

  ٢٥٨  ...................................  �وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات...�: مفاد قوله تعالى
  ٢٦٠  ................................................................  ؟هل تحصل اإلمامة بدون النبوة

  ٢٦٢  .....................  �ينَالُ عهدي الظَّالمين �� �: المقصود من الظلم في قوله تعالى
  ٢٦٤  ......................................................................  �ماهية ظلم آدم ويونس

  ٢٦٦  ..............................................................  العالقة بين نيل العهد وعدم الظلم

òÜçbj½a@òíeòÜçbj½a@òíeòÜçbj½a@òíeòÜçbj½a@òíe        
  ٢٧١  ...............................................................  شأن نزولها في مصادر أهل السنّة
  ٢٧٣  .......................................................  �داللة اآلية على عظمة أهل البيت

  ٢٧٤  ..................................  �عدم تمامية المباهلة ال تقدح بفضيلة أهل البيت
  ٢٨١  ..............................................................  رى عن المباهلةسبب تخلّي النصا

  ٢٨٢  .........................................................  �داللتها على إمامة أمير المؤمنين
علي ٢٨٣  ...............................  �هو نفس رسول اهللا �روايات تدلّ على أن  

ما يمنع من إرادة نفس النبي� ٢٨٥  .......................  في اآلية �مع نفس علي  
  ٢٨٨  ..........................  (أنفسكم) تجري على منوال (وأنفسنا) مقاماً؟: ن قولهأهل 
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  ٢٩٠  ....................................................................  من المقصود بكلمة(أنفسكم)
  ٢٩١  ..............................................................  ؟الفرق بين (أنفسنا) ومن أنفسكم

  ٢٩٩  ........  المباهلة و(من أنفسهم) في سورة آل عمران الفرق بين (أنفسنا) في آية

ñČ…ìà�Ûa@òíeñČ…ìà�Ûa@òíeñČ…ìà�Ûa@òíeñČ…ìà�Ûa@òíe  
  ٣٠٥  ..................................................................  �ثبوتها في حق أهل البيت
  ٣٠٦  ......................................................................  آليةالقربى المقصودون في ا

  ٣٠٨  ......................................................................  المراد من المودة في القربى
  ٣٠٩  .................................................................  �تدلّ على مودة أهل البيت

٣١١  .............................................  �الحكمة من وراء طلب األجر لقربى النبي  
  ٣١٢  ....................................................................  االستثناء فيها منقطع ال متّصل

  ٣٢١  .............................................................................  كيف تدلّ على اإلمامة

òíüìÛa@òíeòíüìÛa@òíeòíüìÛa@òíeòíüìÛa@òíe        
  ٣٢٥  ....................................................  تواتر الروايات في شأن نزول آية الوالية

  ٣٢٨  ...................................  نقاش في صحة رواية التصدق عند اإلمامية وتواترها
  ٣٧٦  ...................................  رواية صحيحة عند أهل السنّة تحكي واقعة التصدق

  ٣٨٧  ..............................................  أسانيد حديث التصدق وتضعيف األلباني لها
  ٣٩٤  ...................  ت عن آية الوالية وذكر المصادر المعتبرة في شأن نزولهارد شبها

  ٤٠٧  ...........  (وهم راكعون): وابن كثير في معنى مناقشة الطبري في سبب النزول،
  ٤١٤  .........................................................  �داللتها على إمامة أمير المؤمنين
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٤٣٥  ..................................................................  باآلية �احتجاج اإلمام علي  
  ٤٣٧  ..............................................................  اقتران آية الوالية بحديث الوالية

  ٤٣٨  ................................  جواب على ما قاله اآللوسي في تفسيره (روح المعاني)
  ٤٩٦  .......................................................  الدليل على كون الوالية بمعنى اإلمامة

٤٩٧  .....  يتحصّل من التواتر ال من ظاهر اآلية فقط �اإليمان بوالية اإلمام علي  
  ٥٠٠  ............................................  الوجه في مجيء (والذين آمنوا) بصيغة الجمع
  ٥٠١  ............................................  لماذا جيء بلفظ الجمع والمراد شخص واحد

  ٥٠٣  ..................................................  مجيء التعظيم بصيغة الجمع متسالم بالغياً
  ٥٠٤  ............................................................................  الزكاة من أفراد الصدقة

ق علي٥٠٦  ...............................................  بالخاتم أثناء الصالة عبادة �تصد  
  ٥٠٧  ..........................................................  بعبادته بالخاتم ال يخلّ �تصدقه 

  ٥٠٨  ......................  �اإلمام ورواية وردت عن الصادق ال تعارض بين تصدق
  ٥١٠  .........  بوجود مصداقه في الخارج فكيف تخصّص؟ اآلية عامة والعام يتحقّق

  ٥١٧  ..............................................................................  (إِنَّما) فيها أداة حصر  
  ٥١٨  ..............  �وكيفية استفادة الوالية لباقي األئمة الحصر الموجود في اآلية
واآليات المكتنفة بها رداً على دعوى وحدة السياق بيان المراد من آية الوالية

  ...............................................................................................................  ٥٢٠  

Šßþa@òíüë@òíeŠßþa@òíüë@òíeŠßþa@òíüë@òíeŠßþa@òíüë@òíe        
  ٥٤٣  ..........................................................  صحة أسانيد الروايات المفسرة لآلية

  ٥٤٧  ..........................  ال يعقل األمر بالطاعة المطلقة من دون العصمة واالصطفاء
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 ضياء الخفاف: اإلخراج الفني

  ٥٤٨  ...........................................................................  بيان معنى الوالة في اآلية
  ٥٥٥  ...........................................................  عدم عمومها لكلّ من يدعي الوالية

  ٥٥٦  ..................................  عة والة األمربيان المالزمة بين طاعة الرسول وبين طا
  ٥٦٠  ...........................................  اللفظ في آخر اآلية ال ينفي عصمة أُولي األمر

  ٥٦٥  .............................................................الرجوع إلى أُولي األمر حال النزاع
  ٥٦٦  ................  الثاني ال يفيد عدم وجوب إطاعتهم حذف والة األمر في المقطع

  ٥٦٨  ........................................................  لم لم يذكر ولي األمر في آخر اآلية؟
  ٥٧٧  ...................................................................................................  الفهرس
    


